Deschide
poarta
succesului
în 2016!

La multi
, ani,
Forever
România!

Ţine-te de rezoluţiile
tale!
Dacă ai reuşi să faci un bilanţ
al rezoluţiilor de început de an
pe care nu ţi le-ai împlinit în
trecut, cum crezi că ar arăta o
asemenea listă?

MESAJUL FONDATORULUI COMPANIEI & MESAJUL DIRECTORILOR GENERALI

Gândeşte-te la toate acele
abonamente de sală
neutilizate, diete începute şi
abandonate, hobby-uri care
au fost lăsate deoparte sau
uitate. De ce se întâmplă acest
lucru? De ce mulţi dintre noi
rămânem mereu blocaţi ori
suntem grăbiţi să ne întoarcem
în punctul din care am plecat?
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Știm cu toţii cât de important este să
ne stabilim rezoluţiile la începutul
lunii ianuarie, când ne luăm un
răgaz și ne decidem ce vrem să
facem diferit în noul an sau cum
putem fi mai buni decât am fost.
Oamenii de succes fac ceva care
îi deosebeşte de ceilalţi. Ei cred.
Cunoaştem celebrele vorbe ale lui
Henry Ford: “Indiferent dacă eşti
convins că poţi sau eşti convins că
nu poţi – ai dreptate”. Este unul
dintre lucrurile care fac Forever
magic pentru cei dispuşi să
muncească intens. Forever oferă
oamenilor obişnuiţi şansa de a trăi
vieţi extraordinare, însă doar dacă
cred că pot şi dacă se angajează să
facă lucrurile diferit.

Tu eşti autorul propriei tale poveşti
şi tu decizi cum se termină. Atunci
când îţi planifici anul şi îţi stabileşti
rezoluţiile, întreabă-te ce eşti
dispus să faci diferit pentru a-ţi
atinge obiectivele. Apoi pune-le
în aplicare şi ţine-te de ele. Doar
tu poţi decide dacă anul 2016 se
va încheia altfel decât ceilalţi ani
de până acum. Concentrează-ţi
atenţia pe Chairman’s Bonus, vino
cu noi la următorul Raliu Global,
într-o altă destinaţie uimitoare a
lumii, sau ajută mai mulţi oameni
să descopere produsele Forever.
Totul depinde de tine.
Aveţi tot ce vă trebuie pentru
succes. Abia aştept să văd tot ce
veţi realiza în Noul An!
Mereu al vostru,
Rex Maughan
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Faceţi din 2016 anul
succesului vostru
Forever
“Oamenii îşi amintesc de cineva care
a avut succes prin prisma contribuţiei
aduse, iar de cineva care a dat greş,
pentru că a încercat. Însă o persoană
mediocră este, pur şi simplu, uitată.”,
a spus cândva Edmund Gaudet.

Anul trecut ne-a adus confirmarea că
Forever România nu se mulţumeşte
să rămână în zona de confort a celor

mediocri şi nici în grupul celor care
măcar încearcă. Forever România este
ambiţioasă și face pași hotărâţi pe
drumul succesului.

Am încheiat 2015 cu o creştere de
12%. A fost o perioadă extraordinară.
Suntem fericiţi pentru aceste rezultate
şi încrezători într-un 2016 și mai
bun. Vouă, tuturor celor care alcătuiţi
echipa României, şi fiecăruia în
parte, vi se datorează această
remarcabilă reuşită. Vouă vi se
deschide şansa de a face din
2016 cel mai activ și cel mai
valoros an din întreaga istorie
Forever.
Iar noi îţi oferim mediul
favorabil pentru a reuși.
Avem nevoie cu toţii,
mai mult ca niciodată,
de produse de calitate,
sănătate şi stabilitate
financiară. Priviţi cu
atenţie în jur şi veţi
descoperi o mulţime
de persoane care
abia aşteaptă să vă
întâlnească, persoane
cărora le trebuie o
schimbare radicală
în viaţă. Pentru că
vor să fie liberi, să
trăiască (nu doar să
supravieţuiască), să
călătorească și să nu
mai poarte pe umeri
grija zilei de mâine.
Compania noastră le
oferă totul la pachet
– stil de viaţă sănătos,
produse excepţionale,
călătorii unice, resurse
de prosperitate, prieteni
minunaţi şi dezvoltare
personală continuă. Toate
sunt deja testate cu sprijinul
nemăsurat şi experienţa
celor care au reuşit deja,
cu inovaţii şi programe care
fac munca din ce în ce mai
uşoară şi mai plăcută. Depinde
numai de noi dacă oamenii aleg
de aici ceea ce le este necesar.

foreverliving.ro

Oricare dintre noi, lider cu experienţă
sau partener abia înscris în Forever,
poate să facă din 2016 anul recrutării
și fidelizării unor coechipieri la
înălţimea celor pe care îi are deja sau
pe care și-i dorește.

Iar noi ştim cu toţii că cele mai
scurte si eficiente drumuri sunt cele
care urmează o hartă inteligentă.
Avem nevoie de lista scopurilor, de
strategia pe termen scurt și de cea
pe termen lung, până la următoarea
lună decembrie. Avem nevoie să ne
setăm mintea - să focalizăm continuu
aceste ţeluri, pe care perseverenţa şi
disciplina le transformă întotdeauna în
realitate.
Planul de Marketing al companiei este
instrumentul perfect pentru tot ce ne
propunem în cariera Forever. Veștile
bune sunt deja un obicei în lumea
Forever, iar începutul lui 2016 nu face
excepţie. Venim cu forţe proaspete.
Scade TVA-ul şi la produsele
nealimentare, aşadar, preţurile de
achiziţie vor fi mai accesibile unui
număr mai mare de clienţi. Este
o veste grozavă, care se adaugă
numeroaselor noutăţi și instrumente
excepţionale pe care compania ni
le-a dăruit anul trecut și care ne vor
ajuta să fim mai rapizi, mai prezenţi,
mai dornici să scriem un an istoric în
activitatea noastră.
Suntem alături de 17 ani în care
înfăptuim împreună miracolul Forever
în România, iar compania noastră şi-a
atins de mult timp maturitatea. Am
trecut prin multe împreună, am reuşit şi
mai multe.
Vă felicităm pentru contribuţia pe
care fiecare dintre voi şi-a adus-o şi
vă dorim să fiţi povestea de succes
pe care vreţi s-o multiplicaţi în fiecare
membru al echipei voastre.
Fiţi ceea ce visaţi, faceţi din 2016 anul
succesului vostru Forever,
Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra
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VACANŢA DE SCHI -

FOREVER VACANŢĂ

expiraţie şi ... inspiraţie
pentru succes
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Echipează-te, urcă în vârful muntelui, pune-ţi schiurile, priveşte orizontul
şi eliberează-ţi mintea. Lasă-te înflăcărat de adrenalină, libertate, mişcare
şi reîncarcă-ţi bateriile cu energie şi dorinţă. Porneşte cu avânt în noul an,
cucerind pârtia!
Şi, ca să ai parte de o experienţă cu adevărat eliberatoare şi relaxantă, este
important să te pregăteşti corespunzător pentru sezonul de schi:
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KITUL PENTRU SCHI

PREGĂTIREA FIZICĂ

Pe lângă echipamentul pentru schi, de nelipsit când
te pregăteşti să pleci în vacanţă la munte, ia cu tine
şi kitul de produse speciale, care oferă protecţie şi
siguranţă pe pârtie.

