Găsiţi-vă constant
motivaţia
Vă gândiţi vreodată la ce vă
motivează? Aşa cum o să
vă daţi seama pe parcursul
călătoriei voastre, motivaţia
nu durează pentru totdeauna.
Este un foc pe care trebuie
să-l menţineţi aprins tot timpul,
zilnic – un foc ce vine din
interior şi, cel mai adesea, pe
neaşteptate.

MESAJUL FONDATORULUI COMPANIEI & MESAJUL DIRECTORILOR GENERALI

Atunci când vă găsiţi
motivaţia, adesea vă loveşte
ca un val puternic.Vă domină
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întreaga fiinţă şi toate acţiunile – vă
zoreşte să faceţi ceva să fiţi grozavi
şi să înfăptuiţi lucruri măreţe. Se
întâmplă să fiţi însă distraşi de
lucrurile din jur şi să le lăsaţi să fie
mai mari şi mai puternice decât
motivaţia. Ştiu, pentru că şi eu am
trecut prin astfel de momente.
Lumea în care trăim ne distrage
mereu atenţia. În fiecare minut, apar
subiecte noi de discuţie (hashtaguri online), care se transformă
instantaneu în trenduri. Suntem
invadaţi de titluri care ţin primele
pagini ale media cu subiecte despre
calamităţi sau diverse controverse
de amploare apărute la nivel global.
Intraţi puţin pe Twitter sau Facebook
şi vedeţi dacă puteţi să nu vă lăsaţi
acaparaţi de astfel de subiecte şi

conversaţii. Poate fi copleşitor
uneori.
Da, această pendulare între
momente pline de inspiraţie şi
lipsa motivaţiei sunt fireşti în viaţa
noastră. Trebuie doar să găsim un
mod de a ne descoperi motivaţii în
fiecare zi. Zig Ziglar sublinia:
„Oamenii spun adesea
că motivaţia nu durează
pentru totdeauna. Nici
îmbăierea nu durează.
Din acest motiv, este
recomandat să se facă
zilnic.”
Pentru a ieşi învingător din
tumultul cotidian, mă gândesc
mereu la ce mă motivează şi îmi
amintesc ce mă ajută să merg
întotdeauna mai departe. Puteţi
să găsiţi aceste lucruri în ochii
copiilor voştri sau în alergatul pe
bandă în fiecare dimineaţă.
Rezervaţi-vă câteva minute
pentru a reflecta la aceste lucruri,
găsiţi-vă liniştea şi încărcaţi-vă
cu motivaţie. Nu vă pierdeţi în
tumultul lumii, pierdeţi-vă în
visurile voastre!
Mereu al vostru,
Rex Maughan
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Vă doriţi să fiţi
memorabili?
Semne bune toamna are. Statisticile
Forever ne aduc veşti formidabile.
Recolta lunii septembrie este bogată şi
arată o revenire în forţă a României.
Suntem în creştere cu 20 la sută faţă
de aceeaşi perioadă a anului trecut. E
un salt care ne împlineşte aşteptările,
concretizează promisiunile pe care ni
le-am făcut, ne inspiră şi ne susţine
pentru paşii următori.
Succesul de astăzi este rodul seminţelor
pe care le-am îngrijit în prima parte a
lui 2015.

Este o lecţie pe care toţi liderii de top
o cunosc – culegem ceea ce semănăm.
Cine îşi doreşte portocale nu plantează
spanac. Cine îşi doreşte reuşita
seamănă perseverenţă, încredere,
dinamism, disciplină, comunicare,
informare şi, mai ales, cultivă stilul de
viaţă pe care îl inovează compania
noastră.
Suntem în plină efervescenţă a
calificărilor – din ce în ce mai mulţi
parteneri Forever urcă în carieră.
Este o energie proaspătă, o infuzie
de entuziasm şi hotărâre, un
nou suflu. Salutăm prezenţa
din ce în ce mai numeroasă a
tinerilor. În timp ce unii îşi fac
planuri de plecare şi muncă în
străinătate, cei care au ales
Forever modelează pentru ei
înşişi un prezent strălucit şi
îşi aduc contribuţia la un
viitor demn şi prosper
pentru toţi românii.
Aceşti tineri desfiinţează
prejudecata prăpastiei
dintre generaţii, iar
împreună cu coechipierii
de toate vârstele, sunt
dovada că putem fi
solidari prin idealurile
noastre şi conclucrăm cu
eficienţă exemplară.
Aţi observat şi alt câştig
remarcabil al ultimelor
luni? Foarte mulţi
oameni îşi asumă să fie
cu adevărat un produs
al produselor. Îşi asumă
să folosească oferta de
excepţie a companiei
pentru a se simţi mai bine
şi a arăta mai bine. S-au
pus în mişcare energii
colosale, s-au recăpătat
siluete, e un curent puternic,
s-a născut o pasiune
autentică pentru sport şi
viaţă echilibrată.
E un început de resetare a
minţii noastre, iar acest proces
merită continuat. Vă întrebaţi
cum?

nu au bani nici să trăiască decent de
la o zi la alta, darămite să-şi cumpere
produse pentru bunăstarea lor fizică
şi interioară! Aţi auzit că sunt oricum
multe companii multi level marketing,
sunt prea mulţi consilieri Forever,
iar piaţa e saturată de suplimente
alimentare. Aţi auzit probabil o
sumedenie de argumente care pretind
să facă o descriere obiectivă şi care
pun beţe în roate planurilor voastre.
Tot ce contează însă este faptul că nu
contează nimic din ceea ce transmit
asemenea mesaje descurajatoare.
Asemenea opinii nu conţin adevărul,
ci frica, neîncrederea, resemnarea.
Contează doar ceea ce vă spun cei
care au reuşit. Realizările lor nu sunt
nici întâmplare, nici noroc. Realizările
lor sunt o hartă pentru voi, sunt cea
mai bună dovadă că tot ceea ce
trebuie să faceţi e să începeţi, iar
dacă aţi început deja, pur şi simplu
continuaţi.
Poate că voi singuri vă spuneţi de
mult timp că nu sunteţi destul de buni
vorbitori, destul de rapizi în reacţii,
că nu sunteţi destul de inventivi pentru
prezentările pe care le susţineţi. Poate
că vă temeţi şi vă dojeniţi interior că vă
lipsesc asemenea calităţi.
Ştergeţi aceste temeri. Acum ori
niciodată. Pregătiţi-vă continuu,
folosind ceea ce aveţi deja, făcând
să înflorească ceea ce azi abia
înmugureşte. Nu vă mulţumiţi
cu „suficient”. Insistaţi pentru
„excepţional”. E nevoie de efort, sigur
că da, iar cu cât mai mare este efortul,
cu atât mai măreţ va fi rezultatul.
Şi orice acţiune adăugaţi în acest
proces, urmăriţi să fie la înălţimea
moştenirii pe care vreţi s-o lăsaţi. Vă
doriţi să fiţi memorabili? Prin ce vreţi să
rămâneţi în amintirea celorlalţi?
Şi atunci de ce n-aţi lupta în fiecare
moment pentru a atinge cele mai
impresionante reuşite care au existat
vreodată?
Cu încredere totală în măreţia voastră,
Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra

