Cultivă-ţi afacerea şi
urmăreşte-o crescând
Să urmăreşti procesul prin
care o plantă se dezvoltă de
la stadiul de sămânţă până
la maturitate este un lucru
uimitor. Noi o facem mereu
pe câmpurile noastre de Aloe
vera, iar după milioane de
plante crescute cu grijă, pot
spune sincer că acesta este
adevăratul rod al muncii
noastre.
Pentru a creşte o plantă este
nevoie de lumina soarelui,
de sol fertil şi de multă apă.
La fel de mult este nevoie de

energie, timp şi atenţie atunci când
dezvolţi o afacere. Uneori, este
nevoie de sacrificiu pentru a obţine
ceea ce îţi doreşti cu adevărat. Însă
pe măsură ce afacerea creşte şi simţi
mândria de a fi făcut un lucru bun,
eşti din ce în ce mai entuziasmat să
o împărtăşeşti cu ceilalţi.
Întotdeauna am fost bucuros
să promovez planta de aloe –
afacerea Forever a luat naştere din
promovarea produselor create pe
baza acesteia. Să urmăreşti cum
cineva testează pentru prima oară
un astfel de produs şi să îi vezi
încântarea pe chip reprezintă una
dintre cele mai înălţătoare trăiri. Este
sentimentul pe care se întemeiază
afacerea noastră.

MESAJUL FONDATORULUI COMPANIEI & MESAJUL DIRECTORILOR GENERALI

Oprah Winfrey, un antreprenor de
succes, a spus:
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“Indiferent care sunt
visurile, ideile sau
proiectele, plantăm o
sămânţă, o îngrijim şi apoi
culegem roadele muncii
noastre.”
Este momentul perfect să treci
la acţiune, pentru că nimic nu
creşte peste noapte. Dacă începi
să te îngrijeşti de afacerea ta
acum, imaginează-ţi ce vei culege
peste 3, 6 sau 12 luni. Există
foarte multe roade pe care le vei
putea culege dacă începi acum
să plantezi seminţele potrivite stimulente extraordinare precum
Forever2Drive, Raliul Global sau
Eagle Managers Retreat.
Singurul lucru pe care îl vei culege
dacă munceşti mai mult este mai
mult succes.
Plantează acum seminţele
succesului pentru afacerea ta şi
urmăreşte numeroasele posibilităţi
în care poate creşte.
Mereu al vostru,
Rex Maughan
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Este timpul pentru
Oscarul vostru
Am încheiat un februarie fantastic.
Suntem mai sus în fiecare lună. Te
felicităm din inimă dacă ţi-ai adus
şi tu contribuţia la acest rezultat.
Dacă nu ai făcut-o încă, te aşteptăm
să vii alături de noi, pentru că nu
ne vom opri. A venit primăvara şi
suntem dornici să folosim energia şi
prospeţimea acesteia pentru a scrie
un nou capitol în afacerea noastră.
Vino, căci împreună suntem mai
puternici, iar urcuşul este mai plăcut
şi mai rapid.

Mulţi dintre voi v-aţi propus
foarte serios să ajungeţi la marile
evenimente Forever de anul acesta.
Suntem convinşi că veţi reuşi.
Avem deja din ce în ce mai multe
calificări. Suntem convinşi că şi tu
vei primi lunile următoare aplauze
la scenă deschisă. Ne-am intrat cu
toţii în ritm şi vom accelera, pentru
că ne dorim, pentru că este posibil,
pentru că este exact ce are România
nevoie.
Am privit cu sufletul la gură
ceremonia decernării
premiilor Oscar de anul
acesta. Iar din victoria lui
Leonardo DiCaprio am
înţeles un lucru important. A
pornit ca un actor perfect
pentru roluri de june prim,
care ar fi făcut deliciul
oricărui film romantic.
Dar nu s-a mulţumit cu
atât. Nu s-a complăcut
într-un succes uşor.
Leo a mers mai
departe, a căutat
personaje dificile, la
polul opus înfăţişării
sale fermecătoare,
rol după rol, până a
ajuns unde şi-a dorit.
A ales scenarii scrise
special pentru el, a
bătut la o mulţime de
uşi, a strâns bani, a
căutat colaboratori şi
a ajuns producător
al propriilor filme,
fără să facă niciun
compromis, nicio
concesie. Iar cariera
lui este azi cu adevărat
impresionantă.
Leonardo DiCaprio
şi-a croit un destin pe
măsura aspiraţiilor sale.
Nu s-a plâns de şanse, ci
a făcut totul să le obţină
şi să le folosească. Pentru
că a continuat să creadă
şi a căutat mereu să facă
mai bine ceea ce îi place.

foreverliving.ro

A obtinut primul său trofeu la 22
de ani distanţă de la prima sa
nominalizare. Au mai fost patru
înainte, dar acum a fost rolul potrivit
la momentul potrivit. Iar cu acest
Oscar a încheiat o cursă lungă. Ce
credeţi că va face mai departe?
Desigur, va lua startul pentru alta.
E o lecţie de viaţă pe care o
înţelegem foarte bine şi o admirăm
fără rezerve. Pentru că acelaşi lucru
se petrece şi în Forever cu liderii de
top. Nimic nu-i poate opri, căci totul
îi motivează să se perfecţioneze.
Totul îi însufleţeşte să ia Oscar după
Oscar.
Îndrăzniţi să vă găsiţi locul în acest
grup de elită, iar dacă sunteţi deja
parte din el, propulsaţi-l mai sus
prin eforturile voastre. Fiţi imaginea
afacerii voastre, acţionaţi în aşa fel
încât tot ceea ce faceţi şi comunicaţi
în lumea reală şi în cea virtuală să
oglindească faptul că sunteţi cel mai
valoros produs al stilului de viaţă
Forever.
Aceasta e cea mai sigură metodă de
a le trezi coechipierilor încrederea şi
dorinţa să fie ca voi şi de a alege un
trai sănătos în timp ce aplică un Plan
de Marketing fără egal de generos.
Primăvara este în toi. Haideţi s-o
sărbătorim cu o curăţenie generală
– în primul rând în interiorul
nostru. Pachetul C9 rămâne vedeta
sezonului, secondat magistral de
pachetele F1 şi F2. Toate trei pot
da culoare şi prospeţime lunilor
care vor veni şi vă pot motiva să
practicaţi constant sport.
Fiţi mândri de compania noastră;
ea oferă cea mai ingenioasă soluţie
din lume – o şansă ca fiecare să se
simtă mai bine, să arate mai bine şi
să atingă o prosperitate fără limite.
Vă urăm succes şi sperăm că
întreaga energie a primăverii aduce
un nou suflu afacerii voastre.
Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra
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O zi de muncă Dai totul.
Primeşti la fel.
Unele zile sunt pline de
neprevăzut şi de provocări.
Faci faţă cu brio, pentru că termenul
“eşec” nu face parte din vocabularul
tău.

