
ÎN PAS ALERGĂTOR
SPRE CEL MAI F.I.T. 

FINAL DE AN!



În fiecare an, sunt nerăbdător să 
văd chipuri noi la Eagle Managers 
Retreat, dar este întotdeauna 
extraordinar să văd feţele celor 
care sunteţi de mult timp parte 
din familia Forever. Printre voi, 
se numără şi Manageri care 
s-au calificat de cinci ori la rând 
la programul Eagle Managers 
Retreat şi care au dovedit nu doar 
că este posibil să zbori la înălţime, 
ci şi să atingi măreţia în fiecare 
an. 

Felicitări tuturor Eagle 
Managerilor prezenţi anul acesta 
în Cancun – realizările voastre 
reflectă devotamentul de a-i ajuta 
pe ceilalţi să zboare. Abia aştept 
să vă revăd şi să descopăr feţe noi 
în Grecia, în 2016. 

Pe măsură ce vă consolidaţi 
succesul în construirea afacerii 
voastre prin promovarea 
produselor Forever şi îi ajutaţi pe 
alţii să arate şi să se simtă mai 
bine, amintiţi-vă următoarele 
cuvinte: 

Majoritatea păsărilor îşi 
găsesc adăpost în mijlocul 
furtunii, dar vulturul se 
înalţă deasupra ei. Fii ca 
vulturul care zboară mereu 
la înălţime.

Mereu al vostru,

Rex Maughan
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Este timpul să
devii un Eagle
Vulturii zboară, dar se şi 
înalţă. Sunt măreţi în atât de 
multe feluri. Simbolizează o 
voinţă puternică şi un curaj 
imens. De fiecare dată când 
te gândeşti la ce ai reuşit în 
afacerea Forever, vreau să te 
gândeşti la un vultur. 

Am decis ca vulturul să fie un 
simbol al companiei Forever 
şi, mai târziu, al programului 
Eagle Managers Retreat, 
văzându-l ca pe o oglindă 

a Forever Business Ownerilor. Toţi 
FBO, în special cei care s-au calificat 
la Eagle Managers Retreat, au toate 
trăsăturile unui vultur. 

Voi sunteţi lideri. Zburaţi la înălţime 
şi îi învăţaţi şi pe ceilalţi să facă 
acelaşi lucru. Sunteţi ageri şi 
curajoși. Lăsaţi deoparte frica şi 
îmbrăţişaţi şansa. Puterea vulturului 
mi-a revenit în minte atunci când am 
văzut chipurile Eagle Managerilor 
prezenţi în Cancun, Mexic, anul 
acesta. Poveştile de succes pe care 
mi le împărtășiţi despre modul în 
care îi ajutaţi pe ceilalţi să reuşească 
sunt o sursă de inspiraţie pentru 
mine. Mă bucur de fiecare ocazie în 
care aud de lucrurile minunate pe 
care le faceţi cu afacerile voastre.



Oamenii optimişti se gândesc 
că-i aşteaptă tot ce este mai bun. 
Oamenii Forever sunt realişti, ei ştiu 
că deja li se petrece tot ce este mai 
bun. Iar aceste zile sunt o dovadă 
extraordinară pentru echipa noastră. 
Avem bucuria să fim din nou oaspeţii 
celui mai mare FBO din lume – Rolf 
Kipp. Prezenţa lui este un adevărat 
eveniment – pentru compania din ţara 
noastră şi pentru fiecare membru al 
familiei noastre Forever.

 

Rolf este la fel ca noi toţi. A avut visul 
pe care îl avem şi noi. Iubeşte ceea 
ce ne pasionează şi pe noi. Iar locul 
pe care se află el astăzi este răsplata 
curajului de a urma acest vis şi a 
perseverenţei de a-l împlini. Dacă îi 
copiem atitudinile, putem repeta şi 
noi traseul lui şi vom atinge măreţia 
împlinirilor sale.
 
El este mai mult decât un om de 
succes Forever, este o legendă vie. Şi 

nu doar prin încasările fabuloase, ci 
şi prin dragostea lui de oameni, 

care-l face să meargă mereu 
mai departe. Pentru că 
aceasta este lecţia supremă 
a vulturului Forever – când 
atingem o culme, visul nu 

se consumă, ci creşte, îşi 
deschide aripile spre 

infinit. 
 
Iar odată cu aspiraţia 
aceasta creşte şi 
responsabilitatea pe 
care ne-o asumăm 
faţă de cei care ne 
urmează. La fel ca 
toţi marii lideri ai 
companiei noastre, Rolf 
Kipp nu mai lucrează 
de mult pentru el, ci 
pentru coechipierii pe 
care i-a inspirat şi care 
i-au acordat credit. 
 
Este unul dintre acele 
lucruri care fac din 
Forever Living Products 

o companie unică: 
întotdeauna ne pasă de 

cei din jur. Întotdeauna 
ne-am deschis inimile şi 
am întâmpinat viaţa şi 
oamenii cu un surâs. Am 
fost solidari în momentele 
cele mai grele, am fost 
prieteni de nădejde în 
momentele în care ceilalţi 

îşi doreau şansa de a-şi 
modela grandios propriul 

destin. Suntem unici prin 
produsele noastre şi prin stilul 

nostru de a trăi. 

 

Purtaţi aceste adevăruri în gând 
atunci când intraţi în vorbă cu 
oamenii. S-ar putea ca zâmbetul şi 
spusele voastre să fie exact ceea ce 
aşteaptă ei pentru a ni se alătura şi 
a urca peste o vreme ca Diamanţi 
pe scena evenimentului Success 
Day. Îndrăzniţi şi deschideţi dialogul 
cu ei. Pe reţelele de socializare şi 
faţă în faţă. Puterea comunicării 
este neîntrecută. Folosiţi permanent 
această putere. Perfecţionaţi-o prin 
exersare zilnică. 
 
Sunt mulţi oameni care gândesc la 
fel ca noi, ei au nevoie doar să-i 
descoperiţi, să le împărtăşiţi visul 
vostru, să vadă că nu sunt singuri. 
Au nevoie să afle că visul lor poate 
deveni realitate.
 
Suntem aproape de sărbătorile 
cele mai iubite ale anului. Creştem 
continuu şi avem toate motivele şi tot 
sprijinul companiei să intensificăm 
ritmul acestei ascensiuni. Vă 
propunem să facem din noiembrie o 
lună memorabilă, iar din sfârşitul lui 
2015 o concluzie glorioasă a unui an 
în care echipa României şi-a regăsit 
adevăratul suflu. 
 
Ce poate fi mai frumos decât un 
cadou Forever? Ce poate fi mai 
frumos decât produsele noastre, 
oportunitatea afacerii noastre, 
altitudinea stilului nostru de viaţă? 
 
Îndrăzniţi să vă bucuraţi fiecare 
dintre voi de acest dar Forever şi să-l 
multiplicaţi oferindu-l tot mai multor 
oameni.  
 
Şi amintiţi-vă vorbele lui Oprah 
Winfrey: „Succesul nu înseamnă 
scurte momente de entuziasm care 
apar în viaţa noastră ca nişte mărgele 
ce se risipesc pe parchet. Succesul 
înseamnă firul pe care sunt prinse 
toate aceste momente, înseamnă 
continuitate.”
 
Cu încredere în puterea de a vă folosi 
darul Forever,

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra
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Ia-ţi avânt spre un 
final de an excepţional



PIELEA SĂNĂTOASĂ,
vedeta sezonului rece
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Cel mai frumos veşmânt pe care îl 
purtăm, indiferent de anotimp, este 
pielea. Hainele groase nu reuşesc 
s-o protejeze corespunzător în 
sezonul friguros. Tenul este, fără 
doar şi poate, victimă sigură a 

mofturilor vremii. Din fericire, avem 
la îndemână scutul protector Forever: 
o fortăreaţă formată din produse 
excepţionale, care îţi transformă 
pielea şi tenul în cele mai frumoase 
accesorii de iarnă ale frumuseţii tale.



PASUL 1: EXFOLIEREA TENULUI 

Poate pãrea nefiresc să apelezi la exfoliere în sezonul 
rece, când tenul are deja tendinţa sã se descuameze. 
Rãmâne însã un pas esenţial în rutina de îngrijire a 
pielii din douã motive: îndepãrteazã celulele moarte şi 
permite loţiunilor şi cremelor pe care le foloseşti zilnic 
sã pãtrundã mai uşor şi sã acţioneze mai repede. 
Sonya Aloe Deep Cleansing Exfoliator este o formulã 
unicã, blândã, care poate fi utilizatã zilnic în curãţarea 
delicatã a tenului, chiar şi iarna.