Poate aţi auzit de multe ori că
vremurile sunt grele, că oamenii
foreverliving.ro
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Calitate înainte de toate

Tehnologie de
ultimă oră la
Aloe Vera of America
Am aruncat un ochi în laboratoarele Aloe Vera of America (AVA) şi vă prezentăm
cele mai noi şi avansate tehnologii folosite pentru ca produsele Forever Living să
beneficieze de calitatea excepţională care le-a consacrat, iar consumatorii de cât
mai multe avantaje oferite de miraculoasa plantă de Aloe vera.

Jim Boggus, Manager de Producţie
la AVA, este responsabil cu
compoziţia şi amestecurile folosite
în fabricarea produselor Forever,
precum şi cu modul acestora de
ambalare.

lume în ceea ce priveşte designul
şi capacitatea combinată. Pe
înţelesul tuturor, la AVA avem de-a
face cu un soi de “Rolls Royce” al
echipamentelor de amestecare.

Instalarea platformei VMI este
ultimul şi cel mai nou proiect al lui
Jim. Este una dintre cele mai mari
investiţii în rafinarea procesului de
fabricaţie a produselor de referinţă
ale companiei noastre şi a liniei
de cosmetice Flawless by Sonya,
cu echipamente şi tehnologie de
ultimă generaţie. Este vorba de cea
mai mare şi avansată tehnologie din

Proiectat de experţi
Pentru crearea şi personalizarea
ambalajului, dar şi pentru
echipamentele de amestecare, Jim
a lucrat cu companii de inginerie
de top. A fost o îmbunătăţire
semnificativă, al cărei cost s-a ridicat
la peste 5.5 milioane de dolari.

ALOE VERA OF AMERICA

“Iubesc aceste produse foarte
mult, pentru că ştiu exact
ce se găseşte în ele. Mă simt
bine că le pot oferi familiei
mele, având 100% încredere
în calitatea lor. De asemenea,
îmi place să ştiu că sunt cel
mai bun la ceva... Ceea ce
producem aici, la AVA, ajută

mii de localnici şi milioane de
oameni din întreaga lume. Este
un sentiment minunat şi mă
face să mă simt foarte mândru
de ceea ce fac.”
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“Procesul de amestecare are trei
tipuri de agitaţie implementate în
interiorul rezervoarelor, astfel încât
să putem introduce ingredientele
brute în cisterne şi să le amestecăm,
fără ca acestea să mai treacă printr-un
proces secundar de recirculare.
Este o tehnologie uimitoare, dar ce
înseamnă, de fapt? AVA este acum
capabilă să fabrice produsele mult
mai repede, fără a le fi afectată
calitatea. De exemplu, înainte de
implementarea acestei tehnologii
dura aproximativ 24 de ore producţia
unui bidon de Forever Aloe MPD 2X
Ultra. Acum, durează doar opt ore.”
Investiţie în viitorul tău
Forever face o investiţie de asemenea
amploare pentru că vrea ca şi peste
30, 50 sau 100 de ani să rămână
activă şi să fabrice cele mai de
calitate, sigure şi eficace produse de
pe piaţă. Chiar şi alte companii şi-au
exprimat admiraţia şi au recunoscut
că echipamentele de amestecare şi
ambalare sunt cele mai bune pe care
le-au văzut până acum.
foreverliving.ro

“Siguranţa, calitatea şi
eficienţa sunt priorităţile
noastre, iar platforma VMI este
cea mai bună unealtă pentru
acest job. Forever Business
Ownerii pot fi siguri că avem
cele mai bune şi actuale
echipamente pentru produsele
lor. Forever a redefinit această
industrie şi, cu siguranţă, o va
face şi în viitor.”
Acestea sunt doar câteva
informaţii de bază despre
schimbările revoluţionare
implementate la AVA, care
oferă oricărui Forever Business
Owner certitudinea că vinde
şi distribuie cele mai bune
produse de pe piaţă, la nivel
global.
Dacă ai un smartphone şi o aplicaţie
care citeşte coduri QR,
scanează imaginea
alăturată, intră pe
canalul YOUTUBE
şi află mai multe
informaţii.
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Luptă şi
vei reuşi

Mariana şi Ionuţ Pârju, Manageri, ilustrează perfect
portretul unor campioni Forever. Au reuşit să cucerească
una dintre cele mai frumoase şi provocatoare trepte din
Planul de Marketing, devenind Manageri într-un timp foarte
scurt.
Aflăm chiar de la ei, într-un interviu savuros, care
sunt secretele reuşitei lor constante, dar şi ce au
de gând să facă pentru a se menţine pe acest trend
ascendent în afacerea lor.

FOREVER SUCCES

Cine sunt Mariana şi Ionuţ Pârju?
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Mariana: Am 44 de ani şi sunt din Iaşi. Sunt atlet de
performanţă la probele: prăjină, 400 m garduri, cros,
pentathlon. De profesie, sunt terapeut maseur şi
instructor de aerobic. Îmi plac produsele Forever pentru
că au grijă de mine şi de oamenii care doresc să fie
sănătoşi şi la buzunar groşi!
Ionuţ: Sunt instructor de fitness şi de arte marţiale
(Qwa Ki Do) şi terapeut maseur. Îmi place foarte mult
să ajut oamenii, indiferent de vârstă, prin sport şi
prin intermediul produselor de la Forever. Datorită
suplimentelor excepţionale ale acestei companii, eu şi
părinţii mei ne-am recăpătat sănătatea.