FOREVER LIFESTYLE

Forever Daily conţine un amestec
perfect echilibrat de 50 de nutrienţi.
Vitaminele şi mineralele esenţiale
pentru organism sunt în doze
zilnice recomandate. Astfel, energia
şi nutriţia echilibrată sunt la nivel
maxim în fiecare zi.
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Visul tău.
Planul nostru.
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Inspiraţi pentru
succes

Zilele de 12 şi 13 februarie 2016 s-au transformat într-o sărbătoare a
succesului, a zâmbetelor şi a dragostei în Forever România. Am petrecut un
weekend aniversar spectaculos, iar alături ne-au fost doi invitaţi de top de
Forever UK – Becky Deeley şi Kyle Burrows, ambii Senior Eagle Manageri.

Becky Deeley, Senior Eagle Manager
foreverliving.ro

De la Becky am învăţat cum şi de ce este
important să ţintim 8 pc pe luna pentru
a ne asigura cele 4 pc necesare statutului
de Activ, dar şi că succesul poate fi atins
după parcurgerea unor paşi esenţiali. Kyle
ne-a împărtăşit tainele social media care
l-au propulsat într-un singur an acolo
unde mulţi nu reuşesc nici după zece,
dar şi cât de importante sunt răbdarea şi
consecvenţa în creşterea afacerii Forever.

SUCCESS DAY

După-amiaza zilei de 12 februarie a fost
exact ce aveam nevoie la început de an
pentru ca afacerile Forever să primească
energia necesară trecerii la următorul nivel
în 2016. Seminarul “Success Experience”
susţinut de Becky Deeley şi Kyle Burrows,
doi dintre cei mai tineri şi de succes FBO din
UK, s-a dovedit a fi o lecţie de business de
top pentru orice antreprenor Forever.

Kyle Burrows, Senior Eagle Manager
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Sâmbătă, 13 februarie, ne-am întâlnit
la primul Success Day din acest an în
Pavilionul C1 al Romexpo din Bucureşti.
Ne-am bucurat de momente minunate,
trăite sub bucuria celor 17 ani de când
Forever Living Products a făcut cel mai bun
parteneriat în România: cel cu succesul.
Gazdele evenimentului au fost Milentina şi Marius
Marcus, Manageri, un cuplu de antreprenori
tineri şi pasionaţi. Frumoşi şi entuziaşti, cei doi
Forever Business Owneri au îmbrăcat programul
evenimentului în naturaleţe, emoţie şi multă energie,
specifice stilului de viaţă Forever.
Evenimentul aniversar a fost deschis de discursurile
Directorilor Generali, Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm.
Szőcs Dóra. Ne-au amintit că cei 17 ani pe care
i-am sărbătorit demonstrează cât de puternic
este înrădăcinată compania în România, dar şi că
statutul de lideri mondiali în producția și distribuția
produselor pe bază de Aloe vera este binemeritat.
Conţinutul flaconului de Aloe vera pe care îl beţi
astăzi păstrează aceeaşi compoziţie de o calitate
ireproşabilă ca cea de acum aproape 40 de ani,
când produsul a fost lansat pe piaţă în America.
Ne-am păstrat calitatea produselor intactă şi am
transformat-o în cea mai preţioasă dovadă de
respect pentru consumatori şi pentru Forever
Business Owneri.

Directorii Generali, Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra

Daniela Bădescu ne-a oferit un discurs emoţionant,
care a oglindit perfect faptul că, „Atitudinea potrivită
este calea spre Succes”, lucru demonstrat din plin de
recenta ei calificare la nivelul de Manager.

Milentina şi Marius Marcus, Manageri

Daniela Bădescu, Manager

Mariana şi Ionuţ Pârju, Manageri

SUCCESS DAY

Atitudinea trebuie întotdeauna completată de cunoaştere. Un vis
mare te poate mobiliza în direcţia potrivită, însă succesul poate fi
atins doar cu o instruire constantă şi o înţelegere corectă a ceea
ce înseamnă domeniul multilevel marketing şi mai ales afacerea
Forever. Dr. Cristina Cristache, Manager, ne-a arătat care este
portretul unui profesionist în network marketing.

Dr. Cristina Cristache, Manager
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Succesul este pentru oricine. Este pentru cei care sunt pregătiţi.
Totul începe atunci când eşti decis să faci o schimbare în viaţa ta.
Ionuţ Pârju, Manager, ne-a ajutat să înţelegem acest lucru cu un
discurs autentic, desprins din propria lui experienţă în afacerea
Forever. Împreună cu soţia sa, Mariana Pârju, ne-au oferit şi un
moment scurt de revitalizare, oglindă a pasiunii lor pentru stilul
de viaţă sănătos şi pentru bucuria de a trăi Forever.
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Printre momentele de inspiraţie pe
care ni le-au oferit vorbitorii, i-am
aplaudat la scenă deschisă pe cei
mai noi Asistent Supervizori, dar
şi pe toţi FBO care au mai urcat
o treaptă în Planul de Marketing:
Supervizori, Asistent Manageri,
Manageri, Senior Manageri, pe
cei care au fost Activi în lunile
noiembrie, decembrie şi ianuarie,
dar şi pe cei care s-au calificat la
Forever2Drive sau la Raliul Global
din Johannesburg, Africa de Sud.
Calificări Supervizori

Kinga Sebestyén, master trainer
Kangoo Jumps, dar şi cea care a adus
această tehnică de aerobic în România,
a găsit în Forever România un partener
de afaceri desăvârşit şi a avansat rapid
la nivelul de Supervizor. Ne-a oferit o
demonstraţie de Kangoo Jumps care
a ridicat sala în picioare. O parte dintre
cei prezenţi au avut şansa de a încălţa
ghetele de Kangoo şi de a participa la
un flashmob ad hoc.
Calificări Forever2Drive