PASUL 2: HIDRATAREA PIELII 

Hidratarea pielii este o mãsurã esenţialã în anotimpul 
rece. Ai nevoie de loţiuni de corp şi creme de faţã cu 
puternic efect de hidratare pentru a combate tendinţa 
de uscare a pielii. 

Sonya Aloe Balancing Cream şi Sonya Aloe 
Nourishing Serum îţi oferã doza zilnicã idealã de 
hidratare pentru ten. 

Aloe Lotion şi Aloe Moisturizing Lotion conţin cantitãţi 
crescute de aloe, ale cãrei proprietãţi reuşesc sã 
hidrateze intens pielea, sã o calmeze atunci când este 
iritatã şi sã o hrãneascã în profunzime.

PASUL 3: ÎNGRIJIREA BUZELOR 

Uscarea şi crãparea buzelor sunt cele mai frecvente 
consecinţe ale frigului asupra pielii. Forever Aloe 
Lips şi Sun Lips sunt cei mai buni prieteni ai buzelor 
în sezonul rece. Datoritã amestecului unic de aloe, 
ulei de jojoba şi cearã de albine, acestea hrãnesc 
şi protejeazã buzele de efectele nocive ale vântului, 
frigului, dar şi de razele nocive ale soarelui, Sun Lips 
având un factor de protecţie 30. 

PASUL 4: MASCA DE FAŢĂ 
HRĂNITOARE 

În afara ritualului zilnic de îngrijire a tenului, este foarte 
important ca în sezonul rece sã-ţi întreţii sãnãtatea şi 
frumuseţea chipului cu o mascã puternic nutritivã. 

Masca-pudrã Facial Mask Powder este creatã dintr-o 
combinaţie unicã de ingrediente alese special pentru 
calitãţile de curãţare în profunzime a porilor şi de 
hidratare. Se omogenizeazã perfect cu Forever Aloe 
Activator. Ingredientele valoroase din cele douã 
produse se întrepãtrund, au efect hrãnitor, hidratant şi 
de întinerire a tenului. 

PASUL 5: FRUMUSEŢE ŞI SĂNĂTATE 
LA PACHET

Doar pentru cã este frig, vânt sau ploaie, nu înseamnã 
cã tenul doamnelor trebuie sã fie lipsit de strãlucirea 
şi frumuseţea oferite de machiaj. Culoarea este 
binevenitã în orice sezon. 

Condiţiile meteo mai aspre impun folosirea unor 
produse care, pe lângã strãlucirea pe care o oferã prin 
machiaj, au grijã de piele, o hrãnesc şi o întreţin.

Protejeazã-ţi tenul şi oferã-i un aspect desãvârşit, fãrã 
cusur, cu Aloe BB Creme – un produs de make-up şi 
îngrijire creat sã hidrateze, sã uniformizeze aspectul 
pielii, sã-i ascundã imperfecţiunile, dar şi s-o protejeze 
de frig şi soare.

Ştiai că frigul afectează circulaţia sângelui şi modifică aspectul și sănătatea 
pielii? Tenul care în general este gras poate deveni mixt, iar cel mixt se poate 
usca sub influenţa frigului pătrunzător. Tenul uscat are cel mai mult de suferit: se 
descuamează şi suferă iritaţii roşiatice, dureroase. Nici restul pielii nu este scutit 
de riscul deshidratării și descuamării. 

Rutina de îngrijire a pielii trebuie adaptată noilor condiţii meteorologice. Forever 
deţine o gamă completă de produse care protejează şi îngrijesc corespunzător 
pielea pe tot parcursul sezonului rece.
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Sonya Aloe Deep-Cleansing Exfoliator
Sonya Aloe Nourishing Serum 
Sonya Aloe Balancing Cream 
Aloe Moisturizing Lotion 
Aloe Lotion 
Aloe BB Crème – Nude 
Aloe Lips 
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Escaladaţi Planul de 
Marketing cu mare viteză. 
Cum aţi reuşit să atingeţi 
atât de rapid nivelul de 
Manager? 

Am început să facem Forever ca 
business acum doi ani şi jumătate 

în stilul clasic, aşa cum ne fusese 
prezentat, dar cu greu puteam face 
faţă job-urilor, delegaţiilor în care 
eram trimişi de companiile la care 
lucram şi afacerii Forever. Înaintam 
greoi. Şi am ştiut clar că în stilul 
acela nu vom reuşi să avem BOOM-ul 
pe care ni-l doream în business. Aşa 
că am căutat ce ni se potriveşte. 

Am participat la foarte multe 
evenimente în ţară şi în străinătate 
şi chiar la Raliul Global din 
Singapore ca să învăţăm direct de la 
cei mai buni din Forever (Rolf Kipp, 
John Curtis şi Jane Leach, Natalie 
Heeley, Ange Loughran, Juliana 
Woods). Pe noi, aceste lucruri ne 
motivează foarte tare. În Singapore 

Milentina & Ciprian Marcus, Manageri, se înscriu perfect în tabloul de calităţi 
care caracterizează Forever Business Ownerii de succes. Sunt tineri, curajoși, 
energici, perseverenţi și ghidaţi de un vis care le oferă puterea de a munci în 
fiecare zi. Care este reţeta succesului lor și motivaţia care îi ghidează spre 
performanţe frumoase în Forever, aflăm chiar de la ei.

Au cunoscut Forever prin intermediul produselor acum mai bine de patru ani, 
dar nu au crezut în afacere la început. Amândoi aveau cariere de succes în 
companii multinaţionale. Acum doi ani și jumătate însă a apărut dorinţa de a 
fi liberi, de a avea opţiuni, deoarece asta credeau că este adevărata libertate - 
să poţi să-ţi alegi şi să-ţi decizi viaţa. Acela a fost momentul în care au luat în 
calcul şi Forever pentru a-și îndeplini planul de viaţă.

“SIMPLITATEA e metoda 
noastră de lucru preferată.”
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am reuşit să vorbim mai bine de 30 de 
minute cu John Curtis care ne-a dat 
foarte multe sfaturi (dintre care unul 
a fost să vorbesc mereu oamenilor 
din inimă). Mi-a zis să salut România 
şi să le spun tuturor că avem un mare 
potenţial: GO, România! 

Acum un an, am început să 
aprofundăm stilul online. I-am 
urmărit foarte, foarte mult pe cei din 
Anglia, am ascultat foarte multe ore 
webinariile lor, chiar îmi aduc aminte 
că eram în vacanţă în Bali şi cineva din 
Anglia, din echipa lui Ange Loughran, 
ţinea o prezentare de business online, 
aşa că din cauza fusului orar ne-am 
trezit la trei dimineaţa să o urmărim. 

În plus, am investit în dezvoltarea 
noastră personală de lideri, ca să  
putem convinge şi ajuta oamenii să 
ne urmeze. Aşa am pus bazele unui 
sistem care ne-a permis în şase luni să 
avem o explozie în afacerea noastră. 
Şi, cel mai important, concentrarea 
chiar a fost pe echipă, iar asta s-a 
simţit în energia care se cultivă în 
interiorul ei. 

Cum comunicaţi în echipă 
principalele beneficii ale 
produselor și oportunitatea 
afacerii Forever?

Mesajul este foarte simplu… le 
spunem despre beneficiile pe care 
le avem noi cu produsele Forever pe 
care le folosim şi le transmitem asta 
cu pasiune şi încredere. Un lucru este 
clar - vei şti adevăratele beneficii 
ale produselor Forever atunci când 
le încerci tu. În ceea ce priveşte 
oportunitatea afacerii Forever, le 
explicăm cum îi poate ajuta să-şi 
împlinească visurile. 

Aţi întâmpinat momente de 
cumpănă în drumul vostru 

spre succes? Ce v-a ajutat să 
le depăşiţi? 

Am trecut prin foarte multe momente 
dificile în primul an şi jumătate de 
business, în care totul mergea greoi, 
deloc aşa cum ne doream, iar asta 
ne frustra foarte tare (am avut şi noi 
parte de refuzuri, de neîncrederea 
celor din familie etc). 

Visam să avem explozie în business 
şi credeam în această posibilitate. Ne 
gândeam permanent la DE CE-ul 
nostru şi la dorinţa arzătoare de 
a avea libertatea pe care ne-o 
doream. În momentele dificile, 
spuneam că dacă oricum nu avem 
altă variantă să ne atingem visul, 
măcar s-o facem pe asta să meargă, 
pentru că e singura. 