Indiferent dacă eşti schior începător sau experimentat,
pregătirea fizică de dinaintea vacanţei la schi este
foarte importantă. Programul F.I.T., cu cele trei
pachete excepționale, C9, F1, F2, se pot dovedi calea
cea mai sigură către o formă excelentă anul acesta.

Aloe Lips sau Forever Sun Lips este balsamul de
buze de care ai nevoie în vacanţa de iarnă. Cum buzele
sunt expuse direct vântului şi gerului în timp ce “zbori”
cu schiurile pe pârtie, este recomandat să le protejezi
corespunzător.
FAB și FAB X sunt băuturi energizante concepute
dintr-o combinaţie unică de ingrediente care te
menţin în formă şi îţi oferă impulsul şi energia de care
ai nevoie pentru a cuceri munţii pe schiuri.

Schiatul este un sport care contribuie la remodelarea
corporală şi la dobândirea unui tonus fizic excepţional.
Este însă foarte important ca, atunci când te urci pe
schiuri, să ai deja o condiţie fizică bună, pentru a
preveni accidentările şi alte surprize neplăcute.
Argi+ este doza de energie zilnică de care ai nevoie
pentru a fi în formă pe pârtie. Și, dacă ești nerăbdator
să îți pui schiurile la lucru iarna aceasta și nu ai timp
de un mic dejun energizant, batoanele Forever Fast
Break Energy Bar pot deveni micul tău secret pentru
a substitui prima masă a zilei. Batoanele proteice
Forever Pro X2 te ajută să înlaturi senzația de foame
dintre mese.
Nu uita să iei cu tine şi Freedom2Go, o băutură la
îndemână şi delicioasă care, pe lângă efectul de
hidratare şi de energizare, este un aliat de încredere
ale mobilităţii articulaţiilor şi ţesutului conjunctiv.

PREGĂTIREA EMOŢIONALĂ
Nu în ultimul rând, fii liber atunci când schiezi! Este
momentul tău de comuniune cu natura, în care
trebuie să laşi deoparte grijile, să absorbi cât mai mult
din energia, calmul şi forţa pe care acest sport de iarnă
ţi le oferă.
Profită de beneficiile emoţionale pe care schiatul le
adaugă calității vieții tale – reduce anxietatea, previne
depresia, îmbunătăţeşte calitatea somnului, te ajută
să gândeşti mai limpede şi să iei, de ce nu, cele mai
bune decizii pentru viaţa şi afacerea ta.
Transformă-ţi vacanţa pe pârtie într-o oază de
relaxare, dar şi de redescoperire a propriului sine.
Recapătă-ţi controlul asupra corpului şi echilibrul
emoţional, lăsându-te purtat în viteză pe zăpada
care scârţâie sub schiuri!

foreverliving.ro

5

e
D

ani

i
n
u
b
i
a
m

!
Ă
N
U
E
R
P
ÎM

FOREVER ANIVERSAR

Sărbătorile continuă în Forever România. Se împlinesc 17 ani
de când compania Forever Living Products și-a deschis porţile
în ţara noastră. Ne amintim întotdeauna cu bucurie istoria
frumoasă pe care voi, FBO (proprietari de afacere Forever),
o scrieţi zilnic în Forever România. Cei 17 de ani reprezintă
mai mult decât calitate demonstrată, longevitate și încredere.
Reprezintă suma tuturor succeselor voastre.
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Pentru că suntem o companie unică
în lume, în care oferim produse de
o calitate excepţională, recrutăm,
înainte de orice, sănătate, și plătim şi
răsplătim oameni pentru a arăta şi a se
simţi mai bine. Anul 2015 a fost unul
de succes pentru noi toţi. Descoperim

o parte din aceste reușite din rândurile
următoare, în care lideri cu experienţă,
proaspeţi Manageri și FBO pasionaţi
ne împărtășesc cele mai frumoase
performanţe ale anului ce tocmai s-a
încheiat.
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„LA MULȚI ANI, FOREVER ROMÂNIA! Și nu doar pentru
începutul noului an, ci și pentru aniversarea celor
17 ani de creștere, de dezvoltare a afacerii Forever
în România. Considerăm anul 2015 ca un an foarte
rodnic atât pentru noi - recalificarea la Stimulentul 3 al
Programului FOREVER2DRIVE, calificarea la Chairman’s
Bonus, Eagle Day, calificări de noi Supervizori, Asistent
Manageri, Manageri - cât și pentru întreaga noastră
echipă Managerială - noi Manageri, Soaring, Safir, Eagle
Manager, Senior Eagle Manager, FOREVER 2DRIVE - s-a
simțit un nou avânt, pe care merită să îl continuăm și
în 2016, având în vedere potențialul de care dispunem
încă, pentru a continua să dezvoltăm o afacere Forever
de mare succes în România. Multă sănătate și realizări
maxime!”
Gizella şi Marius Botiş
Diamant Safir Manageri & Membri KLC

“Ultimii zece ani petrecuți alături de
Forever au fost extraordinari, cu totul
diferiți de anii anteriori. Nu că am fi
dus-o rău înainte, dar Forever ne-a scos
din cotidian, ne-a oferit oportunitatea să
călătorim în locuri minunate de pe glob,
să cunoaștem oameni extraordinari, să
descoperim și să ne dezvoltăm abilități
de care nu ne credeam capabili. Menirea
noastră, pe lângă cea de a ajuta oamenii
ca medici, este și aceea de a ajuta cât
mai multe persoane să fie prospere și
să descopere șansa de a trăi stilul de
viață Forever. Rezultatele ultimului an
demonstrează că momentul Forever
este acum! Faceți în așa fel încât să fie și
momentul vostru!”
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Larion
Soaring Manageri,
Senior Eagle Manageri & Membri KLC

