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Găseşte-ţi
puterea

MESAJUL FONDATORULUI COMPANIEI & MESAJUL DIRECTORILOR GENERALI

„Indiferent cu
ce provocări vă
confruntaţi în viaţă,
sunteţi întotdeauna
suficient de puternici
ca să le depăşiţi.
Trebuie doar să vă
reamintiţi să vă
folosiţi toată forţa,
din interiorul şi din
exteriorul vostru.”
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Vi se întâmplă vreodată să vă
simţiţi stingheri sau pierduţi?
Universul are un mod ciudat de
a ne face să ne simţim, uneori,
astfel. Deşi suntem înconjuraţi de
miliarde de oameni, de multe ori
ne simţim singuri sau incapabili să
ducem ceva la bun sfârşit pe cont
propriu. Acest lucru nu se întâmplă
în Forever.
Există o poveste despre un băiat
care se plimba cu tatăl său prin
pădure. În drumul lor au dat
peste un trunchi de copac care
le blocase cărarea. Entuziasmat
şi dornic să-şi impresioneze tatăl,
băiatul a alergat înspre obstacol
să-l examineze.

S-a întors apoi la tatăl său şi l-a
întrebat: „Tată, crezi că pot să ridic
buturuga asta?”

Acesta i-a răspuns că, dacă îşi va
folosi toată puterea, sigur va reuşi.
Încântat de provocare, băiatul
a tras aer în piept, şi-a ridicat
mânecile şi s-a aplecat să ridice
buturuga. A încercat cu toată forţa
pe care o avea, din nou şi din
nou, până când n-a mai putut nici
măcar să încerce.
Disperat şi întristat de eşec, s-a
uitat la tatăl său şi i-a spus: „Mi-ai
zis că pot s-o ridic!” Tatăl său i-a
zâmbit şi i-a spus: „Ţi-am spus
că poţi s-o ridici dacă îţi foloseşti
toată puterea, dar nu mi-ai cerut
ajutorul.”
Până la urmă niciodată nu suntem,
de fapt, singuri în lumea asta.
Când ne simţim stingheri sau
incapabili să depăşim obstacolele
care ne ies în cale, există un singur
mod de a afla soluţia. Să cerem
ajutorul. Băiatul şi tatăl său au
mutat buturuga împreună şi şi-au
continuat drumul.
Asemeni băiatului, aveţi sprijinul
unor persoane foarte importante
în viaţa voastră – liniile voastre
superioare şi inferioare. Împreună
formaţi o reţea puternică de
oameni care îşi urmează visurile şi
sunt dispuşi să facă tot ceea ce e
nevoie ca să găsească fericirea şi
succesul pentru ei şi pentru cei din
jurul lor.
Mereu al vostru,

Rex Maughan
CEO

Viitorul începe azi
Suntem oameni ai timpului nostru
atunci când alegem din trecut
experienţele care ne ajută cel mai
mult pentru a construi prezentul.
Iar din procesul trepidant al acestui
prezent privim spre viitor.
Ţi se pare o idee interesantă?
Probabil că da. Dar dacă doreşti să
ai un 2017 cu rezultate excelente,
ar fi bine să te pregăteşti încă de
pe acum. Ultimele trei luni din 2016
pot să însemne mai mult decât un
anotimp de culegere a roadelor.
Şi doar de alegerea ta depinde

să le transformi în fundaţia afacerii
Forever pentru anul următor.
Vrei să-l începi cu dreptul şi să
păşeşti pe un teren ferm?
Notează-ţi cu majuscule în agendă
- a început calificarea pentru
Întâlnirea Anuală din iunie 2017
şi s-au lansat noile programe F15,
o adevărată revoluţie în fitness.
Îţi trezeşte vreo emoţie gândul la
aceste două evenimente? Înainte
de orice, stai de vorbă cu tine
însuţi. Descoperă ce te face să te
simţi împlinit – munca de echipă,
comunicarea cu oamenii, faptul
că-i ajuţi să ducă o viaţă mai
sănătoasă şi mai fericită?
Şansa de a învăţa mereu,
de a fi creativ, noutatea şi
provocările permanente ale
companiei? Libertatea de
a-ţi gestiona timpul şi
energia?
Ceea ce te face unic
e important - îţi dă
putere, îţi hrăneşte
motivaţia şi bucuria.
De aceea, eşti singura
persoană care ştie cu
adevărat ce direcţie
este potrivită acum
pentru tine şi ce-ţi
doreşti cu adevărat
să faci.
Dacă ai parcurs cu
brio această primă
etapă, dacă ai stabilit
cu exactitate unde vrei
să ajungi în ultimele trei
luni din 2016 şi care îţi
sunt obiectivele pe termen
mediu şi lung, ai depăşit
cel mai greu obstacol –
neclaritatea şi inerţia.
În al doilea pas ar fi bine
să ţi se alăture sponsorul
tău, să continuaţi călătoria
umăr la umăr. Împărtăşeşte-i
obiectivele tale şi stabiliţi
un calendar comun pentru a
îndeplini aceste obiective.

foreverliving.ro

Şi nu în ultimul rând, echipa ta
trebuie să ştie unde vrei să ajungi.
Ea reprezintă întotdeauna aripile
larg deschise care ridică vulturul la
înălţime. Ea te ajută în mod direct
să acumulezi punctele necesare unei
calificări în Planul de Marketing sau
într-un program stimulativ.
Obiectivele tale nu sunt doar
ale tale, ci şi ale echipei. „Toţi
pentru unul şi unul pentru toţi”
e secretul companiei Forever, o
familie gigantică în care succesul
nu este niciodată individual. Îţi
mai aminteşti din şcoală principiul
vaselor comunicante? Orice reuşită
a ta este în acelaşi timp reuşita
echipei şi dovada vie că ceea ce
faci e copiabil şi eficient.
Dacă punctele se înmulţesc în fiecare
lună, înseamnă că tu şi oamenii tăi
sunteţi pe drumul cel bun. Dar dacă
după o creştere de moment urmează
un declin trebuie să te întrebi: unde
s-a greşit, unde am greşit?
Un om inteligent învaţă din greşelile
proprii. Unul înţelept le evită din
start, cel puţin acele greşeli care
depind în mod direct de el. Noroc că
în afacerea Forever nu eşti niciodată
singur! Întodeauna ai posibilitatea să
înveţi de la oamenii cu experienţă,
care au străbătut deja drumul pe
care doreşti să-l parcurgi şi tu.
Propune-ţi un obiectiv concret
până pe 31 decembrie. Un anumit
punctaj lunar, o nouă calificare
şi nu ezita să faci în fiecare zi un
mic pas pentru a-ţi îndeplini ţelul.
Uneori acel pas mic o să necesite
un efort mai mare, dar nu te lăsa
descurajat de nimeni şi de nimic. La
urma urmei, e vorba de viitorul tău,
de viaţa ta.
Aminteşte-ţi ce spune Brian Tracy:
„Viitorul aparţine celor competenţi
Fii bun, fii şi mai bun, fii cel mai bun!”
Cu încredere că pregătiţi deja un
2017 excepţional,
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Arăţi mai bine.
Te simţi mai bine
Forever.
Cu NOILE
PROGRAME
Când vine vorba de scăderea în greutate, schimbarea modului
în care gândeşti este la fel de importantă precum schimbarea felului
în care te hrăneşti. Dacă revii la vechile obiceiuri care te-au determinat
să te îngraşi, rezultatul va fi acelaşi. Dar ca să-ţi schimbi modul de
gândire e important să înţelegi câteva aspecte esenţiale, pe care
ţi le prezentăm pe scurt mai jos.

