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Transformă experienţa bărbieritului
în plăcere și răsfăţ!

2 | Mesajul Fondatorului Companiei

Construiește
o fundaţie
solidă
Împreună cu Ruth şi cu întreaga organizaţie Forever vrem să transmitem
condoleanţe tuturor celor care şi-au pierdut casele, au pierdut pe cineva
drag sau au fost afectaţi în vreun fel de uraganele care au lovit recent
SUA și Caraibe.
Abia în momente ca acestea ne dăm
seama cât de rezistenţi şi de puternici
suntem când ne unim eforturile. Dar
alt lucru a rezonat cu mine în timpul
dramaticelor evenimente. Modul în
care s-au pregătit mai multe oraşe şi
state locale din timp pentru astfel de
evenimente a demonstrat că planificarea
pe termen lung este mult mai eficientă
decât efortul intens, dar pe termen scurt.

În fiecare an, ei revizuiesc planurile
pentru a se asigura că sunt pregătiţi,
chiar dacă nu se anunţă furtuni
puternice. Aceste planificări şi strategii
pe termen lung sunt cele care fac
comunităţile şi oamenii extrem de
puternici; suficient de puternici să
reziste efectelor imediate ale oricărui
uragan. Mai mult, le dă puterea să
reconstruiască tot ce nu au reuşit să
protejeze de furia uraganelor.

“De-a lungul timpului,
am demonstrat că un
business care este
puternic înrădăcinat,
construit şi consolidat pe
baze solide va rezista.”

O parte din această planificare constă
în proiectarea unor clădiri şi structuri
solide. Sunt construite să reziste la
vânt şi furtuni puternice, astfel încât
comunitățile să îşi poată proteja
bunurile şi ceea ce au mai valoros. Voi
ce eforturi sunteţi dispuşi să depuneţi
pentru a vă proteja ceea ce preţuiţi
cel mai mult? Cât de mult timp sunteți
dispuși să investiți în acest scop?
Ca Forever Business Owneri, este
important să vă protejați afacerea şi tot
efortul pe care l-ați depus până acum
în construirea afacerii. Secretul este
să construiți o fundaţie şi o structură
solide, pentru a putea face faţă oricăror
“furtuni” economice sau altor provocări
care v-ar putea ieşi în cale.

Planificarea este esenţială. În caz
contrar, acţiunile şi deciziile sunt doar
judecăţi rapide care pot avea efecte
devastatoare. În timp ce mă uitam la ştiri,
i-am ascultat pe oficialii acestor oraşe
cum spuneau că pregătirea pentru astfel
de evenimente a durat nu săptămâni, ci
ani întregi de strategii şi măsuri pentru
ca aceste comunități să facă față unor
astfel de calamităţi.

De-a lungul timpului, am demonstrat
că un business care este puternic
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înrădăcinat, construit și consolidat pe
baze solide va rezista.
Ceea ce trebuie să faceți este să vă
dezvoltați infrastructura şi construcţia
astfel încât să facă faţă oricăror presiuni
externe. Trebuie să vă consolidați
afacerea cu o echipă care are valori
identice cu ale voastre. Nu este doar
despre curajul de a sta în picioare
în mijlocul furtunii, ci despre a avea
capacitatea de a prevedea şi a fi mereu
pregătiți chiar şi pentru lucruri care nu
s-au întâmplat încă.
Mulţumesc tuturor celor care au donat
fundaţiei Forever Giving în timpul
acţiunilor de salvare care au avut loc
după trecerea uraganelor. Datorită
generozităţii voastre, Forever Giving a
ajutat organizația Rise Against Hunger să
trimită zeci de mii de porţii de mâncare în
zonele afectate. Forever va continua să
sprijine în toate modurile posibile aceste
zone, iar contribuţiile voastre ne vor ajuta
în continuare să avem un impact pozitiv în
aceste locuri, acum şi în viitor.
Mereu al vostru,

Rex Maughan
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Împreună suntem
de neoprit
Am revenit la ţărm după o croazieră de
vis – aventură pe mare, acostări în oraşe
splendide, recunoaştere de top, întâlniri
cu oameni remarcabili.
Evenimentul a purtat inconfundabila
marcă Forever şi a reunit lideri de
pe toate continentele, răsplătind cu
generozitate Eagle-i exemplari, care
împrospătează constant echipa şi asigură
vitalitatea afacerii.
Imaginaţi-vă cum este să călătoreşti
împreună cu membrii Global Leadership
Team, cu Gregg, Aidan şi cu toată echipa
executivă. Imaginaţi-vă ce impact a avut
mesajul video vibrant transmis de Rex
şi entuziasmul care a făcut ca cei mai
mari lideri Forever să scrie un manifest
Eagle emoţionant despre solidaritate,
comunicare şi fidelitate faţă de valorile
Forever. Pentru că toți suntem în
echipa lui Rex și, deși suntem diferiți,
contribuim împreună la construirea
aceleiași companii, o companie care
ne răsplătește de fiecare dată cu mai
mult decât ne putem imagina, dar și a
viitorului nostru, al tuturor.
Imaginaţi-vă trainingurile extraordinare,
poveştile de un succes răsunător
pe care ni le-au împărtăşit vorbitorii,
energia debordantă a fiecărui discurs și
exuberanţa orelor de distracţie.
Imaginaţi-vă cele 15 punţi ale vasului
de croazieră Freedom of the Seas,
al doilea ca mărime din lume,
apartamentele de lux, terenul de
fotbal, patinoarul, cazinoul, zecile de
magazine, mesele cu meniuri uimitoare
şi abundente, piscine, spațiile amenajate
pentru plajă, sălile ultramoderne de
sport, terenul de golf etc.
Sună incredibil, nu-i asa? Dar vă
mărturisim cu mâna pe inimă că această
croazieră a fost dincolo de orice
imaginaţie. Tocmai de aceea, ne-am
întors acasă cu toții nu doar cu amintiri,
ci şi cu decizia fermă să ne ridicăm la
înălţimea aşteptărilor companiei şi la
înălţimea propriilor noastre visuri.
Ne-am întors cu setea adevăraţilor vulturi
de a zbura liberi şi fericiţi, hotărâţi să
construim la scara măreţiei şi afacerea

noastră, şi propria viaţă. Împreună
suntem de neoprit. Împreună suntem un
exemplu şi un sprijin concret pentru toţi
oamenii care doresc să-şi asume şi să-şi
modeleze un destin măreţ.
Duceți vestea mai departe tuturor
celor pe care-i întâlniţi, căutaţi-i pe cei
cunoscuţi, zâmbiţi-le celor necunoscuţi
şi vorbiţi-le despre fenomenul Forever,
despre şansa uriaşă pe care o oferă.
Când numărul celor recrutaţi
în echipa voastră creşte, și
veniturile voastre cresc –
toate statisticile companiei o
demonstrează. Iar când creşte
numărul oamenilor cărora le
vorbiţi în fiecare zi despre
Forever, creşte și puterea
echipei voastre.