“Forever Living Products a sosit în viaţa noastră
la momentul potrivit, când aveam cea mai mare
nevoie, şi a însemnat începutul unei noi etape de
dezvoltare personală, profesională şi spirituală, prin
diversitatea, măreţia şi intensitatea experienţelor
trăite. De atunci, de peste 17 ani, suntem pasionaţi să
îi conducem spre un stil de viaţă sănătos, prosper şi
plin de semnificaţie pe toţi cei care îl caută. Suntem
plini de recunoştinţă şi mulţumire faţă de Dumnezeu
şi faţă de toţi cei care au păşit alături de noi pe acest
drum al vieţii Forever! Creşterea FLP România din
2015 confirmă dorinţa şi preocuparea omului modern
pentru schimbarea şi îmbunătăţirea stilului de viaţă,
iar perspectiva de viitor a tuturor celor care vor face
parte din această comunitate de nonconformişti şi
visători este EXTRAORDINARĂ! Vă dorim ca în noul an
să trăiţi o experienţă fascinantă, mult peste ceea ce aţi
experimentat până acum şi mult peste aşteptările cele
mai îndrăzneţe. Expect Miracles with Forever in 2016!”
Aurel & Vera Meșter
Diamant Safir Manageri și Membri KLC

foreverliving.ro

7

“Pentru noi, Forever înseamnă o altă viață. Cea mai
mare schimbare pe care a adus-o în viața noastră
este chiar stilul de viață Forever: noi oportunități
de creștere profesională și personală, noi visuri, noi
viziuni, noi oameni și o gândire nouă într-o economie
nouă. Ultimul an în afacerea noastră a fost bogat în
satisfacții și realizări Forever, dar a însemnat, înainte
de toate, să rămânem ‘performeri’, indiferent de
circumstanțe. Activitatea Forever poate fi de multe ori
provocatoare, dar merită tot efortul. Ai abilitatea de a
oferi oamenilor încrederea într-un viitor bun, le poți
reda speranța, îi poți încuraja să-și urmeze visurile și le
poți oferi inspirația necesară pentru a-și depăși fricile.”
Daniel & Maria Parascan
Senior Manageri & Membri KLC

“Suntem Nagy Ernő și Tűnde din Oradea,
suntem antreprenori de 25 de ani și ne-am
înscris în Forever acum zece ani. Prin Forever,
am obținut multe beneficii, dar totuși cred
că cele mai importante sunt siguranța zilei
de mâine și dezvoltarea personală prin care
trecem. Aceste beneficii oferim și noi, mai
departe, altora. Munca în Forever este foarte
simplă - vorbim despre ceea ce facem. Pentru
noi, 2015 a fost un an plin de succese, pe care
le-am obținut prin muncă perseverenta și
consecvență. Aceste rezultate ne-au întărit și
mai tare convingerea că împreună cu Forever
putem ajunge chiar acolo unde ne dorim.”

FOREVER ANIVERSAR

Nagy Ernő & Tűnde
Manageri
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“De când am devenit FBO, ne-am
dezvoltat continuu. Forever ne-a ajutat
să ne schimbăm mentalitatea: de la a
gândi ca nişte angajaţi la a gândi ca nişte
antreprenori. Credem că rezultatele din
anul 2015, în care am reuşit să ne dublăm
afacerea de la lună la lună şi să atingem
nivelul de Manager, au fost rezultatul noii
noastre setări mentale pentru succes, dar
şi a muncii consistente de fiecare zi. Nu
mai suntem aceleaşi persoane de acum
5 ani... nici măcar de anul trecut. Forever
ne provoacă să ne valorificăm potenţialul
la maxim... şi asta va fi cea mai mare
realizare a vieţilor noastre.”
Dr. Monica şi Marian Costiţă
Manageri
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“Lucrurile simple nu mă motivează deloc. Cu cât
am mai multe piedici şi cu cât lucrurile par mai
complicate, cu atât mă ambiţionez să răzbat. Anul
2015 nu a fost deloc uşor pentru mine, cel puţin pe
plan emoţional, şi părea că nu mă pot concentra
asupra afacerii Forever. Însă mi-am propus că
măcar să fiu ACTIVĂ lună de lună, până când am
ajuns la Balvanyos, unde am primit o provocare:
să duc afacerea la un alt nivel, să ajung Manager
până la întâlnirea cu Rolf Kipp. Rămas bun 2015 –
Mulţumesc pentru echipa minunată de prieteni.
Bun venit 2016 – Hei, prieteni, ne aşteaptă o
mulţime de provocări! Reuşim împreună! “
Daniela Bădescu
Manager
“Anul 2015 a fost cel mai bun an din ultimii
zece – am făcut cele mai multe puncte
și am atins și nivelul de Senior Manager.
Totuși, nu aceste realizari l-au transformat
în cel mai bun an. Principalul motiv
este că am reușit să finalizăm "crearea"
unui manager model, pe care vrem să
îl multiplicăm în echipă - Luxița Scutaru
- despre care veți auzi mult în viitor. În
2016, vom califica noi Manageri la fel de
puternici și devotați... vă garantez.”
Ujlaki Csaba & Anna Maria
Senior Manageri

“Am început activitatea fără să ştiu ce vreau. Aveam şi am un
loc de muncă la firma de construcţii a soţului meu. Însă am
găsit în Forever un mediu nou, prielnic, în care am crescut
- și încă nu îmi vine să cred cine am devenit. Înainte, eram
fricoasă şi acum am curaj, eram obosită şi acum am energie,
eram o anexă şi acum sunt capitolul. Am avut un an 2015
bun, dar 2016 va fi spectaculos. Mulţumesc Forever. Să trăiţi
că ne susţineţi!”
Patricia Enea
Manager

Vă așteptăm cu drag în București, la ediţia aniversară a Success Day-ului, pe
13 februarie, la Romexpo, unde vom sărbători împreună și ne vom inspira din
experienţa a doi Senior Eagle Manageri de succes din Anglia –
Becky Deeley & Kyle Burrows.