+ Obiceiuri – felul în care ne hrănim este un obicei,
pentru că tindem să mâncăm aceleaşi tipuri de
alimente, la aceleaşi ore şi gătite la fel
+ Social – alegerile alimentare sunt influenţate de
mediul din care provenim, cultura şi religia cărora
le aparţinem
+ Psihologic – dispoziţia şi starea psihică în care ne
aflăm influenţează felul în care ne hrănim
+ Simţuri – felul în care arată şi miroase mâncarea,
ce gust şi textură are
+ Fiziologic – trebuie să ne hrănim ca să trăim

Nu este niciun secret
că obezitatea aduce
cu ea numeroase
probleme de sănătate,
dintre care amintim
doar:

NOU

+ Reducerea speranţei de viaţă
+ Scăderea abilităţii de a munci
şi, implicit, grija zilei de mâine
+ Nivel crescut al zahărului în
sânge
+ Mobilitate limitată
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SCHIMBAREA
Orice lucru care presupune deprinderea unor
obiceiuri noi şi renunţarea la cele vechi presupune
o schimbare. Mulţi oameni consideră schimbarea
grea, mai ales dacă implică dobândirea unui
comportament nou. Astfel de schimbări se
dobândesc, în general, în timp, de aceea e mult
mai uşor să reuşeşti dacă te susţine cineva.
Să urmezi un regim alimentar ca să slăbeşti nu
înseamnă să te înfometezi. Înseamnă să găseşti
echilibrul corect şi sănătos şi să-ţi ajustezi stilul
de viaţă.

Ai finalizat programul C9, conceput special
pentru detoxifiere, şi vrei să continui lupta
cu kilogramele în plus sau să-ţi dezvolţi
masa musculară?
F15 este următorul pas în călătoria ta FIT!

FOREVER ALOE
VERA GEL
2 flacoane x
1 litru

FOREVER
GARCINIA
PLUS
90 capsule moi

FOREVER LITE
ULTRA SHAKE
Vanilie sau
Ciocolată

Aşa cum arată
şi numele,
F15 este un
program de 15 zile,
care conţine:

FOREVER
THERM
30 tablete

FOREVER
FIBER
15 plicuri

foreverliving.ro

5

F15 vine în întâmpinarea dorinţelor tale cu 6 programe diferite,
pe care să le urmezi în funcţie de condiţia fizică şi nevoile tale.
Ele sunt concepute în aşa fel încât să evoluezi de la Începător
la Avansat.
• Dacă eşti la început în această călătorie, atât în ceea ce
priveşte alimentaţia, cât şi condiţia fizică, optează pentru
F15 Începător.
• Dacă te numeri printre persoanele active, cu o dietă
sănătoasă, F15 Intermediar este potrivit pentru tine.
• Sportul şi mâncarea sănătoasă sunt obiceiuri constante
pentru tine, dar cauţi noi provocări? Alege F15 Avansat.
Ghidează-te după aceleaşi criterii şi atunci când promovezi
noile programe F15 către clienţii tăi, pentru că astfel le va fi
mult mai uşor să aleagă ceea ce li se potriveşte cel mai bine.

Începător 1 & 2
• Introduce exerciţii de bază,
în care te foloseşti de propria
greutate corporală, executate
în stil circuit. Pot fi executate
oriunde, sunt uşoare şi te ajută
să-ţi îmbunătăţeşti condiţia
fizică pe măsură ce începi să
vezi schimbări.
• Conţine informaţii utile despre
cum să te hrăneşti sănătos,
cum să găseşti echilibrul corect
între proteine, carbohidraţi şi
grăsimi şi de ce e important să
bei apă dacă vrei să scapi de
kilogramele în plus.
• Include reţete delicioase
pentru mic-dejun, prânz, cină
şi gustări, precum şi variante
de shake-uri uşor de preparat,
din ingrediente proaspete,
ca să poţi pune, astfel, bazele
alimentaţiei sănătoase pe
termen lung.

Intermediar 1 & 2
• Te învaţă cum să-ţi simplifici
dieta, să alegi alimente
sănătoase şi să înţelegi de ce
somnul este atât de important
în programul de control al
greutăţii.
• Îţi oferă reţete noi pentru toate
mesele unei zile.
• Te provoacă prin exerciţii care
pornesc de la cele învăţate
anterior, dar cu un plus de
rezistenţă, scopul final fiind ca
tu să-ţi dezvolţi o musculatură
suplă.
• Introduce, de asemenea,
intervalele cardio de
intensitate ridicată, care
te ajută să arzi mai repede
caloriile, precum şi 2
antrenamente Yoga concepute
special pentru programul F.I.T.,
care te ajută să-ţi modelezi
corpul şi să devii mai flexibil.

Cum folosim noile programe F15

C9

NOU

start
rapid
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Pentru a consulta şi descărca broşurile fiecărui program F15, precum
şi prezentarea detaliată în format ppt, accesează foreverliving.ro/fit
sau loghează-te în contul tău de FBO pe foreverliving.com - secţiunea
Formulare şi Descărcări.

Avansat 1 & 2
• Introduce antrenamente
specifice pentru rezistenţă,
care te ajută să-ţi tonifici
corpul şi să-ţi sporeşti
performanţa.
• Creşte intensitatea
antrenamentelor cardio, ca
să te provoace să treci la
următorul nivel.
• Deja eşti mai experimentat
în ceea ce priveşte hrana
sănătoasă, aşa că în acest
program vei măsura altfel
porţiile de mâncare – prin
mărimea palmei şi nu prin
calculul caloriilor.

Cu şase programe
diferite de câte 15 zile,
noul F15 îţi propune
o abordare personalizată
spre împlinirea
obiectivelor tale de
a arăta şi a te simţi
mai bine.

#528 - F15 Beginner 1 & 2 - Vanilla
#529 - F15 Beginner 1 & 2 - Chocolate
#532 - F15 Intermediate 1 & 2 - Vanilla
#533 - F15 Intermediate 1 & 2 - Chocolate
#536 - F15 Advanced 1 & 2 - Vanilla
#537 - F15 Advanced 1 & 2 - Chocolate
p.c. – 0.586
PRV - 132,00 Euro + TVA
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Joost Blueberry Acai
Lemon – aromă nouă,
savoare intensă
La scurt timp după punerea sa în vânzare şi în ţara noastră, Joost
Pineapple a devenit rapid preferatul multor FBO. Cu doar câteva
picături adăugate în băutura preferată te bucuri de un gust intens
şi o aromă delicioasă de ananas şi nucă de cocos.
Pentru mai multă varietate, ai acum la dispoziţie şi noul Joost Blueberry
Acai Lemon. Dulce şi savuros, acest sirop cu aromă naturală de fructe
transformă orice băutură banală într-una cu totul specială.
Cu Blueberry Acai Lemon te bucuri de arome delicioase, distracţie
şi multe vitamine.
Fiecare picătură de Joost
este o explozie de savoare.
Adaugi un strop şi vezi
cum băutura ta capătă
pe loc culori vibrante şi
arome unice. Joost are
adaos de Stevia şi e o sursă
importantă de vitamine B6 şi
B12, folaţi şi vitamina C, toate
contribuind la menţinerea
sănătăţii sistemului imunitar,
la reducerea senzaţiei de
oboseală şi epuizare, precum
şi la îmbunătăţirea capacităţii
de concentrare. Corpul îţi va fi
hidratat, iar papilele gustative
pe deplin satisfăcute.
• Doar 5 calorii / porţie
• Sursă excelentă de
vitamine B6, B12,
acid folic şi vitamina C
• Aromă delicioasă de
coacăze, lămâie şi acai
#516 Blueberry
p.c. – 0,042
PRV – 9,29 Euro + TVA

Combină Joost Blueberry Acai
Lemon cu 120 ml Forever Aloe
Vera Gel şi 120 ml suc de merişor
ca să-ţi începi dimineaţa într-un
mod delicios.
foreverliving.ro
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Sovata îşi aşteaptă
CALIFICAŢII
Pe 1 octombrie am dat startul calificării la unul dintre cele mai dragi
şi cu tradiţie stimulente din România: Întâlnirea Anuală a Managerilor.
Este un eveniment pe care îl aşteptăm cu nerăbdare, mai ales că ne
întoarcem într-o destinaţie de suflet a familiei Forever – Sovata –
dar cu forţe proaspete, idei noi şi multă inspiraţie pentru succes.

