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Darul timpului

Vă amintiţi de acel film din urmă cu câţiva ani despre un tânăr care avea o
telecomandă cu care putea controla timpul? Cred că se numea Click.
Când mă gândesc la toate lucrurile care se întâmplă în întreaga lume Forever
mi-aş dori să pot împrumuta acea telecomandă şi să încetinesc curgerea
timpului, ca să vă pot vizita pe toţi în fiecare an. Gândiţi-vă! Am putea
folosi acea telecomandă şi ca să trecem mai repede peste momentele grele!
Totuşi, am observat că, atunci când lucrurile devin
complicate sau grele, devenim mai umili, mai buni
şi mai recunoscători şi cred că sunteţi de acord
că acestea sunt nişte calităţi extraordinare. Aşa că
poate nici nu avem nevoie de telecomandă pentru
ca timpul să treacă mai repede. Poate avem nevoie
doar de puţin mai multă răbdare.

MESAJUL FONDATORULUI COMPANIEI & MESAJUL DIRECTORILOR GENERALI

Îmi amintesc de un citat care spunea: „Vestea proastă
e că timpul zboară, vestea bună e că tu eşti pilotul.”
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Ce mesaj puternic! Poate că nu controlăm timpul,
dar sigur controlăm ceea ce facem cu el. Profitaţi de
perspectiva pe care v-o oferă noul an. Acordaţi-vă
câteva momente să analizaţi lucrurile pe care le-aţi
făcut, în care aţi investit timp în 2016 şi care au
meritat efortul, dar şi timpul pe care aţi fi putut să-l
cheltuiţi mai bine. Cum vă puteţi folosi darurile şi
abilităţile ca să faceţi bine celor din jurul vostru?
În acest An Nou, provocarea noastră către fiecare
dintre voi este să vă împărtăşiţi talentele şi să fiţi
pregătiţi să-i inspiraţi şi pe alţii, indiferent unde vă
poartă paşii. Există, în întreaga lume, milioane de
FBO, staff, prieteni şi membri ai familiei care pot
deveni un vector al binelui, dacă şi noi, la rândul
nostru, suntem dispuşi să împărtăşim. Vedeţi, asta
e esenţa succesului – să ne dorim să dăruim din
talentele, darurile şi oportunităţile noastre. Toate
acestea le fac celorlalţi viaţa mai bună şi, implicit,
şi pe a noastră.

Chiar dacă sezonul sărbătorilor s-a încheiat, în
Forever avem oportunitatea să dăruim tot anul.
Să oferim încurajare. Să împărtăşim bunătate.
Să sporim încrederea. Să fim adevăraţi lideri.
Să împărţim din timpul nostru.
Aceste daruri sunt cele care vor avea impact
pe termen lung, mult după ce jucăriile sau noile
electronice vor fi uitate. Acestea sunt darurile care
au cu adevărat oportunitatea de a schimba vieţi.
Vă mulţumesc pentru implicarea voastră în 2016
şi abia aştept să lucrăm şi să dăruim împreună şi
în 2017.
Mereu al vostru,

Rex Maughan
CEO, Forever Living Products

Sunteţi pregătiţi pentru

SUCCES DUBLU
Cum zboară timpul, dragii noştri!
Iată-ne în momentul unui început plin
de speranţe, demn de toată mândria.
Sărbătorim intrarea în 2017 şi 18 ani
de când s-a născut Forever Living
România. Compania noastră a ajuns
la vârsta majoratului. Iar noi suntem
pregătiți să ne desprindem de orice
urmă de confort, teamă, îndoială, iar
asemenea unui adult aflat la început
de drum, să ne aventurăm cu
încredere totală în cele mai frumoase
călătorii Forever.

Echipa ţării noastre s-a format în
jurul unui nucleu de oameni curajoşi,
capabili, lideri de neoprit. Vă suntem
recunoscători celor care sunteţi cu
noi de la primii paşi şi celor care
v-aţi alăturat trup şi suflet marii
noastre familii pe parcurs. Împreună
cu voi trăim cea mai palpitantă şi
provocatoare experienţă pe care
ne-o putem imagina – construim un
nou stil de a trăi, ne lăsăm amprenta
asupra vieţii celor din jur, ne aducem
contribuţia la împlinirea promisiunii
de a face din această lume un loc
mai bun, mai primitor pentru
cei de azi şi pentru generaţiile
care vor urma. Ce poate fi
mai frumos și mai înălțător?

Am bifat un 2016 magnific.
A fost un an cu adevărat
excepţional şi suntem
siguri că cei mai mulţi
dintre voi aţi atins
ţelurile pe care vi
le-aţi stabilit. Succesul
vostru, împlinirea
voastră personală și
profesională prin ajutorul
oferit celorlalți au dus la
succesul formidabil al
companiei – o creştere
de 25 la sută, calificări
record pe toate treptele
Planului de Marketing,
la stimulentele şi
programele Forever
România.
Vă felicităm din inimă
pentru aceste reuşite
remarcabile. Ştim că
toate aceste împliniri
frumoase sunt doar un
impuls pentru a merge
mai departe, mai sus.
Ştim că pentru voi, nici
cerul nu este limita. Şi
suntem convinşi că până
azi, când citiţi aceste
rânduri, aţi avut deja primele
întâlniri cu echipa şi aţi pus
la punct strategia pentru
următoarele douăsprezece luni.
Suntem siguri că nu veți lăsa
anul 2017 să vă conducă.
foreverliving.ro

Că veți demonstra că voi sunteți la
cârma lui și că îi purtați zilele spre
ceea ce vă doriți mai mult și mai mult.
Marea provocare a fost lansată – 2017
este anul F.I.T. Ce poate fi mai frumos
decât să muncim împreună pentru a
arăta bine şi a ne simţi bine? Industria
de wellness şi beauty se află în plin
avânt și există o poftă imensă pentru
sănătate și stare de bine. Iar noi
suntem tot ce-şi pot dori mai valoros
şi eficient cei care sunt hotărâţi să-şi
trăiască viaţa în echilibru şi armonie.
Avem produse excepţionale cărora
li s-a dus vestea, avem pachetele
F.I.T. E nevoie doar ca transformarea
să înceapă cu noi, să fim produsul
acestor produse. Iar împreună,
putem crea o mişcare F.I.T., un trend
care să se propage în întreaga ţară.
Fiţi conştienţi de această forţă şi
folosiţi-o complet!
Gregg Maughan, preşedintele
companiei, ne îndeamnă să ne
dublăm vânzările. Este deviza sub
care ne propune să ne aşezăm
toate acţiunile, toate ţelurile, toate
eforturile. Poate vi se pare exagerat,
dar nimic nu e imposibil când ne
dorim intens şi când sporim iubirea,
pasiunea, responsabilitatea pentru
fiecare pas. Nimic nu e imposibil, iar
tot ce aţi făcut în 2016 v-a pregătit
pentru succes dublu în 2017.
De aceea, orice vă propuneţi acum
– nivelul de Manager, stimulentul
Chairman’s Bonus sau Eagle Manager
– orice calificare stă sută la sută în
puterea voastră. Iar această reuşită
începe chiar de azi. Fără amânare. Azi.
Şi apoi zi de zi, până devine realitate.
Tom Shadyac spunea cândva:
„Adevăratul succes nu înseamnă
doar prosperitate. Este iubire. Este
bunătate. Este starea de familie.”
Vă sună cunoscut?
La mulţi ani de Forever, de succes şi
de bucurie,
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Căutând-o pe Faith

Am fost nu demult în culise la un Success Day din Marea Britanie şi am cunoscut
acolo o familie tânără şi frumoasă – o mamă singură împreună cu fetiţa ei.
Cred că fetiţa mi-a spus că are 8 ani. O s-o numesc Faith (Credinţă).
Am vrut să vă povestesc despre această familie pentru
că în ea recunosc o mulţime dintre noi. Şi pe măsură ce
le ascultam, mă gândeam la milioanele de oameni din
jurul lumii care au un viitor plin de speranţă şi optimist
datorită companiei Forever – chiar dacă s-au confruntat
cu un trecut plin de provocări.