La mulţi ani, Forever Living Products România!
foreverliving.ro
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SISTEMUL RETICULAR DE ACTIVARE –
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DRUMUL DE LA REZOLUŢIE LA SUCCES
2016 este aici și, ca la fiecare început de nou an, oamenii sunt animaţi
de dorinţa de a fi mai buni în această nouă etapă a vieţii lor. Iau decizii
serioase, își propun obiective măreţe și sunt hotărâţi să se ţină de
treabă pentru a le îndeplini. Problema multora este că, în săptămânile și
lunile care urmează, devin tot mai îngăduitori cu ei înșiși, găsesc scuze,
deciziile se estompează încet-încet și, până la urmă, ei se îndepărtează
de calea pe care au stabilit-o la începutul anului.
Ce poate face, totuși, un FBO, pentru a evita această delăsare iminentă
și a atinge nivelul dorit în Planul de Marketing, calificarea în programul
visat sau câştigurile dorite din afacerea Forever?
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Ca în multe alte situații de viață, soluția poate veni din
interior, din această minunată resursă numită puterea
gândului. Mintea omului are două părți: conștientul
și subconștientul. Partea conștientă este folosită de
fiecare dată când trebuie să te concentrezi asupra unui
lucru și îți dai seama de realitatea respectivă.
Subconștientul este diferit. El nu este totdeauna sub
controlul tău și uneori te forțează să faci anumite
lucruri, chiar fără să-ți dai seama. Este foarte
puternic, procesează cantități imense de informație
și împărtășește conștientului doar ceea ce consideră
necesar.
Legătura între cele
două părți ale creierului
este făcută de Sistemul
Reticular de Activare
(SRA). Acesta filtrează
ceea ce simți în fiecare
moment, informații primite
de la văz, auz, miros sau
simțul tactil și decide ce
este important și merită să
fie trimis către conștient.
SRA funcționează pe baza
experiențelor anterioare și
a convingerilor tale. Vestea
bună este aceea că SRA poate fi reprogramat. Iar în
contextul deciziilor de început de an, el te poate ajuta
să te menții pe calea stabilită și să îți atingi obiectivele.
În primul rând, SRA poate fi programat transmiţându-i
mesajele pe care le dorești. Faci acest lucru atunci când
îți stabilești țelurile, te gândești la ele, le vizualizezi și
le repeți periodic. Napoleon Hill, celebrul autor de
literatură motivațională, care a scris cartea ”De
la idee la bani”, susține faptul că poți atinge orice
obiectiv realistic dacă te gândești foarte des la el
și doar în mod pozitiv. Altfel spus, ceea ce gândești
definește ceea ce ești și mai ales ceea ce vei deveni.
În al doilea rând, SRA nu face deosebire între
evenimentele reale și cele imaginare. Cu alte cuvinte, el
va crede orice îi transmiți, chiar dacă acest lucru nu s-a
întâmplat încă sau nu există deja în realitate.

Ceea ce trebuie să faci este să construiești, în minte,
o imagine cât mai detaliată a obiectivului tău și să te
gândești la ea cât mai des posibil, ca și cum deja s-ar
fi îndeplinit. Imaginează-ți că ai atins deja nivelul dorit
în Planul de Marketing, că participi deja la următorul
Raliu Global sau că ești la volanul automobilului mult
visat.
SRA va trimite aceste informații către subconștient, iar
acesta te va ajuta să rămâi pe direcția dorită. În timp, el
va lăsa să treacă și va prelucra în special acele date care
sunt importante pentru obiectivul propus.
Majoritatea oamenilor au mintea dominată de griji
și probleme de zi cu zi.
Ei se apleacă mai mult
asupra lucrurilor care nu
funcționează așa cum își
doresc, sunt nefericiți și se
plâng celorlalți. Ceea ce fac,
practic, este să-și programeze
negativ SRA-ul. Atunci când
te gândești permanent că
nu poți face un anumit lucru,
ghici ce se va întâmpla? Nici
nu o să izbutești să-l duci la
bun sfârșit!
La fel și cu grijile. Dacă ești îngrijorat, subconștientul se
concentrează pe problemă, nu pe soluție. De aceea,
trebuie să-ți schimbi gândurile de la a fi îngrijorat la
a cere subconștientului soluții pozitive.
Sistemul Reticular de Activare te ajută să ajungi acolo
unde îți pui în gând, cu condiția să-ți reamintești
obiectivul cât mai des și în cât mai multe forme posibile.
Atunci când îți păstrezi gândurile orientate spre lucrurile
pozitive care vrei să se întâmple în viața ta, trezești și-ți
pui la treabă cu bună intenție subconștientul.
El va aduce îmbunătățiri pe toate fronturile pe care
lucrează. Ai la dispoziție, astfel, cea mai puternică
unealtă de auto-perfecționare. Pune-o în slujba
devenirii tale în calitate de Forever Business Owner și-ți
vei atinge cu mai multă ușurință obiectivele stabilite
pentru 2016.

E X E R C I Ţ I U
Mintea ta este mai receptivă atunci
când nu este ocupată. Cele mai bune
momente de acest fel sunt minutele
dinainte de culcare sau cele imediat
după trezire. Atunci este cel mai potrivit
să-ți programezi subconștientul.
Folosește aceste momente pentru a
rememora și vizualiza la timpul prezent
foreverliving.ro

obiectivele tale.
În același mod, poți programa felul în
care abordezi lucrurile importante din
ziua respectivă. De exemplu, dacă ai o
întâlnire de prezentare, imaginează-ți-o
exact așa cum ai dori să se desfășoare.
Această viziune va rămâne înregistrată

în subconștient, va influența acțiunile
tale și te va ajuta să ajungi, în cadrul ei,
la rezultatele dorite.
Spor în a da gata rezoluţiile acestui an,

Alexandru Israil
Specialist marketing
11

“OBICEIURILE
NOASTRE
STAU ÎN
SPATELE UNEI
STRATEGII
BUNE”

Luxiţa Scutaru este proaspăt Manager în Forever Living Products. Este
însărcinată a treia oară, este soţie și un Forever Business Owner de
succes. Și-a depășit condiţia de simplu angajat pentru a cunoaște o viaţă
extraordinară, în care visurile nu sunt idealuri, ci realităţi – cu alte cuvinte,
viaţa Forever.

PROFIL DE FBO - LUXIŢA SCUTARU

Cum a reușit să-și ducă afacerea Forever la următorul nivel în Planul de
Marketing și cum arată anul 2016 în agenda ei de business, aflaţi chiar din
mărturisirile sale, într-un interviu special.
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Cine este Luxiţa Scutaru şi care este povestea
ei în Forever România? Cu alte cuvinte, care a
fost “de ce”-ul dvs. pentru începerea afacerii
Forever?
Ca fiecare dintre noi, am avut şi eu provocări care
m-au îndemnat să fiu deschisă spre nou. Ca soţie şi
mamă fericită a două fete, am avut visuri, dar mi-am
dat seama că în statutul de angajat sau cu o afacere
clasică, ele ar fi rămas doar simple visuri.
Soluţia perfectă a venit când am întâlnit, cu 7 ani
în urmă, afacerea şi produsele companiei Forever
pe care o reprezint în prezent. Cum? Căutând pe
internet, am descoperit echipa şi sistemul de lucru
în mediul online şi rapid am ajuns să fac parte din
echipa ,,Dream Life Builders’’ (DLB).