REGULI DE CALIFICARE MANAGERI
NIVELUL 1
• Totalizează minim 180 p.c. personale &
non-manageriale în perioada 1 octombrie 2016 –
31 martie 2017.
• Fii Activ (4 p.c.) în fiecare lună din perioada de calificare.
• Acumulează cel puţin 12 p.c. personale &
non-manageriale / lună, în fiecare lună a perioadei
de calificare.

FOREVER STIMULENTE

NIVELUL 2 – MANAGER 60
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Perioada de calificare nu a fost aleasă
întâmplător. Mai sunt 3 luni din acest an, timp
suficient cât să bifaţi realizări importante în
afacerea voastră şi să începeţi cu dreptul
această calificare. Iar dacă la 1 ianuarie sunteţi
decişi să porniţi în forţă în 2017, cu obiective
îndrăzneţe şi o strategie clară, atunci sigur veţi
fi bucuroşi să ştiţi că aveţi la dispoziţie primele
3 luni din an pentru un start la superlativ,
deoarece calificarea la Întâlnirea Anuală a
Managerilor se va încheia pe 31 martie 2017:
Perioada de calificare:
1 octombrie 2016 – 31 martie 2017 (6 luni)
Perioada de desfăşurare a evenimentului:
9 – 11 iunie 2017

• Totalizează minim 360 p.c. personale &
non-manageriale în perioada 1 octombrie 2016 –
31 martie 2017.
• Fii Activ (4 p.c.) în fiecare lună din perioada de calificare.
• Acumulează cel puţin 12 p.c. personale &
non-manageriale / lună, în fiecare lună a perioadei
de calificare.

NIVELUL 3 – VIP 100
• Totalizează minim 440 p.c. personale &
non-manageriale în perioada 1 octombrie 2016 –
31 martie 2017.
• Acumulează un total de 100 p.c. personale &
non-manageriale / lună, în oricare 2 luni
calendaristice din intervalul 1 octombrie 2016 –
31 martie 2017.
• Fii Activ (4 p.c.) în fiecare lună din perioada de calificare.
• Acumulează cel puţin 12 p.c. personale &
non-manageriale / lună, în fiecare lună a perioadei
de calificare.
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Detalii şi condiţii de participare
(MANAGERI)
NIVELUL 1
Orice Manager care îndeplineşte condiţiile de calificare
pentru Nivelul 1 poate participa la Întâlnirea Anuală a
Managerilor din 2017 achitând o taxă de participare de
250 lei / persoană, pentru:
• Seminarul şi cina de vineri
• Teambuilding-ul, prânzul şi cina festivă de sâmbătă

NIVELUL 2 – MANAGER 60
Managerii calificaţi la Nivelul 2 vor fi recompensaţi de
companie după cum urmează:
• 2 nopţi de cazare (vineri şi sâmbătă)
• Seminarul, prânzul şi cina de vineri
• Teambuilding-ul, prânzul şi cina festivă de sâmbătă

NIVELUL 3 – VIP 100
Managerii calificaţi la Nivelul 3 vor fi recompensaţi de
companie astfel:
• 3 nopţi de cazare (joi, vineri şi sâmbătă)
• Prânz şi cină exclusiviste (joi)
• Seminarul, prânzul şi cina de vineri
• Teambuilding-ul, prânzul şi cina festivă de sâmbătă
• Servicii speciale SPA
Micul dejun este inclus pentru nivelurile 2 şi 3.

IMPORTANT
Orice FBO care se califică Manager în perioada
1 octombrie 2016 – 31 martie 2017 va fi invitatul
companiei la Întâlnirea Anuală a Managerilor (seminarul
de instruire şi cina din ziua de vineri, activităţile de
teambuilding, prânzul şi cina festivă de sâmbătă) cu
condiţia să fie Activ (4 p.c.) şi să acumuleze 12 p.c.
personale & non-manageriale în fiecare lună rămasă din
perioada de calificare după ce atinge nivelul de Manager.
Managerii titulari pot aduce soţul / soţia sau un Manager
care nu s-a calificat la acest stimulent.
Managerii care nu sunt calificaţi la niciunul dintre
nivelurile de mai sus vor putea participa la întâlnirea de
la Sovata (seminar şi cină în ziua de vineri, activităţile de
teambuilding, prânzul şi cina festivă de sâmbătă) dacă
îndeplinesc următoarele condiţii:
• Sunt Activi (4 p.c.) în fiecare lună a perioadei de
calificare (1 octombrie 2016 – 31 martie 2017).
• Acumulează lunar cel puţin 12 p.c. personale &
non-manageriale în perioada de calificare.
• Achită o taxă de participare de 500 lei / persoană
(TVA inclus).

REGULI DE CALIFICARE ÎNTÂLNIREA
ANUALĂ A ACTIVILOR
Pentru al patrulea an consecutiv, pe 10 iunie
Forever Living Products România & Republica
Moldova organizează Întâlnirea Anuală a
Activilor, un eveniment dedicat tuturor celor
care au pornit pe drumul succesului şi vor
să-şi desăvârşească într-un mediu plăcut
aptitudinile şi planul pentru un nou nivel în
Planul de Marketing. Sovata, o staţiune cu istorie,
reprezentativă pentru echipa Forever România,
va fi gazda evenimentului.
Perioada de calificare:
1 octombrie 2016 – 31 martie 2017 (6 luni)
Data evenimentului: 10 iunie 2017
Calificarea este deschisă oricărui FBO care la
1 octombrie 2016 (începutul perioadei de
calificare la Întâlnirea Anuală a Activilor) se află
la nivelul de Asistent Supervizor, Supervizor sau
Asistent Manager.
Trebuie să fii Activ (4 p.c.) în fiecare lună a perioadei
de calificare.
Dacă eşti Novus Customer şi te califici la nivel de
Asistent Supervizor în luna octombrie 2016 şi în
restul lunilor din perioada de calificare eşti Activ
(4 p.c.), vei fi pe lista celor prezenţi la evenimentul
de la Sovata.
Orice FBO care îndeplineşte condiţiile de mai sus
poate participa la Întâlnirea Anuală a Activilor din
2017 achitând o taxă de participare de 50 lei /
persoană (ce asigură acces, în ziua de sâmbătă, la
seminarul de instruire pentru Activi şi cina festivă).
Esti pregătit să iei startul spre acest stimulent?
Abia aşteptăm să ne întâlnim la Sovata!

Întâlnirea Anuală a Managerilor este un eveniment
dedicat instruirii şi revederii cu alţi FBO din echipa
proprie sau din echipe paralele, prin urmare copiii NU au
acces la sesiunile de instruire, la mesele organizate de
companie (conform celor descrise mai sus în regulile de
calificare) şi la activităţile de teambuilding.
foreverliving.ro
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Cu toate pânzele sus
spre

Eagle Manager Retreat
este, fără doar şi poate, cel
mai râvnit trend al toamnei
în lumea Forever. Este o
tendinţă care magnetizează
an de an atenţia tot mai
multor FBO.

EAGLE MANAGER RETREAT 2016

Ediţia din Costa Navarino,
Grecia, s-a bucurat de un
număr impresionant de
calificaţi.
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Ei sunt cei care ştiu că
viaţa este o colecţie de
experienţe şi amintiri şi că
acest stimulent este o sursă
extraordinară de trăiri,
emoţii şi informaţii de top
unice pentru ei și afacerile
lor Forever.
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Sejurul de 5 stele al miilor de
FBO care şi-au dus afacerile la
înălţimile la care doar vulturii
zboară a fost găzduit de 2
resorturi de lux – Westin și
Romanos – locaţii seducătoare,
al căror rafinament s-a potrivit
perfect cu această calificare.

Atmosfera electrizantă,
entuziasmul, bucuria şi energia
pozitivă specifice familiei
Forever au completat perfect
peisajul elegant din Navarino şi
au transformat sejurul petrecut
acolo într-o experienţă unică.

Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu şi Adriana & Valentin
Niţu - calificaţi de 6 ori la Eagle Manager

Marinela Tuţuleasa, Senior Eagle Manager, membră KLC; Adriana & Valentin Niţu, Eagle Manageri, membri KLC; Dana & Costel Pop, Eagle Manageri, membri KLC;
Daniel & Ligia Cifor, Eagle Manageri, membri KLC; Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu, Eagle Manageri, membri KLC; Maria & Adrian Arghir, Eagle Manageri, membri KLC
foreverliving.ro
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A fost un eveniment al
premierelor, trainingurilor
extraordinare şi al distracţiei pe
cinste pentru toţi Eagle-ii cărora
nu le-a fost teamă să acţioneze
dincolo de zona de confort,
acolo unde știu că se întâmplă cu
adevărat lucrurile extraordinare.
Ne-am bucurat şi am fost mândri
că din cercul restrâns al Eagle-ilor
care s-au calificat de șase ori la
rând la acest program și care au
fost aplaudaţi pe scenă în faţa
a peste o mie de persoane fac

unicităţii, generozităţii şi calităţii
informaţiilor primite, care te ajută
să îți duci, an de an, afacerea pe
culmile succesului.
În prima zi de training, am intrat
în atmosfera țării gazdă și am fost
purtaţi prin cele mai importante
aspecte din mitologia greacă. Am
descoperit, împreună cu Gregg
Maughan şi invitaţii săi, esenţa
şi abilităţile cheie ale celor mai
puternici zei şi conducători ai
Greciei antice. Faptele, curajul şi
strategiile cu care au luptat ne-au
devenit sursă de
inspiraţie şi modele
de aplicat și în
afacerile noastre.
Am deprins arta de
a fi lideri în cea mai
frumoasă afacere
din lume de la cei
mai buni Forever
Business Owneri
din lume.

A doua zi de training s-a
desfăşurat în jurul Reperelor
Măreţiei, singurele pe baza cărora
succesul este posibil în compania
noastră. Am descoperit de la lideri
de talie mondială cum poate fi
îmbunătăţită prospectarea pentru
a avea o recrutare mai bună, am
aflat că fundamentul Fidelizării stă
în cele 4 p.c. lunare ale statutului
de Activ, că Productivitatea poate
fi sporită atunci când ai o bază

EAGLE MANAGER RETREAT 2016

parte și două familii excepţionale
din România: Constanţa & Dănuţ
Mei-Roşu şi Adriana & Valentin
Niţu. Eagle-i prin definiţie, ei
sunt exemplul viu că odată ce
participi la acest eveniment,
devii dependent, datorită
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de consumatori extinsă şi că la
baza Dezvoltării stă o structura
corectă şi eficientă a calificării la
Chairman’s Bonus.
Membrii Global Leadership Team
au susţinut câteva training-uri de
top, cu ajutorul cărora Eagle-ii pot
face de acum mai repede şi mai
uşor trecerea către o binemeritată
şi mult-aşteptată calificare la
Chairman’s Bonus.
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Am învăţat cum să lucrăm eficient
cu broşură „Primii Paşi spre
Manager” de la Jayne Leach &
John Curtis şi invitaţii lor, cum să
ne pregătim mindset-ul pentru
o afacere de Diamant, de la
Kim Madsen, dar şi despre cum
să păstrăm lucrurile simple în
calificarea la Chairman’s Bonus, de la
Ange Loughran. Succesul şi stilul de
viaţă Forever ne-au fost oglindite de
către Magnus Adlercreutz, devenit
un exemplu în lumea Forever prin
faptul că a moştenit afacerea şi a
dus-o la noi nivele de performanţă.
Social Media şi programul F.I.T.
nu au lipsit din programul de
traininguri din cadrul Eagle
Manager Retreat 2016.

Acestea au reprezentat pentru
mulţi dintre liderii de top din
Forever „condimentele” perfecte al
succesului răsunător din ultimul an.
Se spune că oamenii de succes se
trezesc dis-de-dimineaţă şi îşi încep
ziua cu sport. Am urmat acest sfat
şi am avut parte, graţie lui Nick
Soderblom, antrenorul personal
al multor vedete de la Hollywood,
de un exerciţiu matinal extrem de
incitant şi amuzant pe plajă, care
ne-a revigorat şi energizat din plin.
Calificaţii s-au bucurat de o zi
liberă, în care au avut posibilitatea
să experimenteze diverse sporturi
şi aventuri ori să exploreze superba
coastă Navarino.
În activitatea Forever nu lipsesc
niciodată distracţia şi voia bună.
Sejurul a fost încununat de o
petrecere grecească în aer liber –
Forever F.I.T. Toga Party – în care
rafinamentul detaliilor şi programul
special de dansuri tradiţionale au
prins viaţă pe măsură ce scuarul Agora
din resortul Westin a început să se
umple de Eagle-i. A fost un ceremonial
excepţional al togilor şi al creativităţii
Eagle-ilor prezenţi la petrecere.

Fotografiile şi impresiile calificaţilor ne introduc în culisele acestui eveniment, însă
adevărata atmosferă electrizantă, informaţiile şi emoţiile care îţi umplu mintea şi
sufletul le poţi purta cu tine doar dacă eşti prezent la astfel de întâlniri.
De îndată ce ne-am luat rămas-bun de la Grecia și Eagle Manager Retreat 2016, ne-am
îndreptat atenția spre croaziera istorică pe care o pregătim anul viitor, la Eagle.
Nu este timp de pierdut și nici eveniment de ratat. Ia-ţi un răgaz, reamintește-ți
care e visul tău și de ce ai intrat în Forever.
Trebuie să porți răspunsurile la aceste întrebări în inimă și să crezi în ele în fiecare
zi, în fiecare pas pe care îl faci în afacerea ta, pentru ca cele mai răsunătoare
succese să prindă viaţă.
foreverliving.ro
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Antreprenorul,
managerul
și expertul
În calitate de FBO activitatea îţi gravitează, de cele mai multe ori, în jurul
„de ce?”-ului iniţial, responsabil pentru intrarea ta în afaceri.
„De ce?”-ul reprezintă un obiectiv, o viziune, iar Forever a dat răspunsul
cel mai bun la întrebările „Cum?” să ajungi acolo, adică pașii pe care
să-i urmezi, „Ce?” să faci efectiv, adică domeniul de activitate în care
să acţionezi. Cele trei întrebări corespund celor trei însușiri pe care le
ai: antreprenor, manager și expert. Altfel spus, în Forever ești un bun
vizionar, administrator și executant.

Z

FOREVER - AFACERE

V
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Antreprenorul din tine este un visător, dar
unul realist. El vede oportunitatea și creează
imaginea a ceea ce ar trebui să devină afacerea
sa. Practic, el trăiește în viitor și își pune în
permanență întrebarea „Ce-ar fi dacă?”.
În călătoria afacerii sale, el este deținătorul
busolei – știe încotro se îndreaptă, cunoaște
punctele cardinale și are o viziune de ansamblu
asupra geografiei antreprenoriale, care este
plină de ocazii favorabile. În Forever, acestea
se manifestă prin niveluri de atins în Planul
de Marketing, programe în care să te înscrii,
stimulente la care să te califici.