MESAJUL PREŞEDINTELUI COMPANIEI

În timp ce vorbeam, Faith mi-a arătat notiţele pe care
şi le luase când asculta vorbitorii pe scena Success
Day-ului. Scrisese lucruri precum: fii pozitiv, treci peste
obstacole, zâmbeşte cu tot sufletul, munceşte asiduu
etc. Tot ce scrisese şi desenase era motivaţional şi
pozitiv. Am fost inspirat de efortul depus şi de motivaţia
ei de a-şi nota observaţiile pozitive. Am fost mişcat de
faptul că Forever, prin intermediul mamei ei, o învăţase
atât de multe lecţii de viaţă puternice şi aplicabile.
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Cu toţii avem o călătorie şi o poveste care ne-a adus
în Forever. Poveştile noastre sunt diferite în detalii, dar
similare în generalităţi. Indiferent dacă suntem aici pentru
dezvoltare personală, câştiguri financiare, pentru un stil
de viaţă sănătos, pentru a ne face prieteni sau toate de
mai sus, cu toţii vrem să ne îmbunătăţim vieţile şi să ne
rezolvăm o problemă sau două.
Mama lui Faith mi-a spus că a avut parte de unele
întâmplări care i-au ştirbit încrederea în sine, dar că acum,
prin intermediul relaţiilor pe care şi le-a făcut în Forever,
al trainingurilor şi al beneficiilor financiare, se simte mult
mai sigură pe ea. Ştiu că nu este singura în situaţia asta,
pentru că am întâlnit nenumăraţi oameni în lume care s-au
reconstruit pe sine şi le sunt recunoscător tuturor liniilor
superioare şi paralele, clienţilor şi acelor FBO speakeri
şi gazde la evenimente care sunt dispuşi să-i ajute pe
Forever Business Ownerii noştri să se simtă mai bine şi
să-şi recâştige încrederea în sine. Nu există sentiment mai
plăcut decât să iubeşti persoana pe care o vezi în oglindă!

Pe când îmi luam rămas-bun de la Faith şi mama
ei, amândouă şi-au exprimat recunoştinţa faţă de
oportunitatea Forever. Am simţit speranţa şi optimismul
lor cu privire la viitor, a fost un sentiment incredibil, şi
le sunt recunoscător, lor şi vouă tuturor care aţi ales
Forever pentru a vă îmbunătăţi atât propria viaţă, cât şi
pe cea a persoanelor pe care le iubiţi.
Scurta noastră întâlnire m-a inspirat, dar m-am şi
întristat, totodată, la gândul că există încă multe familii
precum cea a lui Faith care nu ştiu nimic despre Forever.
Şi atât de mulţi ar putea beneficia de oferta noastră!
Aşa că vreau să vă provoc pe fiecare să faceţi mai
mult. Să vorbiţi cu mai mulţi oameni, să daţi mai multe
telefoane, să folosiţi şi să distribuiţi mai multe produse.
I-am anunţat pe toţi Country Managerii, membrii GLT şi
staff-ul din întreaga lume că noul nostru obiectiv este
SĂ NE DUBLĂM VÂNZĂRILE, deoarece am încredere în
voi şi simt responsabilitatea împărtăşirii oportunităţii cu
cât mai mulţi oameni. Sunt convins că, dacă toţi am privi
recrutarea mai degrabă ca pe o căutare de „Faith” decât
ca o acumulare de puncte credit, cu siguranţă NE-AM
DUBLA VÂNZĂRILE. Mulţi vor spune „nu încă”, înţeleg
asta, dar mulţi vor spune da şi, cine ştie, într-o zi poate
veţi întâlni o fetiţă şi pe frumoasa ei mamă şi vă promit
că, odată acest lucru întâmplat, nu le veţi uita niciodată.
Ştiu că nu le veţi uita!
Continuaţi să zâmbiţi,

Gregg Maughan
Preşedinte Forever Living Products International
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Cum arată 18 ani
de succes continuu?
Vajda Katalin este mai mult decât un Forever Business Owner. Fără doar
şi poate, este o femeie puternică, imaginea reușitelor, a perseverenţei, a
pasiunii şi mai mult decât orice, dovada că atunci când iubeşti oamenii şi
îi ajuţi să-şi împlinească visuri „eşti condamnat la succes”.
Cu numeroase provocări în viaţa personală şi nu numai, în 2016 ea a
bifat al 18-lea an de succes constant în Forever România şi poate cel
mai bun din toată cariera ei. Aflăm cum a reuşit şi ce o motivează să
rămână mereu în vârf, într-unul dintre cele mai emoţionante
interviuri marca Forever.

Povestea mea în această afacere
a început în 1998, când am primit
o informaţie despre oportunitatea
Forever. Pentru asta, am călătorit
700 km la Budapesta. Am
participat la un eveniment, unde
am avut ocazia să ne întâlnim cu
Rex Maughan, fondatorul compa
niei. Ne-a promis că, dacă vom
deveni Manageri, va deschide
firma şi în România.

foreverliving.ro

Din start, am acceptat această
provocare. Am conştientizat
că n-o să fie uşor şi că trebuie
să plătim preţul succesului. În
fiecare zi mergeam la serviciu la
spital, după-amiaza la prezentări,
iar copilul nostru a dormit mai
mult în maşină decât în patul
lui. Săptămânal, mergeam de 2
ori 500 km până la depozitul din
Debrecen, după produse.

Lunar, am participat la fiecare
eveniment cu echipa noastră
mergând cu autocarul şi astfel am
devenit o echipă unită şi eficientă.
Am dezvoltat această afacere
cu toată dragostea, n-am simţit
oboseală, niciodată, am lucrat cu
mult entuziasm, cu pasiune, cu
multă încredere, dând tot ce e mai
bun din noi. Nu am avut condiţii,
dar întotdeauna am găsit soluţii.
Astfel, am ajuns în 3 luni
Manageri, pentru că am avut
oameni care ne-au urmat cu
multă încredere şi am mers
împreună pe acelaşi drum. Pentru
că am avut o dorinţă arzătoare,
de fier, am vrut să devenim liberi,
ne-am dorit ca soarta noastră
să fie în mâinele noastre, să
călătorim mai mult şi să trăim
viaţa pe care o merităm. Am
ştiut şi că dacă o să avem un
cabinet particular, nici aşa nu
o să avem această libertate
şi viaţa de calitate pe care o
dorim. Forever a fost şi este
o şansă unică. Cu Forever,
viaţa noastră s-a schimbat
radical. Stilul de viaţă
Forever nu se compară
cu nimic. Rex s-a ținut de
promisiune şi a deschis
sediul din Bucureşti.
Întotdeauna oferă mai
mult decât promite, am
fost invitaţi şi în America
la sediul firmei. Asta a fost
cireaşa de pe tort.

FOREVER SUCCES

Cum a început şi cum a
fost, pe scurt, călătoria
dumneavoastră în Forever?
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Aţi fost vreodată tentată
să renunţaţi la activitatea
Forever?

Acolo, am simţit într-adevăr cum
e să fii apreciat la adevărata ta
valoare. Am realizat ce companie
puternică e în spatele nostru, că
e sigură şi am fost şi sunt mândră
că reprezint aşa o firmă, zi de zi.
Eu ştiu că asta e misiunea mea.
Să ajut cât mai mulţi oameni să fie
liberi. Forever a devenit viaţa mea
şi o să fac această activitate cât
trăiesc.

Niciodată, în niciun fel, nici
măcar atunci când lucrurile au
fost foarte grele. Nu ştiu ce
făceam fără această companie.
Cum puteam să-mi permit să-i
ofer o viaţă bună şi studii de
calitate şi să fiu un exemplu de
urmat pentru fiul meu dacă aș fi
renunţat?! Pe mine, provocările
și greutățile m-au motivat
mereu și m-au ajutat să-mi învăț
totodată și copilul să nu renunțe,
indiferent de situație.

Ştim că, de-a lungul
timpului, aţi trecut prin
numeroase provocări.
Cum aţi reuşit sau ce v-a
ajutat să treceţi peste ele
şi să rămâneţi mereu un
lider desăvârşit în afacerea
Forever?
Da, am întâmpinat multe
provocări. În 2001 s-a întâmplat
ceva pentru care nu au fost
de ajuns nici dragostea, nici
cunoştinţele, nici banii, nici
relaţiile, nici unitatea... nimic,
pentru că a fost un lucru mai
puternic - moartea. A decedat
soţul meu.