Ne bucurăm pentru reuşitele dvs. din ultimul
an în afacerea Forever. Care a fost strategia
câştigătoare?
Mi-a luat ceva timp să înţeleg că, dacă vreau să
am succes, primul lucru care trebuie învăţat în
MLM este că nu pot convinge pe nimeni de nimic
până nu mă conving pe mine însămi şi nu devin
acea persoană care poate influenţa pe oricine să-şi
realizeze visurile, dacă nu reuşesc să-i devin exemplu
şi mentor. Am ales să fac tot ce spune îndrumătorul,
să cred în strategiile echipei şi să urmez principiile
implementate în DLB, iar aceste ‘’semne vitale’’
au avut impact şi în calificarea mea ca proaspăt
Manager.
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În calitate de îndrumător, îmi concentrez atenţia
asupra celor care au obiective, îşi doresc performanţă
şi îmi solicită sprijinul pentru a avansa în Planul de
Marketing.

Care este următorul dvs. obiectiv şi ce
strategii aveţi în plan pentru a-l îndeplini şi a
păstra trendul ascendent pe care vă aflaţi în
afacerea Forever?
Evident că doresc să încep anul 2016 cu mai multe
obiective în plan, dar mă opresc la trei dintre ele:
1. Să urc, împreună cu echipa, în topul celor care au
cele mai multe puncte nonmanageriale în Forever
România.

Pentru a fi un bun îndrumător, eu mă bazez pe
experienţa acumulată în timp. Mă bucur să-i am alături
de mine pe sponsorii mei, care îmi sunt totodată și
îndrumători - Ujlaki Csaba şi Anna Maria. De mulţi
ani, folosim avantajele unui sistem bine gândit de
specialişti, testat şi funcţional, care ne oferă şansa de a
avea o afacere la nivel naţional şi chiar internaţional prin
videoconferinţele pe care le facem zilnic pe internet.

2015 a fost Anul Pachetelor în Forever România.
Au avut acestea vreo contribuţie la succesul pe
care l-aţi cunoscut în afacerea Forever?
Aşa este. 2015 a fost un an al pachetelor, iar noi am
folosit acest lucru în dezvoltarea echipei, dar şi pentru
noi, evident. În decembrie 2014, am decis cu echipa
şi îndrumătorul să începem C9 la început de ianuarie.
Drept rezultat, am reuşit să facem multe puncte din
înscrieri şi vânzări la clienţi, iar fiecare dintre noi ne-am
reinventat ca oameni - arătăm şi ne simţim mai bine. (Iar
eu mi-am pregătit organismul pentru o viitoare sarcină.
În scurt timp, voi deveni iar mămică).

Ce vă ajută să vă păstraţi atenţia şi concentrarea
pe obiectivele stabilite?
Mă ajută faptul că mă simt responsabilă pentru succesul
afacerii mele - aşa văd eu acum afacerea Forever.
Trebuie să te îndrăgosteşti de companie, de produse,
să faci ce este mai bine pentru tine, pentru Rex, pentru
echipa ta, pentru ţara ta, în fiecare zi. Trebuie să-ţi pese
de echipa ta şi să o motivezi continuu. Trebuie să crezi în
membrii echipei tale până în momentul în care încep să
creadă în ei înşişi.

2. Să realizez programul Forever2Drive oferit de
Forever pentru fiecare dintre cei care ating nivelul de
Manager. Prin munca în echipă, ştiu că ne putem califica
la acest bonus.
3. Până la finalul anului 2016, vreau să ajut doi parteneri
din echipă să ajungă la nivelul de Manager în afacerea lor.
Am învăţat de la îndrumătorii mei că obiceiurile noastre
stau în spatele unei strategii bune. Ele sunt cele care ne
guvernează viaţa şi ne ajută să descoperim care sunt
acele obiceiuri de top în Forever, cele care ne ajută prin
acţiunile noastre să fim nu doar buni Forever Business
Owneri, ci unii excepţionali.
Forever nu este o simplă afacere, este viaţa mea şi voi
face tot ce trebuie ca obiceiurile bune să-mi devină a
doua natură. Lucrurile frumoase vin spre mine pentru
cine sunt şi cine voi deveni ca om.
Îi mulțumim doamnei Scutaru pentru rândurile
frumoase și inspiratoare pe care ni le-a oferit,
îi dorim naștere usoară și un an cu mult spor în
consolidarea succesului pe care l-a înregistrat recent
în afacerea Forever.

“

Forever este
viaţa mea şi
voi face tot
ce trebuie ca
obiceiurile bune
să-mi devină a
doua natură.

“

Cum comunicaţi în echipa dvs. principalele
beneficii ale produselor sau oportunitatea
afacerii Forever?

Care este metoda dvs. de lucru preferată şi de ce?
Toţi FBO ştim şi ar trebui să ne concentrăm zilnic pe
cele patru repere ale măreţiei - Recrutare, Fidelizare,
Productivitate, Dezvoltare.
Iar dacă vreau o afacere mare, trebuie să contactez
oameni zilnic şi nu doar 5 persoane, ci chiar 15. Ştiu că
trebuie să conduc prin exemplul personal dacă vreau
ca fiecare membru al echipei mele să fie Activ (4 p.c) în
fiecare lună.
foreverliving.ro
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Forever Aloe Vera Geldrumul de la plantă,
la produs, la tine.

Te-ai întrebat vreodată unde şi cum ia naştere Forever Aloe Vera Gel,
produsul de referinţă al liderului mondial în Aloe vera, pe care îl consumi
în fiecare zi? Pătrundem direct în “laboratorul de magie” al Aloe Vera of
America (AVA) şi te invităm să afli cum se produce şi ambalează fiecare
flacon în parte, de la plantă până la produsul de care te bucuri zilnic.
Ştiai că gelul nostru pur de Aloe
vera este stabilizat la o unitate
din Mission (Texas) înainte de a fi
livrat în Dallas, unde este supus
testelor în Laboratorul de Control
al Calităţii, pentru a i se verifica
atât calitatea, cât şi eficacitatea?
După ce gelul primeşte
aprobarea, începe cu adevărat
"magia".

Faimosul flacon galben este
livrat apoi într-un depaletizator
automat care le preia din spaţiul
de depozitare, unul câte unul.
Flacoanele sunt marcate cu
coduri speciale şi cu data de
expirare, pentru ca loturile
să poată fi urmărite în timpul
transportului către toate centrele
de distribuţie din lume.
Flacoanele de gel sunt verificate
mecanic, apoi sunt spălate şi
introduse în staţia de umplere,
situată într-un spaţiu dotat cu
filtre HEPA, unde fiecare dintre

ele este umplut şi sigilat. Un
sistem automat se asigură că
fiecare flacon umplut cu gel are
greutatea corectă.