U

N E

Managerul, în schimb, este cu picioarele pe pământ.
El planifică activitatea și se ocupă de bunul mers al
lucrurilor. Știe să administreze corect afacerea și ia,
în fiecare zi, măsurile necesare pentru ca aceasta
să înainteze. Dacă antreprenorul are o busolă,
managerul are o hartă. El știe care sunt drumurile
către punctul cardinal ales și le recomandă pe cele
mai potrivite. Astfel, el decide care sunt abilitățile
tale și cum să le pui în slujba afacerii, câte prezentări
de oportunitate vei ține, de unde vin cei mai buni
consumatori potențiali. În același timp el îți spune
cum să-ți conduci și stimulezi echipa sau ce trebuie
să faci efectiv pentru a trece la următorul nivel în
Planul de Marketing.
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oportunitate, managerul vede
probleme de întâmpinat. Astfel
încât antreprenorul îi percepe pe
ceilalți doi drept o povară. El ar
vrea tot timpul să meargă înainte,
să-și împlinească visurile, dar
ceilalți doi îl trag în jos.
Simți și tu uneori acest conflict
interior? Dacă da, ce ar trebui
făcut pe tema asta?
În primul rând, trebuie să acorzi
importanță egală tuturor celor
trei. Fiecare rol este esențial în
bunul mers al afacerii, iar acest
lucru trebuie recunoscut, onest,
în adâncul ființei tale.

Expertul din tine este, în realitate, cel care muncește.
El trăiește în prezent și este fericit atâta vreme cât are
ceva de făcut. Ia lucrurile pe rând și le duce la bun
sfârșit. Gândirea prea multă, strategia și abstractul nu le
consideră folositoare. Știe că el este coloana vertebrală
a întregii afaceri, iar motto-ul lui este: „Dacă vrei ca
lucrurile să fie făcute, fă-le chiar tu”. Această latură a
personalității tale e cea care cunoaște proprietățile și
beneficiile produselor, precum si politicile companiei
și le prezintă celor care vor să-și îmbunătățească viața.
Muncitorul din tine este cel care construiește lista de
contacte și pune mâna pe telefon pentru a vorbi cu
persoanele respective. El este cel care livrează produse,
comandă materiale de marketing, stabilește și susține
întâlniri de prezentare, păstrează legătura cu membrii
echipei pentru a-i ajuta și stimula.
O piedică majoră în calea dezvoltării afacerii tale este
posibilul conflict între aceste trei laturi ale personalității.
Spre exemplu, expertul poate fi deranjat de orice
interferență managerială, care îi dictează cum să facă
lucrurile. Nu are încredere în ce i se spune pentru
că, după părerea sa, i se cer lucruri care ori nu sunt
posibile, ori nu sunt necesare. Managerul este cel care
păstrează ordinea. De multe ori, visurile antreprenorului
i se par irealizabile, pentru că el știe mai bine cum
se fac lucrurile. Acolo unde antreprenorul vede o

În al doilea rând, trebuie să acorzi
timp și efort pentru exersarea
fiecărei laturi a omului de afaceri
din tine. 10% din timp gândește ca antreprenor.
Ești pe drumul cel bun? Ai făcut cele mai bune alegeri
privind modul în care-ți dezvolți afacerea? Ești la curent
cu ultimele evoluții din domeniul sănătății sau cele
mai noi tendințe în stiluri de viață? Sau din tehnologie?
Le valorifici în afacerea ta? Nu uita că eficiența în
afacere, poate chiar supraviețuirea, depinde nu doar de
cantitatea de efort depus, ci și de direcția în care este
îndrumată afacerea ca urmare a acestui efort.
20% din timp fii manager. Planifică-ți afacerea,
stabilește ce pași ai de făcut pentru a-ți atinge
obiectivele, proiectează cursul acțiunii, alocă resurse,
impune-ți ritmul necesar.
Iar restul de 70% din timp și efort alocă-le faptelor,
pentru că, fără muncă susținută, nimic nu poate merge
înainte.
La finalul fiecărei săptămâni rememorează activitatea
depusă în cadrul afacerii, iar dacă nu ai alocat, în
mod echilibrat, timp și efort pentru cele trei laturi ale
personalității tale de FBO, compensează prin acțiunile
pe care ți le propui pentru următoarea săptămână. Este
un gest asumat care necesită voință, dar vei constata că
rezultatele sunt pe măsura efortului depus, iar drumul
către nivelurile superioare ale Planului de Marketing îți
va fi mai ușor de parcurs.

E X E R C I Ţ I U
Cele trei întrebări de mai sus – „De ce?”, „Cum?” și „Ce?” sunt tema centrală a unui speech susținut de Simon
Sinek, autor inspirațional englez. Vizionează discursul său „Start with why” (Începe cu de ce), pe care îl găsești pe
YouTube sau Ted.com (cu subtitrare în română). Aplică acest sistem de gândire modului în care prezinți produsele
și oportunitatea de afaceri Forever, pornind de la întrebarea „De ce?” Răspunsul tău poate fi: „Pentru a face bine
oamenilor din jurul meu”, „Pentru a îmbunătăți sănătatea și stilul de viață, mie și celorlalți” sau „Pentru a oferi
libertate financiară și un trai mai bun”.
Alexandru Israil
Specialist marketing
foreverliving.ro
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Să fim
#ForeverProud
Mândria este o chestiune de fineţe. Să fii mândru poate
duce la exacerbarea ego-ului sau îi poate determina pe
unii să creadă că sunt mai importanţi sau mai buni decât
alţii. Dar mândria, cea adevărată, sinceră şi altruistă, este
definită ca un sentiment de fericire pe care îl ai atunci
când tu sau cineva pe care îl cunoşti face ceva bine, duce
la bun sfârşit o sarcină dificilă sau ia o decizie corectă.
Cu toţii am simţit la un moment dat acest tip de mândrie.
Leo Rosten scria cândva: „Scopul
vieţii nu e să fii fericit. Este să fii de
folos, să fii un om de onoare. Să dai
dovadă de pasiune. Să faci lucruri
care să conteze, să laşi un semn în
urma ta.”

MESAJUL PREŞEDINTELUI COMPANIEI

Şi interesant este că mă simt cel
mai fericit tocmai în momentele în
care sunt de ajutor, de onoare şi dau
dovadă de compasiune. Iată de ce,
ca să trăim vieţi pline de sens, este
absolut necesar să facem un efort
constant pentru a aduce ceva bun în
lume, pentru a fi mândri în fiecare zi.
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Avem o mulţime de motive să fim
#ForeverProud, cum ar fi oamenii
care fac lucrurile să meargă.
Începând cu staff-ul minunat de la
plantaţiile de aloe din Republica
Dominicană, care câştigă, în
medie, cu 40% mai mult decât
salariul minim din ţara lor, şi până
la angajaţii cu nevoi speciale care
ne ajută la Forever Direct. Suntem
mândri să vă oferim oportunitatea
de a vă construi propria afacere, de a
vă câştiga independenţa financiară
şi de a-i ajuta şi pe alţii să facă la fel.

Suntem #ForeverProud de
diferenţa pe care ne străduim
s-o facem în ceea ce priveşte
mediul înconjurător. Aloe Vera of
America, Forever Direct şi Forever
Nutraceutical continuă să facă o
prioritate din siguranţa mediului şi
reciclare. Plantaţiile noastre de aloe
filtrează milioane de tone de dioxid
de carbon în fiecare an. În 2015, la
Forever Direct au fost reciclate 384
de tone de hârtie şi plastic.
Şi suntem în mod special
#ForeverProud de produsele
noastre şi de diferenţa pe care o fac
în vieţile oamenilor din întreaga
lume. De aceea controlăm întregul
proces, de la cultivarea plantelor
şi până la fabricarea şi distribuirea
produselor, conform principiului „de
la plantă la produs, pentru tine.”
Să fii #ForeverProud înseamnă
bucuria pe care o trăieşti atunci
când simţi că poţi contribui la ceva
măreţ. Ştim că şi voi aveţi de ce
să fiţi mândri. Acordaţi-vă câteva
momente şi împărtăşiţi aceste
motive cu noi prin social media,
utilizând hashtag-ul #ForeverProud
şi urmăriţi-ne pentru a descoperi şi
mai multe dintre motivele care ne
fac mereu mândri.
Continuaţi să zâmbiţi!
Gregg Maughan
Preşedinte Forever Living Products
International
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INFO
SEDIU CENTRAL (BUCUREŞTI):

Arad

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

n Str. Calea Aurel Vlaicu, nr. 156, Ap. 2.
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: 10-14

021 222 89 24

aviatorilor@foreverliving.ro

Braşov

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

n Str. Lungă nr. 130, / 0268 473 233;
brasov@foreverliving.ro
PROGRAM: L 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 10-14

PROGRAM: Luni - Vineri: 8 - 20; Sâmbătă: 10 - 14 .
În prima zi lucrătoare a lunii: 12:00 – 20:00 (Sâmbătă 10:00 – 14:00);
Sâmbătă – ultima zi a lunii: 09:00 – 17:00.

n Str. Galati nr.2, parter, Park Lake Residence, lângă Iulius Mall
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: 10-14

Cluj Napoca

Sediu NOU

Constanţa

PROGRAM DEPARTAMENTE: Luni - Vineri: 9 - 17.

n Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 175 A
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: 10-14

Sâmbătă, programul CENTRELOR DE DISTRIBUȚIE FOREVER DIN TOATĂ ȚARA
este de la 10:00 la 14:00. În prima zi lucrătoare a fiecărei luni, programul începe
la ora 12:00. Orele de închidere rămân aceleași (Sâmbătă 10.00 - 14.00).
Dacă ultima zi din lună este sâmbătă, programul va fi de la 09:00-17:00.