Am făcut bilanţul anului trecut
şi am aplaudat furtunos munca
pe care au depus-o toţi Forever
Business Ownerii în 2015. Însă
dintre toţi, suntem mândri şi fericiţi
să-i amintim şi să-i felicităm pe
top trei Forever Business Owneri
ai anului 2015 la totalul punctelor
nonmanageriale - locul 1 – Daniel
& Maria Parascan, Senior Manageri;
locul 2 – dr. Carmen & dr. Gabriel
Emil Larion - Soaring Manageri
& Senior Eagle Manageri; locul 3
– Elisaveta & Alexandru Pocaznoi Safir Manageri.
Primele trei locuri din topul
Forever Business Ownerilor care au
acumulat cele mai multe puncte
totale în 2015 au fost adjudecate de
Aurel & Veronica Meşter, Diamant
Safir Manageri (locul 1), Maria
Pop, Soaring Manager (locul 2) şi
Gizella & Marius Botiş, Diamant Safir
Manageri (locul 3).
În urma unei erori, în prezentarea
topului FBO anului 2015 la pc
nonmanageriale din cadrul
Success Day, locurile 1 și 2 au fost
inversate. Ne cerem scuze pentru
situația creată și îi felicităm, pe
această cale, pe Daniel & Maria
Parascan, liderii pe țară ai acestui
top, urmați de familia dr. Carmen
Larion & dr. Gabriel Emil Larion,
pe locul 2. Le mulțumim pentru
înțelegere.
foreverliving.ro

Top 3 FBO 2015 - Puncte nonmanageriale

Top 3 FBO 2015 - Puncte totale
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Calificări Raliul Global

Ramona Vingan, Senior Manager &
Membru KLC

Calificări Asistent Manageri

Ujlaki Csaba, Senior Manager

La mulţi ani,
Forever Living
Products România!
Moment Kangoo Jumps

Ramona Vingan, Senior Manager & Membru KLC, se numără printre cei care
au pus bazele succesului companiei în România. Discursul emoţionant s-a
transformat într-o radiografie a recompenselor extraordinare pe care i le-a oferit
compania. Ne-a arătat totodată cât de minunat este drumul de la o dorinţă mare la
un vis împlinit, atunci când ai alături un partener de încredere ca Forever.

SUCCESS DAY

Ujlaki Csaba, Senior Manager, ne-a captivat cu un discurs despre valoarea echipei
în clădirea unei afaceri solide şi ne-a ajutat să înţelegem că succesul Forever este
pentru cei dispuşi să iasă din zona de confort.
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Kyle Burrows și Becky Deeley au închis evenimentul cu două discursuri
excepţionale din care am desprins şi noi câteva învăţăminte importante pentru
afacerile noastre. Poveştile lor de succes, ascensiunea record a acestora în topul
FBO din Forever UK, bonusurile spectaculoase şi stilul de viaţă de cinci stele
pe care îl au astăzi sunt doar rezultatul unei strategii bine puse la punct, al
perseverenţei şi al pasiunii cu care şi-au construit echipe de lideri.

Am încheiat Success Day-ul
aniversar pe ritmuri de distracţie şi
voie bună, la o cină festivă elegantă
care s-a transformat într-o amintire
nepreţuită pentru fiecare dintre
noi. I-am avut ca invitaţi speciali pe
Kyle & Becky, iar atmosfera a fost
întreţinută de talentata Ellie White,
dar şi de voi, Forever Business
Ownerii care ne-aţi fost alături
într-o seară atât de specială.
În sala festivă a hotelului Crowne
Plaza din Bucureşti am cântat
împreună „La mulţi ani!” şi am
marcat cu un tort spectaculos cei
17 ani frumoşi ai companiei în
România.
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Calificări Manageri

Doar în Forever, să munceşti este o plăcere şi o bucurie, iar weekend-ul aniversar a demonstrat acest lucru. Aplauze,
zâmbete, felicitări, instruiri, muzică, dans şi invitaţi de top au alcătuit două zile extraordinare în cea mai frumoasă
afacere din lume – afacerea Forever.

Ne revedem cu drag şi voie bună la următorul Success Day din 14 mai,
care va avea loc la Redal Expo în Sibiu!

foreverliving.ro
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FOREVER - AFACERE

EȘTI SPONSOR?
EȘTI ȘI RESPONSABIL
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Unul dintre cele mai profunde sentimente pe care le poate avea un om
este cel al dragostei și responsabilităţii faţă de propriii copii. Sunt
instinctele primare, dacă vreţi, și sunt prezente în fiecare dintre noi. De
multe ori, părinţii se sacrifică pentru copii, punând interesele acestora
înaintea propriilor interese. E un sentiment firesc, pentru că doar așa
progresează o familie și odată cu ea, întreaga omenire.
Vă propun să facem împreună o paralelă între calitatea de părinte și
cea de sponsor în cadrul afacerii Forever. Este o perspectivă relativ
surprinzătoare, dar cu multe învăţăminte.
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Viața unui om se schimbă radical din momentul în care
devine părinte, datorită responsabilității pe care și-o
asumă. La fel, în calitate de FBO, atunci când recrutezi,
când aduci în echipă un om nou, îți asumi anumite
îndatoriri.
În primul rând, asigură-i noului sponsorizat toate
condițiile pentru a se dezvolta. Ca un copil care
întâi merge de-a bușilea și abia apoi se ridică în
picioare, un FBO nou are nevoie de această asistență.
Asigură-te că acumulează cunoștințele necesare despre
produse, despre Planul de Marketing, că învață să facă
prezentări, parcurge materialele informative și utilizează
instrumentele de marketing și vânzări puse la dispoziție
de Forever.
În familie, exemplul personal al părintelui
influențează major creșterea copilului. În Forever,
lucrurile se petrec la fel. Ca sponsor, e bine să dezvălui
cu cât mai multe detalii ce faci pentru ca afacerea să ți
se dezvolte. Îndeamnă-l pe noul sponsorizat să aibă un
stil de viață Forever și să devină un produs al produselor.
Dedică-i timpul necesar, faceți planuri împreună și ajută-l
să-și atingă obiectivele. Pe de altă parte, ca și în educația
unui copil, scopul tău este ca, la un moment dat, el să
funcționeze independent. De aceea, asigură-te că ceea
ce îl înveți este preluat și asimilat, exersat împreună și
apoi pus în practică fără asistența ta.
Un copil face mult mai ușor un lucru care i se cere dacă
acesta este în cadrul unui joc. La fel, poți proceda și cu
un proaspăt sponsorizat: află ce e important pentru
el, ”de ce?”-ul pentru care a intrat în afacere. Apoi
activează-l pe acest motiv, pe propriile lui valori
și interese. De exemplu, dacă ”de ce?”-ul lui este
achiziționarea unei case, explică-i de ce trebuie să
contacteze 5 persoane noi zilnic pentru a avea un nou
sponsorizat săptămânal și, implicit, câștiguri mai mari pe
care să le utilizeze în acest sens.
Poate că cea mai importantă trăsătură pe care trebuie
să o imprime un părinte personalității copilului său este
încrederea în sine. În calitate de sponsor, ajută-ți noul
FBO să fie încrezător în propriile forțe, convinge-l
că-și va atinge obiectivele dacă va depune efortul
necesar.
În același timp, tratează-l corect și ai grijă să nu faci
promisiuni deșarte. Unui copil nu ai vrea să-i creezi
o imagine ireproșabilă, dar falsă, asupra societății în
care va crește, deoarece va deveni un neadaptat. Tot
așa, nici celui pe care-l sponsorizezi nu trebuie să-i
cultivi așteptări false cu privire la afacerea Forever. Spre
exemplu, vorbește-i despre oamenii care au reușit să
ajungă în top (folosind imagini, filmuleţe, articole), dar
explică-i și cât efort și câte sacrificii au făcut pentru a
ajunge acolo.
Există însă lucruri pentru care nu ești responsabil ca
sponsor, așa cum nu ești responsabil nici ca părinte.
De exemplu, nu ești responsabil de fericirea celui
sponsorizat. Acționând în baza a ceea ce este mai bine
pentru el, e posibil ca uneori să faci lucruri care nu îi
plac. Se poate întâmpla atunci când îl dojenești să-i
pui în evidență aspecte negative precum comoditatea,
dezorganizarea sau rezistența la schimbare.
foreverliving.ro