Escaladaţi Planul de Marketing cu viteză.
Cum reuşiţi?
Orice reuşită are un plan de luptă bine stabilit. Noi l-am
concentrat anul acesta pe pachete. Am început prin
a le folosi noi. Curiozitatea celor din jur cu privire la
transformarea impresionantă de după terminarea C9 ne-a
ajutat să prezentăm pachetele Forever mult mai uşor. Mai
mult, ne-a ajutat să creştem constant în afacerea noastră.
De aceea, în activitatea noastră, ne axăm tot timpul pe C9,
F1, F2 şi Vital5. Am descoperit că sunt cele mai bune arme
de luptă pentru succes. Iar rezultatele se văd: atât pe noi,
cât şi în Planul de Marketing. Iar când ceva funcţionează,
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nu are cum să nu fie copiabil de către ceilalţi.

Cum comunicaţi în echipă beneficiile
produselor şi oportunitatea afacerii
Forever?

sperăm să-l realizăm. Cum? Calificând oameni care doresc
să fie campioni în sănătate, în viaţă, în Forever. Şi avem
încredere că aşa va fi.

Comunicarea în echipa noastră se bazează pe o strategie
clară, în câţiva paşi:
- dezvoltarea unei relaţii apropiate cu consumatorii şi
cu persoanele recrutate, pentru că vrem să ne simţim
ca o mare familie;
- informare constantă cu ajutorul revistelor, broşurilor,
flyerelor, videoclipurilor;
- instruire 1 la 1 (personalizată, în funcţie de
necesităţile şi abilităţile fiecăruia);
- ajutor şi susţinere în calificarea noilor recruţi;
- concentrarea continuă a atenţiei pe nevoile
oamenilor, nu pe ale noastre; nu uităm nicio clipă că
succesul nostru este direct proporţional cu numărul
de oameni pe care îi ajutăm să se simtă mai bine şi să
arate mai bine.
Lucrăm mult, disciplinat şi suntem perseverenţi, exact
ca în sport. Citim şi ne instruim mult, apoi testăm pe noi,
exact cum se probează o haină în magazin, înainte de a o
cumpăra. Suntem conştienţi că trebuie să avem încredere
în ceea ce vindem şi o putem capăta doar testând întâi
produsele. Apoi, totul este mai uşor.

Cum a început povestea voastră în Forever.
Care a fost “de ce”-ul vostru?
Căutam de mult timp o companie cu produse de calitate
pentru sănătate, pentru îmbunătăţirea performanţelor
sportive, dar şi cu beneficii financiare. Le-am găsit cu
produsele Forever. Am reuşit, cu ajutorul lor, să revin
în atletism şi să devin multiplă campioană naţională,
balcanică, iar soţul meu, multiplu campion naţional,
european şi mondial în arte marţiale.
În 2009, m-am înscris în compania Forever. În 2010,
m-am calificat ca Supervizor şi până în 2015 am stagnat.
Nu am renunţat însă. Am muncit mult, am găsit oameni
care au dorit să-şi dezvolte afacerea Forever, i-am ajutat
şi am reuşit. Împreună cu oamenii pe care îi iubim şi
îi respectăm, echipa, familia şi cu buna mea prietenă,
Patricia Enea, am reuşit. Mulţumim din suflet mentorilor
noştri, Carmen şi Gabi Larion, Soaring Manageri, pentru
şansa şi sprijinul pe care ni le-au acordat în tot acest timp.
A venit pragul de Asistent Manager, apoi, în trei luni, mult
aşteptata calificare la nivel de Manager.

Mulţumim
Marianei şi lui
Ionuţ pentru mostra
de reVITALIZare pe
care ne-au oferit-o
cuvintele lor. Le dorim
să-şi păstreze elanul pe
care l-au luat în afacerea lor,
iar la anul, să zboare împreună cu
cât mai mulţi FBO din echipa lor spre
Johannesburg, la Raliul Global şi în Costa
Navarino, la Eagle Managers Retreat.

Niciuna dintre calificări nu a fost uşoară. Trebuie să
investeşti timp şi energie în tine şi în oamenii de lângă
tine pentru a reuşi. Trebuie să iubeşti oamenii. Dacă îi ajuţi
pe cei de jos, te ridici şi tu. Acesta este fundamentul şi
secretul succesului în Forever.

Drumul spre Eagle este acum deschis.
Plănuiţi o calificare în 2016? Ce veţi face
pentru a vă păstra afacerea pe trendul
ascendent care este acum?
Da, ne dorim foarte mult programul Eagle. Avem acest
obiectiv în plan şi, împreună cu sponsorii şi echipa,
foreverliving.ro
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ANTREPRENORUL
TÂNĂR FOREVER

FOREVER - AFACERE

Noţiunea de antreprenor este descrisă de multe definiţii care vorbesc
despre iniţiativă, putere de muncă, sacrificii, hotărâre, capacitatea de
a învăţa din greșeli și de a merge mai departe. Dar descrierea cea mai
apropiată de spiritul Forever mi s-a părut aceasta:
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Antreprenorul este un individ care, în loc să muncească în calitate de
angajat, conduce o afacere și își asumă atât riscurile, cât și recompensele
oferite de această iniţiativă prin produsele sau serviciile comercializate.
Pentru tinerii aflaţi la început de carieră în Forever, această definiţie
este de bun augur.
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În primul rând, compania oferă
oportunitatea de a începe
o afacere cu riscuri minime.
Investițiile constau în timp și
energie, iar rezultatele sunt direct
proporționale cu efortul depus.
Este cadrul ideal pentru start, cu
condiția să ai curajul inițial de a
porni la drum, apoi tenacitatea de
a păstra ritmul propus.
Orice tânăr la începutul vieții
profesionale visează să urce într-o
ierarhie, să ajungă acolo unde merită.
În calitate de angajat, traseul acesta
este plin de bariere și depinde de
mulți factori externi. Realitatea
poate fi dură atunci când muncești
într-un colectiv și evoluția ta este
decisă de alții. Forever, în schimb,
încurajează permanent ascensiunea
către pozițiile superioare ale Planului
de Marketing, unde fenomenul de
”plafonare” nu există. Singurul element
de care depinde acest traseu este
antreprenorul însuși.
Prin întâlniri de pregătire, materiale
informative, cursuri, webinarii ori
prin formarea directă cu ajutorul
sponsorului, fiecare FBO este asistat
în ridicarea nivelului profesional și
îmbunătățirea abilităților personale.
Un tânăr care intră în Forever
învață o meserie de actualitate,
acumulează rapid cunoștințele
necesare și este capabil, în cel mai
scurt timp, să conducă o afacere.