FOREVER SUCCES

Am avut două posibilităţi: ori
muream şi eu, ori mergeam
mai departe să realizez toate
planurile noastre. Am ales a doua
variantă. Pentru că am avut o
responsabilitate faţă de echipa
noastră şi faţă de copilul meu.
Noi, cândva, am promis ceva,
oamenii au avut încredere în
noi şi trebuia să fiu un exemplu
de urmat pentru echipa mea şi
pentru copilul meu. Am învăţat să
trăiesc cu durerea mea, e ciudat,
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dar câteodată şi durerea poate
motiva, am mers mai departe
şi echipa a devenit familia mea
mare, care întotdeauna mi-a dat
putere şi forţă. Mi-a transmis
multă energie, iar când este
vorba despre această afacere,
starea mea imediat se schimbă.
Când lucrez cu oamenii mă simt
foarte bine, în largul meu. Simt că
trăiesc cu adevărat, iar această
afacere este viaţa mea.
Provocările vieţii te fac mai
puternic, te obligă să-ţi depăşeşti
limitele şi de cele mai multe ori te
ajută să fii mai bun, să te dezvolți
ca persoană. E cea mai mare
posibilitate să te cunoşti pe tine
însuţi, să afli cine eşti tu, care
sunt capacităţile tale. Te ajută să
conştientizezi lucrurile care se
petrec cu tine şi în jurul tău.
Între timp, am
conştientizat că m-am
născut să fiu învingătoare.
Ştiu că oamenii au nevoie
de mine. Misiunea sau
menirea mea este să-i
ajut pe alţii să trăiască
mai bine, să fie mai
sănătoşi, să aibă o viaţă
de calitate. Să le dau
curaj, speranţă oamenilor
să-şi urmeze visurile, să
le ofer inspiraţia necesară
pentru a-şi depăşi fricile,
încrederea într-un viitor
mai bun şi pentru asta să
accepte schimbarea.

Sunteţi un lider cu
succes constant în
activitatea Forever.
Aţi fost mereu în topurile
FBO, dar în 2016 aţi
cunoscut o ascensiune
impresionantă.
Povestiţi-ne puţin ce a fost
diferit faţă de anii trecuţi.
Da, am fost mereu prezentă în
topurile Forever România. Am
fost calificată mereu la programul
de maşină și la Raliul Global,
la diferite nivele. Pentru că eu
consider că timpul e egal cu viaţa.
În viaţa mea, fiecare oră, minut,
secundă sunt importante şi au
valoare. Eu niciodată n-am putut
gândi pe termen scurt, nu am timp
pentru aşa ceva. Dacă pun umărul,
investesc timp, energie, bani,
atunci rezultatele vor fi Forever,
stabile şi în continuă creştere.
Dacă îmi doresc să realizez ceva
în viaţă, mă gândesc doar pe
termen lung şi realizez ce mi-am
propus cu toată încrederea,
dragostea, plăcerea, entuziasmul
şi pasiunea, dând tot ce e mai
bun din mine. De dimineaţă până
seara îmi ajut colaboratorii, dar
nu simt că lucrez, pentru mine
asta înseamnă un stil de viaţă.
Eu mă îmbolnăvesc dacă nu pot
să-i ajut pe alţii sau nu pot să fac
această activitate minunată. Abia
aştept ca în noul an să continuăm
planurile noastre şi să mergem
mai departe.
Şi anul trecut am făcut acelaşi
lucru, nimic altceva. Am muncit
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mult, în mod perseverent,
consecvent, am lucrat cu oameni
potriviţi, care au ştiut ce vor. Am
ajutat foarte multe persoane să
atingă diferite nivele în Planul de
Marketing. Cum ştiţi foarte bine,
munca noastră se bazează pe
ajutorul acordat altora. Dacă te
concentrezi pentru ca oamenii
din echipă să-şi realizeze visurile,
eşti condamnat la succes. Și
în 2016 au venit oameni noi în
echipa mea, așa că automat
m-am calificat la peste 2.500 de
puncte la Raliul Global, la nivelul
3 al stimulentului Forever2Drive
şi, în plus, la Chairman’s Bonus.
Sincer, eu m-am concentrat
pe colaboratorii mei, am lucrat
zilnic. Mă bucur că am realizat
Chairman’s Bonus în anul care
tocmai s-a încheiat, pentru că am
demonstrat că şi în România poţi
reuşi chiar şi dacă faci singură
această activitate. Dacă faci
munca necesară suficientă, cinstit
şi corect, succesul apare.

Ştim că, de-a lungul
timpului, aţi investit foarte
mult în oameni şi în
echipa dumneavoastră.
De ce credeţi că este impor
tantă această investiţie?
Da, aşa este, pentru mine cei
mai importanţi sunt oamenii din
echipa mea. Este foarte important
ca oamenii din echipă să fie bine
pregătiţi, să învețe cât mai repede
şi cât mai corect această meserie
nouă - Network Marketing. Da, e o
meserie nouă, pe care trebuie să
o înveţi dacă vrei să construieşti
o afacere, o reţea stabilă, care să
funcționeze pe termen lung. Am
învăţat de la cei mai buni în acest
domeniu şi sunt foarte fericită că
am putut şi pot să-i dau echipei
mele această şansă. Pentru că
am învăţat şi învăţăm continuu
această meserie, am învăţat să
fim profesionişti şi loiali în tot ce
facem. Pentru mine a fost şi este
important să ne dezvoltăm ca
persoane, la cel mai înalt nivel.
Deoarece, cu cât te dezvolți mai
mult, cu atât succesul tău în viaţă,
în afacere şi în viaţa particulară
poate fi mai mare! Munca începe,
continuă şi se sfârşeşte cu tine.
foreverliving.ro

Cum aţi simţit că aţi avut
de câștigat din activitatea
Forever, dincolo de
beneficiile financiare
evidente?

pentru că nu e greu dacă
începeţi din timp şi faceţi muncă
perseverentă şi consecventă. Vă
doresc mult succes. Eu, personal,
voi realiza toate stimulentele.

Există nişte câştiguri mai
importante decât banii sau
averea. Sunt mai importante
lucrurile pe care le ducem cu noi
- mă gândesc chiar la dezvoltare
personală, la schimbare, la omul
care devii pe acest drum către
succes. Este cea mai mare
avere, pe care nimeni nu poate
să ţi-o ia niciodată. Fiecare zi
are beneficii şi experienţe pe
care le trăim pe acest drum
spre succes. Libertate, multe
călătorii alături de cei mai buni
FBO din lume, totul la 5 stele,
multe amintiri de neuitat, un
stil de viaţă de calitate, viziune,
încrederea în tine şi în oamenii
din jurul tău, fericire, bucurie,
relaţii, prieteni peste tot,
împliniri, recunoaştere, apreciere
la adevărata ta valoare.

Forever România ajunge
anul acesta la vârsta majoratului, iar dumneavoastră
aţi fost alături de noi de la
începuturi. Ce gânduri vă
încearcă după atâţia ani şi
ce mesaj aveţi pentru FBO
mai vechi sau aflaţi la
început de drum?

An nou, planuri noi. Ce
obiective aveţi în agenda
afacerii Forever în 2017?
În 2017, îmi doresc să ajut cât
mai mulţi oameni să-şi realizeze
visurile, să atingă nivelul de
Manager şi, mai departe, să
realizeze şi să folosească la
maximum programele stimulative,
pentru că sunt valabile pentru
toată lumea. Vreau să-i provoc şi
să-i încurajez pe toţi Managerii din
echipă să fie Eagle Manageri,

Mesajul meu este: faceţi această
activitate în aşa fel încât să nu
simţiţi că lucraţi din greu. Faceți-o
cu pasiune, cu entuziasm, cu
multă dragoste, dăruire, din
plăcere, cu mare încredere,
profesionist, în mod cinstit şi
corect. Faceți astfel încât fiecare
zi să fie un cadou, niciodată să nu
ajungeţi acasă epuizat, ci această
activitate zilnică să vă dea multă
energie şi chef de viaţă. Asta am
învăţat eu în aceşti 19 ani. Aveţi
grijă ca drumul către succes
să fie frumos - clipa succesului
e scurtă, dar drumul rămâne
pentru totdeauna în inima şi în
sufletul nostru. Aveți grijă să nu
vă concentrați doar la succesele
voastre. Ar fi minunat să lăsăm în
urma noastră ceva frumos, plăcut,
valoros şi constructiv. Asta e
menirea noastră, să realizăm ceva
care să rămână viu şi după noi.
Dacă ai curaj şi poţi lupta pentru
asta, cu siguranţă vei reuşi!
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Amplifică-ţi la
maximum motivaţia!
De câte ori nu ţi-ai spus că „trebuie” să faci ceva și niciodată nu ajungi
să realizezi acel lucru? „Trebuie să merg la sală...”, „Trebuie să sun cele
5 contacte zilnice...”, „Trebuie să mă mobilizez să...”. De obicei, avem
tendinţa de a amâna exact lucrurile pe care avem nevoie mai mare
să le facem din timp.
Dorința și voința de a face lucruri
sunt cunoscute sub numele de
motivație și ea este cea care poate
face diferența în tot ce realizezi în
viața personală sau în activitatea ta
Forever. Fiecare parcurge călătoria
ca Forever Business Owner în felul
propriu, dar motivația este un lucru
de care toată lumea are nevoie,
indiferent de nivelul său din Planul
de Marketing.
Există trei căi simple prin care îți
poți maximiza motivația:

Fii devotat
angajamentului tău
Nivelul tău de implicare indică
exact cât de multă voință
investești pentru a-ți îndeplini
obiectivul propus. Odată ce te
implici sau îți iei un angajament
pentru ceva, ești capabil să
găsești și motivația necesară
pentru a continua.
Odată ce știi și hotărăști că nu o să
renunți, îți va fi mai ușor să pornești
la drum și să rămâi concentrat pe
ce ai de făcut. Aruncă o privire pe
Piramida Implicării / Angajamentului
de mai jos și stabilește exact unde
ești cu afacerea ta Forever în
momentul de față.