Nu trebuie să-l controlezi. Nu poți obliga un copil să-și
facă temele bine. Dar poți să-i creezi condiții, să aibă
timpul și instrumentele necesare, să-l monitorizezi și să-l
ajuți, atunci când e cazul.
Nu ești responsabil pentru felul său de a fi. Entuziasmul,
optimismul sau seriozitatea sunt, de cele mai multe ori,
trăsături deja existente. Ceea ce poți face este să încerci
să atenuezi aspectele sale negative și să le valorifici pe
cele pozitive. Iar pentru că, spre deosebire de copil, pe
viitorul sponsorizat îl poți alege, să fii atent când faci
această alegere.
Sir Ken Robinson, speaker și autor renumit în domeniul
educației, spune că fiecare copil se naște un geniu, dar
școala, normele societății și experiențele prin care trece îl
influențează și îi limitează dezvoltarea.
În Forever, se spune că fiecare nou sponsorizat este
un diamant, dar el trebuie șlefuit. Spre deosebire
de societate, în Forever nu există însă limitări în
dezvoltare sau norme impuse din exterior. Ca sponsor,
responsabilitatea ta este să descoperi fiecare astfel de
diamant și să-l pui în valoare în cadrul colecției deja
existente în echipa ta.

E X E R C I Ţ I U
În calitate de sponsor, te afli deseori în situația de a
acționa sau a lua anumite decizii cu privire la cei
din echipa ta. Atunci când te afli în dificultate,
întreabă-te ce ai face în calitate de părinte? Vei
observa că răspunsurile la care ajungi sunt, de cele
mai multe ori, cele mai bune soluții.
Creşte-ţi cu grijă şi bucurie “copiii“ Forever!

Alexandru Israil
Specialist marketing
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SUCCESUL LUI
KYLE & BECKY – PERFECT
COPIABIL!

FOREVER SUCCES

Becky Deeley și Kyle Burrows, cei doi Senior Eagle Manageri invitaţi
din UK, ne-au cucerit cu poveștile lor impresionante la evenimentul
aniversar al companiei noastre din luna februarie. Succesele lor record
sunt perfect copiabile de către orice FBO.
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Am tras împreună cu ei concluziile weekend-ului pe care l-au petrecut
la București. Atât Kyle, cât și Becky au fost onoraţi să participe la
celebrarea celor 17 ani de când compania scrie succese în ţara noastră
și s-au declarat măguliţi de modul în care au fost primiţi şi trataţi de
familia Forever România.
Au remarcat potenţialul imens pe care îl au FBO din România pentru a-și
dezvolta afacerile și au dorit să vă ofere câteva sfaturi care vă pot ajuta
să cunoașteţi succesul în 2016:
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Care este secretul succesului Angliei
în Forever? Care este lista de activităţi
zilnice pe care trebuie să le aplice un
FBO pentru a avea succes?
Kyle: Consider că spiritul de echipă este foarte
important. În Anglia, organizăm o mulţime de
evenimente şi întâlniri la care oamenii se cunosc, îşi
împărtăşesc cunoştintele şi se motivează reciproc.
Împărţim totul – de la traininguri filmate până la
bilete la evenimentele Forever. În fiecare zi, vorbesc
cu oameni noi despre oportunitatea Forever şi cred
cu tărie că acest obicei a dus la creşterea masivă a
afacerii mele şi la calificarea mea la Chairman’s Bonus
în primele opt luni de la înscriere. Pe lângă aceasta,
sprijinul acordat membrilor echipei mele, indiferent
ca i-am sponsorizat sau nu personal, a avut un impact
enorm.
Becky: Sunt câteva lucruri pe care ar trebui să le faci
în fiecare zi: foloseşte produsele încă de la prima oră
a dimineții, promovează-le împreună cu afacerea
Forever şi munceşte mereu cu pasiune şi integritate –
instruieşte-te continuu, învaţă cum să faci prezentări şi
concentrează-te pe motivaţia ta şi pe ceea ce îţi oferă
compania. Împărtăşeşte oportunitatea afacerii cu toată
lumea pe care o cunoşti şi pe care nu o cunoşti – fii
entuziasmat, fii autentic, fii uimitor.

Ne puteţi face o listă cu top lucruri după
care trebuie să se ghideze orice FBO în
afacerea lui?
Kyle: Lista mea e simplă şi arată cam aşa:
1) Cunoaşterea înseamnă putere – asigură-te că ştii
şi înţelegi pe deplin ce spui atunci când promovezi
produsele şi afacerea Forever, din ce moment ce
vorbeşti în numele lui Rex şi al familiei lui. Este
important să urmăreşti training-uri şi să participi la
prezentări nu doar pentru a cunoaşte mai multe despre
industrie, produse şi oameni, dar şi pentru a câştiga
mai multă încredere atunci când vorbeşti despre ele.
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2) Dedică-te afacerii tale. Trebuie să arăţi oamenilor că
eşti pasionat şi implicat 100% în ceea ce faci, pentru a
le câştiga încrederea.
3) Distrează-te. Această afacere este despre a ajuta
oameni şi a te distra în timp ce o faci. Am cunoscut
oameni extraordinari în tot acest an de când m-am
alăturat Forever. Când te concentrezi pe nevoile
oamenilor şi pe ceea ce îşi doresc şi îi ajuţi să obţină
acel lucru, atunci este momentul în care vei vedea
visurile tale devenind realitate. Nu vrem să complicăm
lucrurile. Ne-a plăcut foarte mult modul vostru natural
şi simplu de a explica lucrurile. Este important să fiţi
autentici când vă prezentaţi afacerea sau promovaţi
produsele.
Becky: Cele top trei sfaturi pe care vi le dau sunt:
1) Învaţă ce îţi oferă compania atât ţie, cât şi altora –
odată ce înţelegi pe deplin aceste lucruri nu o să mai
ai absolut nicio reţinere în a împărtăşi oportunitatea.
2) Fii implicat şi planifică-ţi activitatea – mai multe
activităţi mici, zilnice, sunt mai eficiente decât
cantităţi industriale de muncă, o dată pe săptămână.
3) Stabileşte-ţi un vis, rămâi concentrat şi nu te
compara cu alții – această afacere este doar a ta.
“Pasiunea şi generozitatea Forever Business Ownerilor
români sunt extrem de puternice – potenţialul pe
care îl are România este uriaş şi am simţit asta pe
oriunde am mers. Cu hotărâre şi perseverenţă, lumea
întreagă poate deveni scoica voastră”. Aceasta este
concluzia experienței celor doi tineri antreprenori
în țara noastră – idei cu care sperăm să cultivați noi
reușite în afacerea voastră primăvara aceasta.