TINEREŢEA

FOREVER

NU SE MĂSOARĂ

CI ESTE O
ÎN ANI,

STARE DE

SPIRIT

Tinerii au nevoile financiare cele mai mari, fie pentru a-şi
întemeia o familie, a-şi construi o casă sau, pur și simplu,
pentru a-și îndeplini un vis. Angajatorii sunt rareori
dispuși să remunereze competența de la primii ani de
carieră. În Forever, această barieră nu există. Aici, un om
tânăr, priceput și muncitor va câștiga întotdeauna atât

cât merită. Mai mult decât atât, el nu
depinde doar de salariu ca singură
sursă de venit. Oportunitățile de câștig
în Forever sunt multiple, de la marja de
profit în vânzarea produselor până la
programele stimulative, bonusurile de
volum sau cele de conducere.

Pentru fiecare angajat nou, stabilitatea
companiei pentru care va lucra este
importantă. În mediul economic actual
însă schimbările se petrec rapid, iar
oamenii nu mai pot fi siguri de posturile
pe care se află. Forever Living are, în
schimb, peste 35 de ani de evoluție
pozitivă, un argument puternic pentru
a te alătura acestei companii în calitate
de proprietar de afacere.

A fi tânăr în Forever nu se măsoară după anul nașterii.
Cei care au început o carieră și au succes în afacere
au pecetea tinereții în suflet. Ei au reușit și reușesc în
continuare, pentru că au un ideal și îl urmăresc cu energie
și pasiune. Acesta este, în fapt, secretul tinereții Forever.

E X E R C I Ţ I U
Un bun antreprenor este și un bun
lider, o sursă de inspirație pentru cei din
echipa sa.
Rememorează ”De ce?”-ul care te-a
determinat să începi o carieră în Forever,
apoi confirmă-l, urmărindu-l pe Simon
foreverliving.ro

Sinek în prezentarea ”Ce fac marii
lideri pentru a îndemna la acțiune?”
Prezentarea se găsește aici (cu subtitrare
în română):
http://www.ted.com/talks/simon_sinek_
how_great_leaders_inspire_action .

Multă inspiraţie tinerilor în a face cea mai
bună decizie pentru viitorul lor!

Alexandru Israil
Specialist marketing
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VIVA

FOREVER

EAGLE MANAGERS RETREAT 2015

Mexicul a clocotit sub picioarele a mii de Eagle Manageri reuniţi din toate colţurile
lumii în Cancun pentru a-şi primi răsplată muncii într-un resort de cinci stele –
Moon Palace Resorts & Spa - şi pentru a se “hrăni” din spiritul şi succesele celor mai
mari lideri din Forever. Au fost câteva zile bogate în distracţie şi informaţii extrem
de preţioase pentru viitorul afacerii fiecărui FBO.
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Întinerim pe zi ce trece... este
un fapt dovedit din plin la Eagle
Managers Retreat 2015 (EMR),
în Cancun, unde vulturii tineri
din Forever au fost vedetele
evenimentului, atât prin succesul
lor răsunător ca FBO, cât şi prin
energia, pasiunea şi bucuria cu
care trăiesc fiecare clipă. Generaţia
tânără de FBO ne-a servit tuturor
drept sursă de motivaţie şi
inspiraţie în Mexic.
Şi noi am avut vulturii noştri la EMR
2015, cu care ne mândrim tare mult.
Am avut bucuria de a avea calificate
două familii frumoase de Senior
Eagle Manageri – Dr. Carmen
Larion & Dr. Gabriel Larion şi
Vasilica & Dumitru Crăciun. De
asemenea, am fost mândri să vedem cum alte două familii minunate – Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu şi Valentin &
Adriana Niţu – au făcut parte din cercul privilegiat, aplaudat la scena deschisă, al Eagle-ilor globali care au primit
edificare specială pentru performanţa de a se califica de cinci ori la rând la acest program. Aflăm impresiile la
cald de la ei, dar şi de la ceilalţi Eagle participanţi, în rândurile care urmează.
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“Viaţa nu este perfectă. Uneori poate fi extrem
de dură! Depinde doar de noi să înmulţim numărul
clipelor frumoase! Mulţumim Forever pentru
nenumăratele momente perfecte pe care ni
le-ai dăruit, pentru că ne-ai prilejuit întâlnirea cu
prieteni dragi, pentru locurile minunate în care ne-ai
purtat! Cu fiecare întâlnire Forever suntem mai
încredinţaţi că am făcut cea mai bună alegere şi că
ne aflăm în cel mai bun loc posibil!”
(Dr. Carmen Larion & Dr. Gabriel Larion, Senior
Eagle Manageri, Soaring Manageri şi membri KLC)

“Ce bucurie să ai aşteptări depăşite de realitate!
VIVA FOREVER! VIVA EL MEXICO! CANCUN ES
ESPECIAL! Mulţumesc FOREVER pentru cea mai
frumoasă vacanţă din viaţa mea de până acum!
Multumesc tuturor partenerilor Forever cărora le
doresc să primească ce are de oferit FOREVER!
REX MAUGHAN ne-a făcut rezervări pentru anul
viitor în GRECIA, într-un resort exclusivist pe
COSTA NAVARINO şi mi-am propus să-i onorez
invitaţia.” (Vasilica & Dumitru Crăciun, Senior
Eagle Manageri)

“EMR Cancun 2015 a însemnat, cu siguranţă, un
nou punct de referinţă în dezvoltarea afacerii
(noastre) Forever. Începând cu resortul de
vis în care am fost cazaţi şi continuând cu
extraordinarele instruiri, ţinute de tineri de până
în 25 de ani, calificaţi Safir în nici 18 luni de la
debutul în Forever, toate se rezumă într-o singură
idee: calificarea la EM reprezintă un “must-have”
pentru orice nou FBO, încă din primul moment în
care a semnat formularul de înscriere. Ne vedem
în Grecia. Succes tuturor!” (Valentin & Adriana
Niţu, Eagle Manageri şi membri KLC)
“Am văzut cu emoţie că familiei Forever i se
alătură din ce în ce mai mulţi tineri, curajoşi,
inimoşi, care fac performanţă şi nivelul de Eagle
Manager din Start. Forever a prins foarte bine
la un segment de vârstă mai tânăr, care a adus
un suflu nou prin metoda de lucru online şi care
a început deja să doboare recorduri. Am văzut
ce frumos îşi creşte echipa din Anglia liderii, pe
baza Activului de 5 puncte şi a acelui procent 1%
extra de la nivelul de Safir în sus. Am învăţat că
programele, stimulentele şi calificările importante
din activitatea Forever, toate trebuie transmise de
la prima întâlnire, lăsând persoana să decidă ce
îşi doreşte. Sper ca anul viitor, numărul Eagle-ilor
din România să se dubleze. Mult succes tuturor!”
(Dănuţ & Constanţa Mei-Roşu, Eagle Manageri şi
membri KLC).
foreverliving.ro
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EAGLE MANAGERS RETREAT 2015