Credem că aveţi capacitatea şi măiestria
de a vă transforma toţi colaboratorii dragi
într-o echipă de lideri adevărați.
Vă susţinem din toată inima și avem
toată încrederea că veți reuși tot ceea ce
v-aţi propus,

,

Anul acesta s-au
calificat 46 de Eagle-i
în echipa României.
Ştiţi că ne-am propus
să sărbătorim patru
decenii de existenţă
Forever, ducându-ne la
Raliul Global din Dallas
cu un număr record de
calificați, și 20 de ani
Forever România prin
dublarea afacerii. Ce-aţi
spune ca la anul să
dublăm şi participarea
la întâlnirea Eagle-ilor
din întreaga lume? Ar
fi un dar pe care ni-l
facem nouă înşine,
României, companiei
noastre și lui Rex,
fondatorul companiei.
Ce-ar putea fi mai
frumos de atât?
Am încheiat luna septembrie
cu rezultate minunate.
Suntem foarte mândri de
voi, de eforturile voastre
constante, de creşterea
continuă. Credem în puterea
voastră de a fi din ce în ce mai
buni, din ce în ce mai devotaţi
ţelurilor pe care ni le-am stabilit
împreună, din ce în ce mai
responsabili ca lideri.
foreverliving.ro
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Este timpul să creaţi
În momentul în care scriu acest mesaj, mă pregătesc să plec spre Summitul
GLT din Andorra, unde echipa executivă Forever se va întalni cu liderii de top
pentru a discuta direcţia companiei noastre. De această dată, este o întâlnire
crucială, pentru că ne oferă oportunitatea să vorbim și să parcurgem toate
provocările, problemele, îngrijorările, aşteptările şi situaţiile dificile cu care
ne confruntăm în afacere.
Aceste conversaţii mă fac întotdeauna să fiu
entuziasmat în ceea ce priveşte viitorul. Chiar
dacă nu sunt mereu despre câştiguri sau
reuşite, sunt cruciale pentru a construi noi căi
de dezvoltare a companiei noastre. Îmi plac
aceste conversaţii, pentru că deşi uneori
discutăm aspecte dificile cu liderii noştri, la
final, întotdeauna găsim soluţii, înregistrăm un
progres şi suntem pozitivi.

“Atunci când un FBO mă
abordează cu o soluţie,
e momentul în care
mintea mea înfloreşte.”
La fel cum orice alt deţinător de afacere
păţeşte, ne găsim şi noi uneori împotmoliţi în
prezent. Ne gândim la toate lucrurile care ar
putea merge rău sau care au nevoie să fie
reparate. Dar o astfel de gândire nu ne ajută să
evoluăm şi să ne îndreptăm spre obiectivul
nostru. Ne proiectează mai degrabă într-o
spirală continuă a negativităţii şi îndoielii.

În schimb, momentele petrecute cu GLT mă
energizează, deoarece inspiră ceva nou şi
spectaculos pentru FBO noştri. Ideile care se
nasc din conversaţii şi din brainstorming-uri
intense ne ajută să ne gândim la moduri
creative prin care să ne înviorăm afacerile şi
să le dezvoltăm în al 40-lea an de existenţă a
companiei noastre. Astfel de discuţii ne
ghidează spre locuri noi, neașteptate, de
explorat în afacere.
Am avut numeroase discuţii cu FBO în trecut
şi unul dintre lucrurile pe care le-am realizat e
că există două modalităţi în care poţi să
gândeşti – negativ sau pozitiv. Când cineva
gândeşte negativ, ajunge mereu să se plângă,
indiferent că e vorba de ceva care nu merge
sau care nu-i place, iar conversaţia se
termină fără nicio acţiune. Dar când un FBO
mă abordează cu o soluţie, e momentul în
care mintea mea înfloreşte.
Acest pozitivism este combustibilul care
ne conduce spre mai multe oportunităţi.
Progresul se naşte. Când mă întâlnesc cu
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GLT, aduc în discuţiile noastre un mod de
gândire pozitiv și constructiv. Ce putem face,
concret, mai mult? Cum ne putem perfecționa
afacerile? O astfel de abordare nu înseamnă
că ceva este greșit sau rău în prezent, ci că
ne putem îmbunătăți viitorul.
Pe măsură ce eu fac toate aceste lucruri,
va sfătuiesc şi pe voi să exersaţi acelaşi tip
de mentalitate. Dezvoltaţi-vă un astfel de
mod de gândire şi priviţi cum afacerile
voastre cresc.

Continuați să zâmbiți,

Gregg Maughan
Preşedinte Forever Living Products
International
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Pasiune. Motivaţie.
Strălucire de Diamant

Şiragul de diamante din lumea globală Forever s-a îmbogăţit recent cu două noi
nestemate din România. Suntem foarte mândri şi fericiţi că munca asiduă,
loialitatea şi dragostea cu care Gizella şi Marius Botiş îmbrăţişează zilnic stilul de
viaţă Forever le-au fost răsplătite cu strălucirea şi valoarea oferite de cel mai
frumos nivel din Planul de Marketing – Diamant Manager.
La scurt timp după calificare, am stat de vorbă cu familia Botiş. Am făcut împreună
o călătorie în viaţa lor de dinainte de Forever, am rememorat cu multă emoţie
primii paşi în compania noastră şi am călătorit în timp până azi, când strălucesc
mai puternic ca niciodată în reușitele lor. Aflăm chiar de la noii noştri Diamanţi
cum lucrează zi de zi și ce-și propun pentru viitor.
foreverliving.ro
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Cum era viaţa voastră înainte
de Forever?
Marius: Suntem amândoi ingineri mineri
de profesie. Este un domeniu care ne-a
fascinat mereu, pentru că ne dădea şansa să
căutăm în adâncuri, în întuneric, să săpăm
şi să găsim ceva valoros. Şi cumva asta
facem şi în Forever, doar că acum căutăm
să scoatem la lumină ce este valoros în
oameni. Ne-am căsătorit în anul 2 de
facultate și aveam visuri mari. După repartiţie
am ajuns în Harghita, unde s-a şi născut
băiatul nostru. Însă când avea 3 ani, am
plecat din ţară, pentru că ne-am dat seama
că posibilitățile, la acea vreme, erau limitate
pentru ceea ce ne doream noi de la viață.
Gizella: După revoluţie am început să scriem scrisori chiar şi în
Africa de Sud să căutăm de lucru, ca ingineri minieri. Am ajuns
să lucrăm în minerit în Ungaria, dar am renunţat şi ne-am mutat
la oraş, pentru copil. Am lucrat ca şef de uzină în domeniul
prelucrării lemnului timp de un an.
Când am văzut că am reuşit să le dublez profitul, m-am gândit că
e momentul ca eu și Marius să ne deschidem afacerea noastră
şi să lucrăm pentru noi. Ne-am creat propria firmă, dar pentru că
nu aveam experienţă în afacerile pe cont propriu, am sfârşit prin
a avea nişte „găuri” uriaşe în buget.
Am descoperit apoi Network Marketing-ul, un domeniu care m-a
fascinat încă de la început, chiar dacă luasem contact cu el prima
oară doar pentru consumul de produse. Din păcate, pe vremea
aceea nu am cunoscut şi compania potrivită pentru aşa ceva.
Dimpotrivă, în loc să ne ajute să scăpăm de datorii, așa cum
credeam, ne-am adâncit şi mai mult „găurile” şi aşa imense din
buget.
După această experienţă, care ne-a lăsat un gust amar, ne-am
făcut o altă firmă, în domeniul construcţiilor. Dar eu n-am încetat
niciodată să mă gândesc că pot să reuşesc în Network Marketing.