De exemplu, de fiecare dată când
mă surprind spunând „Trebuie
să înregistrez un video astăzi”,
mă corectez imediat și îmi spun
din nou „Sunt foarte încântată
să înregistrez un video astăzi.”
Îmi aduc, de asemenea, aminte
de țelul meu de a ajuta un milion
de oameni să-și schimbe viețile
prin munca mea și asta mă ține
motivată. Nu pot ajuta oamenii
dacă nu acționez. Este timpul să
treci de la a spune „Trebuie să
fac” la „Vreau să fac”. Îți promit că
lucrurile vor deveni mult mai simple
atunci când le abordezi astfel.

FOREVER MOTIVAȚIE

Ai putea constata că ești mai
implicat în anumite activități –
webinarii, training-uri săptămânale
sau evenimente – decât în altele

– telefoanele zilnice, lista de
contacte etc. Când începi să
conștientizezi nivelul de implicare
în anumite activități și modul
în care le abordezi, vei putea
observa mai ușor unde mai
trebuie să te dezvolți.

8
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NIVELUL DE IMPLICARE

PIRAMIDA IMPLICĂRII/ANGAJAMENTULUI

Nu există rău sau bine când vine
vorba de a stabili „de ce-ul” tău –
trebuie doar să fie acel ceva care
este extrem de important pentru
tine.

O SĂ FAC
IMPLICARE
TREBUIE SĂ FAC
CONFORMARE
PROTESTARE

DE CE AR TREBUI
SĂ FAC?
NU O SĂ FAC

NON-IMPLICARE

Distrează-te în timp
ce muncești
Unul dintre secretele unei vieți
personale sau profesionale
fericite este să treci prin cât mai
multe experiențe pozitive și să
reduci semnificativ numărul celor
negative. Emoțiile pozitive te
ajută să gândești mai creativ și să
rezolvi problemele mai eficient,
bucurându-te în același timp de o
stare de bine.
Când te concentrezi pe ce este
plăcut pentru tine, observi că îți
dorești să repeţi mai des acele
experiențe... și atunci, de ce să
nu-ți faci afacerea mai distractivă?
Oportunitatea Forever nu este
concepută pentru a fi plictisitoare
sau considerată o sarcină ori un
job. A fost creată pentru a-ți oferi
posibilitatea să îți trăiești viața
așa cum îți dorești, în propriii tăi
termeni, și să faci ceea ce îți place
mai mult. Având acest lucru în
minte, hai să vedem unde poți
insera puțin mai multă distracție

permiți călătoriei tale să aibă un
scop și înseamnă că ai un motiv
pentru a face pași în direcția
dorită.

în afacerea ta, chiar din această
săptămână. Poate să găsești o
metodă amuzantă de a-i felicita
pe cei cu reușite din echipa ta,
poate să vă strângeți laolaltă
cu cei din echipă și să faceți un
maraton de o oră în care sunați
contacte, poate să vă oferiți mici
premii/atenții virtuale de încurajare
la finalul unei zile?
Atunci când faci activitățile din
afacerea ta mai distractive, ești
mult mai dornic și motivat să le
duci la bun sfârșit.

Păstrează-ţi mereu
DE CE-ul în minte
DE CE-ul tău oferă un sens și
un scop obiectivelor tale – un alt
lucru esențial atunci când vrei să
trăiești viața pe care ți-o dorești și
să ai business-ul la care visezi.

În „de ce-ul” tău se pot regăsi
copiii și dorința de a consolida un
viitor mai bun pentru ei şi pentru
familia ta ori dorința de a ajuta
și de a oferi valoare unui anumit
număr de oameni în cariera lor
sau, pur și simplu, îți dorești o
viață fericită și împlinită.
Data viitoare când ești în căutarea
unei surse de motivație, vreau să
parcurgi procesul următor:
yy ia o foaie de hârtie și trasează o
linie verticală pe mijlocul ei, de
sus până jos;
yy în partea stângă, notează-ți
prioritățile – limitează-te la trei,
pentru a nu te simți copleșit;
yy în partea dreaptă, notează-ți
marele tău DE CE.
Acest exercițiu vizual te ajută să
ai mereu în minte DE CE este
important să faci toate acele lucruri
trecute în lista de priorități. Îți
amintește că există un scop mai
mare pentru munca pe care o depui
azi și te ajută să rămâi motivat.
Îmbinând viziunea cu angajamentul,
scopul și distracția reușești să duci
la capăt tot ce îți propui.
Cu recunoștință,

În numărul trecut am vorbit despre
importanța viziunii în menținerea
unui tonus pozitiv. Atunci când
oferi motivației tale un sens,

Despre Niyc Pidgeon
Niyc este psiholog pozitivist și mentor pentru succes de talie internațională,
a cărei misiune este să schimbe viețile a un milion de oameni până în 2020.
Niyc este din Marea Britanie, unde a câștigat de curând premiul „Tânărul
Antreprenor al Anului”, dar locuiește în Los Angeles, SUA. Călătorește în toată
lumea pentru a vorbi, instrui și ajuta oameni să-și depășească temerile și
provocările de zi cu zi și să aibă viața pe care și-o doresc.
Niyc a instruit deja sute de FBO pentru succes și ne prezintă secretele ei
printr-o serie de articole interesante, care vă vor facilita accesul la succesul
pe care-l doriți și-l meritaţi.
foreverliving.ro
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2017, cel mai FIT an
pentru SUCCES
Foundation. Inspiration. Transformation. – sunt cei trei piloni pe care se
sprijină Forever FIT – cel mai complex, bine pus la punct şi revoluţionar
program de remodelare corporală.
De la lansarea primei variante şi până astăzi, programul a fost adaptat
nevoilor oricărei persoane. Aşa au apărut, anul trecut, pachetele F15 şi,
odată cu ele, şi o nouă oportunitate de a cunoaşte un succes formidabil în
afacerea Forever.
Corina Bălan, medic consultant al companiei, ne ajută să înţelegem aceste
produse şi ne oferă pârghiile prin care le transformăm din simple pachete
în mină de aur pentru succesul afacerii Forever, indiferent de nivelul la
care se află ea în prezent.
F15 este un program de nutriţie de 15 zile, disponibil
în 3 variante, din care poţi alege în funcţie de stilul de
viaţă, alimentaţia şi condiţia ta fizică, astfel:
yy Începător - dacă exerciţiile fizice şi alimentaţia
sănătoasă sunt o preocupare nouă pentru tine;
yy Intermediar - dacă eşti totuși activ şi mănânci
destul de echilibrat;
yy Avansat - mănânci predominant sănătos, ai deja
propria ta rutină de exerciţii fizice, dar cauţi noi
provocări și metode de a-ți tonifia corpul și de a-ți
revigora organismul.
F15 este un start perfect pentru succesul anului
2017 în afacerea Forever. Să ne gândim puţin. Este
mai simplu să recomanzi şi să vinzi pachete decât
produsele separat, beneficiind astfel de o economie
de timp şi, totodată, de mai multe puncte.