“Încă suntem sub efectul magic al Eagle
Managers Retreat Cancun 2015, FOREVER THE
BEST. Am simţit pe propria piele ce înseamnă
răsfăţul, atenţia şi generozitatea companiei
noastre. Timp de 4 zile am fost starurile Moon
Palace Resort din Cancun. Am fost în preajma
celor mai de succes lideri Forever care ne-au
dezvăluit fără rezerve din secretele muncii lor.
Ridică-te, visează, crede şi munceşte este
motto-ul care va sta la baza acţiunilor noastre
de acum înainte. Vrem să respectăm dorinţa
lui Rex ‘vă rog să-i ajutaţi şi pe alţii, sunt foarte
mulţi oameni care nu au oportunitatea voastră.’
Recunoscători Forever.” (Dana & Costel Pop,
Eagle Manageri şi membri KLC)

12
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“Am fost impresionată de numărul mare de tineri
calificaţi la acest program şi am fost entuziasmată
de pasiunea cu care își urmează visurile. Acest
lucru mă impulsionează să merg mai departe, să
ajut cât mai multe persoane care doresc să-mi
fie alături în această călătorie numită Forever.
Am convingerea că printr-o muncă constantă,
mulţi parteneri din echipa mea vor fi prezenti
la următorul EMR, din Grecia.” (Maria & Adrian
Arghir, Eagle Manageri şi membri KLC )

“Cel mai mult m-a impresionat numărul mare
de tineri calificaţi la Eagle, entuziasmul şi
creativitatea lor. Am înţeles încă o dată de la
colegii din UK că metodele de promovare prin
social media şi puterea informaţiei online stau
la baza creşterilor rapide în afacerile lor. Mi-au
plăcut toate seminariile din cadrul evenimentului
pentru că s-au prezentat metode practice, simple
şi concise de lucru. Ne-am întors cu un bagaj
substanţial de informaţii care, cu siguranţă, ne
vor ajuta să mobilizăm şi activăm echipa spre
rezultate extraordinare, demne de adevăraţi
Eagle.” (Daniela Levărdă & Alexandru Chiş, Eagle
Manageri şi membri KLC)

Drumul către Grecia este deschis
tuturor! Eagle Managers Retreat 2016,
Costa Navarino, îşi aşteaptă calificaţii
pentru un sejur care se anunţă de vis.

Mult succes tuturor!
foreverliving.ro
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Cum
folosim
uleiurile
esenţiale?

FOREVER ESSENTIAL OILS

Când spunem aromaterapie, primele lucruri care ne trec prin minte sunt
relaxarea şi armonia, adică starea de bine. Acesta este şi scopul ei principal:
să folosească uleiuri extrase direct din florile, seminţele, frunzele, rădăcinile
şi tulpinile diverselor plante, pentru a elibera stresul din organism şi a
îmbunătăţi starea generală de sănătate.

14

La fel se întâmplă şi cu
uleiurile esenţiale de la
Forever, obţinute cu atenţie
din cele mai pure surse
de la natură. Indiferent că
vorbim despre esenţele
pure – Lemon, Lavender,
Peppermint – sau de
amestecuri - Defense, At
Ease, Soothe – toate sunt
create pentru a îndepărta
stresul şi a promova
armonia, calmul şi pacea în
viaţa fiecăruia dintre noi.
Voi, consumatori fideli
ai produselor noastre şi
Forever Business Owneri
sunteţi, ca întotdeauna, cea
mai bună sursă de inspiraţie
pentru a descoperi
utilizările acestor produse
excepţionale:

„Eu adaug câteva picături de ulei esenţial Forever în detergentul
Forever Aloe MPD 2xUltra şi îmi personalizez astfel parfumul
hainelor cu aroma preferată: lămâie, mentă, lavandă etc. Ştiţi
ce înseamnă să dormiţi în pat cu relaxarea? Cam aşa mi se
întâmplă mie când dorm în aşternuturile spălate cu Aloe MPD şi
Forever Essential Lavender.” (Cristina)
FOREVER | România & Republica Moldova | octombrie 2015 | 198

„Am ajuns să mă simt în maşina personală
exact ca în mijlocul naturii, după ce mi-am
personalizat odorizantul de maşină cu uleiuri
esenţiale de la Forever. În funcţie de starea mea
de spirit şi de locul spre care vreau să călătoresc,
aleg fie lămâie, fie mentă, fie lavandă, fie blends-uri.
Sunt mult mai relaxat la volan şi mă bucur de mai multă
energie.” (Claudiu)
„Am un maseur personal,
care vine acasă săptămânal.
Ambientul în care este
realizat masajul este la fel de
important ca acţiunea în sine,
de aceea, am întotdeauna
pregătite lumânări parfumate
sau muzică pe fundal. De
când am uleiurile esenţiale
de la Forever, am creat acasă
atmosfera de spa ideală.”
(Valeria)
„Casa mea miroase minunat de când mi-am cumpărat
uleiuri esenţiale de la Forever. Am un difuzor special de
aromaterapie, pe care îl folosesc pentru a împrospăta
constant aerul din casă şi a mă relaxa. Sunt înconjurată
24 de ore din 24 de o stare de bine. Îmi place cel mai
mult Forever Essential Oils Defense. Funcţionează
perfect pentru protejarea organismului de efectele
nemiloase ale stresului.” (Oana)
„Măştile de faţă şi loţiunile de corp de la Forever au
devenit acum o doză dublă de răsfăţ pentru piele, dar şi
pentru starea mea de spirit. Strecurând câteva picături
din uleiul esenţial Forever preferat în produsele de
îngrijire corporală, am o piele hrănită în profunzime şi un
parfum relaxant, de lungă durată.” (Georgiana)

„Afacerea Forever mi-a permis să mă dezvolt personal,
atât la nivel sufletesc, cât şi ca stil de viaţă. Astăzi, îmi
conduc întâlnirile cu echipa în propriul meu birou. Lucrez
împreună cu oamenii şi organizez prezentări de produse
inconjurată doar de mireasma îmbietoare a uleiurilor
esenţiale de la Forever. Nimic mai minunat.” (Andreea)

foreverliving.ro

„Îmi place să mă simt bine,
să arăt bine, dar şi să miros
bine. De aceea, mi-am
cumpărat un odorizant
de şifonier, pe care torn
din când în când uleiuri
esenţiale Forever, pentru
ca hainele mele să aibă
mereu un parfum proaspăt.
Practic, uleiurile esenţiale
de la Forever au devenit al
doilea parfum pe care îl port,
datorită hainelor mele. Şi ce
parfum relaxant!” (Mirela).