Cum a început povestea voastră Forever?
Gizella: După 7 – 8 luni în care n-am mai ştiut nimic de MLM,
m-a căutat Krizsó Ágnes, sponsora noastră, care mi-a oferit un
Aloe First şi, la ceva timp după, m-a invitat la ea acasă. După
câteva ore petrecute cu ea, am venit acasă cu formularul de

înscriere Forever semnat. Toate acestea s-au întâmplat în toamna
lui 1997. M-am înscris atunci doar pentru a consuma produsele,
dar în decembrie i-am spus lui Marius că vreau să mă apuc
serios de treabă.
În ianuarie 1998 eram Supervizor, apoi în martie deja Manager. Am
primit insignele de Supervizor în Ungaria chiar de la Rex Maughan,
fondatorul companiei noastre. Când Marius a văzut rezultatele, a
decis ca în aprilie să începem şi în România. Ceea ce am şi făcut.
5 evenimente în 5 judeţe diferite, într-o singură săptămână – 1.173
de oameni – aşa am creat entuziasm, toată lumea era pe teren şi
muncea, iar seara, pe telefoanele fixe, ne anunţam între noi despre
reuşitele zilei. Pe atunci aduceam produsele din Ungaria, pentru că
firma încă nu era deschisă în România.
Marius: Credeam că pentru a ne acoperi gaura financiară în care
eram, trebuia să fim genii într-un domeniu şi să lucrăm 24 de ore
din 24. În Forever, ne-am dat seama că nu este nevoie de acest
lucru. Din afacerea Forever am reuşit să ne acoperim datoriile
în timp ce eram liberi să ne facem programul cum doream, dar
ne-am şi dezvoltat personal, am învăţat alte valori, am învăţat să
comunicăm, să fim alături de oameni şi ne-a plăcut filosofia lui
Rex, care pune omul în centrul atenţiei.

La început, aţi construit echipe în ambele ţări.
Cum a fost acea perioadă?
Gizella: A fost o perioadă grea, dar foarte frumoasă. Aveam
caiete întregi în care ţineam evidenţa punctelor pentru fiecare om
şi echipă, ca să nu rateze calificări importante, pentru că atunci
nu aveam posibilitatea de verificare online a punctajelor pe zile.
Am muncit mult, desigur că nu fără sacrificii, am ţinut multe
training-uri şi instruiri pentru care noi închiriam și plăteam sălile.
În toată această perioadă aveam apartamente închiriate acolo
unde lucram: Cluj, Craiova, Braşov, Arad, Miercurea-Ciuc, pentru
că nu puteam lăsa oamenii singuri. Dar a meritat. Mi-aduc aminte
și acum cu emoţie că atunci când cineva acumula punctajul
pentru Manager, deşi eram extrem de obosiţi, trăiam o bucurie
imensă care de multe ori ne ţinea treji o noapte întreagă.
În Ungaria am lucrat mult să construim prima generaţie, dar în
România ne-am concentrat să lucrăm mai mult în adâncime,
pentru că asta aduce stabilitate afacerii. Şi asta ne-a permis să
fim o familie, să petrecem timp de calitate cu copilul nostru și să
ne bucurăm de cum se transformă în adultul fericit și responsabil
de astăzi, cu o familie frumoasă. Nu există satisfacţie mai mare
pentru un părinte decât să-ţi vezi copilul crescând astfel și
Forever oferă această posibilitate.
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Ce înseamnă pentru voi să fiţi
Diamant Manageri?
Marius: Nivelul de Diamant este o
confirmare că afacerea Forever este mai
mult decât poţi visa la început, că oameni
„normali’’, într-o ţară ca România, pot să
facă performanţă care să fie apreciată la
nivel mondial. Însă fiecare nivel atins în
Planul de Marketing a însemnat de fapt
pentru noi un stimulent de a continua,
niciodată nu l-am considerat o staţie unde
să petreci prea mult timp.

Trăim vremuri diferite, în care afacerile cresc cu
viteza... internetului. Cum lucraţi voi cu echipa?
Marius: Noi planificăm totul din timp, atât evenimentele Forever,
cât şi ce ţine de activitatea noastră de zi cu zi, pentru un an
întreg. La fiecare sfârşit de lună, reanalizăm programul lunii
următoare. Totul este scris în agendă: cu cine, unde, când, ce
planificăm. Dimineaţa este ocupată cu organizarea întâlnirilor,
consultanţa, sponsorizarea şi analiza acţiunilor desfăşurate. De
după-amiaza până seara avem programate întâlniri de informare
care pot fi: home-party-uri, meeting-uri la sală, instruiri. Toate
acestea se desfăşoară într-o permanentă continuitate.
Gizella: Tehnologia ne atrage, descoperim ce lucruri noi se pot
face. Am lucrat cu tinerii, ei ştiau cum să comunice, dar nu ce să
comunice. Cine ştie bine afacerea în stil clasic, cu siguranţă se
va descurca foarte bine şi cu tehnicile online. În trecut era mai
dificil, nu erau telefoane mobile, invitaţiile la evenimente trebuia
să le tragem la xerox, să le trimitem prin poştă. Punctajele erau
greu de urmărit. Acum, le poţi monitoriza online, îţi poţi urmări
oricând și de oriunde echipa şi, odată cu ea, îți poți planifica
modul şi viteza cu care vrei să îţi dezvolţi afacerea.
Acum, cu un simplu clic poţi ajunge la mult mai mulţi oameni.
Este mai uşor, mai simplu, mai eficient. Într-o oră afli mult mai
multe informaţii, ştii pe cine să te concentrezi, pe cine poţi ajuta.
Dacă nouă ne-a luat atât de mult timp să ajungem aici, astăzi,
cu atâtea instrumente de lucru la dispoziție din care poți să alegi
exact ce ți se potrivește, este mult mai ușor și îți oferă șansa
nu doar de a reuși, dar de a-ți dubla veniturile, succesul și de
a atinge astfel obiectivul spre care tindem toți, de DUBLARE a
afacerilor noastre.

Ce vă motivează în fiecare zi să continuaţi
şi care este următorul obiectiv?
Gizella: Nouă ne-a făcut dintotdeauna o mare plăcere această
muncă. Cu timpul, s-a transformat în mai mult decât o activitate
din care câştigăm bani - este o pasiune, un stil de viaţă care face
parte din noi: SUNTEM FOREVER - FOREVER.
Marius: Ne încântă faptul că îi putem susține pe oameni în
primul rând să-şi schimbe modul de gândire şi, prin asta, să-şi
schimbe viaţa. De-asta, vrem să continuăm și să îi sprijinim pe
toți cei cu care am început călătoria Forever. Asta ne motivează
să continuăm zi de zi.
Vă dorim visuri cât mai măreţe, multă sănătate şi succese
maxime în tot ceea ce faceţi!