Craiova

n Str. Maria Tănase nr. 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: 10-14

Iaşi
ail:

E-m

Din data de 1 august 2016, sunt acceptate
exclusiv formularele de înscriere care
conţin o adresă validă de email (care să nu
fi fost deja folosită pentru o altă înscriere).

CUM POŢI COMANDA ŞI PLĂTI PRODUSE?
1. În centrele de distribuţie din ţarã. Plata se poate face:
Cu cardul.
La BRD, în contul RO74BRDE450SV01018054500.
Prin intermediul automatelor ROMPAY.
2. Online – www.comenziforever.ro
Comenzile plasate online şi plãtite cu card bancar prin platforma
PayU pânã la ora 13:00 din ultima zi lucrãtoare a lunii (L-V) vor fi trimise în
aceeaşi zi şi vor fi luate în calcul pentru punctajul lunii în curs.
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. Prin telefon
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

n 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: 10-14

Chişinău

n 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

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:
Accesează www.foreverliving.ro 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.
Forever Romania HQ
Forever Romania HQ
Forever Living Products Romania
Romania FLP

Vă amintim că orice FBO care desfășoară o activitate ce implică
prestarea de servicii, activitate cu caracter organizat, continuu
și repetat în cursul anui an, este obligat să se autorizeze pentru
desfășurarea de activități economice independente (PFA, II, IF) sau să
înființeze o societate comercială cu răspundere limitată. Pentru mai
multe detalii, consultați fișierul „Modificări fiscale 2016”, disponibil pe
foreverliving.ro/documente.
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Supervizori
Forever Business
Owneri care au
obţinut 25 de
p.c. în 2 luni
calendaristice
consecutive.

Supervizori
Nume

Localitate

Sponsori

Florentina Olimpia Avram
Elena & Emil Dorian Bătrînu
Bus Edit
Mariana & Ioan Lucian Cacovean
Vasile & Irina Gavrilă
Ioan & Rodica Giregan
Petru & Rica Grigoraş
Andrada Vasilica Istoc
Kacsó Márta
Kerekes Szabina Eszter
Elena & Adrian Lungu
Nagy Éva
Claudia Elena Popovici
Tiberiu & Dania Radulian
Gabriel Salman
Sandu Ştefan
Dumitru Ionuţ Stroe
Sztrati Maria
Sztrati Jozsef
Neculai Tătaru
Liliana-Petronela Vasiliu
Vasvári Katalin Judit

Constanţa
Oneşti, BC
Sighişoara
Sibiu
Craiova
Llagostera, Spania
Vaslui
Oradea
Sovata
Odoreu, SM
Oneşti, BC
Sovata
Constanţa
Oneşti, BC
Valea Călugărească, PH
Drăgăneşti, PH
Corbii Mari, DB
Păuleni, HR
Păuleni Ciuc, HR
Valea Seacă, BC
Valea Călugărească, PH
Simian, BH

Maria & Adrian Arghir
Tiberiu & Dania Radulian
Bandi Attila & Izebela
Ana Mihaela & Ion Andrei
Elena & Ovidiu Velişcu
Cristian & Nastasia Bob
Liliana Gabriela Aniţei
Livia & Ioan Creţ
Gizella & Marius Botiş
Szilágyi Emese Timea
Gabriela Ursu
Kacsó Márta
Carina & Sebastian Iacătă
Elena & Adrian Lungu
Liliana Petronela Vasiliu
Daniel & Maria Parascan
Romina Doran
Angelica Ardelean
Sztrati Maria
Sandu Ştefan
Carina & Sebastian Iacătă
Sorbán Anna Mária

Îi felicităm şi le dorim mult succes şi calificaţilor la nivelul de Asistent Supervizor
din luna septembrie!

Lista completă a calificaţilor la acest nivel va fi disponibilă în varianta online a revistei, care este disponibilă în contul fiecărui FBO,
pe www.foreverliving.com, în secţiunea Noutăţi.

CALIFICĂRI

Top 20 p.c. non-manageriale

18

Maria & Daniel Parascan

1. Daniel & Maria Parascan
2. Aurel & Veronica Meşter
3. Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
4. Nagy Ernő & Irma
5. Luxiţa Scutaru
6. Dan & Olimpia Lazăr
7. Dana Adriana & Costel Pop
8. Pethő Roland Tiberiu
9. Sorbán Anna Mária
10. Marius & Milentina Marcus

11. Bandi Attila & Izabella
12. Adina Liche & Sebastian Vişan
13. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
14. Cristian & Nastasia Bob
15. Manuela Liliana Gherman
16. Vajda Katalin
17. Doina & Gheorghe Comănici
18. Adriana & Valentin Niţu
19. Zenovia Riglea
20. Maria & Adrian Arghir

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 septembrie.
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Asistent Manageri
Nume

Localitate

Sponsori

Cristian & Nastasia Bob
Doina & Gheorghe Comănici
Adina Liche & Sebastian Vişan
Viorica Panţîru

Bistriţa
Bacău
Bacău
Letea Veche, BC

Aurel & Veronica Meşter
Adina Liche & Sebastian Vişan
Dan & Olimpia Lazăr
Doina & Gheorghe Comănici

Manageri
Nume

Localitate

Sponsori

Manuela Liliana Gherman

Vaslui

Carmen & Gabriel Larion

STIMULENTUL I

STIMULENTUL II

STIMULENTUL III

Daniel & Ligia Cifor
Vasilica & Dumitru Crăciun
Marilena & Teodor Culişir
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Kele Mónika
Marius & Milentina Marcus
Constanța & Dănuț Mei Roșu
Viorica & Viorel Moca
Nagy Ernő & Irma
Mircea & Dana Olariu
Dr. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu
Dana & Costel Pop
Constantin & Tania Popa
Smaranda Sălcudean
Szabó Éva
Ramona & Dorin Vingan

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Daniel & Maria Parascan
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Vajda Katalin

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

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

11. Smaranda Sălcudean
12. Kele Mónika
13. Marius & Milentina Marcus
14. Dr. Corina & Dr. Dorin Frandeș
15. Marilena & Teodor Culişir
16. Derzsi Sámuel & Etelka
17. Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu
18. Mircea & Dana Olariu
19. Carina & Sebastian Iacătă
20. Mariana Iuga

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.