Dacă ai un smartphone şi o
aplicaţie care citeşte coduri QR,
scanează imaginea de mai jos
şi intră pe secţiunea Forever
Essential Oils de pe Facebook,
pentru a afla mai multe despre
uleiurile noastre:
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PE TINE
CE TE

Forever2Drive este pedala de
acceleraţie a dorinţei spre maşina la
care visezi.
TU stabileşti viteza cu care te
deplasezi spre ea!

PROGRAMUL LUNII - FOREVER 2 DRIVE

CONDUCE?

16
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MESAJUL FONDATORULUI
GENERALI
CALIFICĂRI
MESAJUL
FONDATORULUICOMPANIEI
COMPANIEI&&MESAJUL
MESAJULDIRECTORILOR
DIRECTORILOR
GENERALI

Supervizori
Forever Business
Owneri care au
obţinut 25 de
p.c. în 2 luni
calendaristice
consecutive.

218

Supervizori

Nume				

Gheorghita Cebuc
Ionela Cozonac		
Romina Doran		
Adelina Luncan		
Bogdan Mihai Malita		
Maria Roxana Marcus
Mihai Dorian Mocanu		
Florin Oboroceanu		
Viorica Pantiru			
Crina Georgiana Plugaru
Ionela Andreea & Sergiu Pop
Ioana Radoi			
Alina-Gianina Radu		
Anna Maria Sorban		
Ficuta Tecu			
Mihaela Tibirna Ciolan
Ioana Mihaela Zota 		

Localitate		

Corunca, MS		
Rodna, BN
Recas, TM		
Oradea		
Oradea		
Timisoara		
Iași		
Constanța		
Letea Veche, BC
Tirgu Jiu		
Timișoara		
Dâmbovița		
Constanța 		
Valea lui Mihai, BH
Craiova		
Birnova, IS		
Berca, BZ

Sponsori

Gizella & Marius Botiș
Nicola Bancea
Ionela Andreea & Sergiu Pop
Szabo Eva
Violeta Aura & Florin Lele
Marius Ciprian & Milentina Mărcuș
Liliana Berdan
Marinica & Anișoara Luca
Doina & Gheorghe Comanici
Maria Roxana Marcus
Crina Georgiana Plugaru
Niculina Ştefana
Ana Aneculaesei
Rodica Violeta & Ghiță Codoban
Mariana & Marian Stanescu
Constantin & Tania Popa
Constanța & Dănuț Mei-Roșu

Felicităm şi dorim mult succes şi calificaţilor la nivelul de Asistent Supervizor din luna septembrie!
Lista completă a calificaţilor la acest nivel va fi disponibilă în varianta online a revistei, care este disponibilă în contul fiecărui FBO, pe www.foreverliving.com, în secţiunea Noutăţi.

Top 20 p.c. non-manageriale

Top 20 în funcţie de p.c. non-manageriale
Primii 20 FBO (Forever Business
Owneri) care au acumulat cele mai
multe puncte non-manageriale şi au
fost Activi în luna septembrie.

1. Nagy Ernő & Irma
2. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
3. Aurel & Veronica Meşter
4. Daniel & Maria Parascan
5. Angela Ramona & Valentin Gherghe
6. Cristina & Gabriel Cristache
7. Ionuţ & Andra Iorga
8. Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
9. Alina & Bogdan Seran
10. Mariana & Ionuţ Pârju

11. Valentin & Adriana Niţu
12. Marius Ciprian & Milentina Mărcuș
13. Liliana Berdan
14. Marian & Monica Costiță
15. Mariana & Silviu Ursu
16. Gizella & Marius Botiș
17. Niculina Ștefana
18. Zenovia & Cătălin Riglea
19. Constanța & Dănuț Mei-Roșu
20. Daniela Elena Badescu
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Asistent Manageri

Nume					 Localitate
Daniela Elena Badescu		
Ana Maria Boboia 		
Gergely Melinda 		
Valeriu & Nicoleta Greceanu		
Alina Modiga & Cătălin Dimache
Nuta & Bogdan Saramet 		
Luxița Scutaru		

Mangalia, CT
Hunedoara
Deva
Macin, TL
Galați
Galați
Galați

Sponsori

Alina & Bogdan Seran
Gergely Melinda
Ana Maria Opra
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Liliana Berdan
Alina Modiga & Cătălin Dimache
Ujlaki Csaba & Anna Maria

Manageri
Nume					 Localitate

Sponsori

Marian & Monica Costiță
Stefania Patricia Enea
Ionuț Ciprian & Andra Maria Iorga
Marius Ciprian & Milentina Mărcuș
Alina & Bogdan Seran

Ionuț Ciprian & Andra Maria Iorga
Mariana & Ionuț Pârju
Cristina & Gabriel Cristache
Nagy Ernő & Irma
Cristina & Ioan Iuhasz

Constanța
Iași
Constanța
Moșnița Nouă, TM
Livada, AR

Asistent
Manageri
Forever Business
Owneri care au
obţinut 75 de
p.c. în 2 luni
calendaristice
consecutive.

Manageri
Forever Business
Owneri care au
obţinut 120 de
p.c. în 2 luni
calendaristice
consecutive.

STIMULENTUL I

STIMULENTUL III

Nagy Ernő & Irma
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Daniel & Maria Parascan
Dr. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu
Dana & Costel Pop
Constantin & Tania Popa
Vajda Katalin
Ramona & Dorin Vingan

Gizella & Marius Botiş
Camelia & Daniel Dincuţă
Aurel & Veronica Meşter

STIMULENTUL II

Nagy Ernő & Irma

Top 20 p.c. totale
1. Aurel & Veronica Meşter
2. Gizella & Marius Botiş
3. Maria Pop
4. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
5. Daniel & Maria Parascan
6. Vajda Katalin
7. Nagy Ernő & Irma
8. Camelia & Daniel Dincuţă
9. Ramona & Dorin Vingan
10. Kele Mónika

foreverliving.ro

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Larion
Maria Pop
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi

11. Dr. Carmen & Dr. Gabriel Larion
12. Corina & Dorin Frandeş
13. Smaranda Sălcudean
14. Szabo Eva
15. Constanța & Dănuț Mei-Roșu
16. Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
17. Marilena & Teodor Culișir
18. Valentin & Adriana Niţu
19. Angela Ramona & Valentin Gherghe
20. Ionuț Ciprian & Andra Maria Iorga

TOP 20 în funcţie de p.c. totale
Primii 20 FBO (Forever Business
Owneri) care au acumulat cele mai
multe puncte totale şi au fost Activi
în luna septembrie.
19

ile BRIE
r
ă
ic TEM
f
i
l
Ca I SEP
I
N
U
L

MESAJUL FONDATORULUI COMPANIEI & MESAJUL DIRECTORILOR GENERALI
CALIFICĂRI

Nume

220

Acsinte, Marinela
Adomnicai, Viorel
Adonicioae, Andrei Cozmin
Aiftincai, Lucian
Airimitoaie, Violeta
Amarghioalei, Pamela Daniela
Andre, Maria Lacrima
Andronicescu, Fibel Adela
Anghel, Dana Simona
Ardelean, Mariana Dorina
Arsene, Iuliana
Arseni, Vasilica
Atanasiu, Maria
Babiciu, Liliana
Bahnareanu, Madalina Gabriela
Balint, Iosif Attila
Balogh, Laura Victoria
Baltac, Maria
Baltan, Corina Cristina
Barcu, Ana
Bathori, Florica
Becea, Ioana
Bellon, Ana Maria
Benedek, Andrea
Bicu, Maria
Biro, Istvan
Birtea, Victor
Bitlan, Elena
Boboia, Grigore Spiridon
Boboia, Mihaela
Boca, Florin
Bodea, Adriana
Bolohan, Mihaela
Bors, Dorina-Cristina
Borza, Ioan Aurian
Botez, Roxana
Botis, Ancuta & Sorin
Bradea, Elena
Bradea, Mihai
Brisan, Adriana
Bruma, Ion

Asistent Supervizori
Forever Business Owners care au obţinut 2
p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Asistent Supervizori
Localitate

Alexandria, TR
Stefan Cel Mare, VS
Iasi
Constanta
Botosani, BT
Deleni, IS
Targu Mures, MS
Fundu Moldovei, SV
Brasov
Zalau, SJ
Nisporeni, Moldova
Mangalia
Bacau
Cavnic, MM
Iasi
Cojocan, CJ
Satu Mare
Bucuresti
Baia Mare
Motru, GJ
Marghita, BH
Ovidiu, CT
Draganesti Olt
Cluj Napoca
Constanta
Mircurea Nirajului, MS
Bucuresti
Constanta
Vinerea, AB
Hunedoara
Botosani, BT
Cluj Napoca
Avrig, SB
Arad
Deva
Iasi
Valea Crisului, BH
Oradea
Oradea
Cluj Napoca
Botosani, BT

Nume

Localitate

Nume

Localitate

Bucataru, Dumitru Ovidiu
Bucur, Mihaela
Budusanu, Adrian-Gabriel
Bufea, Alxandru-Marian
Burlacu, Silviu
Bursuc, Mihaela
Butnariu, Anca
Buzdugan, Valentina
Cazan, Oana Iulia
Cegolea, Tatiana
Celea, Sorin
Cernicenco, Aurelia
Chireata, Lavinia-Carmen
Chisoceanu, Sofica
Chitic, Florin
Ciobanu, Aurica
Ciobanu, Marius-Ionut
Ciocodeica, Costin Nicolae
Ciornei, Amalia Maria
Ciupilan, Areta
Cocos, Ioana Alexandra
Corodeanu, Andreea Mihaela
Coropceanu, Silvia
Cosma, Ligia
Cozonac, Maria
Cratu, Maria
Cretu, Elena Luminita
Cretu, Violeta
Croitoru, Gabriel
Cront, Lenuta Monalisa
Csiszer, Silvia
Dana, Maria
Danila, Livia
Danila, Mihaela
Dantis, Anca
Dascalu, Claudia
Dascalu, Paul Cosmin
Deak, Brigitta
Demian, Mihaela Simona
Diaconescu, Laura
Diaconu, Elena Nicoleta

Bucuresti
Roman, NT
Iasi
Orastie, HD
Iasi
Constanta
Vaslui
Chisinau, MD
Timisoara
Chisinau, MD
Bucuresti
Brasov
Tg. Carbunesti, GJ
Topalu, CT
Onesti, BC
Iasi
Bacau
Bucuresti
Martinesti, HD
Pitesti
Oradea
Constanta
Galati
Simian, Bihor
Rodna, BN
Craiova
Arad
Pipera, IF
Tg Secuiesc, CV
Botosani, BT
Sf Gheorghe, CV
Resita, CS
Craiova
Oituz, BC
Bacau
Pascani, IS
Falticeni, SV
Oradea
Oradea
Breaza, PH
Botosani

Dinu, Erika
Doaga, Mirela
Dobranici, George & Alina
Domocos, Adriana
Dorcea, Daniela
Duckadam, Diana Maria
Dumea, Laura Claudia
Dumitrescu, Mihai
Dumitru, Verginica
Ecsedi, Adel
Enus, Tinca
Farkas, Mozes
Fatu, Felicia
Floarea, Linica Mariana
Floroiu, Ionut Tudorel
Frasineanu, Cristina-Dorinela
Gabor, Adel Julianna
Gaitan, Rodica
Gall, Maria Angyalka
Galu, Ana-Daniela
Ghelbereu, Valerian Sorin
Gheorghiu, Anesti Valentin
Ghita, Anamaria
Goanga, Andrei Daniel
Grecu, Simona Amalia
Grigore, Raluca & Gheorghe Virg
Groze, Raluca Maria
Gruia, Andrei Adrian
Hamza, Elena
Hardea, Simona
Hirsman, Ioan
Homonai, Judith Hajnal
Horga, Vanina
Iacob, Roxana
Iacobescu, Alexandra Maria
Ichim, Cristian
Iftimi, Brindusa
Iftode, Cristina Ionela
Ilie, Benjamin
Ilie, Geta Marina
Iliescu, Carmen

Miercurea Nirajului,MS
Agas, BC
Iasi
Oradea
Constanta
Curtici, AR
Roman, NT
Sibiu
Focsani, VN
Oradea
Constanta
Doboseni, CV
Constanta
Pitesti
Limanu, CT
UK
Tomesti, HR
Oradea
Miercurea Ciuc
Bacau
Constanta
Cobadin, CT
Agigea, CT
Alba Iulia
Arad
Campina
Suncuius, BH
Deta, Timis
Baia Mare
Bacau
Salva, BN
Oradea, BH
Botosani,BT
Valea Lui Mihai,BH
Timisoara
Iasi
Scheia, SV
Iasi
Timisoara
Boroaia, SV
Constanta
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Asistent Supervizori
Nume