Vă felicităm, Gizella & Marius Botiş, pentru
modelul impresionant de perseverenţă şi
loialitate pe care ni-l oferiţi zi de zi, pentru
gândurile frumoase, pentru cuvintele vii,
care ne mişcă mereu şi pentru caracterul
puternic cu care ne inspiraţi să fim mai buni.
Vă mulţumim că aţi ales ca Forever să fie
podiumul pe care să vă prezentaţi cele mai
strălucitoare reuşite ale carierei.
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.
Sovata ne aşteaptă şi în 2018, cu forţe proaspete,
idei noi şi multă inspiraţie pentru succes.
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 importantă.
Iar dacă la 1 ianuarie sunteţi decişi să porniţi
în forţă în 2018, 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 #IAMA18 se va încheia pe 31 martie 2018.
Perioada de calificare:
1 octombrie 2017 – 31 martie 2018
Perioada de desfăşurare a evenimentului:
7 – 10 iunie 2018
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Ești pregătit să iei startul
spre acest stimulent?
Îţi ţinem pumnii şi abia
aşteptăm să ne întâlnim
la Sovata!
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Reguli de calificare MANAGERI
NIVELUL 1

NIVELUL 2 – MANAGER 60

yy Totalizează minim 180 p.c.
personale & non-manageriale
în perioada 1 octombrie 2017
– 31 martie 2018.

yy Totalizează minim 360 p.c.
personale & non-manageriale în
perioada 1 octombrie 2017 –
31 martie 2018.

yy Acumulează cel puţin 12 p.c.
personale & non-manageriale
/ lună, în fiecare lună a
perioadei de calificare.

yy Acumulează cel puţin 12 p.c.
personale & non-manageriale /
lună, în fiecare lună a perioadei
de calificare.

yy Fii Activ (4 p.c.) în fiecare lună
din perioada de calificare.

yy Fii Activ (4 p.c.) în fiecare lună
din perioada de calificare.

NIVELUL 3 – VIP 100

yy Totalizează minim 440 p.c. personale & nonmanageriale în perioada 1 octombrie 2017 –
31 martie 2018.
yy Acumulează un total de 100 p.c. personale
& non-manageriale / lună, în oricare 2 luni
calendaristice din intervalul 1 octombrie
2017 – 31 martie 2018.

yy Fii Activ (4 p.c.) în fiecare lună din perioada
de calificare.
yy Acumulează cel puţin 12 p.c. personale &
non-manageriale / lună, în fiecare lună a
perioadei de calificare.

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 2018 achitând o taxă
de participare de 250 lei /
persoană, ce asigură:
yy Seminarul şi cina de vineri
yy 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:
yy 2 nopţi de cazare (vineri şi
sâmbătă)
yy Seminarul, prânzul şi cina de
vineri
yy Teambuilding-ul, prânzul şi cina
festivă de sâmbătă

NIVELUL 3 – VIP 100

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

IMPORTANT
Orice FBO care se califică Manager în perioada 1 octombrie
2017 – 31 martie 2018 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.

prânzul şi cina festivă de sâmbătă) dacă îndeplinesc
următoarele condiţii:
yy Sunt Activi (4 p.c.) în fiecare lună a perioadei de calificare
(1 octombrie 2017 – 31 martie 2018).
yy Acumulează lunar cel puţin 12 p.c. personale & non-mana
geriale în perioada de calificare.
yy Achită o taxă de participare de 500 lei / persoană (TVA inclus).

Managerii titulari pot aduce soţul / soţia sau un Manager
care nu s-a calificat la acest stimulent.

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

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,

Reguli de calificare ÎNTÂLNIREA ANUALĂ A ACTIVILOR
Pe 9 iunie 2018, Forever Living Products
România & Republica Moldova
organizează a cincea ediţie a Întâlnirii
Anuale a Activilor, un eveniment dedicat
tuturor celor care au pornit pe drumul
succesului şi vor să se instruiască şi
să-şi planifice ascensiunea în Planul de
Marketing.
Perioada de calificare: 1 octombrie
2017 – 31 martie 2018
Data evenimentului: 9 iunie 2018

Calificarea este deschisă oricărui FBO
care la 1 octombrie 2017 (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 2017 şi în restul lunilor din
perioada de calificare eşti Activ (4 p.c.),

vei fi pe lista participanţilor la
evenimentul de la Sovata.
Orice FBO care îndeplineşte condiţiile
de mai sus poate participa la Întâlnirea
Anuală a Activilor din 2018 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).
FBO titulari pot participa la #IAMA2018
doar împreună cu soţul / soţia / parte
nerul (a) de viaţă.
foreverliving.ro
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Creștere sau
colaps

Majoritatea antreprenorilor cu experiență afirmă că o companie
este sănătoasă și va continua să existe doar dacă va crește de la
an la an. Altfel spus, dacă evoluția companiei nu-i este influențată
de factori externi precum crize economice sau schimbări politice,
aceasta trebuie să-și mărească cifra de afaceri și profitul în
fiecare an. Dacă acestea sunt staționare, compania are șanse
mari să intre în colaps.
FOREVER | România & Republica Moldova | octombrie 2017 | 222
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Unii oameni de afaceri merg însă
pe principiul minimei profitabilități.
Ei consideră că, atâta vreme cât pot
să plătească salariile și impozitele,
totul este în regulă. Nu au ambiții,
sunt mulțumiți să supraviețuiască
decent, fără perspective de creștere.
Dar decizia lor de a rămâne la un
anumit nivel nu este una înțeleaptă,
cel puțin nu din punct de vedere al
afacerii. Iar cele aproximativ 300 de
firme închise zilnic în România sunt o
dovadă în acest sens.
Cauzele pentru care acești
antreprenori încearcă să rămână la un
nivel constant sunt multiple. Unora
le e frică să riște o schimbare. Au
rate de plată și familii de întreținut,
trăiesc de la o lună la alta și nu ar
putea supraviețui unor eventuale
scăderi de venituri. Alții nu știu cum
să procedeze, nu au sau nu vor să
aibă cunoștințele și curajul de a face
o schimbare în mai bine. Mulți sunt
comozi, se complac într-o situație
”călduță”. Dar, după cum știm,
binișorul este dușmanul excelentului.
Există și antreprenori care consideră
că, dacă au ajuns singuri la un anumit
nivel, au procedat corect și e bine să
acționeze în continuare tot așa, fără a
ține cont de schimbările din jur și de
provocările tot mai mari ale mediului
de afaceri.
Ești antreprenor Forever și, dacă
vrei să atingi obiective ambițioase
precum 2XForever, este clar că
afacerea ta trebuie să crească. Ai
la dispoziție toate informațiile și
instrumentele necesare, ai un cadru
de afaceri dovedit a fi funcțional și
profitabil, ceea ce mai ai de făcut
este să te mobilizezi, să adopți
schimbarea și să fii tot mai eficace.

Dacă vrei să faci pași mici spre
îmbunătățire, îți schimbi atitudini
și comportamente. Dacă, însă, vrei
să faci schimbări radicale în bine,
așa cum impune un obiectiv major,
atunci schimbi cadrul de referință,
modul în care vezi lumea și îți
înțelegi propria afacere. Procesul se
numește schimbare de paradigmă.
A avut de-a face cu el Columb,
afirmând, contrar tuturor, că se
poate ajunge în Asia mai repede
navigând spre vest și astfel a
descoperit America. La fel, Pasteur,
atunci când a susținut că microbii
există și a contribuit esențial la
lupta împotriva bolilor cauzate de
aceștia, salvând mii de vieți.
Ce schimbări de paradigmă ai putea
iniția, în calitate de FBO, pentru a
face progrese majore? Analizează
cu toată deschiderea și privește din
cu totul alte perspective aspecte ale
afacerii precum:
Oamenii cărora te adresezi
Ce alte tipuri de public țintă ai putea
aborda? Oameni din corporații?
Prieteni ai prietenilor? Studenți
dornici să aibă un venit în plus?
Comunități online?
Felul în care comunici
și promovezi afacerea
și produsele
Ce poți schimba pentru a le conferi
mai multă valoare și a câștiga
încredere? Modul în care te îmbraci?
Locul în care faci prezentările?
Să ai o prezență îndrăzneață în
mediul online?