Le mulţumim lui Kyle și Becky pentru
generozitatea și căldura cu care ne-au
dezvăluit, fără nicio reţinere, toate
secretele succesului lor și le dorim la
cât mai multe reușite și de acum încolo.
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FOREVER FRUMUSEŢE

Răsfăţul primăverii
pentru tenul tău

14

Dăruieşte-i tenului tău un cadou de lux primăvara aceasta. Aloe
Fleur de Jouvence a adunat laolaltă toate calităţile plantei de
Aloe vera pentru îngrijirea pielii şi a conceput cel mai eficace
program de înfrumuseţare cu efect reparator creat vreodată.
Un ritual complet din şase produse şi trei paşi simpli sunt
necesari pentru ca tenul tău să revină la viaţă, iar pielea să-şi
recapete elasticitatea, catifelarea, prospeţimea şi strălucirea
fără cusur.
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Pasul 1 – Curăţarea
Aloe Cleanser este primul pas spre
obţinerea unui ten frumos şi fără
cusur. Aplică-l pe faţă şi pe gât,
masează blând pielea şi apoi şterge
excesul cu o dischetă demachiantă
sau cu un şerveţel.

Pasul 2 – Tonifierea
Rehydrating Toner este o loţiune specială,
fără alcool, concepută pe bază de Aloe
vera, colagen şi alantoină pentru o tonifiere
delicată. Toarnă puţină loţiune pe o dischetă
demachiantă şi aplic-o uşor pe tot tenul, prin
mişcări ascendente, dimineaţa şi seara.

Pasul 3 – Hidratarea
Hidratarea tenului este un proces
pe care trebuie să îl ai în vedere atât
dimineaţa, cât şi seara.
Introdu Firming Day Lotion în ritualul
de îngrijire a tenului încă de la prima
oră a dimineţii - o cremă care, aplicată
prin mişcări circulare de masaj,
oferă un aspect luminos, proaspăt şi
sănătos chipului tău pe tot parcursul
zilei.
Seara, tenul tău are nevoie de un alt
tip de hidratare şi, prin urmare, de un
alt produs – Recovering Night Creme.
Este o cremă delicată, care hidratează
delicat şi repară ţesuturile afectate
ale pielii în timpul somnului. Aplică
delicat produsul pe faţă şi pe gât,
imediat după demachierea de seară.
foreverliving.ro

Masca – un plus pentru frumuseţea chipului tău
Masca de faţă nu face parte din rutina zilnică de îngrijire a tenului, însă este
considerată un răsfăţ după care pielea tânjeşte de cel puţin două ori pe săptămână.
Aloe Activator împreună cu Mask Powder reuşesc să cureţe şi să hrănească tenul în
profunzime, în acelaşi timp în care îi oferă supleţe şi un aspect catifelat şi luminos.
Amestecă într-un bol câte o măsură din fiecare produs, până când obţii consistenţa
unei creme. Foloseşte spatula pentru a aplica masca pe toată suprafaţa tenului şi pe
gât. Aşteaptă 30 de minute, apoi clăteşte cu apă caldă.

Acum, tenul tău este pregătit să se bucure de căldura
şi strălucirea primăverii - Fii frumoasă Forever!
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POARTĂ MĂRŢIȘOARELE
FRUMUSEŢII!
Primăvara aceasta transformăm machiajul în cel mai
frumos şi dorit mărţişor. Fii tu strălucirea şi culoarea
noului anotimp, adaptându-ţi cel mai puternic
accesoriu – frumuseţea – la tendinţele de sezon.
Laura Buţurcă, beauty trainer şi make up artist, ne
dezvăluie produsele Flawless by Sonya care nu trebuie
să-ţi lipsească din trusa de machiaj primăvara aceasta.
Rozul quartz si albastrul serenity au fost declarate culorile anului
2016 de institutul Pantone, autoritatea mondială în materie de
culori. Femeile Forever se pot declara fericite - gama Flawless by
Sonya este mai mult decât ofertantă pentru toate schimbările pe
care le impun tendinţele.

BB Crème – disponibil în trei
nuanţe, reprezintă soluţia tuturor
problemelor tenului - îmbină
atât beneficii de îngrijire a pielii,
cât şi atributele unui fond de
ten miraculos, care se adaptează
oricărui tip şi nuanţă de ten.

Precision Liquid Eyeliner - contur de ochi
lichid, cu aplicator tip stilou, pentru zilele
de primăvară în care vrei să abordezi un
machiaj îndrăzneţ şi elegant.

FLAWLESS BY SONYA

Perfect Pair Eyeshadow Waterfall –
nuanţele vedete ale sezonului - roz şi albastru
- pot fi aplicate cu succes pe pleoape, pomeţi
sau chiar buze. Sunt uşor de asortat şi
arată superb în orice moment al zilei. Rozul
evidenţiază foarte bine verdele ochilor, dar
şi ochii căprui sau negri. Albastrul arată
bine lângă orice iris căprui şi oferă
luminozitate ochiului.
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Delicious Lipstick - Persoanelor
mai îndrăzneţe le recomand una
dintre variantele de ruj Cherry Red,
Plum sau Amethyst, iar pentru un
rezultat şi mai sofisticat, recomand
peste ruj una dintre variantele
preferate de Luscious Lip Colour.
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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.

Str.Păcurari nr. 160.
0232 219 920; 037 160 17 98
iasi@foreverliving.ro
Str. Dorobanţilor nr. 32 - 34. 0264 418 765;
0264 418 762; cluj@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.
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

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.
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.