Echipa a avut iarăşi un rol foarte 
important pentru că, de multe ori, 
treceam peste momentele dificile 
simţind că avem o răspundere faţă de 
oamenii care ne urmează.

Ce vă ajută să vă păstraţi 
sau reîntoarceţi întotdeauna 
atenţia şi concentrarea spre 
îndeplinirea obiectivelor 
propuse? 

Evaluăm foarte mult. Foarte 
des facem asta - noi credem că nu 
experienţa te duce mai departe, 
ci experienţa evaluată. Evaluăm 
performanţele, evaluăm eficienţa 
metodelor, evaluăm eşecurile şi 
le tratăm ca parte din procesul 
succesului. Şi mereu avem în minte 
obiectivul şi mereu ne întrebăm... 
ce putem face diferit, ce putem 
îmbunătăţi?   

Care este metoda voastră de 
lucru preferată şi de ce? Ştim 
cu toţii cât de important este 

ca modelul să fie copiabil. 

Simplitatea şi un sistem bine pus la 
punct în privinţa recrutării, a pregătirii 
echipei, a părţii tehnice în Forever, 
cât şi setarea mentală şi dezvoltarea 
personală a fiecărui coechipier. 
Simplitatea e metoda noastră de 
lucru preferată.

Care este următorul obiectiv 
şi ce strategii aveţi în minte 
pentru a păstra trendul 
ascendent pe care vă aflaţi? 

Avem strategiile conturate deja 
de la ultima discuţie cu Rolf Kipp 
la Debrecen, unde am promis 
că ne revedem ca Manageri la 
evenimentul din Bucureşti şi el ne-a 
lansat provocarea să ne întâlnim la 
Johannesburg ca Senior Manageri. 

Bineînţeles, vrem să continuăm 
avântul şi să ne concentrăm tot 
mai mult pe dezvoltarea echipei, 
pentru că a explodat şi trebuie să fim 
pregătiţi pentru asta. 

Obiectivul nostru e libertatea 
financiară, aşa că numele nivelului în 
Forever e mai puţin important pentru 
noi. Venitul lunar pe care ni-l dorim 
corespunde deocamdată nivelului de 
Safir Manageri. Aşa că acesta este 
următorul obiectiv.

Pe parcurs, vrem să bifăm orice alt 
bonus pe care îl mai oferă Forever. Şi 
strategia este să ajutăm cât mai mulţi 
oameni din echipă să le atingă. 

Creştem noi, creşte şi echipa.  
Creşte echipa, creştem şi noi.

Le mulţumim Milentinei și 
lui Ciprian pentru că ne-au 
împărtăşit povestea lor. 
Suntem convinşi că vor 
continua cu acelaşi aplomb 
dezvoltarea afacerii lor 
şi abia aşteptăm să le 
sărbătorim succesele.  
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Prospectarea este definită, în general, ca o cercetare a unui teren 
cu scopul de a descoperi și localiza zăcăminte minerale care pot fi 
valorificate. În Forever, a prospecta înseamnă a identifica și urmări 
potenţialii FBO, cu scopul de a-i înscrie în afacere. Pentru a avea succes 
în prospectare, trebuie să definești foarte clar terenul și tipul de bogăţii 
pe care vrei să le găsești. 

Un teren propice pentru începutul afacerii este cercul de relaţii personale. 
Terenul de prospecţiune poate fi extins, apoi, cãtre persoane pe care nu     
le-ai cunoscut încă direct – de exemplu, prieteni ai cunoștinţelor tale sau 
rude foarte îndepărtate. Poţi încerca și tactici precum telemarketing, dacă 
știi să stabilești rapid o relaţie cu o persoană necunoscută.

CUM SĂ PERFECŢIONEZI 
PROSPECTAREA
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Un teritoriu puţin prospectat este cel 
al persoanelor în funcţii executive de 
conducere. Ele au toate caracteristicile 
unui viitor diamant, dar sunt greu de 
abordat. Dacã însã faci o invitaţie la un 
prânz și le ceri un interviu în calitate 
de antreprenor în plinã dezvoltare, s-ar 
putea sã accepte. 

Pregãtește o listã de 5-10 întrebãri 
legate de succesul antreprenorial. Nu 

încerca sã recrutezi în timpul acestui 
interviu. Cautã sfaturi, îndrumãri 
sau informaţii. Poţi cere, eventual, 
recomandãri. 

La finalul discuţiei, pune o singurã 
întrebare, adaptatã situaţiei. Spre 
exemplu: ”Ce pondere are cel mai mare 
client al dvs. în încasãrile companiei? 
Existã o limitã peste care nu se trece, 
pentru a pãstra echilibrul financiar al 

companiei în cazul în care îl pierdeţi?” 
Apoi, poţi lãsa o ușã deschisã spre o 
discuţie viitoare, întrebând: ”Dar în ceea 
ce privește veniturile personale, cum ar 
trebui privit acest echilibru?”

De aici încolo, succesul recrutãrii se 
gãsește în mâinile tale.

Alexandru Israil
Specialist marketing

Un teren fertil pentru prospectare este, în ziua de azi, 
Social Media. Prin intermediul Facebook sau LinkedIn 
găsești, la un click distanţă, sute de prospecţi cu date de 
contact și informaţii precum locul de muncă, domenii 
de interes sau persoane cu care sunt, la rândul lor, 
conectaţi.

Cel mai bun teren de prospecţiuni este, însă, cel pe 
care te simţi confortabil, îţi este ușor să cauţi și ai 
rezultate bune. Nu ar fi rău să gândești, din când în 
când, neconvenţional: caută acolo unde alţii nu o 
fac și poţi descoperi un filon de prospecţi cu totul 
deosebit.

Trebuie să desemnezi și tipul de “zăcăminte” pe care le 
dorești. Ce tip de oameni cauţi să înscrii în afacere? Care 
sunt viitoarele tale diamante? Faptul că oricine poate 
utiliza produsele Forever sau că oricui i-ar fi de folos să 
se înscrie în afacere nu înseamnă automat că o va face. 

Doar unii oameni au mentalitate de antreprenor și vor 
fi deschiși să accepte propunerea ta. Așa că, în loc să 
gândești ”a convinge”, mai degrabă gândești ”a selecta”.

Cum îţi dai seama dacă o persoană are potenţial în 
afacere? Cum recunoști viitorii diamanţi? O soluţie ar fi 
ca, în loc să te întrebi ”cine este un bun prospect?”, să te 
întrebi ”cine este un bun prospector?”. Caută oamenii cu 
spirit antreprenorial. Selectează candidaţi care:

 - au o abordare pozitivă a lucrurilor
 - au un cerc larg de relaţii
 - au încredere în sine
 - au experienţă în mediul privat
 - sunt deciși să treacă la acţiune
 - sunt tenace și dispuși să muncească.

Dar poate că cel mai important factor de selecţie este 
pasiunea. Caută oameni pasionaţi de ceea ce fac și care 
vor adopta, cu același entuziasm, produsele și afacerea 
Forever.

În procesul de prospectare, poţi lucra cu o listă generală 
din care vei desprinde, în urma primelor contacte, o 
listă de lucru (20-30 de persoane cu potenţial). Dacă, 
spre exemplu, ei nu se vor înscrie în afacere după două 
luni de contacte săptămânale, îi poţi trece pe o listă de 
contacte semestriale, păstrând legătura cu ei un timp 
indefinit. Există multe cazuri de sponsorizări în care 
decizia a fost luată după 2,5 sau chiar 10 ani!

În ziua de azi, multe afaceri mici și mijlocii nu acordă 
atenţia cuvenită efortului de a găsi în mod constant 
clienţi potenţiali. Companiile sunt ocupate cu derularea 
activităţilor zilnice de producţie sau servicii, iar 
antreprenorii și managerii se apleacă cu seriozitate 
asupra capitolului prospectare de clienţi noi doar atunci 
când vânzările nu mai funcţionează așa cum trebuie. 
Dar vânzările sunt, dacă vreţi, inima unei afaceri. 