“Un flacon de Forever Aloe
Vera Gel trece prin 158 de
teste de control al calităţii
în timpul procesului de
producţie.”
Odată umplute, flacoanele
galbene trec printr-un sistem
automat de aplicare a capacelor,
iar înainte de a fi depozitate în
cutii, trec prin maşinării cu raze X,
pentru o ultimă examinare. Cutiile
sunt cântărite şi verificate să aibă
numărul necesar de flacoane, iar
un sistem robotic le aşază apoi în
paleţi.

PRODUSUL LUNII

Gelul este transportat în zona
de amestecare a unității,
unde se combină cu celelalte
ingrediente care dau naştere
formulei brevetate de Forever
Aloe Vera Gel. Odată ce procesul
de amestecare este încheiat,
o mostră de gel este trimisă în
laborator. După ce este evaluată
şi primeşte aprobare, gelul
stabilizat şi amestecat este mutat

în echipamentele de ambalare
cu ajutorul unei tehnici special
concepute pentru a-i păstra
calitatea intactă în timpul acestui
proces.
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După ce procesul de ambalare
este complet, se trimit mostre ale
produsului finit spre laboratorul de
control al calităţii, pentru ultimele
teste, apoi paleţii iau calea
centrelor de distribuţie din toată
lumea.

“Producţia gelului nostru
de Aloe vera a fost
perfecţionată în timp
datorită unei combinaţii
de echipamente de ultimă
generaţie, controale
serioase şi complexe ale
calităţii, angajaţi pasionaţi
şi extrem de bine pregătiţi,
care lucrează constant
pentru a asigura şi menţine
calitatea înaltă pentru care
Forever este recunoscută
în întreaga lume.”
Suntem mândri să spunem că ne
putem ridica la cele mai înalte
standarde pretinse de industrie,
întrucât calitatea produselor
noastre se regăseşte în fiecare pas
din procesul de producţie.

foreverliving.ro

CALITATEA ALOE VERA
OF AMERICA (AVA)
La Aloe Vera of America,
există numeroase procese
de calitate şi de verificare a
produselor Forever care vin
în completarea celor deja
existente în procesul de
producţie. De la cântărirea
fiecărui ingredient, până la
adăugarea lui în recipientele
de amestecare, fiecare
procedură este verificată cu
atenție.
Procesul de producţie este
realizat urmărindu-se un set
precis de instrucţiuni care
oferă siguranța că sunt urmaţi
toţi paşii şi că produsele trec
cu brio prin toate punctele
de control. Alte tipuri de
controale includ verificarea
igienei echipamentelor şi a
instrumentelor folosite în
procesul de producţie, precum
și testarea şi aprobarea tuturor
materialelor prime utilizate în
fiecare stadiu de producţie.
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Dăruim Forever

În 2015, Forever Living Products România a dorit să fie alături de cei
care trec prin momente dificile. Am lansat și derulat împreună cu voi
două campanii sociale, care au adus bucurie și speranţă. Mulţumim
tuturor celor care s-au implicat cu generozitate în acţiunile noastre.

Nicoll și Alex Şerban

“Dăruim #Colectiv. Dăruim Forever.”

“Darul nostru. Zâmbetul lor.”

Incendiul de la clubul Colectiv a reprezentat o
tragedie pentru zeci de familii și un moment de
solidaritate fără precedent pentru români. Forever
Living Products România s-a alăturat acțiunilor
umanitare lansând campania "Dăruim #Colectiv.
Dăruim Forever".

De Sărbători, zâmbetul Forever a ajuns la cei care
au cel mai mult nevoie să simtă bucuria Crăciunului:
copiii.

Compania noastră a donat 10.000 de Euro pentru
tinerii răniți şi pentru familiile lor. La această sumă, s-au
adăugat fonduri de peste 1.000 de euro, donate de FBO
din toată țara.

CAMPANII FOREVER

A fost dificil să decidem cine va beneficia de donațiile
noastre. Ne-am oprit la trei tineri frumoși, care au
suferit răni grave și pentru care ajutorul nostru financiar
contează extrem de mult: fraţii Nicoll (16 ani) și Alex
Şerban (17 ani), crescuți doar de mama lor, şi Pavlos
Jester (15 ani), care ne-a impresionat pe toți după ce l-a
salvat din club pe prietenul lui, imobilizat în scaun cu
rotile, prezent la concert în urma invitaţiei acestuia.

Pavlos Jester
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Compania Forever Living Products România a organizat
campania de sărbători "Darul nostru. Zâmbetul lor.",
prin care a adus zâmbete pe chipurile copiilor cu care
viața a fost mai puțin generoasă. Inițiativa noastră nu a
rămas fără răspuns. Datorită generozității voastre, peste
230 de micuți au simțit magia sărbătorilor și au primit
jucării, dulciuri, fructe și rechizite.
Am fost impresionați de bucuria copiilor atunci când au
descoperit cadourile, iar privirile inocente, entuziasmul
și afecțiunea cu care am fost intâmpinați ne-au copleșit.

Vă mulţumim Forever!
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INFO

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.

Fax
nou!

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

Str.Păcurari nr. 160.
0232 219 920; 037 160 17 98
iasi@foreverliving.ro

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

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

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
Str. Marcel Olinescu, Bl. 301, Sc. D, parter.
0257 368 212; 0257 259 049;
arad@foreverliving.ro

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

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

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

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

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

CUM POŢI COMANDA ŞI PLÃTI PRODUSE?
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.

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

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

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

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

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.

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
până 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.

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

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.

SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:
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.
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MESAJUL FONDATORULUI COMPANIEI & MESAJUL DIRECTORILOR GENERALI

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

Nume				

Localitate

Sponsori

Ramona Antici
Oana Cristina Barbu
Rita Bogdan
Diana Alexandra Boghea
Elena Borda
Ioana Daniela Buta
Veronica Buta
Luminita Codila
Ligia Cosma
Andrei Vasile Gindulescu
Andreea Gruia
Alina Viorina Horanit
Simona Sarmiza Horjan
Sidonia Mariana Lupas
Tatiana Nedelea
Cristian Ioan Petre
Mirela & Adrian Teodorescu

Gherăeşti, NT
Craiova
Gheorgheni
Bacău
Roman
Sofronea, AR
Enfield, UK
Salonta, BH
Simian, BH
Godiasco, IT
Sacalaz, TM
Oradea
Târgovişte
Cheriu, BH
Constanţa
Constanţa
Craiova

Petronela Andro
Ficuta Tecu
Erőss Zsuzsanna
Viorica & Neculai Bardasu
Marina Carmen & Vasile Gândulescu
Antonia Fudulu
Antonia Fudulu
Ioana Florica Criste
Samuel & Marinela Goanga
Marina Carmen & Vasile Gândulescu
Marius & Milentina Marcus
Sidonia Mariana Lupas
Viorica & Stefan Rosu
Ligia Cosma
Mihai Ivan
Maria & Adrian Arghir
Marinela Tutuleasa