Avand în vedere MODIFICĂRILE CODULUI FISCAL DE LA 01.01.2016, pentru
prestările de servicii (bonusuri), vă rugăm să emiteţi facturi diferite, astfel:
- o factură pentru seviciile prestate până la 01.01.2016 (cu TVA 24%) şi
- altă factură pentru serviciile prestate după 01.01.2016 (cu TVA 20%).
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Supervizori
Forever Business
Owneri care au
obţinut 25 de
p.c. în 2 luni
calendaristice
consecutive.

Supervizori

Nume				

Ambrus Joszef & Hajnalka
Ecaterina Rita Anfimov
Margareta Bachner
Bocso Kinga Edit
Ionut & Simona Blag
Georgel Ionel Bogdan
Doina Bolohan
Mariana Bot
Ioana Lavinia Burghelea
Adriana & Marinel Burlacu
Andrei Laurenţiu Cosula
Dobriţa Cotiga
Andrei Cristea
Lucica Dragomirescu
Silvia Crina Dragos
Alina-Iuliana Duta
Ana Mădălina Epure
Vasile Govor
Marin Hotnog
Claudiu-Florin Ianc
Gheorghe Iliescu
Rodica Jaleanu
Rada Sorina Morar
Alexandru Cristian Nedelcu
Roland Tiberiu Petho
Gică & Maria Petrescu
Răzvan Pupăzan
Elena Sulcea
Natalia Balanuta
Vitalie Cojocaru

Localitate

Odorheiu Secuiesc
Rădăuţi
Târgu Mureş
Oradea
Buzău
Cluj-Napoca
Fălticeni
Osorhei, BH
Arad
Bacău
Fălticeni
Bucureşti
Cluj-Napoca
Bucureşti
Curtici, AR
Timişoara
Iaşi
Supuru de Jos, SM
Mera, VN
Cluj-Napoca
Bacău
Iaşi
Cluj-Napoca
Bucureşti
Sf. Gheorghe
Bucureşti
Târgu Jiu
Craiova
Ialoveni, Rep. Moldova
Chişinău, Rep. Moldova

Sponsori

Nagy Nemes Ildiko & Ferenc
Sebestyén Kinga
Ambrus Joszef & Hajnalka
Ioana Florica Criste
Mariana & Silviu Ursu
Andrei Cristea
Andrei Laurenţiu Cosula
Ioana Florica Criste
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Gheorghe Iliescu
Petru & Iuliana Petrov
Gică & Mariana Petrescu
Mircea & Dana Olariu
Mariana Gabriela Negomireanu
Alina & Bogdan Seran
Marius & Milentina Marcus
Ionuţ & Mariana Pârju
Daniel & Ligia Cifor
Ionuţ & Simona Blag
Georgel Ionel Bogdan
Dorina & Bogdan Hilohi
Constantin & Tania Popa
Dana & Costel Pop
Elena & Darie Nedelcu
Romina Doran
Elena & Darie Nedelcu
Alina Tirca & Viorel Cojocaru
Marinela Tutuleasa
Oxana & Serghei Frasinescu
Fiodor Beliman

Pe 27 martie, credincioșii catolici sărbătoresc
PAȘTELE, ocazie cu care le urăm

SĂRBĂTORI FERICITE!

Vă anunţăm totodată că centrul de distribuţie din
CLUJ va fi ÎNCHIS luni, 28 martie.

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

CALIFICĂRI

Top 20 p.c. non-manageriale

18

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 februarie.

1. Daniel & Maria Parascan
2. Alina & Bogdan Seran
3. Olesea & Gheorghe Vlad
4. Luxița Scutaru
5. Marius & Milentina Marcus
6. Maria & Adrian Arghir
7. Cristina Rodica Duma
8. Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
9. Bandi Attila & Izabella Eniko
10. Zenovia & Cătălin Riglea

11. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
12. Gizella & Marius Botiș
13. Viorica & Viorel Moca
14. Elena & Andrei Silitrari
15. Nagy Ernő & Irma
16. Mariana & Silviu Ursu
17. Dana & Costel Pop
18. Gheorghe & Eugenia Mara
19. Constanța & Dănuț Mei-Roșu
20. Rodica Violeta & Ghiţă Codoban
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Asistent Manageri

Nume					 Localitate

Maria & Adreian Frumuzaiche
Fiodor Beliman
Iulia Grigor
Maria Iovu
Victor Macari

Sponsori

Bucureşti
Luxiţa Scutaru
Straseni, Rep. Moldova Victor Macari
Chişinău, Rep. Moldova Valentina & Paulian Popa
Straseni, Rep. Moldova Iulia Grigor
Straseni, Rep. Moldova Maria Iovu

Manageri
Nume					 Localitate

Sponsori

Ioana Florica Criste
Cristina Rodica Duma
Cristina Husa
Elena & Darie Nedelcu

Cristina Rodica Duma
Viorica & Viorel Moca
Alina & Bogan Seran
Maria & Cornel Simu

Oradea
Osorhei, BH
Arad
Bucureşti

Senior Manageri
Nume					

Localitate

Sponsori

Alina & Bogdan Seran

Com. Livada, AR

Cristina & Ioan Iuhasz

STIMULENTUL I

STIMULENTUL II

Marilena & Dr. Teodor Culişir
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil 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

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.
Senior
Manageri
Forever Business
Owneri care au 2
Manageri
Recunoscuţi în
prima linie
sponsorială.

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

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. Camelia & Daniel Dincuţă
8. Ramona & Dorin Vingan
9. Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
10. Kele Mónika
foreverliving.ro

11. Nagy Ernő & Irma
12. Smaranda Sălcudean
13. Dr. Corina & Dr. Dorin Frandeş
14. Alina & Bogdan Seran
15. Mircea & Dana Olariu
16. Constanța & Dănuț Mei-Roșu
17. Marilena & Dr. Teodor Culişir
18. Olesea & Gheorghe Vlad
19. Felicia & Siminel Sumanariu
20. Maria & Adrian Arghir

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 februarie.
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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

Ababii Mihaela
Gutan Diana
Baciu Mariana
Buga Doina
Buruian Iulia
Bors Andrei
Moisei Svetlana
Zaicenco Tatiana
Druta Irina
Vidrascu Luminita
Ursu Angela
Chisca Ion
Chirillova Lidia
Stratila Vasile
Seremet Doinita Augustina
Cheptene Pavel
Borodan Ioana Loredana
Rosca Marta & Dorin Gheorghe
Malancas Anuta Aurica
Zagrebelinai Daniela
Cretu Valentina Carmen
Mateas Anisoara
Vaida Firuta
Todos Daniela
Baricz Maria Magdolna
Secara Daniela
Ferician Teodora
David Carmen Dana
Brehar Maria Magdalena
Limona Adriana Camelia
Popa Florin & Diana Alina
Iosifescu Mihaela
Serbuta Nina Alina
Berinde Bianca Maria
Irhazi Marilena
Sisu Elena
Taralunga Doina
Ratiu Flora Diana
Marcu Maria Ligia
Iacob Maria Teodora
Voicu Rodica Angela
Gheorghe Daniela
Jarda Elena
Pop Cosmin Ionel
Corutiu Ana
Iurdana Didina&Ioan
Mihaescu Virginica
David Madalina-Gabriela
Stroe Adriana
Ciubotariu Doru
Toader Ioana