Veronica & Aurel Meşter

TOP 20 în funcţie de p.c. totale
Primii 20 FBO (Forever Business Owneri) care au acumulat cele mai multe puncte totale şi au fost Activi în luna septembrie.
foreverliving.ro
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Nume
Albert Margareta
Albert Paul Sorin
Albu Ioan Mihai
Alexan Nicoleta Gabriela
Aluas Dinu Sorin
Amihaesei Mihaela
Amihaiesi Eugenia Lenuta
Andrei Mariana
Andreka Dorina
Anitas Alexandra
Anti Veronica
Apostu Vasile
Ardelean Mihaela Ioana
Arif Ioana
Atomoaie Maricica
Avganti Oana-Monica
Avram Bogdan-Stefan
Babolea Constantina
Baciu Victoria
Balasz Ioan
Balaur Dumitru-Razvan
Balint Melinda
Ballo Istvan
Bandur Marina
Barbat Catalina Laura
Barbet Mihaela
Bardocz Julianna
Benchea Fabian
Benke Ildiko Maria
Bercea Alexandrina Roxana
Beserman Alin Gheorghe
Bindea Monica
Biro Monica
Bite Sofia
Boda Laszlo
Bolfescu Luciana Tania
Boltye Rodica
Botis Timeea
Bucur Anca Mihaela
Bucur Constantin Iulian
Buda Mirela-Ionica
Budrega Niculina
Bulc Ionel Daniel
Bulgaru Carmen-Mihaela
Bulibasa Annabella-Cristina
Bursuc Olga
Burtescu Marian
Cadar Maria
Calarasu Jeni
Campianu Madalina Laura
Capitan Ioana

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

Asistent Supervizori
Localitate
Bacau, BC
Valea Lupului, IS
Cluj-Napoca, CJ
Com. Suplacu de Barcau, BH
Bistrita, BN
Iasi, IS
Cluj-Napoca, CJ
Erlangen, Germania
Cenad, TM
Baia Mare, MM
Brasov, BV
Bacau, BC
Baita, MM
Agigea, CT
Tg.Ocna, BC
Constanta, CT
Miroslava, IS
Craiova, DJ
Raion Anenii Noi, R. Moldova
Arad, AR
Tomesti, IS
Varsag, HR
Targu Mures, MS
Chisinau, R. Moldova
Cluj, CJ
Stolniceni-Prajescu, IS
Lunca De Sus, HR
Iasi, IS
Tg.Secuiesc, CV
Oradea, BH
Arad, AR
Cluj-Napoca, CJ
Sanislau, SM
Timisoara, TM
Bradut, CV
Resita, CS
Baia Mare, MM
Satu Mare, SM
Bistrita, BN
Bacau, BC
Bucuresti,
Dragodana, DB
Navodari, CT
Constanta, CT
Bacau, BC
Vaslui, VS
Scornicesti, OT
Arad, AR
Bucuresti,
Farcasa, MM
Bucuresti,

Nume
Caruceru Paula
Castagneto Sincu Viorica Maria
Catana Miriam Andreea
Cauneac Diana
Cazacu Simona-Eleonora
Cermean Cristina Natalia
Cernea Alina
Cesa Ioana
Chelariu Angelica
Chelaru Loredana
Chelu Vera-Mirabela
Chevorchian Elena
Chiosa Mihaela Denisa
Chirlejan Carmen Mihaela
Cimpoi Bogdan George
Ciorica Maria Daniela
Comanici Vasile Ciprian
Constatinescu Adriana
Cornila-Bastovanov Sybille
Cosma Keuser
Costache Elisabeta
Cotrau Ioan
Cotuti Saveta
Craciun Monica
Creciun Rodica
Crihana Ana Cristina
Crisan Alina
Crudu Liliana
Curliuc Svetlana
Danila Magdalena
David Otilia
Demeter Edit Amalia
Diaconu Mihaela
Dimitrova Liudmila
Dinu Dorel
Dobranici Mariea
Doroftei Adela Simona
Dragulescu Ionela
Dulcianu Lacramioara
Dumea Tereza
Dumitru Ileana Costinela
Dutu Sanda Adela
Ene Ionela
Enea Ana Maria
Enea Mihaela
Enii Mariana
Enus Chety
Farcas Maria
Farnas Renata Julia
Fechete Maria
Fekete Ella

Localitate
Ruginesti, VN
Medias, SB
Cluj-Napoca, CJ
Sibiu, SB
Craiova , DJ
Ineu, AR
Agas, BC
Telciu, BN
Bucuresti,
Sascut, BC
Craiova , DJ
Bucuresti,
Craiova, DJ
Vatra Dornei, SV
Iasi, IS
Bucuresti,
Fagaras, BV
Ploiesti, PH
Timisoara, TM
Constanta, CT
Constanta, CT
Salonta, BH
Salva, BN
Targoviste, TG
Rn Stefan Voda, R. Moldova
Bacau, BC
Deva, HD
Iasi, IS
Chisinau, R. Moldova
Cluj-Napoca, CJ
Cluj-Napoca, CJ
Sovata, MS
Racaciuni, BC
Chisinau, R. Moldova
Brasov, BV
Bacau, BC
Oradea, BH
Plugova, CS
Scheia, IS
Prajesti, BC
Bucuresti,
Slatina, OT
Com. Jilava, IF
Recas, TM
Moinesti, BC
Rn. Singerei, R. Moldova
Constanta, CT
Bacau, BC
Sarmasag, SJ
Popeni, SJ
Tirgu Mures, MS
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Nume
Fenigli Aniko
Ferent Elena
Fincu Carmen
Frasinescu Geanina
Fuerea Nina
Gabor Ioana-Lucia
Gabor Iulian
Gadalean Ionela Daniela
Gaidur Carmen
Galusca Iosif Alexandru
Garbo Corina Lacramioara
Garciu Manuela
Gavrila Florin
Gavrilita Veronica
Gergely Tiberiu
Gheorghe Daniela-Ruxandra
Gherca Ciprian Daniel
Gheti Melisa
Giregan Florica Elena
Giregan Radu Cornel
Giugula Adriana
Giurca Florin Cristian
Glavasc Lenuta
Goran Daniela Carmen
Gutoi Piroska
Guzovschii Deonis
Gyepesi Laszlo
Hagiu Elaria Petronela
Har Monica Tunde
Hogea Andrei-Adrian
Ianas Maxim Marian
Ibanescu Maria
Ignisca Emilia
Illes Alina Mariana
Ioja Vasilica Aurel
Ionescu Oana Cristina
Iordache Cristian Mihail
Iordan Magdalena
Irimes Ramona Lavinia
Irimia Mihaela
Jermendi Brigitta
Jicarean Rahela Mariana
Jipa Cosmina Simona
Kalcev Veronica
Kallai Gertrud-Henrietta
Kalman Anita
Keri Szilvia Andrea
Kopacz Edit
Kovacs Eniko
Kulcsar Angella
Lakatos Csilla
foreverliving.ro

Localitate
Carei, SM
Sascut, BC
Bacau, BC
Bacau, BC
Gheorghe Doja, IL
Bacau, BC
Bacau, BC
Cluj-Napoca, CJ
Constanta, CT
Bistrita, BN
Turda, CJ
Valea Dacilor, CT
Tirgu Ocna, BC
Rn. Leova, R. Moldova
Petricei, SJ
Bucuresti,
Rachiteni, IS
Vadu Crisului, BH
Bistrita, BN
Bistrita, BN
Bucuresti,
Nasaud, BN
Galati, GL
Ploiesti, PH
Ciceu, HR
Dubasari, R. Moldova
Tusnad, HR
Vaslui, VS
Marghita, BH
Iasi, IS
Sangeorz Bai, BN
Sadova, SV
Tirnova, AR
Arad, AR
Turluianu, BC
Negresti, VS
Topliceni, BZ
Campulung, AG
Oradea, BH
Bacau, BC
Oradea, BH
Lipova, AR
Arad, AR
Chisinau, R. Moldova
Com. Micula, SM
Odorheiu Secuiesc, HR
Marghita, BH
Ciceu, HR
Harman, BV
Valea Rece, HR
Ciceu, HR