Prospectarea în Multilevel Marketing ar trebui privită 
ca un exerciţiu fizic necesar, o obișnuinţă a unei vieţi 
sănătoase. Practicată constant, ea va asigura fluxul 
atât de important al noilor FBO în echipa ta. Și, precum 
fluxul sangvin dintr-un organism, va menţine sănătatea 
și tonusul afacerii tale Forever.
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O casă Forever este căminul în care domneşte bucuria, curăţenia, armonia 
şi prospeţimea. Este oaza ta de liniște și relaxare şi merită să respiri în ea 
sănătatea și starea de bine oferite de stilul de viaţă Forever. 

Pentru că vrem să te simţi bine atât în pielea, cât şi în casa ta, am pregătit 
pentru tine portretul unui cămin Forever fericit și sănătos. Și îţi dăm și o 
mână de ajutor la curăţenia de sărbători.

UN CĂMIN FERICIT
 CASA FOREVER... 

Amestecã într-un recipient cu 
pulverizator o ceaşcã de apã, 
una de oţet şi 10-15 picãturi de 
Forever Essential Oils (la alegere). 
Pãstreazã-ţi geamurile curate cu 
aceastã soluţie naturalã şi 
prietenoasã cu sãnãtatea.

Soluţie pentru geamuri

Rãspândeşte aroma sãnãtãţii şi 
a relaxãrii în living, locul unde
iau naştere şi se desfãşoarã cele 
mai frumoase momente în 
familie. Forever Essential Lemon, 
Lavender şi Peppermint sunt 
uleiurile esenţiale pure care vã 
trezesc la viaţã simţurile şi vã 
îmbunãtãţesc starea de spirit.

Forever Essential Oils
Combinând beneficiile gelului cu 
beneficiile celor mai bogate 
fructe în antioxidanţi, 
Pomesteen Power este o 
bãuturã unicã, savuroasã şi 
revigorantã cu care te poţi 
energiza în timpul curãţeniei sau 
al pregãtirilor de sãrbãtori. Dar 
tot cu ea poţi sã-ţi delectezi 
familia în fiecare zi şi sã-ţi rãsfeţi 
prietenii care vin în vizitã.

Forever Pomesteen 
Power

Este un detergent universal, lichid, 
ultraconcentrat, care-ţi scoate la 
luminã orice pardosealã din casã, 
indiferent cã este parchet sau altã 
suprafaţã. Prietenul ideal al 
curãţeniei de iarnã, îl poţi folosi la 
spãlarea hainelor, a geamurilor şi 
la îndepãrtarea grãsimilor de pe 
gresie şi aragaz.

MPD2x

Soluţie pentru geamuri MPD2x Forever Essential Oils

LIVING FOREVER

Forever Pomesteen Power
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Cea mai bunã bãuturã cu care 
te încãlzeşti şi rãsfeţi în sezonul 
rece. Buchetul impresionant şi 
unic de arome cu boboci florali 
de aloe, scorţişoarã, ghimbir, 
cuişoare, piper de Jamaica, 
coajã rasã de portocalã plus 
cardamom, muşeţel, fenicul, 
frunze de mure şi Gymnema 
sylvestre îl transformã într-o 
încântare pentru simţuri şi 
într-o adevãratã binefacere 
pentru organism.

Aloe Blossom 
Herbal Tea

Este un produs iubit şi îndrãgit 
de orice consumator Forever. 
Este gustul dulce al deserturilor 
care ies din mâinile gospodinelor 
de sãrbãtori şi nu numai. Este 
miere de cea mai bunã calitate, 
bogatã în nutrienţi esenţiali 
pentru sãnãtate.

Forever Bee Honey

Conţine 100% gel stabilizat de 
Aloe vera şi peste 200 de 
substanţe nutritive esenţiale 
pentru menţinerea stãrii optime 
de sãnãtate. Depoziteazã-l în 
frigider şi bucurã-te zilnic de 
porţia ta de sãnãtate la... pahar.

Forever Aloe Vera Gel

Este bogat în proteine şi 
furnizeazã organismului 18 
aminoacizi importanţi pentru 
funcţionare optimã în fiecare zi. 
Este atât de generos în 
substanţe nutritive, încât o 
porţie poate înlocui o masã, 
devenind un aliat important al 
nutriţiei atunci când ai un stil 
de viaţã activ şi dezechilibrat.

Forever Lite Ultra

BUCĂTĂRIE FOREVER

Aloe Blossom Herbal Tea Forever Lite Ultra Forever Aloe Vera Gel Forever Bee HoneyForever Pomesteen Power
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Forever Essential Oils
Gentleman’s 

Pride
Aloe-Jojoba Shampoo & 

Aloe-Jojoba Conditioning Rinse Aloe Bath Gelée 
Aloe Hand &

Face Soap

Transformã uleiurile esenţiale de 
la Forever într-un rãsfãţ cotidian 
pentru corpul tãu. Toarnã câteva 
picãturi amestecate cu Carrier Oil 
în apa din cadã sau într-un 
difuzor de aromaterapie şi 
bucurã-te de momente unice de 
relaxare, chiar la tine acasã.

Forever Essential Oils

Spune adio iritaţiilor şi senzaţiei de 
usturime de dupã ras cu 
Gentleman’s Pride – aftershave-ul 
conceput special pentru calmarea, 
hidratarea şi hrãnirea pielii dupã 
bãrbierit. 

Gentleman’s Pride

Ideal pentru mâini şi faţã, curãţã 
epiderma fãrã a o usca, produce 
o spumã abundentã, plãcutã, 
discret parfumatã, care se 
îndepãrteazã cu uşurinţã, lãsând 
pielea perfect curatã, moale, 
suplã şi mãtãsoasã.

Aloe Hand & Face Soap

Un moment de rãsfãţ la sfârşitul 
unei zile pline de activitãţi 
stresante? Nu uita de Aloe Bath 
Gelée, ideal pentru un duş 
revigorant sau o baie relaxantã.

Aloe Bath Gelée

Conţine numai ingrediente de 
cea mai bunã calitate, fiind 
destinat atât adulţilor, cât şi 
copiilor. Fãrã fluor şi bogatã în 
Aloe vera şi propolis, Forever 
Bright Toothgel are grijã de 
dinţii tuturor membrilor familiei 
tale.

Forever Bright 
Toothgel 

BAIE FOREVER

Forever Bright 
Toothgel 

Perechea solidã formatã din şampon şi 
balsam se bazeazã pe combinaţia 
hrãnitoare şi delicatã de Aloe vera cu ulei 
de jojoba, menţinând strãlucirea şi 
frumuseţea pãrului.

Aloe-Jojoba Shampoo & 
Aloe-Jojoba Conditioning Rinse
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Aloe Lips 
Relaxation Massage 

Lotion

Dupã o zi lungã şi încãrcatã, 
Sonya Eye Makeup Remover 
este produsul dupã care tânjeşte 
tenul tãu. Curãţã-ţi faţa cu un 
demachiant blând cu pielea ta, 
dar hrãnitor şi eficient pentru 
îndepãrtarea machiajului.

Sonya Eye Makeup 
Remover

Aceastã loţiune unicã are 
uimitoare proprietãţi emoliente şi 
hidratante. Conţine colagen şi 
elastinã pentru a menţine 
echilibrul pH-ului şi o piele 
moale, catifelatã şi elasticã. Este 
idealã pentru hidratarea tenului şi 
pentru a-i reda aspectul catifelat.

Aloe Moisturizing 
Lotion Mirosul lavandei are proprietãţi 

naturale de relaxare şi reprezintã 
aliatul de nãdejde al somnului 
odihnitor şi al stãrii de bine. Nu 
are voie sã lipseascã din niciun 
dormitor Forever!

Forever Essential Oils 
Lavender

Revigoreazã-ţi tenul dupã 
demachiere cu o loţiune tonicã 
hidratantã, fãrã efect de uscare, 
pentru a-ţi curãţa în profunzime 
pielea şi a-i oferi un tonus 
perfect în fiecare zi.

Rehydrating Toner

Experimenteazã proprietãţile 
calmante şi regenerante ale Aloei 
vera, uleiurilor esenţiale, ceaiului 
alb şi ale extractelor din fructe 
într-o loţiune pentru masaj 
emolientã, cu textura non-grasã. 
Este idealã dupã duş sau baie.

Relaxation Massage 
Lotion

Vremea rece, vântul, ploaia şi 
zãpada pot avea impact negativ 
puternic asupra sãnãtãţii şi 
frumuseţii buzelor tale. Ritualul 
de frumuseţe şi îngrijire nu este 
complet fãrã Aloe Lips, balsamul 
de buze cu formulã unicã pe 
bazã de aloe, ulei de jojoba şi 
cearã de albine.