PRODUSUL LUNII – F15

Startul corect este cu programul Clean 9 – 0.470 p.c.,
urmat de F15 – 0.586 p.c. Totalul din aceste două
pachete într-o lună - 1.056 p.c. Acesta poate fi primul
pas în Activul tău de 4 p.c.
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Ideal este ca F15 să înceapă după programul C9, pentru
că cele nouă zile de dietă ajută la resetarea metabolică
şi pregătirea organismului pentru schimbările pe termen
lung care se instalează după F15.
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Conţinutul pachetelor F15 este unic şi complet din
punctul de vedere al suplimentelor:
yy 2 fl. Forever Aloe Vera Gel – veritabilă hrană
vie, cu peste 200 de elemente nutritive cu
biodisponibilitate înaltă;
yy 15 porţii Forever Lite Ultra (vanilie sau ciocolată) –
o porţie conţine: 17g proteine, 1g fibre, 18 minerale
şi vitamine;
yy 90 cps. Forever Garcinia Plus – combinaţie din
fructul de Garcinia şi elemente nutritive specifice,
pentru controlul senzaţiei de foame;

F15, mai mult decât pachete
de produse
Pachetele F15 îți pun la dispoziție alimente şi
suplimente complexe în program, fără a mai fi nevoie
să apelezi la frigider pentru toate mesele, mai ales
în zilele obişnuite când eşti la birou sau în trafic
(exemplu: o masă principală a zilei este asigurată de
Forever Lite Ultra, o gustare de Forever Fiber, un mic
dejun bogat de Forever Aloe Vera Gel și un complex
de vitamine din Forever Therm) - cost aproximativ 30 lei/zi.

yy 30 tb. Forever Therm – vitaminele C, B1, B2, B6
şi B12 asigură un metabolism normal şi energie;
ceaiul verde, cafeaua verde, guarana, extractul de
zmeură ajută organismul să ardă mai multe calorii;

În plus, acestea oferă și o serie de alte beneficii,
pentru care într-un program clasic de remodelare
corporală ai plăti sume considerabile, dar care în
pachetul F15 sunt incluse gratuit:

yy 15 plicuri Forever Fiber – asigură cantitatea optimă
de fibre, te ajută să te saturi mai repede – ideal
pentru cei care nu-şi pot asigura necesarul zilnic
de fibre din alimentaţie.

yy ai dietetician - idei de meniuri în limitele unor Kcal/zi cost aproximativ 100 lei;

Pachetele F15 oferă gradat şi adaptat nevoilor
fiecăruia posibilitatea să-şi construiască un stil de
viaţă şi o alimentaţie sănătoase pe termen lung.
Dar cel mai important, ajută ca aceste schimbări să
nu fie percepute de organism ca o sursă de stres.

yy ai consultanţă de nutriţie - cost aproximativ 150 lei;

yy ai antrenor personal - program de exerciţii persona
lizat necesităţilor - un abonament lunar la sală costă
cel puţin 100 lei;
yy ai consiliere psihologică - modul în care eşti
sfătuit să-ţi observi transformările corpului, cost
aproximativ / şedinţă 100 lei.

2017 este anul FIT în Forever România.
Începem în forţă, provocându-vă să vă
simţiţi mai bine, să arătaţi mai bine și
să vă relansaţi afacerile încă din prima
lună a acestui an.
Participaţi la competiţia Forever din
care toată lumea iese învingătoare!
Detalii, în e-mailul „Fii FIT pentru tine
și pentru succes în 2017!”
Știm că F15, împreună cu C9 vor
transforma vieţi și cariere.
Începe cu a ta!

foreverliving.ro
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Fă bine,
simte-te bine
În Forever, credem că există o mulţime de lucruri pe care le putem întreprinde
pentru a avea un impact major în lume. Fie că este vorba de faptul că dăruim
din timpul nostru personal sau că lucrăm în echipă, încercăm întotdeauna să
facem puţin mai mult bine pentru cei din jur. Este început de an şi momentul
în care, în mintea noastră, cele mai importante obiective prind deja viaţă
chiar înainte de a fi duse la îndeplinire.
Suntem convinşi că fiecare dintre voi şi-a făcut până
acum lista de rezoluţii pentru 2017 – cele mai multe
dintre ele se referă, probabil, la afacere, familie,
copii, călătorii, sănătate şi stare de bine, nu-i aşa?

În Mesa, Arizona, 65% dintre copiii înscrişi în
programe speciale de ajutorare nu primesc
mâncare în weekenduri, mesele fiindu-le asigurate
doar în timpul săptămânii. Cu ajutorul voluntarilor,
AZBrainfood oferă anual acestor copii peste
250.000 de pachete cu mâncare în timpul anului
şcolar. Mai multe echipe formate din angajaţi
de la Sediul Central Forever din America au
participat la ambalarea multora dintre pachete.
Forever sponsorizează, de asemenea, organizaţia
Gilbert Turkey Trot, care încearcă, prin cursele
şi maratoanele organizate periodic, să vină în
sprijinul copiilor defavorizați.

FOREVER

Nu uităm însă că de unde dăm, ni se întoarce
înzecit înapoi. Forever este o companie care a
crescut având la bază dragostea faţă de oameni, iar
succesul este clădit pe dorinţa de a-i ajuta pe ceilalţi
să arate şi să se simtă mai bine. La acestea se
adaugă totodată activitatea fundaţiei Forever Giving
şi numeroasele acţiuni caritabile în care s-au implicat
nu doar angajaţi, ci şi ţări din familia Forever. Vă
prezentăm doar câteva dintre campaniile caritabile
coordonate de colegii noştri, care au avut un impact
răsunător în anul ce tocmai s-a încheiat. Dincolo de
statistici şi rezultate, satisfacţia şi bucuria de a fi de
ajutor şi de a face o diferenţă în lume reprezintă cele
mai importante câştiguri:

AZBrainfood
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Feed my Starving
Children

Voluntarii de la Feed my Starving
Children lucrează zi de zi la
pregătirea pachetelor cu alimente
MannaPack, special concepute
pentru a combate malnutriţia în
rândul copiilor defavorizați. În
fiecare zi, parteneri din întreaga
lume distribuie aceste pachete
în clinici, orfelinate şi în centrele
în care se desfăşoară programe
care luptă împotriva acestei
condiții medicale. Până în
prezent, au reuşit să distribuie nu
mai puțin de 1.548.296 de porţii
de mâncare copiilor neajutoraţi
din întreaga lume.
În 2016, colegii noştri din
departamentele IT şi Resurse
Umane de la Sediul Central
şi din Resorturile Forever
s-au organizat în echipe şi au
contribuit la demersul iniţiat
de fundaţia “Feed my Starving
Children”. Cu pachetele
pregătite de voluntari într-o
singură zi, Forever a contribuit la
hrănirea a 98 de copii, timp de
un an. Acest lucru a însemnat
pregătirea și distribuirea a 166
de cutii mari de mâncare şi a
35.856 de porţii individuale.

Maratonul Distance
for the Difference

Distance for the Difference este
un maraton de 5,6 km care se
desfăşoară în scop caritabil în
centrul Phoenixului, cu scopul
de a veni în sprijinul copiilor
internaţi la Spitalul din Phoenix.
Distanţa pe care se desfăşoară
maratonul nu este deloc aleasă
întâmplător. Fiecare pas parcurs
reprezintă ajutorul oferit unuia
dintre cei 18.286 de copii care au
fost internaţi măcar o noapte în
Spitalul pentru Copii din Phoenix, anul trecut.

Echipa Forever, formată din colegi din
departamentul de Resurse Umane, a participat
în luna octombrie la această cauză nobilă şi a
făcut tot posibilul ca prin performanțele lor la
maratoane să adune cât mai multe donaţii pentru
micuţii internaţi în spitale.

Suntem bucuroși și mândri de numeroșii FBO
din România care, de-a lungul timpului, s-au
implicat cu tot sufletul și cu toată deschiderea
în numeroase acțiuni caritabile inițiate de ei
înșiși sau de companie, printre care amintim
„Dăruim Colectiv. Dăruim Forever.” sau
„Darul nostru. Zâmbetul lor.”, dar și Forever
Giving sau „Pack For Phineas”.
foreverliving.ro

Alege să faci bine!
Nu există un moment mai bun decât acum, la început
de an, să te gândeşti la o cauză nobilă în care ai vrea
să te implici în 2017. Nu există un sentiment mai
frumos decât cel de a dărui necondiţionat dragoste
şi ajutor în jur.
Te provocăm ca, în 2017, să organizezi sau să te
implici împreună cu echipa ta într-o acțiune de
voluntariat care este aproape de sufletul vostru.
Postaţi campaniile voastre pe social media, folosind
hashtag-ul #FLPVolunteers. La sfârşitul anului, adunăm
roadele binelui în Forever România şi cântărim bucuria
şi ajutorul pe care le-am dăruit celorlalți!
13

Cât de Forever
Business Owner ești?
M-am uitat deseori la oamenii din jur și m-am întrebat ce îi deosebește pe
antreprenori de cei care sunt angajaţi. Răspunsul mi l-am dat în timp, iar el se
rezumă la patru caracteristici: viziune, pasiune, disciplină și responsabilitate.
Iar la ultimul capitol, responsabilitate, antreprenorii excelează.
Același lucru se întâmplă și atunci când ești Forever
Business Owner. La intrarea în afacere știi că vei
avea libertatea de a te dezvolta cum vrei – ești
propriul tău șef, alegi când, cât și cum muncești,
ai obiective proprii și planuri personale pentru a le
atinge. În același timp, în Forever există reguli, iar
acestea trebuie urmate, alături de legislația care
reglementează inițiativele private în România.