Progresul personal
Cum te auto-îmbunătățești?
Te-ai gândit la un mentor sau un
coach? Participi la cursuri pentru
competențe în vânzări, administrare
a timpului sau abilități de comuni
care și prezentare? Dacă da, cum
valorifici deprinderile predate acolo?
Raportul cu clienţii și echipa
Ce inițiative poți lua pentru a-i
ajuta mai mult? Cât îți sunt de
apropiați? Cum poți schimba felul
în care interacționezi cu ei astfel
încât relațiile să treacă la un nivel
superior?
Practica afacerii
Poți aborda munca de FBO ca
pe un hobby, lucrând cu plăcere
și pasiune sau ai asimilat Forever ca
pe o afacere personală, care
depinde doar de tine, în care crezi
cu adevărat și ai convingerea că
vei reuși?
„Grow or go” spun americanii.
Dacă nu crești, înseamnă că o
să dispari. Orientarea corectă a
omului de afaceri Forever este către
progres, către creșterea echipei
și a vânzărilor. Nu te mulțumi cu
puțin și nu stagna doar pentru
că e confortabil. Ține cont că
entuziasmul și frumusețea unei
vieți împlinite se găsesc la hotarul
zonei de confort, acolo unde începe
necunoscutul, iar potențialul de a
crește devine infinit.

E X E R C I Ţ I U
Atunci când te întâlnești cu următoarea provocare
în afacerea ta Forever, schimbă radical modul în
care privești respectiva problemă. Fă un exercițiu
de imaginație și privește-o cu ochii unei alte
persoane, pentru a găsi soluții prin prisma unui om
care gândește cu totul diferit față de tine.
Vei putea avea astfel surpriza unor idei originale și
a unor rezolvări neașteptate, dar mai eficiente.
Alexandru Israil
Specialist marketing
foreverliving.ro
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Ești programat
să ai SUCCES
Interviu cu autorul bestseller-ului „Inteligenţa Materiei”
Dacă ai realiza cu adevărat ce putere imensă au gândurile tale, nu ai
mai gândi niciodată nimic rău. Este învăţătura şi concluzia la care am
ajuns după o discuţie savuroasă, extrem de valoroasă, cu renumitul şi
mult-îndrăgitul neurolog profesor dr. Constantin Dumitru Dulcan, pe
care o vom împărtăşi cu voi într-un interviu extraordinar, marca Forever.
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Iubește calitatea în tot ceea ce face, acesta fiind și motivul pentru care profesorul Dulcan folosește constant
produsele companiei noastre. Ne-a mărturisit că în această perioadă, dintre produsele de uz intern care nu
lipsesc din rutina sa zilnică se numără băuturile nutritive cu aloe, și în special Aloe Vera Gel și Berry Nectar,
Argi+, Arctic-Sea și mai noul și revoluţionarul Forever Move. Iar dintre cele de uz extern, folosește zilnic
Forever Bright Toothgel și Gentleman’s Pride, al cărui efect emolient l-a cucerit Forever.
Profesorul Dulcan este mereu plin de energie, generos în a ne oferi informaţii valoroase și a-i ajuta pe cei
din jur și vorbește cu pasiune despre ceea ce face. Pentru a înţelege că suntem ceea ce gândim, trebuie să
cunoaștem și să înţelegem, înainte de toate, cum funcţionează mintea, cum ne putem autoeduca să tindem
spre succes ori să avem o sănătate de fier în fiecare zi. Găsiţi în acest interviu informaţii pe care le puteţi
aplica cu toţii pentru a trece la următoarea etapă în afacerea voastră sau, de ce nu, în cucerirea următorului
vis la care aspiraţi.
Ce este codul etic al creierului şi de ce este
important să ştim acest lucru?
În clipa de faţă, există două mijloace prin care putem vedea ce
se întâmplă în creier în momentul în care îi pui o întrebare şi el
emite un răspuns. S-a constatat că, atunci când i se adresează
laude şi cuvinte pozitive (gânduri despre armonie, pace, bine)
se activează zona frontală stângă din creier, iar când i se trimit
insulte, gânduri sau întrebări negative, se activează zona frontală
dreaptă. Dacă îi spui unui om „eşti frumos”, se activează imediat
zona frontală stângă, dar dacă îi spui „eşti urât”, se activează
imediat cea dreaptă. Această activare, în momentul în care
cineva spune o insultă şi este conştientizată, este de
4 ori mai lentă decât atunci când rostește o laudă.
Este extraordinar cum creierul însuşi respinge procesarea unei
idei care insultă.

un gând negativ (bârfim, vorbim urât, suntem invidioşi,
agresivi etc.) îi infestăm pe ceilalţi. Sub raport chimic se emit
neuromediatori specifici stresului – cortizol şi adrenalină în
exces. Să ne înţelegem: cortizolul, serotonina, adrenalina sunt
substanţe care se secretă în mod normal în organism şi avem
nevoie de ele. Dar, supunându-ne stresului, se secretă într-o
cantitate mai mare. De exemplu, adrenalina în exces afectează
sistemul cardiovascular, modifică tensiunea arterială etc. Când
suntem supuşi unor condiţii de stres, se secretă şi substanţe
de tip inflamator care conduc la boli. Doar 5 minute de furie pot
bloca sistemul imunitar ore întregi, poate chiar o zi întreagă.

Aşadar, modul în care gândim mai întâi este trimis în zone diferite
de procesare în creier. Avem circa 60.000 de gânduri pe zi. Gândul
se transformă în cuvânt, idee, acţiune. În fiecare clipă, prin gân
durile pe care le emitem, pledăm pentru viaţă sau pentru moarte.

Însă creierul este o masă şi nu poate să facă diferenţa între
bine şi rău, nu? Conştiinţa este cea care are un criteriu moral
– ea distinge între bine şi rău. Acest lucru înseamnă o etică.
Conştiinţa e cea care imprimă creierului un cod etic. Omul al
cui rezultat este? Al universului. Asta înseamnă că universul
vorbeşte prin creierul nostru. Înseamnă că şi el are o etică –
legea binelui. Codul etic al creierului este cel identic cu toate
codurile de emanaţie – intelectuale sau religioase. Există un
cod etic al creierului, în consecinţă, suntem în consonanţă cu
creierul atunci când gândim pozitiv, şi suntem în disonanţă cu
el atunci când gândim rău.

Orice gând este o emisie de câmp. Atunci când transmitem lucruri
pozitive : „eşti frumos, eşti un băiat cumsecade, eşti bun”, iată
ce se întâmplă în creier. Câmpul poartă energia în consonanţă
cu finalitatea, cu sensul semantic al cuvântului. Dacă gândeşti
frumos, câmpul este o nuanţă de alb, cu alte cuvinte îmbraci o
haină albă. Când gândeşti rău, negativ la adresa cuiva sau neutru,
este ca şi cum creierul emite un nor de neutroni de culoare închisă
şi ai îmbrăca o haină de doliu.
La nivel fizic, în momentul în care emiți un cuvânt, emiți şi un
câmp fizic, care se propagă. Gândul îl porţi cu tine şi tocmai
din acest motiv îţi influenţează toată starea de sănătate.
Dacă lumea e rea şi gândeşte cum gândeşte este pentru
că deasupra capului nostru sunt nori ai gândurilor noastre
însumate. Este rezultatul gândirii noastre.