Aloe Lips

Forever Essential 
Oils Lavender

Aloe Moisturizing
Lotion Rehydrating Toner 

DORMITOR FOREVER

Sonya Eye Makeup 
Remover



FO
RE

VE
R 

SĂ
NĂ

TA
TE

14

În Forever se poartă energia, 
sănătatea, pofta de viaţă şi 
prospeţimea pe tot parcursul 
anului. Cum să le ai pe toate în 
sezonul rece? Cu familia de „aur” a 
gamei Forever: produsele apicole. 

Mereu muncitoare, albinele sunt 
o adevărată comoară a naturii. Nu 
numai că ne dăruiesc miere dulce 
şi aurie, dar ne oferă şi o întreagă 
gamă de componente nutritive 
active extrem de valoroase. Toate 
produsele natural apicole vin în 
completarea perfectă a plantei de 
Aloe vera şi joacă un rol important 
în menţinerea sănătăţii optime în 
cele mai vulnerabile perioade ale 
anului.

FOREVER BEE HONEY 

Mierea este cel mai cunoscut produs obţinut 
de la albine şi un îndulcitor nelipsit din orice 
casã. Este bogatã în ingrediente necesare 
menţinerii sãnãtãţii, precum glucide (glucozã, 
fructozã şi zaharozã), minerale, vitamine, 
enzime, proteine şi aminoacizi. 

De ce Forever Bee Honey? Conţine doar 
ingrediente naturale şi are un conţinut de 
aproximativ 70 de Kcal / linguriţã. Este uşor 
asimilabilã, bogatã în carbohidraţi şi minerale 
precum calciul şi fosforul şi reprezintã o 
sursã de energie care poate fi pusã rapid la 
dispoziţia organismului cu orice ocazie. 

FOREVER BEE POLLEN 

Polenul este considerat un supliment 
alimentar minune. Conţine cea mai mare 
densitate de nutrienţi dintre toate produsele 
existente, iar beneficiile pentru organism 
sunt nenumãrate: contribuie din plin la 
menţinerea sãnãtãţii optime sprijinind buna 
funcţionare a sistemelor circulator, imunitar 
şi nervos. 

De ce Forever Bee Pollen? Polenul 
utilizat în obţinerea Forever Bee Pollen este 
colectat de albine în stupi plasaţi strategic 
în zone deşertice izolate, iar mierea lor este 
colectatã în recipiente special concepute 
din oţel inoxidabil. Acestea asigurã cele mai 
proaspete şi hrãnitoare resurse nutritive 
pentru organism. Forever Bee Pollen este 
100% natural, nu conţine conservanţi sau 
arome artificiale. 

FOREVER BEE PROPOLIS 

Propolisul este o substanţã produsã 
şi folositã de albine pentru a-şi proteja 
stupul de pericolul infecţiilor. Este ideal 
pentru susţinerea sistemului natural de 
apãrare a organismului şi pentru protejarea 
organismului de bacterii. 

De ce Forever Bee Propolis? Conţine 
propolis adunat exclusiv din regiuni 
nepoluate şi colectat în recipiente speciale, 
pentru a-i asigura puritatea. Este un produs 
100% natural. Nu conţine conservanţi sau 
coloranţi artificiali. 

Nevoi diferite,       
    beneficii totale 
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FOREVER ROYAL JELLY 

Lãptişorul de matcã este un prieten de 
încredere al sãnãtãţii în sezonul rece. Studiile 
de specialitate au demonstrat cã aceastã 
substanţã miraculoasã produsã exclusiv 
de Matcã (Regina Albinelor) contribuie la 
susţinerea funcţiilor sistemului imunitar, la 
menţinerea sãnãtãţii pielii şi a pãrului şi la 
creşterea nivelului de energie.

De ce Forever Royal Jelly? Lãptişorul de 
matcã folosit în obţinerea produsului nostru 
este colectat din zone deşertice izolate, 
uscate, unde existã condiţii ideale pentru 
depunerea acestuia.

Auriul produselor apicole de la 
Forever şi arãmiul toamnei se 
îmbinã perfect pentru ca tu sã te 
simţi bine în fiecare zi.

foreverliving.ro
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CU AVÂNT SPRE 2016
O luăm cu un pas înaintea anului 2016, pentru că 
succesul care mocneşte şi sporeşte constant în 
lumea Forever nu mai are “răbdare”. Este timpul să îţi 
pregăteşti de pe acum AVÂNTUL cu care ai de gând 
să începi noul an în afacerea Forever. 

CATALOG DE PRODUSE
Catalogul de produse Forever are haine noi - moderne, şic, adaptate 
trendurilor pe care le urmează compania şi care contribuie din plin la 
succesul FBO din toată lumea. Bucură-te acum de gama noastră completă 
de produse într-un nou design, uşor de explorat şi mai uşor de prezentat 
ca oricând.

AGENDĂ 2016
Planificări, întâlniri, obiective, 
contacte – un Forever Business 
Owner de succes trebuie să le 
ţină mereu aproape. Iar noi am 
creat o agendă modernă, la zi 
cu toate noutăţile din Forever 
România, pentru ca anul 2016 
să se “aşeze” comod în planul 
succesului său.

CALENDAR 2016
Calendarul Forever pe 2016 este vesel, colorat şi inovator. Am transformat un 
calendar obişnuit într-un instrument de lucru pentru afacerea ta. Fiecare filă 
conţine o vedere tip carte poştală, care poate fi detaşată cu uşurinţă pentru a fi 
dăruită unui consumator, prospect sau, de ce nu, pentru a ura bun venit unui nou 
înscris în familia Forever. 

Calendarele mici vin în completarea celor mari, sunt practice şi mereu la 
îndemână pentru a bifa o nouă întâlnire de afaceri în agenda succesului Forever. 
Sunt ilustrate cu unele dintre cel mai bine vândute şi apreciate produse Forever, 
devenind astfel şi un instrument util în dezvoltarea afacerii oricărui FBO.
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SEDIU CENTRAL (BUCUREŞTI):

n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852. 
     021 222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289;       021 222 89 24 
Pentru orice informaţii referitoare la comenzile de produse plasate în centrul de distribuţie          
din Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 3, dupã orele 17:00 puteţi suna la numãrul 0728 88 00 41.

1. În centrele de distribuţie din ţarã. Plata se poate face:

Cu cardul.

La orice sucursalã CEC, în contul Forever Living Products.

La BRD, în contul RO74BRDE450SV01018054500.

Prin intermediul automatelor ROMPAY.

2. Online – www.comenziforever.ro

Comenzile plasate şi plãtite cu card bancar pânã la ora 12:00 din 
ultima zi lucrãtoare bancarã a lunii (L-V) vor fi trimise în aceeaşi zi şi vor fi luate 
în calcul pentru punctajul lunii în curs.

Plata cu/fãrã ramburs: în Bucureşti şi Ilfov, taxa de livrare este de 10 lei, iar 
în celelalte judeţe ale ţãrii, 20 de lei. Dacã plasezi comanda cu plata ramburs 
pana în ora 13:00, iar adresa de livrare este în Bucuresti, primeşti produsele în 
aceeaşi zi. 

3. Tel Verde

-  0800.802.563 (apelabil exclusiv din reţeaua fixã Telekom – 
L-V: 10:00 – 16:00)

- 021 222 00 22 (apelabil din orice reţea de telefonie – L-V: 10:00 – 16:00)

- 0264 420 120 (numãr dedicat pentru comenzile în limba maghiarã, apelabil 
din orice reţea de telefonie – L: 12:00 – 16:00, Ma-V: 10:00 – 16:00)

Comenzile telefonice se preiau cel târziu pânã în data de 25 a fiecãrei luni.

CUM POŢI COMANDA ŞI PLÃTI PRODUSE?

Pentru comenzile plasate online şi prin telefon, plata se face 
EXCLUSIV în contul RO24BRDE450SV09924624500.

SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:

CUM POŢI AFLA  BONUSUL LUNAR ŞI PUNCTELE CREDIT?
1. Bonusul Recapitulativ al lunii precedente poate fi vizualizat pe              
www.foreverliving.com, în contul tãu de FBO.

2. Acceseazã foreverliving.com şi logheazã-te ca Forever Business Owner şi 
vei avea acces la situaţia punctelor tale. Dacã nu ai o parolã sau ai uitat-o, 
o poţi afla trimiţând un e-mail la office@foreverliving.ro, cu menţiunea “În 
atenţia Departamentului AS400” sau poţi contacta telefonic Sediul Central 
din Bucureşti.