Localitate

Nume

Localitate

Nume

Localitate

Ioanes, Flavius Ciprian
Ion, Florin
Ionita, Alexandra-Cristina
Iridon, Carmen-Daciana
Ivan, Dumitra
Ivu, Maria
Jiglau, Razvan Cristian
Kaposta, Victor Sebastian
Lazaroiu, Camelia
Lincariu, Adriana Aurelia
Lupas, Sidonia Mariana
Lupascu, Marcela
Madar, Zsuzsanna
Malureanu, Catalin
Manasa, Cornelia Silvia
Mares, Florinela-Alina
Marosan, Ildiko
Matei, Camelia
Matei, Simona
Merlusca, Virginia
Miftode, Mihai
Mihaescu, Tamara
Mindrescu, Cristina
Minea, Georgeta
Mitrana, Floarea
Mocanu, Aurora
Moldovan, Dorina
Moldovan, Marcela
Moldovan, Marioara
Morariu, Camelia Monica
Munteanu, Elena Raluca
Muresan, Georgiana
Murza, Silvia Simona
Nastase, Ana Maria
Neamtu, Magdalena
Negrea, Vasile
Nemteanu, Sorin Marian
Nica, Ionel
Nichiforeasa, Dumitrela
Nicoara, Raluca
Niculae, Alina Nicoleta

Arad
Ploiesti
Moreni, DB
Medgidia
Constanta
Onesti, BC
Romanasi, SJ
Arad
Palanca, BC
Marghita, Bh
Cheriu, Bihor
Bucuresti
Armaseni, HR
Focsani
Bacau
Bucuresti
Baia Mare
Brasov
2mai, CT
Agas, BC
Falticeni, SV
Chisinau, MD
Vaslui
Pitesti
Campu Parului, Olt
Andreiasu De Jos,VN
Medias, SB
Mangalia
Alba Iulia
Arad
Havarna, BT
Cluj Napoca
Viisoara, BN
Bacau
Sibiu
Huedin, CJ
Ploiesti
Constanta
Baia, SV
Bucuresti
Bucuresti

Oboroceanu, Vasile-Adrian
Olah, Klara
Olaru, Nicoleta
Olosz, Anna
Olteanu, Elena Nicoleta
Oprea, Silviu
Oprea, Veronica
Oprica, Octavian Lucian
Opris, George
Orban, Csilla
Orosz, Alin Oscar
Panait, Paula Gabriela
Panczel, Katalin
Pantiru, Elena
Pavel, Ileana
Pelmus, Iulia
Peter, Erika
Petho, Roland Tiberiu
Petrutiu, Sanda Hortensia
Pireva, Marina
Pirvu, Valeria
Pitters, Ildiko
Ploscaru, Elena
Popa Andreescu, Alina Elisabeta
Popa, Maria Consuela
Popa, Marinela
Popa, Teodora & Ciprian
Popescu, Simona
Popescu, Vlad Cristian
Popovici, Valentina
Popsor, Delia
Popusoi, Olesea
Postolachi, Didina
Potop, Violeta Carmen
Radu, Maria
Rethi, Ildiko
Roman, Iuliana & Nicolae
Rosca, Rodica
Rusu, Aurica
Sandor, Eniko
Sandu, Mihaela Alina

Constanta
Gheorghieni, HR
Bacau
Satu Mare, HR
P. Neamt
Onesti, BC
Lozova, MD
Bucuresti
Bucuresti
Chinari, MS
Osorhei, BH
Constanta
Cluj-Napoca
P. Neamt
Giurgiu
Sotinga, DB
Cluj Napoca
Sf.Gheorghe,CV
Tg. Mures
Chisinau, MD
Oradea
Brasov
Bucuresti
Mosnita Noua, TM
Sibiu
Alunis, PH
Oradea
Iancu Jianu, OT
Constanta
Constanta
Tarnaveni, MS
Cimislia, Md
Botosani
Timisoara
Chisinau, MD
Ganesti, MS
Sibiu
Arad
Galati
Oradea
Falticeni, SV

Sas, Simona Ligia
Sauta, Mihai Doru
Sava, Livia
Savu, Ana
Savulica, Mihaita Dorin
Selegean, Mihaela Corina
Simireanu, Dumitru
Stanga, Aurelia
Stanica, Georgian
Stavarache, Petronela
Stici, Aura Simona
Streja, Victoria
Szabo, Julianna
Szabo, Renata Kinga
Szekeres, Emese
Terec, Ioana Florina
Thomits, Carmen Daniela
Tita, Elena Ludmila
Tocaciu-Chelsoi, Ana
Toderoiu, Daniela Camelia
Tofan, Nicolae
Torok, Maria Kincso
Tudosia, Anca
Tutunaru, Simona Teodora
Udroiu, Petrica
Urda, Ana
Urs, Aurelia Roxana
Van Everdingen, Erzsebet
Varganici, Elena
Vasile, Ioana
Vasiliu, Nicoleta
Vatavu, Tabita
Virlan, Carmen
Visan, Crina Constantina
Vorsina, Tamara
Vujdeu, Angelica Cristina
Vulpoi, Gheorghe Ciprian
Zaldoiu, Mihaela Gabriela
Zotic, Mariana

Oradea
Breaza
Voluntari, IF
Bucuresti
Ploiesti
Arad
Tg.Frumos, IS
Constanta
Limanu, CT
Focuri, IS
Mangalia
Buzau
Corunca, MS
Bors, BH
Joseni, HR
Cluj
Sibiu
Constanta
Crucea, SV
Tuzla, CT
Cernavoda, CT
Sf. Ghe, CV
Piatra Neamt
Arad
Timisoara
Sibiu
Bistrita
Olanda
Falticeni, SV
Sibiu
Constanta
Osorhei, BH
Luncavita, TL
Mangalia
Chisinau, MD
Apateu, Arad
Zabala, CV
Fetesti, IL
Constanta
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Dublu Diamant Manageri

Invitaţi speciali : ROLF & DOMINIQUE KIPP

Bucureşti, Sala Palatului

Biletele sunt disponibile la vânzare în centrele de distribuţie din toată ţara.
Biletele sunt disponibile la vânzare în centrele de distribuţie din toată ţara.
Forever Living
Products România