La nivel biochimic, orice gând are o expresie. Neuronii
comunică între ei prin neuromediatori. Orice idee nouă,
concept nou are nevoie de un suport sau de o reţea neuronală,
care se formează într-un timp scurt. Dacă ceea ce gândesc e
pozitiv, se emit substanţe (neuromediatori) de tipul oxitocină,
serotonină, dopamină, endorfine, care sunt favorabile sănătăţii,
pentru că fiecare dintre celulele noastre le preiau, inclusiv
ADN-ul. Tot substratul nostru genetic devine favorabil sănătăţii
– apar efecte precum o stare fizică bună, longevitate etc.
Fiecare gând pozitiv virează uşor chimia sângelui spre
alcalinitate, care este favorabilă sănătăţii. Când emitem

Triada fericirii – unde şi cum intervin produsele
şi stilul de viaţă Forever în obţinerea fericirii?
În Forever furnizaţi instrumente şi produse pentru menţinerea
unei stări optime de sănătate. Este extrem de important că,
în contextul unei sănătăţi supuse permanent dereglărilor
din cauza condiţiilor în care trăim cu toţii – stres, climă, frică
etc. – Forever vine cu produse pentru reglarea acestora, cu
ingrediente de calitate, atent selecţionate, dintr-un mediu
ecologic, natural. Forever, prin produsele sale, este o cale prin
care se poate reechilibra şi conserva viaţa sănătoasă.

Prin oportunitatea de business şi stilul de viaţă pe care
compania dumneavoastră le promovează contribuiţi la
cultivarea minţii omului. Îl ajutaţi să fie conştient de ceea
ce trebuie să facă pentru o stare de bine – adică îi furnizaţi
mijloace, dar îi deschideţi şi mintea. Şi astfel se întâmplă două
lucruri – îţi deschizi mintea despre cum să te aperi de stres şi
alţi factori nocivi şi primeşti şi mijloacele prin care să te poţi
reechilibra şi să o conservi.
foreverliving.ro
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Păstraţi curăţenia corpului, care este templul
sufletului – este vorba atât de igiena corporală,
cât şi intelectuală.

Cât de importante sunt modul în care
comunicăm, cuvintele pe care le folosim
zi de zi în discuţiile cu ceilalţi?

Suntem ceea ce gândim. În cât timp
te poţi autoeduca să gândeşti pozitiv
sau să elimini gândurile negative?
Tot ceea ce facem, gândim şi simţim este în mintea noastră.
Depresia şi frica sunt cele mai crunte sentimente şi trebuie să
ne ferim de ele cu orice preţ. Un om se poate autoeduca să
gândească pozitiv în aproximativ 6 luni, sau chiar mai puțin,
dacă are grijă să se debaraseze de gânduri negative care au
ca suport reţele negative. În acest timp, trebuie să se sustragă
oricărei influenţe negative, ca să șteargă din reţelele neuronale
gândurile negative şi să pună peste ele reţele neuronale noi, cu
gânduri pozitive. Abia atunci se poate vorbi de vindecare. Sigur
că intervalul variază de la o persoană la alta.

Cum o faci? Există câteva cuvinte pe care e bine să ni le
scoatem din minte. De exemplu, bătrâneţea - te gândeşti
la bătrâneţe, toate reacţiile din corp se îndreaptă spre tot
ce înseamnă bătrâneţe. Este bine să ai mereu o stare de
seninătate. Chiar şi în faţa răului trebuie să rămâi senin, să ai o
logică a ta în care să treci peste negativul cu care te întâlneşti
şi să îţi spui „asta va trece”, „gata, a trecut”. Nu te mai implica
în nimic rău, lasă-l să treacă.

Îndoiala este un alt sentiment de care trebuie să ne ferim. Dacă
te îndoieşti, de exemplu, când te duci să te întâlneşti cu un
potențial client în afacerea ta, câmpul tău o ia deja înainte, iar
reacţia pe care o vei primi va fi probabil un refuz. Dacă pleci la
drum cu gândul că vei reuşi, atunci influenţezi lucrurile care ţi
se întâmplă în viaţă. Oamenii fericiţi au mai mult succes pentru
că nu se îndoiesc. Fericirea înseamnă să fii optimist.
Contează foarte mult și dieta, purificarea (spirituală, corporală)
pentru a contribui la o viaţă plină de sens, fericită, la succes.
Stilul de viaţă Forever, de pildă, ajută la reechilibrarea stării de
sănătate, prin îndepărtarea celulelor distruse de stres.

Există oameni de ştiinţă care au elaborat conceptul
de „comunicare empatică”. Este vorba de comu
nicarea în care folosim aceiaşi neuroni – cu alte
cuvinte, folosim sau ne înţelegem în aceeaşi
limbă. În acest tip de comunicare, este important
modul în care ne modulăm vocea, urmărim
mimica interlocutorului, ca să vedem cum este
omul respectiv. Însă nu trebuie să confundăm
compasiunea cu empatia. Compasiunea înseamnă
să îţi pară rău de ce i se întâmplă celuilalt. Dar
empatia este să simţi ce simte el. Este bine să ne
înconjurăm şi să empatizăm cu oameni care trăiesc
pozitiv, sunt optimişti etc.

Comunicarea empatică sau sincronizarea neurală este cea care
asigură succesul într-o afacere – să vorbeşti politicos, amabil,
să zâmbeşti, să fii calm. Având acces la atâta informație şi
fiind conştienţi că există cuvinte care fac rău sau care ar trebui
scoase din vocabular, avem toate mijloacele şi cunoaşterea
pentru a ne îndrepta atenţia spre optimism şi spre viaţa pe care
ne-o dorim.
Știu că „Smile” este unul dintre sloganurile companiei Forever.
Zâmbetul are o valoare deosebită în relaţia cu ceilalţi şi în
obţinerea succesului. Însă trebuie să înveţi să îl citeşti şi să îţi
dai seama dacă este sincer sau nu. Zâmbetul autentic este
cel care îţi pune în mişcare toţi muşchii. Prin comportamentul
tău şi modul în care te prezinţi în faţa celuilalt creezi un mediu
favorabil. Într-un mediu plăcut, în care se simte apreciat, ajutat,
încurajat, omul își poate atinge visul mai repede.
Doresc cititorilor revistei și colaboratorilor Forever multă
sănătate și succes!

Acum, mai mult ca oricând, ne-am convins că
suntem programaţi să fim fericiţi și să avem
succes. Este trendul pe care însuși creierul
nostru ni-l impune și pe care compania Forever îl
urmărește zi de zi, cu produsele și oportunitatea
de business. Creierul nostru rămâne izvorul
nesecat de resurse pentru obţinerea a ceea ce îţi
doreşti în şi de la viaţă. Şi nu doar de resurse, ci şi
de mijloace. Nu există lucru pe care să îl cuprinzi
cu gândirea, un vis măreţ pe care să îl ai şi pe
care să nu-l poţi atinge pornind de la puterea
gândurilor tale.