3. Trimite un SMS cu user (toate cele 12 cifre ale ID-ului FLP) şi parola 
(parola iniţialã este formatã din ultimele 6 cifre ale ID-ului FLP), la numãrul 
0745.072.689. User-ul şi parola trebuie despãrţite printr-un singur caracter 
spaţiu.

Vrem sã fii informat şi la curent cu tot ce ai nevoie pentru a-ţi desfãşura 
activitatea, de aceea, am adunat toate informaţiile utile la un loc si le-am 
mutat în spaţiul virtual, unde ai acces la ele oricând şi de oriunde:

Intrã pe www.foreverliving.ro/info şi vei gãsi toate informaţiile necesare 
despre:

     n plata bonusurilor
     n modalitãţi de înscriere
     n modalitãţi de plasare a comenzilor
     n aflarea punctelor credit
     n detalii financiar-contabile
     n date de contact complete ale centrelor de distribuţie etc. 

I N FO

ATENŢIE! Luni, 30 Noiembrie şi Marţi,1 Decembrie 2015, Centrele de 
Distribuţie Forever Living Products din toatã ţara sunt ÎNCHISE.

n Str.Păcurari nr. 160. 
0232 219 920; 
iasi@foreverliving.ro 

1. În centrele de distribuţie din ţară. Plata se poate face:

Cu cardul.

La orice sucursală CEC, în contul Forever Living Products.

La BRD, în contul RO74BRDE450SV01018054500.

Prin intermediul automatelor ROMPAY.

2. Online – www.comenziforever.ro

Comenzile plasate şi plătite cu card bancar până la ora 12:00 din
ultima zi lucrătoare bancară a lunii (L-V) vor fi trimise în aceeaşi zi şi vor fi luate în
calcul pentru punctajul lunii în curs.

Plata cu/fără ramburs: în Bucureşti şi Ilfov, taxa de livrare este de 10 lei, iar în
celelalte judeţe ale ţării, 20 de lei. Dacă plasezi comanda cu plata ramburs pana în
ora 13:00, iar adresa de livrare este în Bucuresti, primeşti produsele în aceeasi zi.

3. Tel Verde

- 0800.802.563 (apelabil exclusiv din reţeaua fixă Telekom – L-V:
10:00 – 16:00)

- 021 222 00 22 (apelabil din orice reţea de telefonie – L-V: 10:00 – 16:00)

- 0264 420 120 (număr dedicat pentru comenzile în limba maghiară, apelabil
din orice reţea de telefonie – L: 12:00 – 16:00, Ma-V: 10:00 – 16:00)

Comenzile telefonice se preiau cel târziu până în data de 25 a fiecărei luni.

CUM POŢI COMANDA ŞI PLĂTI PRODUSE?
1. Bonusul Recapitulativ al lunii precedente poate fi vizualizat pe
www.foreverliving.com, în contul tău de FBO.

2. Accesează foreverliving.com şi loghează-te ca Forever Business Owner şi
vei avea acces la situaţia punctelor tale. Dacă nu ai o parolă sau ai uitat-o, o
poţi afla trimiţând un e-mail la office@foreverliving.ro, cu menţiunea “În
atenţia Departamentului AS400” sau poţi contacta telefonic Sediul Central din
Bucureşti.

3. Trimite un SMS cu user (toate cele 12 cifre ale ID-ului FLP) şi parola (parola
iniţială este formată din ultimele 6 cifre ale ID-ului FLP), la numărul
0745.072.689. User-ul şi parola trebuie despărţite printr-un singur caracter
spaţiu.

CUM POŢI AFLA  BONUSUL LUNAR ŞI PUNCTELE CREDIT?

Vrem să fii informat şi la curent cu tot ce ai nevoie pentru a-ţi desfăşura
activitatea, de aceea, am adunat toate informaţiile utile la un loc si le-am
mutat în spaţiul virtual, unde ai acces la ele oricând şi de oriunde:

Intră pe www.foreverliving.ro/info şi vei găsi toate informaţiile necesare
despre:

n plata bonusurilor

n modalităţi de înscriere

n modalităţi de plasare a comenzilor

n aflarea punctelor credit

n detalii financiar-contabile

n date de contact complete ale centrelor de distribuţie etc. 

SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:

Pentru comenzile plasate online şi prin telefon, plata se face
EXCLUSIV în contul RO24BRDE450SV09924624500.
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n Str. Marcel Olinescu, Bl. 301, Sc. D, parter. 
0257 368 212; 0257 259 049;
arad@foreverliving.ro 

n Str. Lungă 130. / 0268 473 233; 
brasov@foreverliving.ro

n Str. Maria Tănase 11. 
0251 421 222; / 0251 421 444; 
craiova@foreverliving.ro

n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1. 021 222 89 23, 
0723 603 556, 0744 674 289; 021 222 89 24
aviatorilor@foreverliving.ro

n Str. Mihail Kogălniceanu nr. 58. 
00373 22 92 81 82; 
00373 22 00 96 08; 
moldova@foreverliving.ro

n Str. Dorobanţilor nr. 32 - 34. 0264 418 765;
0264 418 762; cluj@foreverliving.ro

n Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 175A. 
0241 520 242; 0241 520 243;
constanta@foreverliving.ro

n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852. 
021 222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289; 021 222 89 24

Pentru orice informaţii referitoare la comenzile de produse plasate în centrul de distribuţie
din Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 3, după orele 17:00 puteţi suna la numărul 0728 88 00 41.

Sediu central (BucureŞti):

PROGRAM: L - V: 10-18; 
Ultima sâmbătă a fiecărei luni, 
de la 10-13.

PROGRAM:  L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19; 
J: 9-17; V: 9-17; S: 9-17

PROGRAM:  L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19; 
J: 9-17; V: 9-17; S: 9-17

PROGRAM:  L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19; 
J: 9-17; V: 9-17; S: 9-17

PROGRAM:  L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19; 
J: 9-17; V: 9-17; S: 9-17

PROGRAM:  L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19; 
J: 9-17; V: 9-17; S: 9-17

PROGRAM:  L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19; 
J: 9-17; V: 9-17; S: 9-17

PROGRAM:  L - V: 8-20; S: 9-17
În prima zi lucrătoare a lunii: 12-20 sau dacă
prima zi este sâmbătă, programul va fi 12-17

I N FO

Sediu 
nou!
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Calificãrile 

LUNII OCTOMBRIE

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

Supervizori
Nume         Localitate          Sponsori
Maria Lacrima Andre        Tg. Mureș          Gheorghiţa Cebuc
Bagy Beatrix Mildred       Ludus, MS          Monica & Robert Costin
Simona Bahnareanu        Vaslui                         Andrada Roxana Rădoi
Anita Maria Bozgan        Oradea          Szabo Eva
Ioana-Virginia Cracea       Constanţa          Simina Lazăr
Cătălin & Ildi Cretu       Biharia, BH          Nagy Ernő & Irma 
Mioara & Marius Damo       Aiud, Alba          Vlad Căpușan
Sorin Dornea                       Oradea          Anita Maria Bozgan
Ionela Droahna                       Vaslui          Iuliana & Cristian Lepădatu
Florina Ancuţa Duminica                  București          Cristiana & Eugen Dincuţă
Lucica Ganea                       Făgăraș          Simona & Sorin Spătariu
Samuel & Marinela Goangă       Oradea           Viorica & Viorel Moca
Rodica Iovan        Craiova          Stăncuţa Niţu
Elisabeta Maria Iuga       Constanţa          Mariana Iuga
Karina Jude-Wurtz       Recaș, TM          Romina Doran
Constantin Miron       Galaţi           Valentin & Adriana Niţu
Estera Molnar                       Ghimes Faget, BC         Didina Ahalani
Stăncuţa Niţu                       Craiova          Milica Balaci
Constanţa Pitis & Adrian Basa          Brașov                         Bandy Attila & Izabela
Mircea Pop                                     Brăila                         Stelică Geană
Andrada Roxana Rădoi                      Vaslui                         Mariana & Angel Rădoi
Mihaela Alina Sandu                      Fălticeni, SV                         Dr. Carmen & Dr. Gabriel Larion
Ioana & Eugen Sipos                      Oradea                         Kele Monika
Claudia Timofte                                     Manolea, SV                         Petru & Iuliana Petrov
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1.  Manuela Tanțău
2.  Marinela Tuțuleasa
3.  Alina & Bogdan Seran
4.  Aurel & Veronica Meşter 
5.  Ciprian Ioan & Sanda Marinela Mureșan
6.  Valentin & Adriana Nițu
7.  Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
8.  Dr. Carmen & Dr. Gabriel Larion
9.  Georgeta Stanciu
10. Gizella & Marius Botiș

11. Ujlaki Csaba & Anna Maria
12. Daniel & Maria Parascan
13. Angela & Valentin Gherghe
14. Dana & Costel Pop
15. Luxița Scutaru
16. Mariana & Silviu Ursu
17. Camelia & Nicolae Căpușan
18. Szabo Eva
19. Marius Ciprian & Milentina Marcus
20. Daniela Levărdă & Alexandru Chiș

Top 20 p.c. non-manageriale

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

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

STIMULENTUL II

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

     

STIMULENTUL III

Gizella & Marius Botiş
Camelia & Daniel Dincuţă
Aurel & Veronica Meşter
Maria Pop
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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.