Chisinau, Rep. Mold.
Soldanesti, Rep. Mold.
Straseni, Rep. Mold.
Chisinau, Rep. Mold.
Chisinau, Rep. Mold.
Chisinau, Rep. Mold.
Rn Ialoveni, Rep. Mold.
Chisinau, Rep. Mold.
Rn Nisporeni, Rep. Mold.
Rn Cahul, Rep. Mold.
Rn Criuleni, Rep. Mold.
Chisinau, Rep. Mold.
Rn Vadu Lui Voda, Rep. Mold.
Rn Cimisliea, Rep. Mold.
Vadul Lui Isac, Cahul, Rep. Mold.
Straseni, Rep. Mold.
Oradea
Arad
Batarci, SM
Bucuresti
Campina
Bratca, Bh
Cluj Napoca
Lugasu De Jos, Bh
Miercurea Ciuc
Oradea
Oradea
Arieseni, AB
Cluj Napoca
Bucuresti
Cluj Napoca
Deva
Constanta
Negresti Oas, SM
Sibiu
Braila
Roman,Nt
Cetate, BN
Cluj
Jabenita, MS
Constanta
Predeal-Sarari, PH
Sangeorz Bai, BN
Satu Mare
Bistrita
Constanta
Bucuresti
Valu Lui Traian,CT
Giurgiu
Iasi
Navodari

Avasi Laura Doina
Stefanescu Maria-Daniela
Paun Mirela Iuliana
Duculeanu Georgiana Roxana
Sturz Iandrica
Bajko Zsuzsanna & Sandor
Strugariu Marlena Lacramioara
Falan Corina-Ionela
Cojanu Gheorghe
Costea Alexandra Maria
Luca Daniel
Rizo Marcela
Boicu Maria
Tokes Hajnalka
Drulea Milena & Ioan
Danelet Timea Iulia
Tampu Carmen
Ciobanu Paula
Hintescu Lenuta&Daniel
Padurean Bianca
Jbanca Andreea Daniela
Kiss Brigitta Katalin
Nicolescu Mihaela Luminita
Goder Florica Marioara
Tenea Cristina-Andreea
Ibrahim Khalil
Cozma Constanta Magdalena
Filip Iuliana Gabriela
Abaza Vasilica
Halapciuc Daniel
Demeter Eva
Apreotesei Elena
Spirea Marina-Catalina
Borbely Bartis Maria
Zamfir Oana Liliana
Lascu Iasmina
Amza Marinela
Benea Valeria
Tudor Dana
Martinas Simona
Jarda Maria
Voicu Gheorghe Georgian
Horvat Gyongyike
Kreznerich Attila Zoltan
Valean Emanuel
Velicu Beatrice
Hulea Alina
Raclea Niculae
Ghelu Mihaela Luminita
Rus Viorel
Raileanu Minodora

Satu Mare
Bucuresti
Bacau
Botosani
Timisoara
Ditrau, HR
Iasi
Giurgiu
Constanta
Cluj Napoca
Zalau, SJ
Zimandu Nou, AR
Jimbolia, TM
Iasi
Cluj
Orasu Nou, SM
Bacau
Bucuresti
Botosani
Cluj
Sacalaz, TM
Valea Lui Mihai, BH
Constanta
Oradea
Constanta
Nuntasi, CT
Barlad, VS
Iasi
Pogonesti, VS
Iasi
Baile Tusnad, HR
Onesti, BC
Valea Calugareasca, PH
Reghin
Tulcea
Arad
Bucuresti
Constanta
Cluj Napoca
Cordun, NT
Cluj Napoca
Orastie
Dumbravita, TM
Oradea
Arad
Bacau
Oradea
Constanta
Galati
Sibiu
Botosani

Gheorghe Steluta Adriana
Bejan Maricica
Ciocea Carmen
Olteanu Georgeta
Oancea Daniela Luminita
Clivet Tatiana
Muntean Viorica Mirela
Caltea Florenta
Scintei Maria Cristina
Iliescu Viorica
Ursu Simina Elena
Feru Gianina
Balaban Alina
Popescu Adriana
Mardare Doina
Lapadat Gustav Romeo
Balazs Adina Adriana
Badica Viorica
Pieleanu Ileana Manuela
Chirila Constantin
Mihai Luminita
Costiniuc Semida
Salceanu Mihaela
Muresan Melinda Xenia
Silaghi Viorica Lucia
Lascu Diana Bianca
Croitor Adriana
Carp Laura
Mateiu Paula-Cristina
Bortun Maria
Pandelea Mariana
Melnic Andreia Simona
Diaconu Bogdan
Hanganu Daniela
Horodniceanu Corina Elena
Darie Mihaita
Rusu Tudorita
Barbieru Vasile
Prisecariu Elena
Ceapraga Mihaela
Ivan Georgiana
Cojocaru Mircea
Pachiu Corina Elena
Lavric Estera
Danciu Maricica
Platon Carol
Vasiliu Doina
Niga Gratiela Mihaela
Badiu Ciprian
Cioltan Maria
Gheorghe Irina Geta