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

1. Elena Gabriela Grancea
2. Maria & Adrian Arghir
3. Daniel & Maria Parascan
4. Gizella & Marius Botiș
5. Marina Carmen & Vasile Gândulescu
6. Aurelia Polosca & Vasile Gabriel Pânzaru
7. Viorica & Viorel Moca
8. Zenovia & Cătălin Riglea
9. Angela & Valentin Gherghe
10. Dana & Costel Pop

11. Dr. Carmen & Dr. Gabriel Larion
12. Luxița Scutaru
13. Vasilica & Dumitru Crăciun
14. Bandi Attila & Izabella Enikő
15. Marius & Milentina Marcus
16. Mariana & Silviu Ursu
17. Mariana & Marian Stanescu
18. Dávid & Ildikó Balog
19. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
20. Valeriu & Nicoleta Greceanu

FOREVER | România & Republica Moldova | ianuarie 2016 | 201

Asistent Manageri

Nume					 Localitate

Sponsori

Antonia Fudulu

Erna Maura & Ioan Herteliu

Enfield, UK

Manageri
Nume					 Localitate

Sponsori

Marina Carmen & Vasile Gândulescu
Ficuta Tecu

Elena Gabriela Grancea
Mariana & Marian Stănescu

STIMULENTUL I

Roman
Craiova

STIMULENTUL II

Marilena & Teodor Culişir
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Larion
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Nagy Ernő & Irma
Mircea & Dana Olariu
Daniel & Maria Parascan
Dr. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu 		
Dana & Costel Pop
Constantin & Tania Popa
Smaranda Sălcudean
Szabo Eva
Vajda Katalin
Ramona & Dorin Vingan

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. Ramona & Dorin Vingan
8. Camelia & Daniel Dincuţă
9. Dr. Carmen & Dr. Gabriel Larion
10. Smaranda Sălcudean

foreverliving.ro

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

11. Kele Mónika
12. Corina & Dorin Frandeş
13. Mariana Iuga
14. Maria & Adrian Arghir
15. Mircea & Dana Olariu
16. Constanța & Dănuț Mei-Roșu
17. Elena Gabriela Grancea
18. Doina & Dănuț Hanganu
19. Marilena & Teodor Culişir
20. Vasilica & Dumitru Crăciun

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

CALIFICĂRI

Asistent Supervizori
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Nume

Localitate

Jalba, Maricica
Lupu, Eugenia
Cojocaru, Vitalie
Severin, Alexandra
Onofrei, Tatiana
Balan, Ala
Torgaci, Irina
Timofti, Ana
Lungu, Marina
Jaleanu, Rodica
Giurgi, Gabriel
Isac, Claudia Magdalena
Ursuleanu, Marius Silvius
Enascut, Valentin
Druga, Constanta
Sarig, Krisztina Izabella
Gadalean, Lacrimioara
Rafte, Maria
Hodarnau, Maria
Tordai, Ildiko Noemi
Axinte, Vasilica
Pilbak, Szerenke Iren
Martinescu, Magdalena
Miron, Catalina Livia
Pap, Csilla Laura
Stoica, Florica
Gogoncea, Victoria
Rotaru, Sanda
Ghiurcut, Ionut Viorel
Grancea, Angelo Ciprian
Balasa, Florentina
Anghel, Aneta
Cimpoiasu, Raducu
Stefancu, Geanina
Todirascu, Alina Gabriela
Dimisca, Cristina
Magda, Constantin
Pascut, Mariana

Cimislia, MD
Chisinau, MD
Chisinau, MD
Calarasi, MD
Chisinau, MD
Orhei, MD
Nisporeni, MD
Calarasi, MD
Cimislia, MD
Iasi
Neamt
Timisoara
Bucuresti
Neamt
Constanta
Miercurea Ciuc
Cluj Napoca
Constanta
Medias
Alesd, BH
Constanta
Cluj Napoca
Constanta
Oradea
Oradea
Medgidia
Bucuresti
Constanta
Zalau
Constanta
Craiova
Constanta
Galati
Dorohoi, BT
Iasi
Cordun, NT
Oradea
Galati

Grosu, Adriana
Savu, Elena-Liana
Timoftei, Silvia
Dinu, Maria
Ionita, Monica Maria
Marti, Paula
Pana, Angela-Georgeta
Bolat, Mihaela
Androne, Adrienne Beatrix
Ichim, Alina-Gabriela & Adrian
Cristea, Corina Adriana
Parvan, Marinela
Dogaru, Nela
Bascoveanu, Irina-Luiza
Fechete, Monica Adriana
Pal, Imola & Tibor
Trif, Gheorghe
Grigorii, Andronic Adrian
Nica, Daniela Lacramioara
Paskucz, Katalin
Tesedan, Mirabela Camelia
Branza, Rodica, Valentin
Krammer, Crina
Radut, Elena Luminita
Vrajitoru, Cezara & Ion
Gheorghe, Florentina
Catrina, Diana
Olaru, Viorica Liliana
Antonescu, Marlena-Carmen
Ghinga, Emilia
Nan, Loredana Larisa
Marcu, Alina
Teris, Andreea Georgiana
Dohotaru-Lupsa, Georgiana Bianca
Paduraru, Tatiana Delia
Dragoi, Maria
Craciun, Ramona-Alina
Apostol, Anisoara

Constanta
Grojdibodu, Olt
Constanta
Craiova
Girleni, BC
Cluj Napoca
Magurele, PH
Bucuresti
Santandrei, BH
Bucuresti
Constanta
Livezi, BC
Constanta
Medgidia
Popeni, SJ
Gheorgheni
Carei, SM
Piatra Neamt
Jimbolia, TM
Brasov
Oradea
Trusesti, BT
Bucuresti
Craiova
Bucuresti
Medgidia
Valu Lui Traian, CT
Constanta
Galati
Pancota, AR
Arad
Danesti, VS
Bacau
Arad
Arad
Cosesti, AG
Bucuresti
Medgidia

Stan, Maria
Botezatu, Georgeta
Zotic, Cristina
Carp, Aurelia Ana
Popitan, Dumitru Dan
Epure, Ana Madalina
Mujdei, Carmen Carolina
Gancea, Marcela
Ene, Teodora
Zecheria, Ionela
Butiuc, Andrei Alexandru
Manoliu, Daniela
Dumitrescu Pirvu, Elena
Emin, Sevghin
Voicu, Ana Maria
Nica, Rolland Nicusor
Petrei, Nicolae
Mocanu, Gabriela
Stoica, Ancuta Nuta
Hardut, Ioana Elena
Savel, Ioan
Csulak, Zita Grigitta
Biro, Adel
Petrescu, George Stelian
Biro, Ibolya
Borca, Csilla
Galca, Vsile Claudiu
Kolar, Istvan
Belciug, Cristina
Bacioiu, Carmen Luminita
Pintilie, Cristina
Macovei, Ioana Daniela
Soare, Carmen
Olaru, Daniela
Nedelcu, Viorica
Munteanu, Corina Elena
Diaconu, Dana
Covasa, Petru