Asistent Manageri

Manageri

Top 20 p.c. totale

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 octombrie.

1.  Aurel & Veronica Meşter 
2.  Maria Pop
3.  Gizella & Marius Botiş
4.  Elisaveta & Alexandru Pocaznoi 
5.  Ramona & Dorin Vingan 
6.  Vajda Katalin 
7.  Dr. Carmen & Dr. Gabriel Larion
8.  Daniel & Maria Parascan 
9.  Camelia & Daniel Dincuță 
10. Smaranda Sălcudean 

11. Szabo Eva
12. Marinela Tuțuleasa
13. Corina & Dorin Frandeş 
14. Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
15. Kele Mónika 
16. Valentin & Adriana Nițu
17. Mariana Iuga
18. Manuela Tanțău
19. Mircea & Dana Olariu
20. Constanța & Dănuț Mei-Roșu

Nume      Localitate                 Sponsori
Mihaela-Carmina Căpitanu                   Mangalia           Daniela Elena Bădescu
Ionel Chirnogea                                 Mediaș, IS                     Valeriu & Nicoleta Greceanu
Oleg Cîrmanu                                                Brașov                           Valentin & Adriana Niţu
Monica Cozea & Ovidiu Chioreanu            Cluj-Napoca            Irina Elena Matei
Camelia Despa                                                 Medgidia            Georgeta Stanciu 
Irina Elena Matei                                 Cluj-Napoca            Ciprian & Sanda Mureșan
Mariana & Marian Stănescu                  Craiova            Ecaterina & Romulus Cioroianu

Nume      Localitate                  Sponsori
Elena Daniela Badescu                                 Mangalia            Alina & Bogdan Seran
Milica Balaci                                                Craiova            Marinela Tuţuleasa
Camelia & Nicolae Căpușan                  Cluj-Napoca            Aurel & Veronica Meșter
Valeriu & Nicoleta Greceanu                  Măcin, TL            Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Ciprian & Sanda Mureșan                  Cluj-Napoca            Manuela Tanţău

Soaring Manageri
Nume       Localitate                Sponsori

Marinela Tuţuleasa                                  Craiova            Marcela & Ion Șerban

Soaring 
Manageri
Forever Business 
Owneri care au 
5 Manageri 
Recunoscuţi în 
prima linie 
sponsorială.

Safir Manageri
Nume       Localitate                Sponsori

Bucurel & Gyöngyike Ghirdă                  Rupea, BV            Elisaveta & Alexandru Pocaznoi

Safir 
Manageri
Forever Business 
Owneri care au 
9 Manageri 
Recunoscuţi în 
prima linie 
sponsorială.

Felicităm şi dorim mult succes şi calificaţilor la nivelul de Asistent Supervizor din luna octombrie!
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.

STIMULENTUL III

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



20

CA
LI

FI
CĂ

RI

FOREVER | România & Republica Moldova | noiembrie 2015 | 199

Calific
ările

 

LUNII O
CTOMBRIE Asistent Supervizori

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

Asistent Supervizori
 Nume                       Localitate        Nume                         Localitate        Nume                         Localitate       

Purghel, Lidia              Bucuresti
Toader, Elena Ligia              Iasi
Vartic, Liliana              Piatra Neamt
Dinu, Marilena Lucretia & Mihai Daniel  
                                                 Constanta
Mathe, Gyongyike              Brasov
Jianu, Lidia, Doru              Mangalia, CT
Maricescu, Antoaneta          Constanta
Dascalu, Elena              Iasi  
Dorobantu, Iulian              Iasi  
Lazar, Elena Cristina              Constanta
Arsene, Livia              Constanta
Patras, Claudiu Robert         Pitesti
Ghilvaci, Daniel Ioan            Baia Mare
Ursan, Marcela              Constanta
Coroian, Ioana              Cluj Napoca
Capusan, Crenguta Elena    Cluj Napoca
Gal, Mariana              Oradea
Bonca, Zoita Danuta             Oradea
Covaci, Gabriela Augustina   Darmanesti,BC
Havrisciuc, Andreea              Patrauti, SV
Ciobanu, Ariana Maria         Slobozia
Lazarescu, Rodica              Rm.Valcea
Miron, Dorina              Brasov
Jurjut, Nory Marioara           Arad
Ladar, Simona              Brasov
Vizeteu, Daniela Georgeta     Constanta
Vlasin, Mihaela Corina         Telciu, BN
Bostan, Marioara              Bacau
Radu, Lucica              Tulcea
Bacter, Ramona Vasilica         Sintandrei, BH
Iutes, Mariana              Iasi
Pop, Tiberia Ioana              Cluj
Marinache, Lilian              Constanta
Spoiala, Lacramiora              Moara, SV
Scrieciu, Nicolae              Constanta
Cealacu, Eugen              Constanta
Paris, Ivona Rodica              Craiova
Lupu, Liliana              Oradea
Petarlacean, Claudia             Ludus, MS
Ghita, Virgil              Constanta
Moloiu, Rodica Elena & Vasile    Bucuresti  
Paraschivescu, Carmen        Fundulea, CL
Antal, Eniko Maria              Valea Rece, HR  

Harabula, Sandor Jozsef & Edina      Bors, BH
Scurtu, Emil                 Tg Mures
Dumitrache, Veronica             Eforie Nord, CT  
Craita, Daniela                 Galati
Turiceanu, Ana-Maria             Dorohoi, BT  
Gabor, Elena                 Suceava
Barlescu, Cristina                 Tamaseni, NT
Faraoanu, Iulia                 Tamaseni, NT
Barsan, Erika                 Ghimes-Faget, BC
Hrinciuc, Eufrozina                 Hartop, SV
Mititelu, Elena Iolanda           Poienari, NT
Ciobanu, Mihaela Catalina     Hartop, SV
Peiu, Doinita                 Iasi
Lazarof Vasiliu, Constantin      Vaslui
Prodaniuc, Diana Nicoleta      Suceava
Pinzariu, Florin                 Botosani
Andrei, Margareta                 Botosani
Chirilus, Maricica                 Palancu, BC
Zimbran, Petrisor Silvestru       Poienile De Munte, MM
Cotiac, Simona                 Pitesti
Bako, Alpar                 M. Ciuc
Borok, Ildiko                 Ciucsangeroiu, HR
Klein, Mirela-Gheorghina      Cluj Napoca
Chicus, Monica Petronela       Bacau
Bogdan, Ioan                 Medias
Giza, Constantin & Georgeta Florentina                  
                                                   Botosani, BT
Ionicescu, Silvia                 Dorohoi, BT
Enea, Radu Ionel                 Pascani
Balosu, Mihaela                 Constanta
Prodan, Ortansa                 Iasi
Ifrim, Luminita                 Bacau
Miron, Maria                 Navodari
Greceanu, Aneta                 Constanta
Ardelean, Maria                 Arad
Berszan, Maria Magdolna      Ineu, HR
Caunica, Ion                 Voinesti, IS
Radulescu, Florentina             Rimnicu Vilcea
Macovei, Olga-Maria              Sanmartin, BH
Molnar, Danut                 Oradea
Fecheta, Georgiana                 Roman
Rusu, Adriana                 Bucuresti
Popescu, Veronica-Mihaela         Piatra Neamt
Haineala, Maria                 Bozieni, NT