FOREVER – INSTRUIRE

Chiar dacă cele mai multe companii din România
sunt deschise sub denumirea de SRL (Societăți
cu Răspundere Limitată), cei care le inițiază și
administrează trebuie să urmeze anumite reguli și
au, de fapt, reale responsabilități. Ei dau socoteală
în fața autorităților, a diverselor instituții care
reglementează mersul afacerilor. Dar răspund și de
evoluția afacerii și, implicit, de salariile și nivelul de
trai al angajaților.
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Forever îți oferă oportunitatea
de a începe o afacere cu
riscuri și investiții minime, dar
nu îți preia și responsabilitățile
care decurg din ea.
Faptul că ai pornit această
afacere nu se poate confunda
cu un joc – dacă merge, bine,
dacă nu, tot bine. Afacerea
funcționează sigur – dovadă
milioanele de FBO de pe
întreaga planetă. Succesul ei
depinde însă de seriozitatea
cu care o abordezi și de
responsabilitatea pe care o
dovedești, în diferite situații:

Responsabilitatea
faţă de companie.
Forever Living Products te-a primit în rândul
membrilor ei și ți-a oferit șansa de o reprezenta.
Imaginea pe care organizația o are în acest moment
și nivelul de prosperitate și stabilitate la care a ajuns
sunt rezultatul a aproape 40 de ani de efort continuu.
Prin semnarea Formularului de Înscriere te-ai angajat
să respecți Politicile Companiei. În același timp,
în calitate de FBO ai și o obligație morală, aceea
de a te ridica la înălțimea organizației din care faci
parte prin felul în care te prezinți, vorbești, acționezi,
prin impresia pe care o lași și influența pe care o ai
asupra celor din jur.

Responsabilitatea
faţă de coechipieri.
Există conjuncturi în viață în care responsabilitatea
nu este negociabilă. De exemplu, în calitate de
membru al unei familii. Responsabilitățile pe care le
ai față de copii sau față de părinți sunt lucruri care nu
se discută. Expresia ”familie Forever” este, la rândul
ei, plină de încărcătură. Cei care tratează afacerea
și oamenii care o alcătuiesc ca pe o familie sunt și
cei care știu să-și asume răspunderile ce le revin în
acest context. Spre exemplu, orice persoană nouă
pe care o aduci în echipă te responsabilizează atât
pentru evoluția ei, cât și pentru acțiunile pe care ea
le va întreprinde.

Responsabilitatea faţă de clienţi.
Acțiunile tale îi ajută să aibă o viață mai bună. Dar,
înainte de a face fiecare pas în relația cu clienții tăi,
întreabă-te dacă poți oricând să răspunzi pentru
el. O postare pe Facebook sau un email trimis ca
FBO poartă semnătura ta, deci are o încărcătură de
responsabilitate. O recomandare pe care o dai sau o
promisiune pe care o faci către orice public trebuie
să aibă acoperire 100%.

Responsabilitatea faţă de tine.
Cei mai mulți oameni știu ce trebuie să facă pentru
a-și atinge obiectivele. Ei cunosc teoria. Pentru a o
pune, însă, în practică, e nevoie de efort, de disciplină,
de responsabilitate. Cei care decid „să ia lucrurile
mai ușor” poartă răspunderea pentru propriul eșec.
Ceilalți investesc energie, caută permanent să se
auto-îmbunătățească, sunt atenți la imaginea lor, își
urmăresc cu tenacitate drumul stabilit. Altfel spus,
sunt responsabili pentru propria persoană.
Conștiința răspunderii pe care o purtăm ne ajută
să creștem copii buni, să avem un rol important în
societate, să conducem un automobil în condiții
de siguranță sau să ne facem meseria așa cum se
cuvine. Aplică acest principiu și în rolul tău de FBO
și vei constata că nivelul responsabilității asumate și
nivelul pe care îl atingi în Planul de Marketing merg
mână în mână.

E X E R C I Ţ I U
Știi, în teorie, care sunt responsabilitățile pe care le ai în calitate de FBO. Dar poate că uneori nu le îndeplinești
așa cum ar trebui, din diferite motive – comoditate, neatenție, lipsă de timp sau voință. Când te afli în asemenea
situații, gândește-te la alcătuirea cuvântului „responsabil”. El se poate traduce prin respons-abil, adică abilitatea
de a da un răspuns, capacitatea de a reacționa așa cum știi, din teorie, că trebuie să o faci. Iar punerea în
practică ține doar de tine.
Alexandru Israil
Specialist marketing
foreverliving.ro
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Planificarea
succesului
Forever
nu a fost
niciodată
mai simplă!

DE SEZON

CALENDAR
DE PERETE
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CALENDARE
DE BUZUNAR

AGENDĂ

Începe 2017 cu dreptul în afacerea ta!
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INFO
SEDIU CENTRAL (BUCUREŞTI):

Arad

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

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

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

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

ATENȚIE! Marți, 24 ianuarie 2017, Centrele de Distribuție Forever
din toată țara sunt ÎNCHISE.

INFO IMPORTANTE EMITERE FACTURI:

Iaşi

Având în vedere modificările codului fiscal de la 01.01.2017, pentru prestările
de servicii (bonusuri) vă rugăm să emiteți facturi diferite, astfel:
• factura pentru seviciile prestate până la 01.01.2017 ( cu TVA 20%) și
• factura pentru serviciile prestate după 01.01.2017 ( cu TVA 19%).

CUM POŢI COMANDA ŞI PLĂTI PRODUSE?
1. În centrele de distribuţie din ţarã. Plata se poate face:
Cu cardul.
La BRD, în contul RO74BRDE450SV01018054500.

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.com, autentifică-te în contul tău de FBO şi vei
găsi 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
Romania FLP

Forever Romania HQ
Forever Living Products Romania

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.

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

Supervizori
Nume
Florica Balint
Benedek Csilla
Simona Bolocan
Daniela Buimistru
Teodor Bulzan
Anca Bulzan
Daiana Romina Cornea
Steluţa Corneanu
Csilip Árpád
Demeter Edit Amalia
Raluca Andreea Handolescu
Lavinia Ramona Hulber
Gabriela Maria Ileş
Kisgyörgy Kósa Zoltán
Nicoleta Gabriela Manolache
Paula-Cristina Mateiu
Flavius Gabriel Mihăilă
Mihaela Dumitra Mihalte
Nagy Ioana Manuela
Mihaela Nica
Alexandru Niţu
Dragoş & Oana Petre
Andreea Răileanu
Narcisa Marcela Sătmărean
Lenuţa Sivriu
Daniela Mioara Tănasă
Cătălin Vădăstreanu

Localitate
Ineu, AR
Sfântu-Gheorghe, CV
Granada, Spania
Iaşi
Oradea
Oradea
Timişoara
Constanţa
Miercurea-Ciuc
Sovata
Timişoara
Salonta, BH
Satu-Mare
Sfântu-Gheorghe, CV
Constanţa
Ciuruleasa, AB
Reşişa, CS
Timişoara
Borş, BH
Comăneşti, BC
Timişoara
Ovidiu, CT
Cărpiniş, TM
Pîncota, AR
Constanţa
Poiana Teiului, NT
Şelimbăr, SB

Asistent Manageri
Nume
Alina Maria Bărluţ

Localitate
Oradea

Sponsori
Ioan & Ileana Mada
Derzsi Sámuel & Etelka
Ana & Gabriel Piparcă
Vasilica & Dumitru Crăciun
Viorica & Viorel Moca
Teodor Bulzan
Mihaela Dumitra Mihalte
Nicoleta Gabriela Manolache
Bokor Magdolna
Nagy Éva
Mariana Pascu
Alina Maria Bărluţ
Florica Balint
Csoma Josif & Melinda
Dragoş & Oana Petre
Gabriela Maria Ileş
Diana Romina Cornea
Andreea Gruia
Viorica & Viorel Moca
Georgiana Ochiroş
Simona Bolocan
Virginia Nichifor
Alexandru Niţu
Alina Tudose
Evdochia Carpov
Constantin & Tania Popa
Dobriţa Vacariu

Sponsori
Mihaela-Mirela Borodan

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

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

CALIFICĂRI

Top 20 p.c. non-manageriale

18

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

1. Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
2. Marius & Milentina Marcus
3. Luxiţa Scutaru
4. Maria & Adrian Arghir
5. Vajda Katalin
6. Csoma Josif & Melinda
7. Dana Adriana & Costel Pop
8. Nagy Ernő & Irma
9. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
10. Alina Cernea