Medic neurolog şi psihiatru, doctor în ştiinţe medicale, bun cunoscător al filosofiei ştiinţei şi
pionier în scrierile din domeniul conştiinţei, prof. dr. Constantin Dumitru Dulcan este cel care
a rupt bariera dintre ştiinţă şi religie şi a zguduit lumea ştiinţifică românească cu lucrarea
„Inteligenţa Materiei”, pentru care a primit premiul „Vasile Conta” al Academiei Române, în
1992, dar care are o valoare demnă de premiul Nobel.
Îndemnat de o curiozitate ştiinţifică ieşită din comun, savantul își dedică viaţa studiului,
deoarece consideră cunoaşterea sursă de bucurie şi libertate. A continuat cu o călătorie
uimitoare „În căutarea sensului pierdut”, a inspectat îndeaproape „Somnul raţiunii”, a privit
în „Oglinda conştiinţei” şi a descoperit „Mintea de dincolo” – acestea fiind doar câteva dintre
cărţile spectaculoase, pe alocuri şocante, dar geniale, pe care reputatul neurolog şi psihiatru
le-a dăruit ştiinţei şi umanităţii.
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Aloe Shave – dragoste
de la prima utilizare
Aloe Shave este produsul pe care cu greu vrei să îl împărţi la doi
în casa ta, pentru că doamnele sunt la fel de îndrăgostite de el
precum domnii. Lupta pentru supremaţie este câştigată, în final,
de pielea catifelată şi sănătoasă pe care o lasă de fiecare dată după
ce este utilizat. Noi ne-am îndrăgostit iremediabil! Este rândul tău
să îl testezi și să te lași ademenit de beneficiile Aloe Shave!
Se estimează că atât femeile, cât şi bărbaţii petrec aproximativ
6 luni din viaţă pentru ras şi bărbierit. Noi ne-am hotărât să le
transformăm în răsfăţ.
De ce Aloe Shave?
Bărbieritul sau folosirea lamei de ras poate să irite pielea,
însă acum avem la dispoziţie noul Aloe Shave. Gelul de Aloe
vera răcoreşte, revitalizează şi, în acelaşi timp, acţionează că
o barieră de protecţie între lama de ras şi piele. Pentru acest
produs, am îmbogățit gelul cu glicerină, un binecunoscut agent
de hidratare, precum şi arginină, un aminoacid care contribuie
şi el la menţinerea nivelului de hidratare a pielii. Am adăugat şi
cocoamfodiacetat disodic, un component extras din acizii graşi
din nuca de cocos, ce ajută la producerea unui strat subtil de
spumă şi la catifelarea pielii.
În plus, Aloe Shave este realizat prin folosirea unei tehnologii
patentate, de ultimă oră în domeniul ambalării, fiind prezentat
într-un recipient integral din plastic, prietenos cu mediul. Fără
părţi metalice, fără gaz propulsor, deci fără deşeuri inutile. Ceea
ce înseamnă că te poţi bucură de el zi de zi, fără nicio grijă.

Fii tu promoterul Aloe Shave!
Cum? Cumpărând cel puţin 5 Aloe Shave în nume personal
în perioada 1-31 octombrie 2017. Mai multe detalii despre
competiţia noastră în E-mail nr. 130.

“De 3 ani, lucrez într-un Barber Shop din Bucureşti
şi sunt înscris în Forever de un an. Am testat Aloe
Shave mai întâi pe mine. Iar acum e nelipsit din salon.
Am clienţi fideli care aleg mereu duo-ul Aloe Shave
şi Gentleman’s Pride pentru bărbierit şi sunt foarte
mulţumiţi de rezultate. Oamenii mă întreabă adesea de
ce nu face spumă din abundenţă, cum fac alte geluri de
pe piaţă. Este bine că nu face spumă multă, pentru că
înseamnă că nu conţine compușii chimici nocivi din alte
produse de acest gen. Cu cât spuma este mai bogată,
cu atât produsul este mai artificial și conţine chimicale.
Spuma discretă este un atu pentru piele al Aloe Shave.”
Robert, Barbier, Supervizor
“M-am bucurat enorm când am văzut că se lansează Aloe
Shave. Din cauza unor probleme cu pielea, evit epilarea
cu ceară sau cu aparat electric, astfel că lansarea Aloe
Shave a adus pentru mine, o Forever-istă convinsă, o rază
de soare. Nu îmi provoacă iritaţii şi îmi lasă pielea plăcută
la atingere. O hidratează intens, astfel că nici nu mai e
nevoie să aplic o loţiune de corp imediat după.”
Amalia, Paşcani, Supervizor
foreverliving.ro
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CLUB 100

Felicitări FBO care au acumulat minimum 100 pc personale + non-manageriale
în luna septembrie:

Viorica & Neculai Bărdaşu
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Csoma Josif & Melinda
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Anca Irina Toth

CLUB 60

Felicitări FBO care au acumulat minimum 60 pc personale + non-manageriale
în luna septembrie:
Maria Péter

Mariana & Silviu Ursu

Luxița Scutaru

Marian & Monica Costiță

Ioan & Estera Cuzdriorean

Victor & Ludmila Sass

Dumitru Ionuț Stroe

Oana Ipate

Daniel & Maria Parascan

Dana & Costel Pop

Angelica Ardelean

Niculina & Viorel Ciuchea

Maria & Adrian Arghir

Maria Pop

Bandi Attila & Izabella

Nagy Ernő & Irma

Aurel & Veronica Meșter

Gabriela Ursu

Vasilica & Dumitru Crăciun

Nicoleta Cristina Botezatu

Marius & Milentina Marcus

Viorica & Viorel Moca

Vajda Katalin

Carina & Sebastian Iacătă

Constantin & Tania Popa
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SEDIU CENTRAL (BUCUREŞTI):
n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852.
021 222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289;
021 222 89 24
aviatorilor@foreverliving.ro
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.
PROGRAM:
n Luni - Vineri: 8 - 20; Sâmbătă: 10 - 14.
n În prima zi lucrătoare a lunii: 12:00 – 20:00

(Sâmbătă 10:00 – 14:00);

n Sâmbătă – ultima zi a lunii: 09:00 – 17:00.

PROGRAM DEPARTAMENTE: Luni - Vineri: 9 - 17.

Chişinău

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

Braşov

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

Cluj Napoca

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

Constanţa

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

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

n Str. Mihail Kogălniceanu nr. 58
00373 22 92 81 82; 00373 22 00 96 08; moldova@foreverliving.ro
PROGRAM: L-V: 10-18. În prima zi a lunii programul centrului este 13-18.
Ultima sâmbătă a fiecărei luni: 10-13.

Iaşi

CUM POŢI COMANDA ŞI PLĂTI PRODUSE?

CUM POŢI AFLA BONUSUL LUNAR
ŞI PUNCTELE CREDIT?

1.

În centrele de distribuţie din ţarã. Plata se poate face:
n Cu cardul.
n 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
n Tel Verde - 0800.802.563 (apelabil exclusiv din
reţeaua fixã Telekom – L-V: 10:00 – 16:00)
n 021 222 00 22 (apelabil din orice reţea de telefonie
– L-V: 10:00 – 16:00)
n 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.