Damo, Andrei                 Aiud
Pop, Anca Andreea                 Cluj Napoca
Stanciu, Lucia Ana Maria        Cluj Napoca 
Pop, Alina Mariana                 Cluj Napoca
Yildiz, Marta                  Tarnaveni, MS
Boros, Zoltan& Reka                Joseni, HR
Marinache, Bogdana Daniela     Bucuresti  
Lica, Lenuta                 Medgidia
Stoica, Nicoleta Maria             Cluj Napoca
Aldea, Adriana                          Medias
Cojocaru, Cristina                 Iasi
Toader, Mihaela                 Craiova 
Balaj, Aurora                 Cluj Napoca
El Ahmadie, Talih                 Constanta
Gavril, Mihaela                 Iasi
Holmanu, Violeta Iulia             Simionesti, NT
Dinca, Georgiana-Eliza            Niculesti, DB
Altfatter, Noemi Angela          Oradea
Simon, Dorina Elena                Oradea
Chirila, Gheorghita Daniel      Pipirig, NT
Cristian, Maria                 Bucuresti 
Turda, Cosmin                 Sighetu Marmatiei  
Horodinca, George Matei        Radauti
Nedea, Andrew Gabriel          Constanta
Roman, Maria                 Constanta
Toader, Antoaneta                 Galati
Roman, Simona                 Constanta
Constantin, Ion                 Constanta
Luciu, Elena                 Mangalia  
Cristea, Anca Elena                 Mangalia
Stefanoaea, Oana                 Topraisar, CT
Medeleanu, Stefan                 Constanta
Belovan, Adrian-Ionel             Navodari,
Popescu, Mihaela                 Mangalia  
Solomon, Daniela Bebi           Constanta
Tomouanu, Ana Andreea        Tulcea
Lazar, Beatrice Augustina       Constanta
Suta, Dan Laurentiu                 Constanta
Netejoru, Traian                 Cernavoda
Minea, Florian                 Constanta
Sas, Loredana                 Albina, TM  
Munteanu, Florina                 Sant, BN  
Salaru, Paula Mihaela             Bivolari, Is  
Szilagy, Emese Timea              Tasnad, SM  



foreverliving.ro 21foreverliving.ro

Calificările 

LUNII OCTOMBRIE

Asistent Supervizori
Giurgiu, Elena                 Roman  
Wiezenmayer, Cristina             Pancota, AR  
Daniliuc, Elena                 Plopeni, SV  
Pircalabescu, Andreea             Bucuresti  
Gavrila, Ecaterina                 Lupsanu, CL  
Tebeica, Alexandra Ionela      Botesti, NT
Iosub, Liviu                 Tamaseni, NT
Sova, Stefania                 Poduri, BC
Daraban, Valentina                 Poduri, BC
Nemteanu Butnariu, Violeta       Dorohoi
Camaras, Maria Cristina          Bistrita
Cernat, Ioana                 Bacau
Mihaila, Georgeta                 Iasi
Blaga, Emma                 Izv. Trotusului, HR
Padurean, Lenuta                 Baia, SV
Olaeru, Valeria                 Vaslui
Amarinei, Elena                 Piatra Neamt
Pogacean, Margit                 Oradea
Horanit, Alina Viorina              Oradea
Ene, Adina                 Brasov
Imre, Zsuzsa                 Tg. Secuiesc
Dan, Emilia Suzi                 Brasov
Mihu, Maria                 Daia Romana, Ab
Lukacs, Annamaria                 Od. Secuiesc
Kubanek Ambrush, Krisztina      Od. Secuiesc
Kadar, Ida Rupea,                      Brasov
Pal, Teodor                 Medias
Nicoara, Radu Ioan                 Cluj Napoca
Berdaoui, Brahim                 Floresti, CJ
Pascan, Daniela                 Satu Mare
Stan, Anuta-Dorina                 Constanta
Cirstea, Adela                 Pitesti
Costea, Alina-Steluta              Ploiesti
Rotaru, Ion                 Ploiesti
Bindiu, Livia                 Bucuresti  
Tudor, Codruta Maria               Plataresti, CL
Nicula, Luminita Iuliana          Ploiesti
Pirvulescu, Constantin            Bertea, PH  
Arsene, Adrian-Mihail            Pitesti
Georgescu, Marius                 Ploiesti
Andrioaia, Alexandra-Ioana         Pascani  
Istrate, Gina                 Greaca
Stefanescu, Emilia                 Trsesti, VN
Artene, Antonio Dan                Baia Mare

 Nume                         Localitate        Nume                         Localitate        Nume                         Localitate       

Botezatu, Adrian Ionut            Bacau
Ciochina, Liliana                 Bucuresti
Breaza, Marius Gabriel            Targoviste  
Lupu, Arina Alexandra            Bucuresti
Filip, Maria                 Buhisi, BC  
Muresan, Adriana Luiza          Ludus, MS
Miler, Eliza Mihaela                 Rodna, BN
Dolha, Ioana Victorita             Cluj Napoca
Iavrovschi, Vasile                 Poienile de  
                                                            Sub Munte, MM
Morar, Maria                 Floresti, CJ
Both, Stefan                 Cluj Napoca
Babutski, Casiana Andrea       Medias
Bentea, Maria                 Mindra, BV
Demian, Maria                 Baia Sprie
Alecusan, Vasile Emilian Alex      Medias
Oancea, Gabriela                 Brasov
Milonean, Anca Maria            Sadu, SB
Barabas, Iuliana                 M. Ciuc
Slavnicu, Lidia                 Cluj Napoca
Oprea, Aurica                 Tg. Mures
Vaida, Ana Daniela                 Dej, CJ
Pavel, Gliceria                 Ludus, MS
Blaga, Violett Margareta         Buscuresti  
Gaban, Vasile Lucian               Blaj, AB
Pasc, Tabita Violeta                 Cluj Napoca 
Ene, Carmen Loredana            Cluj Napoca 
Boboia, Nicolae Emilian          Hunedoara 
Varga, Melinda                 Calauseri, MS
Marschal, Katalin                 Gheorgheni
Sirbu, Victor                 Sendreni, GL
Capata, Rafila                 Rebra, BN  
Vaida, Costel                 Oradea
Curtean, Nazarica                 Zalau
Iugan, Simona                 Cluj Napoca
Muresan, Mihaela Alice          Cluj Napoca 
Gliga, Elena                 Reghin
Ercsei, Simona                 Glodeni, MS
Garbo, Nicolae                 Cluj Napoca
Incze, Klementina                 Miercurea                  
                                                    Nirajului, MS
Selegean, Andreea                 Santana, AR
Calin, Mihaela                 Iasi
Tamas, Claudia                 Oradea

Suciu, Elena                 Arad
Dehelean, Gabriela                 Arad
Dulca, Oana Lavinia                 Oradea
Husa, Radu Adrian                 Arad
Obada, Oana Georgiana          Iasi
Golea, Ana                 Falticeni
Stefanescu, Alexandra Teodora     Bucuresti
Paul, Sarolta                 Gheorgheni
Burlacu, Jana                 Iasi
Buta, Valentina Elena              Pascani
Tesliuc, Mirela Lidia                 Stefan Cel Mare, NT
Manolache, Rodica                 Sascut, BC
Botez, Simona                 Iasi
Buzdugan, Marius Vasile        Pascani
Stoica, Ioan Romeo                 Miercurea Ciuc
Deaconu, Rodica                 Bacau
Olaru, Petrina                 Bacau
Buzdugan, Elena Irina             Pascani
Marin, Alexandru Raducu       Rm. Valcea
Tita, Camelia-Florina               Slatina
Stania, Ionela Raluca              Craiova
Ionescu, Maria Lavinia            Rovinari, GJ
Bandoi, Teodor                 Carcea, DJ
Popete, Mihail-Valentin          Tg-Jiu 
Andrei, Eugenia                 Leresti, Arges  
Milos, Monica                 Pesac, Timis  
Ascher, Victoria                 Calareti, CL
Colbu, Ovidiu                 Timisoara
Gheorghila, Carmena              Bucuresti 
Cioculescu, Marioara               Simian, MH  
Popovici, Catalin                 Lugoj  
Nitu, Dumitru                 Galati
Neculau, Violeta                 Galati
Sarbusca, Carmen                 Iasi
Pana, Diana                 Motru
Boaca, Eugenia                    Hancesti, MD   
Cheptene, Iulia                   Chisinau, MD   
Fetescu, Ala                      Floresti, MD   
Pascari, Liudmila                 Chisinau, MD   
Pugacescu, Nelea                  Rezina, MD     
Radu, Galina                      Anenii Noi, MD 
Uritu, Violeta                    Chisinau, MD   
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