Mangalia
Bacau
Constanta
Mangalia
Satu Mic, AR
Bacau
Cluj Napoca
Bucuresti
P. Neamt
Iasi
Oradea
Onesti
Vaslui
Tomesti, IS
Darmanesti, BC
Medias
Zalau, SJ
Bucuresti
Bucuresti
Ploiesti
Tirgoviste
Botosani
Iasi
Cluj Napoca
Satu Mare
Sintandrei, BH
Bosanci, SV
Basarabi, SV
Ciuruleasa, AB
Sascut, BC
Viisoara, VS
Iasi
Bacau
Bacau
Iasi
Dorohoi
Suceava
Tomesti, IS
Balcani, BC
Iasi
Bacau
Miercurea Ciuc
Roman,
Fratautii Noi, SV
Bogdanesti, BC
Gura Vaii,Bc
Botosani
Moldovita, SV
Galati
Caransebes
Slatina
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Calae Ioana Diana
Dumitrache Silvia-Marinela
Gheorghe Georgica Adrian
Swider Paul
Munteanu Olga-Magda
Vasiliu Liliana-Petronela
Ene Emil-Mihai
Falan Mariana
Lupu Dana
Marin Moise
Ene Vasile
Vasiloaia Lorena
Macovei Florin Bogdan
Stefan Florina-Mariana
Filip Bogdan Vasile
Mihalache Mariana
Bancescu Iulia Valeria
Dionise Catalin
Cioran Gabriela
Fortu Constantin Valeriu
Gheorghe Claudiu Argentin
Lakatos Andras
Veress Katalin Tunde
Petre Lucian
Agache Lenuta Luminita
Berecz Andras
Corlea Ileana
Erdo Reka
Susnea Eugenia
Zara Carmen Ionela
Marcu Monica
Szavuly Tunde Katalin
Chetan Csilla
Faur Cecilia
Bocz Magdolna
Crisan Noemi Kinga
Postu Andrei
Toth Eva Klaudia
Isaila Simona Florentina
Seiche Aurica Rodica
Avram Alina Denisa
Ilie Monica
Mercea Corina Ioana
Derecichei Lavinia Florina
Boleac Stela
Popa Elena
Tugui Didina
Ionescu Florin
Baisan Ioana Catalina
Gavrilut Elena Mihaela
Tamas Carmen

Bucuresti
Bucuresti
Predeal Sarari, Ph
Tartasesti, DB
Bucuresti
V Calugareasca, Ph
Ploiesti
Giurgiu
Butimanu, DB
Bucuresti
Albesti-Paleologu, PH
Bucuresti
Slanic, Ph
Ploiesti
Dersida, SJ
Eforie Sud
Lumina, CT
Constanta
Mangalia
Cernavoda
Limanu
Ciceu, HR
Ozun, CV
Brasov
M. Ciuc
Vilcele, CV
Medias
Baraolt
Brasov
Brasov
Tarnaveni, MS
Sf. Gheorghe
Medias
Sibiu
Baraolt
Sf. Gheorghe
Brasov
Curtuiseni, BH
Marghita
Oradea
Sofronea, AR
Arad
Simand, AR
Oradea
Carpinet, BH
Baia De Fier, GJ
Racova, BC
Tirgu Frumos
Bacau
Draguseni, SV
Buzau

Aistinei Mirela
Botezatu Irina
Marian Dorina
Pop Dumitru
Botosanu Maria
Holicov Ionela Mina
Rotaru Viorica
Trofin Andreea Nicoleta
Popa Mihaela Andreea
Talaz Clara
Mocanu Catalina
Mihoc Maria
Petrisor Bianca
Nagy Simona Elena
Medan Ioan Claudiu
Roberts Lavinia Ronela
Ghencean Andrada Cristina
Corstin Miruna Roxana
Boari Livia Gabriela
Dragoiu Cristina Daniela
Csorvasi Orsolya
Sipos Patricia Delia
Ilies Ariana
Darjan Maria Raluca
Tibre Adina Sorina
Bujor Elena
Todoran Alexandru
Dofeldt Maria Elisabeth
Gaidos Ioana Amalia
Vlas Ioana Maria
Gergely Lucretia Nadia
Lalu Manuela
Stroe Viorica
Darastean Horia Marius
Bureac-Plescan Mihaela
Ghita Marian David
Clapan Cristian Stefan
Bandici Judith Carmen
Blaga Mariana Dumitrita
Andor Marius
Ardelean George Cosmin
Maier Raluca Ioana
Baiduca Flavia Amalia
Sandor Nicoleta Sabina
Batalarean Lavinia Dorina & Mirel
Costa Florina Valentina
Szatmari Margareta Maria
Gabor Andrada Violina
Burca Cristina Virginia
Nistor Mihai Sorin
Farkas Hanna Kinga

Dorohoi, BT
Tarita, BC
Pirjol, BC
Iasi
Buzau
Iasi
Bacau
Brusturi, NT
Mangalia
Gaiceana, BC
Roman
Tamaseni, NT
Timisoara
Mediasb
Bistrita
Bistrita, Bn
Satu Mare
Tirnaveni, MS
Bistrita
Turda
Sat Dara, SM
Satu Mare
Cluj Napoca
Cluj Napoca
Satu Mare
Alba Iulia
Sebesel, AB
Cluj Napoca
Tetchea, BH
Cluj Napoca
Gherla
Oradea
Dobresti, TR
Oradea
Timisoara
Pomezeu, BH
Oradea
Valea Lui Mihai, BH
Oradea
Oradea
Salard, BH
Marghita, BH
Oradea
Valea Lui Mihai, BH
Tirnova, AR
Oradea
Bors, BH
Oradea
Arad
Tirnova, AR
Salacea, BH

Juncanariu Bodea Constantin
Caraba Diana Andreea
Buciu Maria Adina
Lango Flavius Dorel
Pini Mario Roberto
Petrut Mihai Silviu
Dogaru Tinca
Ciobanu Laura
Lupastean Anisoara Adriana
Voinea Magdalena Violeta
Tanasoiu Oana Maria
Enache Florica
Carbune Iulica
Ghita Alina Mihaela
Tutunaru Pavel
Brumar Maria
Ciobanu Aurelian
Clipa Valentina
Calina Eugenia
Florea Cristina
Diac Cecilia
Tataru Ana
Anca Gabriel Octavian
Crudu Cristian
Turcu Lenuta
Brebeanu Vasile Alexandru
Popa Vasile Miron
Simion Carmen
Popa Irina Geanina
Bulai Gabriela
Crisan Mircea
Stroe Dorina
Mihai Georgiana
Mako Agota
Ditu Corina
Anghel Elisabeta Gabriela
Rusu George
Andreca Mariana
Vestemean Alina
Bocan Delia
Nagy Edith Aranka
Radulescu Dragos
Sion Cristina
Gherasim Adela Aurelia
Comsea Fabiola
Nitu Alexandra
Manea Sica
Igescu Mariana

Arad
Vladimirescu, AR
Timisoara
Arad
Arad
Arad
Onesti
Roman
Volovat, SV
Craiova
Slobozia, GJ
Branesti, IF
Malu Mare, DJ
Craiova
Motru, GJ
Motru, GJ
Bucuresti
Raduati
Recea Cristur, CJ
Barlad
Letea Veche, BC
Bacau
Suceava
Iasi
Adancata, IL
Teleaga, PH
Voila, BV
Bucuresti
Daesti, Vl
Pipirig, Nt
Cisnadie, SB
Braila
Bucuresti
Gheorgheni
Ploiesti
Telega, PH
Plopeni, PH
Viseu De Sus, MM
Sibiu
Chisoda, TM
Sf Gheorghe
Bucuresti
Bucuresti
Sibiu
Galati
Suceava
Movilita, IL
Adam, GL
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