M Kogalniceanu, CT
Constanta
Suceava
Bacau
Bistrita
Iasi
Iasi
Constanta
Constanta
Constanta
Bucuresti
Murfatlar, CT
Bucuresti
Constanta
Corbu, CT
Constanta
Navodari, CT
Constanta
Banloc, TM
Arad
Botosani
Sf. Gheorghe
Miercurea-Ciuc
Medias
Medias
Brasov
Medias
Borsec, HR
Ploiesti
Comarnic, PH
Rediu, IS
Ploiesti
Ploiesti
Miroslava, IS
Bucuresti
Magura, BC
Faurei, NT
Radauti, SV
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Asistent Supervizori
Nume

Localitate

Nume

Localitate

Nume

Localitate

Sebestyen, Kinga
Gaspar, Dora Diana
Moldovan, Adrian Ioan
Dunca, Gabriela Dia
Buga, Luminita
Valean, Alexandru Victor
Munteanu, Elena
Minut, Oana Alina
Aenasoaiei, Veronica-Alina
Bofan, Adela
Surugiu, Elena Daniela
Luca, Catalina
Baltaret, Lucian
Zaharia, Antonela
Pricop, Ana-Maria-Petronela
Balaj, Mirela-Despita
Plamadeala, Domnita
Aghenitei, Cristina
Horonceanu, Petruta
Antonesi, Costel
Harip, Catalina
Marin, Ion
Pantaia, Ariana Gabriela
Tudorache, Georgeta
Nicolau, Silvia
Popescu, Alexandru Marian
Codausi, Simona
Mitrofan, Cristina-Floarea
Ivanciu, Petruta Loredana
Mihalache, Vasilica
Gheorgheasa, Dora-Ines
Pudilic, Ligia
Pop, Maria Alexandra
Fabian, Emoke Bernadette
Tautu, Filater Florin
Jivoiu, Daniela
Traistaru, Elena
Oancea, Gabriel

Miercurea-Ciuc
Tirgu Mures
Gherla, CJ
Tautii Maghierus, MM
Agrij, SJ
Negresti Oas, SM
Iasi
Roman
Piatra Neamt
Bacau
Bacau
Bacau
Iasi
Piatra Neamt
Iasi
Agas, BC
Iasi
Piatra Neamt
Parjol, BC
Berchisesti, SV
Iasi
Ploiesti
Ploiesti
Tirgoviste
Bucuresti
Bucuresti
Bucuresti
Cajvana, SV
Ploiesti
Bucuresti
Bucuresti
Bistrita
Bistrita
Cluj
Cluj Napoca
Constanta
Mangalia
Constanta

Filimon, Ana
Sauchea, Elena Cristina
Lupp, Flavia
Nagy, Csilla
Munteanu, Calin Marius
Clinciu, Petruta
Porzsolt, Annamaria
Ananiesei, Paul
Ghirda, Teodora
Osvat, Daniel Raul
Ropota, Narcis
Motounu, Nicoleta
Muresan, Mihai Marius
Balint, Kinga
Mocodean, Marta Elisabeta
Borgovan, Nicoleta
Pojar, Paulbogdan
Popescu, Silvia
Cimpan, Ana
Nicoara, Maria Andrada
Ardelean, Ioana Elena
Dan, Adrian Ionut
Niculescu, Oana Cristina
Tanc, Cristina Alexandra
Ribar, Ancuta Simona
Mercea, Iulia Roxana
Ursa, Rodica
Kutasi, Erika Emese
Dobrea, Oana Maria
Zsigmond, Irina
Fechete, Adriana Olimpia
Feier, Ileana Monica
Iepure, Estera Alina
Costin, Brianna
Dalea, Ioana Cornelia
Iova, Roxana Loredana
Koszegi, Attila
Bacso, Kinga Edit

Constanta
Sibiu
Medias
Miercurea-Ciuc
Medias
Brasov
Borosneu Mare, CV
Onesti, BC
Brasov
Tulca, BH
Suceava
Ramnicu Valcea
Cluj Napoca
Corund, HR
Bistrita
Lunca Lesului, BN
Cluj
Bucuresti
Cluj Napoca
Satu Mare
Satu Mare
Deva
Medias
Alesd, BH
Valcau De Sus, SJ
Vadurele, SJ
Bistrita
Targu Mures
Sibiu
Cluj
Popeni, SJ
Targu Mures
Banisor, SJ
Valea Lui Mihai, BH
Oradea
Oradea
Oradea
Oradea

Turnea, Ionela Luciana
Divinyi, Attila Tamas
Nania, Adela Maria
Salka, Norbert
Alungi, Diana Sanda
Leucuta, Mioara
Bront, Marcela Mihaela
Rozsa, Robert Csaba
Negrut, Paula Linda
Roka, Ana
Surdan, Daniela
Acatrinei, Laura
Anton, Cornelia
Manolache, Veronica
Neacsu, Mariana
Moanta, Daniela
Barbu, Maria
Raduca, Liana Adriana
Anghel, Aurelia
Hidi, Iuliana
Stefan, Ion Mugurel
Marin, Tudor
Armeanu, Evelina Laura
Runcan, Anamaria
Boros, Annamaria
Lenard, Rita
Brebeanu, Elena
Vasilescu, Ionica
Nitu, Alexandru
Tirnavean, Ana
Costache, Mariana
Ababii, Veceslav
Balasa, Alexandrina
Clipcea, Raisa
Alsabbagh, Reem

Timisoara
Arad
Pitesti
Alesd, BH
Oradea
Oradea
Oradea
Oradea
Osorhei, BH
Pincota, AR
Oradea
Roman
Tg.Trotus, BC
Iasi
Craiova
Slatina
Craiova
Motru, GJ
Craiova
Ganesti, MS
Craiova
Slatina
Alexandria
Grabat, TM
Sandominic, HR
Gheorgheni
Telega, PH
Timisoara
Timisoara
Raciu, MS
Potlogi, DB
Ploiesti
Targu Jiu
Ploiesti
Rm Vilcea

foreverliving.ro
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SUCCESS DAY

13 februarie 2016, Romexpo, Bucureşti
Sărbătorim un eveniment aniversar, cu doi
invitaţi speciali din Forever UK:

REBECCA DEELEY
&
KYLE BURROWS
Senior Eagle Manageri

Fii şi tu parte din sărbătoarea Forever!
Forever Living
Products România