11. Pethő Roland Tiberiu
12. Niculina & Viorel Ciuchea
13. Vasilica & Dumitru Crăciun
14. Didina Ahalani
15. Sorbán Anna Mária
16. Aurel & Veronica Meşter
17. Bandi Attila & Izabela
18. Georgiana Ochiroş
19. Derzsi Sámuel & Etelka
20. Daniel & Maria Parascan

TOP 20 în funcţie de pc non-manageriale realizate în luna decembrie
Primii 20 FBO (Forever Business Owneri) care au acumulat cele mai multe puncte non-manageriale şi au fost Activi în luna decembrie.
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Manageri
Nume
Alina Cernea
Georgiana Ochiroş

Localitate
Agaş, BC
Dărmăneşti, BC

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

Sponsori
Didina Ahalani
Alina Cernea

Senior Manageri
Nume
Didina Ahalani

Localitate
Cuchiniş, BC

STIMULENTUL I
Olesea Anghelinici
& Gheorghe Vlad
Daniel & Ligia Cifor
Vasilica & Dumitru Crăciun
Marilena & Teodor Culişir
Derzsi Sámuel & Etelka
Camelia Dincuţă
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Kele Mónika
Marius & Milentina Marcus
Constanța & Dănuț Mei Roșu
Viorica & Viorel Moca
Nagy Ernő & Irma
Mircea & Dana Olariu
Dana & Costel Pop
Constantin & Tania Popa
Smaranda Sălcudean
Szabó Éva
Szabó József
Ramona & Dorin Vingan

Sponsori
Petru & Maria Costescu

STIMULENTUL II
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Daniel & Maria Parascan
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi

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

STIMULENTUL III
Gizella & Marius Botiş
Aurel & Veronica Meşter
Maria Pop
Vajda Katalin

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

11. Camelia Dincuţă
12. Derzsi Sámuel & Etelka
13. Marius & Milentina Marcus
14. Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu
15. Kele Mónika
16. Csoma Josif & Melinda
17. Smaranda Sălcudean
18. Dr. Corina & Dorin Frandeş
19. Marilena & Dr. Teodor Culişir
20. Mircea & Dana Olariu

Aurel & Veronica Meşter

TOP 20 în funcţie de pc totale realizate în luna decembrie
(Clasamentul îi include pe cei care şi-au realizat statutul de Activ în luna decembrie)
foreverliving.ro
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Nume
Adamopol Gabriela
Albert Laszlo
Aldrofan Ana
Alecu Maria
Ambrus Ilona
Andras Katalin
Anisie Mirela
Antoci Valeriu
Anutoiu Patricia Arabela
Ardeleanu Daniela
Ardeleanu Oana Florentina
Arman Gabriela
Axentioi Mihaela
Babita Elena
Badea Adrian
Badulescu Silvia Mona
Balaceanu Gabriela
Banda Simona Ramona
Bantus Cristina
Barleanu Carmen Emanuela
Bartalis Ibolya
Bastean Raul Petru
Beko Ibolya Irma
Benta Valeria
Berce Simona Nicoleta
Bitic Roxana Mihaela
Blaga Ioan Lucian
Bodrea Ioana Elisabeta
Bokor Tunde
Bololoi Flavius
Botinesteanu Corina Veronica
Braslasu Nicoleta
Brinceanu Adelina
Burdas Florica
Burlacu Andrada Georgiana
Busuioc Petrica Iulian
Busuioc Tatiana
Butnaru Carmen
Buzure Dana
Calin Violeta
Candea Aneta
Capatina Maria
Cara Enise
Cauneac Paula
Cazacu Pansela Biatricia
Cebotari Eugenia

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

Asistent Supervizori
Localitate
Constanta, CT
Sf. Gheorghe, CV
Livezile, BN
Brasov
Ciucsingeroiu, HR
Com. Ciucsangeroiu, HR
Bistrita, BN
Rn Briceni, R. Moldova
Cluj-Napoca, CJ
Bacau, BC
Comanesti, BC
Arad, AR
Tirgu Neamt, NT
Fetesti, IL
Craiova, DJ
Constanta, CT
Braila, BR
Oradea, BH
Rn Cahul, R. Moldova
Bucuresti
Cluj-Napoca, CJ
Timisoara, TM
Crasna, SJ
Poiana Ilvei, BN
Oradea, BH
Zemes, BC
Bistrita, BN
Cluj-Napoca, CJ
Zetea, HR
Bucuresti
Sinnicolau Mare, TM
Bucuresti
Bucuresti
Com. Sagu, AR
Targoviste, DB
Campulung, SV
Mun Chisinau, R. Moldova
Slobozia, IL
Jibou, SJ
Baicoi, PH
Singeorgiu de Mures, MS
Rn Ialoveni, R. Moldova
Constanta, CT
Iasi, IS
Husi, VS
Drochia, R. Moldova

Nume
Ceres Ludmila
Chelcu Viorica
Chihai Costelusa
Chioreanu Felicia
Chireata Mihaela-Dorina
Chiru Tatiana
Chisca Tamara
Chistol Maria
Cimpean Mihaela
Cinca Cristian
Cioclov Anca Daniela
Cirebea Eleonora Maria
Cires Natalia
Cirstea Melania Florentina
Ciubotariu Claudiu Aurelian
Ciurea Gigliola Cristina
Clopot Violina
Codescu Mihaela
Colniceanu Florentina
Constantinescu Georgeta
Coserariu Mariana
Coseru Maria
Covalschi Ana
Crainic Ioana Amalia
Crisan Floare
Cristea Mihaela Maria
Csercse Ervin
Cserna Edina
Csibi Ferenc Maria
Culeanu Mariana
Cutitaru Rodica Gheorghita
Czimerman Adrien
Dabu Mihaela
Dan Adriana Teodora
Darabont Beata
Deak Timea
Didilica Ina
Dinu Gabriela
Dobanda Rodica
Dodita Constantin-Dorin
Domnu Violeta
Draghici Iuliana
Dragomiroiu Marius Florin
Drimus Felicia Alina
Dumitrica Neculai
Enachioiu Catalina-Elena

Localitate
Natanya, Israel
Targu Frumos, IS
Timisoara, TM
Satu Mare, SM
Tg Carbunesti, GJ
Constanta, CT
Rn Ungheni, R. Moldova
Rn Cimislia, R. Moldova
Cluj-Napoca, CJ
Giroc, TM
Timisoara, TM
Cluj-Napoca, CJ
Bender, R. Moldova
Ploiesti, PH
Iasi, IS
Cretesti, VS
Rn Orhei, R. Moldova
Piatra Neamt, NT
Com. Mircea Voda, CT
Bucuresti
Comanesti, BC
Barlad, VS
Chisinu, R. Moldova
Arad, AR
Gilau, CJ
Sag, TM
Gheorgheni, HR
Oradea, BH
Gheorgheni, HR
Straseni, R. Moldova
Com. Sacalaz, TM
Foieni, SM
Bucuresti
Bucuresti
Pericei, SJ
Cluj-Napoca, CJ
Chisinau, R. Moldova
Slobozia, IL
Iasi, IS
Onesti, BC
Roman, NT
Rm. Sarat, BZ
Cluj-Napoca, CJ
Feleacu, CJ
Borlesti, NT
Falticeni, SV
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Nume
Enus Elena
Fazakas Attila
Feleki Magdalena
Filip Paul Cristina
Finta Florica
Fit Alexandru
Florut Gabriel Leontin
Fodor Anna Eniko
Fodor Mirela Maria
Fotu Ecaterina
Frunza Victoria
Furdea Sebastian Annamaria
Gadibadi Silvia
Gaidarji Lucian
Gal Tunde
Galben Anjela
Gavril Victoria
Gego Emoke
Ginju Florin
Gorea Alina
Greavu Georgiana
Hadadea Irina
Hanganu Andra Cerasela
Haralambie Florentina
Hintea Ioana
Hortolomei Cristian Lidia
Huma Ingrid-Ioana
Hutanu Iuliana
Hutanu Lionora
Hysenbelliu-Savin Mioara
Ianculescu Gabriel Danut
Ilescu Ala
Incze Anna
Ioja Emilia
Ion Ana Maria
Ion Elena
Ionescu Adina-Claudia
Iscru Ancuta Magdalena
Isop Alexandru Tudor
Jobb Emese
Jolta Elena
Jora Amalia
Junc Mihai
Katona Iren
Kisczuk Ion Paul
Kiss Reichenberger Melinda
foreverliving.ro