Nume
Lakatos Szilvia
Laza Daniela
Laza Norbert
Leucuta Adriana
Linca Cornelia Iuliana
Lipai Elena Otilia
Lockli Eliza Maria
Lucaci Luca
Lupo Viorica Livia
Lupu Cristina Nicoleta
Lupu Lenuta
Macovei Veronica
Magulean Florica
Maior Elisabeta
Mamut Ghiulsen
Manate Daniel
Manea Florina
Manescu Raluca Mihaela
Marc Ciprian Daniel
Marin Gabriela Sabina
Marthi Tunde Erzsebet
Martin Nedelia
Marton Eva
Matea Florica
Matei Paula-Ioana
Matis Zsuzsa
Mihalachi Emanuela Loreta
Militaru Marian
Mitrea Anca
Mosneagu Daniela
Muntean Denisa
Munteanu Cornelia
Muresan Ana-Maria
Muscari-Salvan Carmen-Maria-Ve
Mustata Andrei Romeo
Nagy Emese Hajnal
Nayef Ahmad
Neagoe Alexandra Adina
Nechifor Carmen Doina
Nechifor Gina
Nechilciuc Ana Maria
Nica Viorica-Paula
Nicola Lucretia
Nicolau Violeta
Nita Mihaiela
Nitu Gabriela
Nitu Timea
Oancea Mariana
Obreja Anisoara
Ognean Cornel
Olteanu Cristina Ioana
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Asistent Supervizori

Localitate
Ciceu, HR
Lunca, BH
Oradea, BH
Oradea, BH
Craiova, DJ
Oradea, BH
Livada, SM
Bacau, BC
Oradea, BH
Vaslui, VS
Sarata, BC
Rn. Nisporeni, R. Moldova
Nadab, AR
Com. Ceica, BH
Castelu, CT
Arad, AR
Movilita, IL
Com. Floresti, CJ
Santana, AR
Com. Targusorul Vechi, PH
Sanzieni, CV
Iasi, IS
Sandominic, HR
Bucuresti,
Sibiu , SB
Sanzieni, CV
Bacau, BC
Craiova, DJ
Vaslui, VS
Vaslui, VS
Timisoara, TM
Bucuresti,
Ocna Mures, AB
Bistrita, BN
Constanta, CT
Cristuru Secuiesc, HR
Bacau, BC
Cornu, PH
Comanesti, BC
Ramnicu Sarat, BZ
Constanta, CT
Constanta, CT
Arad, AR
Bucuresti,
Ploiesti, PH
Galati, GL
Miercurea Ciuc, HR
Bucuresti,
Bacau, BC
Deva, HD
Cluj-Napoca, CJ
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Nume
Olteanu Suzana
Onaca Tabita Mihaiela
Orban Annamaria
Osman Mirela
Pal Izabella
Pall Robert
Pantea Cornelia Mariana
Pantis Dorel
Parghel Laura Corina
Pasarica Carmina Greta
Patrascu Emilia
Patrichi Andrei
Petcut Lavinia Diana
Petre Daniela
Petrica Lenuta
Petrut Eunice Rebeca
Pitic Rodica-Dorina
Plamuti Nicoleta
Pop Alexandra
Pop Daniela
Pop Daniela
Pop Florin Viorel
Popa Adriana Gheorghita
Popa Maricica Monica
Popescu Monica
Posmagiu Maria
Postica Lidia
Preda Cristina
Preda Elena-Nusa
Profir Daniela Silica
Purcarea Stefania Ana Maria
Puscau Valentina Natalia
Rachieriu Florinica
Raduly Zsuzsa
Rente Csilla Katalin
Retea Eduard
Roman Vasilica Stefania
Rosca Andreea
Rujoiu Maria Vanessa
Rusu Alexandrina
Sabau Diana Anamaria
Sajtos Renata Eva
Salagean Hadasa Cristiana
Sandor Katalin
Sava Camelia
Sava Lidia Daniela
Scintei Carmen Mirela
Semagaev Lucia
Serban Iuliana Madalina
Seres Genunea
Sfichiu Eleonora

Asistent Supervizori
Localitate
Bucuresti,
Oradea, BH
Miercurea Ciuc, HR
Constanta, CT
Sanzieni, CV
Tg.Secuiesc, CV
Curatele, BH
Oradea, BH
Baile Herculane, CS
Vaslui, VS
Nicolae Balcescu, BC
Soars, BV
Arad, AR
Bacau, BC
Bacau, BC
Prigor, CS
Cenad, TM
Constanta, CT
Bistrita, BN
Oradea, BH
Medias, SB
Cluj-Napoca, CJ
Brasov, BV
Roma, ITALY
Vaslui, VS
Com. Panatau, BZ
Chisinau, R. Moldova
Cobadin, CT
Ploiesti, PH
Constanta, CT
Constanta, CT
Tinaud, BH
Tg.Neamt, NT
Ciceu, HR
Petreu, BH
Bacau, BC
Baia Mare, MM
Targu Mures, MS
Cluj-Napoca, CJ
Cluj-Napoca, CJ
Arad, AR
Petricei, SJ
Cluj-Napoca, CJ
Odorheiu Secuiesc, HR
Constanta, CT
Baia Mare, MM
Barlad, VS
Rn. Telenesti, R. Moldova
Constanta, CT
Oradea, BH
Voitinel, SV

Nume
Soare Ioan
Soldanescu Nastinca
Sova Iulian
Sperneac Elena Laura
Spiridon Irina-Pusa
Stanciu Aurel Violeta
Stancu Mihaela-Rodica
Stefan Melanie
Stoica Mariana Carmen
Strateanu Gina
Stroia Liliana
Susa Alexandra Gabriela
Szep Erika Henrietta
Szilagyi Ferencz
Tamas Dorina
Tarca Roxana
Telcean Petrescu Claudia
Teodorescu Elisabeta
Tifrea Mariana
Titi Ferenc
Toader Nicoleta
Todica Diana
Todorescu Anita
Toflia Marinela
Tomozei Xenofon Daniel
Tomse Iaruska Iarmilka
Tomulescu Silvia-Nicoleta
Toporan Maria
Tusa Marilena
Udrea Violeta
Ungurean Natalia
Ursu Tatiana
Vancea Monica
Varan Marinela Ana
Varga Adrian Nelu
Vas Terez
Veber Valerica
Velescu Luiza
Verzea Alexandra Oana
Vida Maria
Vieriu Irina Dumitrita
Vilcu Monica Eugenia
Vilcu Vera
Virag Beata Erzsebet
Viragos Angelica
Voian Florica
Voicu Livia Elena
Volinschii Elena
Vrinceanu Alexandra Georgiana
Vrinceanu Constantin
Zav Ioan Toma

Localitate
Bacau, BC
Gura Humorului, SV
Bacau, BC
Bucuresti,
Barlad, VS
Ploiesti, PH
Craiova , DJ
Constanta, CT
Magura, BC
Letea Veche, BC
Iasi, IS
Oradea, BH
Band, MS
Miercurea Ciuc, HR
Cluj-Napoca, CJ
Bistrita, BN
Com. Bistret, DJ
Baia Mare, MM
Bocsa, CS
Sat Sintion, BH
Bucuresti,
Arad, AR
Timisoara, TM
Bacau, BC
Deva, HD
Com. Suplacu de Barcau, BH
Lehliu-Gara, CL
Mangalia, CT
Cluj-Napoca, CJ
Bucuresti,
Chisinau, R. Moldova
Buhusi, BC
Tileagd, BH
Paulesti, SM
Oradea, BH
Pauleni, HR
Bucuresti,
Constanta, CT
Oradea, BH
Satu Mare, SM
Suceava, SV
Bogdanessti, BC
Rn. Ungheni, R. Moldova
Valea Lui Mihai, BH
Braila, BR
Pincota, AR
Bucuresti,
Rn. Cantemir, R. Moldova
Zarnesti, BV
Comanesti, BC
Gura Raului, SB
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SUCCESS DAY
Locul unde
NU EXISTĂ LIMITĂ de viteză
pentru AFACEREA TA
Redal Expo, Sibiu – 19 noiembrie
Invitat special: Berkics Miklós, Diamant Manager

Autorii textelor sunt pe deplin responsabili pentru informaţiile prezentate în materialele publicate.
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