Localitate
Constanta, CT
Odorheiu Secuiesc, HR
Sf. Gheorghe, CV
N. Balcescu, BC
Certeze, SM
Oradea, BH
Oradea, BH
Racu, Harghita
Moinesti, BC
Constanta, CT
Gratiesti, R. Moldova
Oradea, BH
Floresti, R. Moldova
Sibiu, SB
Miercurea-Ciuc, HR
Floresti, R. Moldova
Neamt, NT
Com. Ciceu, HR
Suceava, SV
Rn Falesti, R. Moldova
Navodari, CT
Brasov, BV
Gherghita, PH
Targoviste, DB
Cluj-Napoca, CJ
Bacau, BC
Iasi, IS
Curtesti, BT
Bacau, BC
Com. 1 Decembrie, If
Segarcea, DJ
Telenesti, R. Moldova
Sinsimion, HR
Oradea, BH
Crevedia, DB
Com. Sotinga, DB
Bucuresti
Craiova, DJ
Bucuresti
Sf. Gheorghe, CV
Marghita, BH
Braila, BR
Chisineu Cris, AR
Lompirt, SJ
Radauti, SV
Sf. Gheorghe, CV

Nume
Kollek Ionela Cristina
Kovacs Francisc
Kristaly Eva
Lajos Imre Miklos
Lazau Florina Nicoleta
Lepadatu Dorina
Lepadatu Iuliana
Lica Elena Emilia
Linu Simona
Lungu Gabriela Cecilia
Mainescu Elena-Valentina
Maior Aurel Alexandru
Manea Carmen
Mangrau Liana Elisabeta
Manu Nicoleta
Marcovschi-Mahu Daniela
Martin Anca Ioana
Mathe Csilla
Medves Margareta
Mereuta Maria
Merlusca Elena Luiza
Mester Lavinia Alina
Meteleauca Magdalena
Mezi Adina Monica
Miklos Arpad
Miklos Monika
Mirauta Daniela-Elena
Mirea Marinela
Mititel Mihaela
Mocian Florica
Moldovan Alexandru Ioan
Moldovan Georgeta Florina
Motoc Sebastian Ruben
Motorniuc Anastasia
Muji Remus Gheorghe
Munteanu Lenuta
Muresan Elena Emanuela
Muresan Viorica
Muresan Viorica
Nagy Eva Titanilla
Nagy Helga-Aliz
Nagy Ildiko
Negrea Lavinia Gabriela
Negru Marieta Loredana
Niculescu Ciumber Razvan
Niculescu Mihaela Madalina
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Asistent Supervizori

Localitate
Craiova, DJ
Deva, HD
Sindominic, HR
Valea Lui Mihai, BH
Oradea, BH
Bacau, BC
Bacau, BC
Braila, BR
Timisoara, TM
Bucuresti
Bucuresti
Peteru, BH
Eforie Sud, CT
Salonta, BH
Piatra Neamt, NT
Pascani, IS
Constanta, CT
Valeni, HR
Tamaseni, NT
Chisinau, R. Moldova
Agas, BC
Orheiu Bistrei, BN
Bucuresti
Arad, AR
Sf. Gheorghe, CV
Siculeni, HR
Moinesti, BC
Com. Cobadin, CT
Milisauti, SV
Cluj-Napoca, CJ
Sura Mica, SB
Dumbravita, TM
Oradea, BH
Rn Cantemir, R. Moldova
Salonta, BH
Dofteana, BC
Jibou, SJ
Bistrita, BN
Cluj-Napoca, CJ
Sf. Gheorghe, CV
Gheorgheni, HR
Silindru, BH
Com. Bulz, BH
Craiova, DJ
Constanta, CT
Constanta, CT
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Asistent Supervizori
Forever Business Owners care au obţinut
2 p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Asistent Supervizori

Nume

Localitate

Nume

Localitate

Nita Mihaela
Olaru Doina
Olaru Jana
Omut Elena
Onisoru Mihaela
Oprisan Irina
Ordog Reka
Orghian Maria
Paius Diana
Pasla Ion
Patrauceanu Gabriela Serban George
Petrescu Laura
Petrila Viorica Livia
Pintea Cecilia Angela
Pircalab Crina
Placinta Andreea Ioana
Ploscariu Diana Ioana
Pop Dana Rodica
Pop Floarea
Popa Dorina
Popa Ionel
Popa Mihaela
Popa Roxana Daria
Popescu Cristina
Popescu Natalia Livia
Popescu Nicoleta
Potinteu Nicolae
Prepelita Diana
Prisacaru Carmen-Maria
Puha Georgeta
Raciac Denisa Anca
Racolta Daniela Maria
Rad Maria
Radea Mihai
Radu Eudochia
Raicu Carmen Maria
Rasinar Madalina Cristina
Rosca Alina Anamaria
Rosu Manuela Viorica
Rosu Mihai
Rosu Nuti
Rotaru Daniela
Rus Adriana
Rusu Andreea
Rus-Vid Diana
Salagor Valeriu
Salman Cristina

Iasi, IS
Constanta, CT
Pascani, IS
Constanta, CT
Falticeni, SV
Chisinau, R. Moldova
Lunca Muresului, MS
Chisinau, R. Moldova
Iasi, IS
Com. Bradesti, DJ
Roman, NT
Sibiu, SB
Oradea, BH
Baiut, MM
Marghita, BH
Moinesti, BC
Orastioara de Jos, HD
Cluj-Napoca, CJ
Toplita, HR
Dascalesti, BZ
Garoafa, VN
Cluj-Napoca, CJ
Salonta, BH
Chisinau, R. Moldova
Deva, HD
Piatra Neamt, NT
Crisan, HD
Comanesti, BC
Com. Miroslava, IS
Constanta, CT
Lugasu de Sus, BH
Turda, CJ
Lugoj, TM
Ploiesti, PH
Cahul, R. Moldova
Com. Ghindeni, DJ
Floresti, CJ
Oradea, BH
Resita, CS
Bucuresti
Facaieni, IL
Floresti, R. Moldova
Bistrita, BN
Chisineu Cris, AR
Beliu, AR
Iasi, IS
V. Calugareasca, PH

Sandor Ildiko
Sarmes Claudia
Secara Cornelia
Secui Ionut
Simion Elena-Eugenia
Simionas Nicoleta Antoneta
Sirbu Axenia
Sirbu Mihail
Sirbuletu Ioana-Cristina
Solonca Nicoleta
Somlea Daniela Susana
Stan Oana Elena
Stanei Iulia
Stanei Maria Graziella
Stefan Adrian
Stefan Dalia Marilena
Stirbu Florentina
Stirbu Lucia
Suciu Floarea
Surugiu Zenaida-Valentina
Suteu Maria Florentina
Suto Tamara
Szabo Orsolya
Szilveszter Szilvia
Tamas Ibolya
Tanasa Grigore-Ciprian
Tanase Elena
Tatar Szilvia
Teodor Vasilica
Tesoi Maria Mihaela
Timariu Sofia Maria
Toro Felicia Ioana
Tranca Ionela-Gianina
Tudorica Aida
Udriste Ionel
Untch Brigitte
Ursachi Oana Elena
Vacaras Piotr
Vasilescu Dania
Vass Agota
Vilceanu Felicia Elena
Virvara Catalin Andu
Vlad Emilia
Vlasin Dumitru George
Weisz Carmen Ioana
Zavloschi Daniela

Brasov, BV
Timisoara, TM
Bubuieci, R. Moldova
Constanta, CT
Ploiesti, PH
Alesd, BH
Mun Chisinau, R. Moldova
Chisinau, R. Moldova
Com. Bucsani, DB
Sag, TM
Cluj-Napoca, CJ
Bucuresti
Constanta, CT
Constanta, CT
Arad, AR
Constanta, CT
Constanta, CT
Rn Floresti, R. Moldova
Unirea, BN
Bacau, BC
Nasaud, BN
Tauteu, BH
Sf. Gheorghe, CV
Cristuru Secuiesc, HR
Odorheiu Secuiesc, HR
Neamt, NT
Tirgu Neamt, NT
Suseni, HR
Ciurea , IS
Andrieseni, IS
Bistrita, BN
Bistrita, BN
Com. Catunele , Gorj
Craiova, DJ
Bucuresti
Medias, SB
Gura Humorului, SV
Singerei, R. Moldova
Craiova, DJ
Glajarie, MS
Jupinesti, GJ
Gurahont, AR
Tulcea, TL
Com. Zagra, BN
Com. Nojorid, BH
Comanesti, Bacau
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Toate drumurile
SUCCESULUI
duc la Brașov
în 2017!

SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ 18 ANI
de momente și reușite remarcabile.

Fii alături de noi la un SUCCESS DAY
aniversar ca niciun altul!
18 februarie 2017
Sala Dacia, Complex Lux Divina, Brașov
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