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

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.
foreverliving.ro
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Calificările lunii septembrie
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
Benedek Bernadette Katalin
Borboly Melinda
Georgiana Brateanu-Ungureanu
Viorica Bucurean
Mariana Cristina Butnaru
Viorica Chelcu
Alina-Maria Covaci
Ioan Crăciun
Daniela & Florin Creţu
Adi Nicoleta Curelea
Ionuţ Dragomir
Persida Mihaela Gavra
Illes Ildiko
Marioara Ion
Georgiana Magurean
Viorica Mancas
Maria Marchis
Tudor Mihai Marta
Sergiu Constantin Mihaiescu
Alexandra Pasla
Anca Elena Pop Jurj
Eugenia Ioana Puscau
Schulleri Peter
Ionuţ & Laura-Antonela Sorlescu
Doiniţa & Ion Stafie

Asistent Manageri

Nume
Daniela & Gheorghe Asavei
Iuliana Barabas
Nicoleta Cristina Botezatu
Paul Andrei Gavril

Localitate
Sfîntu Gheorghe
Miercurea Ciuc
Botoşani
Oradea
Piatra Neamţ
Târgu Frumos
Iaşi
Buhuşi, BC
Iaşi
Craiova
Lehliu-Gara, CL
Baia Sprie, MM
Miercurea Ciuc
Constanţa
Podu Iloaiei
Târgu Frumos
Farcasa, MM
Baia Mare
Iaşi
Craiova
Hunedoara
Com. Magești, BH
Pauleni-Ciuc, HR
Piatra Neamţ
Fălticeni

Sponsori
Benedek József Mihály & Judit
Csoma Josif & Melinda
Daniela Levarda & Alexandru Chiș
Ioana Corina & Eugen Cristian Sipos
Ionuţ & Laura Antonela Sorlescu
Marina Carmen & Vasile Gandulescu
Ionuţ Iulian & Mariana Pârju
Carol Platon
Doinița & Ion Stafie
Alexandra Pasla
Mihai Traian Braslasu
Amanda Rebeca Birlea
Iuliana Barabas
Maria & Adrian Arghir
Neculai & Viorica Bărdaşu
Viorica Chelcu
Mariana Bot
Gizella & Marius Botiş
Loredana Elena Mihaiescu
Victor & Ludmila Sass
Dumitru Ionuţ Stroe
Mihaela Mirela Borodan
Sztráti József
Elena Luminiţa Adăscăliţei-Grasu
Vasilica & Dumitru Crăciun

Localitate
Suceava
Miercurea Ciuc
Arad
Podu Iloaiei, IS

Sponsori
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Angelica Ardelean
Anca Irina Toth
Oana Ipate

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.

Top 20 p.c. non-manageriale

Dr. Carmen &
Dr. Gabriel Emil Larion

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Viorica & Neculai Bărdaşu
Csoma Josif & Melinda
Anca Irina Toth
Maria Péter
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Luxiţa Scutaru
Ioan & Estera Cuzdriorean
Dumitru Ionuț Stroe
Bandi Attila & Izabella

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Angelica Ardelean
Maria & Adrian Arghir
Daniel & Maria Parascan
Vasilica & Dumitru Crăciun
Vajda Katalin
Marius & Milentina Marcus
Constantin & Tania Popa
Marian & Monica Costiţă
Mariana & Silviu Ursu
Dana & Costel Pop

TOP 20 în funcţie de pc non-manageriale realizate în luna septembrie
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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Manageri

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

Nume
Angelica Ardelean
Oana Ipate
Anca Irina Toth

Localitate
Miercurea Ciuc
Valea Adâncă, IS
Arad

Calificări Globale

Forever Business
Owneri care au acumulat puncte credit
la nivel global în
lunile iulie și august.

Nume

Sponsori

Supervizori
Dorina Frunza
Alina-Codruţa Aluculesei
Sefora Herbei
Milca Sambor

Ana Terus
Sefora Herbei
Ramona Pop
Adriana Cocerjuc

Manageri
Lilia & Artiom Stratu

Natalia & Vladimir Chilianu

STIMULENTUL I

STIMULENTUL II

Bandi Attila & Izabella
Viorica & Neculai Bărdaşu
Fiodor Beliman
Daniel & Ligia Cifor
Niculina & Viorel Ciuchea
Vasilica & Dumitru Crăciun
Csoma Josif & Melinda
Marilena & Dr. Teodor Culişir
Derzsi Sámuel & Etelka
Mircea & Raluca Fage
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă

Carina & Sebastian Iacătă
Constanța & Dănuț Mei Roșu
Viorica & Viorel Moca
Nagy Ernő & Irma
Mircea & Dana Olariu
Dana & Costel Pop
Smaranda Sălcudean
Szabó Éva
Szabó József
Marinela Tuţuleasa
Ramona & Dorin Vingan

Managerii Activi și Recunoscuți care îndeplinesc
următoarele condiții timp de trei luni consecutive:
Puncte credit
necesare

Stimulent 1

Sponsori
Peter Maria
Viorica & Neculai Bărdaşu
Dana Iulia Hardut

Stimulent 2

Stimulent 3

Prima lună

50

75

100

A doua lună

100

150

200

A treia lună

150

225

300

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Camelia Dincuţă
Kele Mónika
Marius & Milentina Marcus
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Constantin & Tania Popa
STIMULENTUL III
Gizella & Marius Botiş
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Aurel & Veronica Meşter
Daniel & Maria Parascan
Maria Pop
Vajda Katalin

Detalii în capitolul 10 din Politicile Companiei.

Top 20 p.c. totale

Aurel & Veronica Meşter

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aurel & Veronica Meşter
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Gizella & Marius Botiş
Maria Pop
Vajda Katalin
Daniel & Maria Parascan
Camelia Dincuţă
Csoma Josif & Melinda
Ramona & Dorin Vingan
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kele Mónika
Nagy Ernő & Irma
Viorica & Neculai Bărdaşu
Smaranda Sălcudean
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Derzsi Sámuel & Etelka
Vasilica & Dumitru Crăciun
Felicia & Siminel Sumanariu
Marius & Milentina Marcus
Dr. Corina & Dr. Dorin Frandeș

TOP 20 în funcţie de pc totale realizate în luna septembrie
Clasamentul îi include pe cei care şi-au realizat statutul de Activ în luna septembrie.
foreverliving.ro
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Asistent Supervizori
Nume
Abdula Narcis
Adomnicai Stefania Violeta
Afinescu Maria Laura
Agache Lizica
Ana Maria-Cristina
Ana Virginia
Andrei Geanina Beatrice
Andrici Elena-Oana
Andries Mihaela-Claudia
Andries Stela
Androne Mihai Nicolae
Andronie Liviu
Antoci Ioana Patricia
Anton Nicoleta-Alina
Apostol Mariana
Ardelean Maria
Argintariu Claudia
Axinte Diana Maria
Babeu Anca Larisa
Babiciu Mihaela Gabriela
Baciu Elena
Badiu Daria Maria
Baitanu Tudor
Bajka Laszlo
Balanescu Cornelia Camelia
Balanescu Cristina
Balasa Luminita
Balatus Daniela
Balog-Bruckner Richard
Balogh IstvannE
Baltan Nicoleta Simona
Bancea Sonia Victoria Timea
Bancioiu Cristina Geanina
Banu Cornel
Barac Andreea Florina
Barbu Mariana
Baricz Hajnal
Bartes Valentina Ionela
Bejenaru Claudia
Beke Beata
Beliman Cristina
Berbecel Laura Liliana
Bercescu Monica
Berdei Viorica
Biro Krisztina
Bobes Elena-Mariana

Localitate
Mihail Kogalniceanu
Palanca
Craiova
Navodari
Ploiesti
Mioveni
Buhusi
Iasi
Targoviste
Rn Singerei, R. Moldova
Arad
Com Dumbravita
Com Cotnari
Piatra-Neamt
Chisinau, R. Moldova
Satu Mare
Bucuresti,
Cluj-Napoca
Timisoara
Tautii De Sus
Falticeni
Corunca
Iasi
Sf.Gheorghe
Timisoara
Arad
Eforie Nord,
Merisani
Viisoara
Komlodtotfalu, Ungaria
Moinesti
Sighetu Marmatiei
Sat.Sadu
Aricestii Rahtivani
Caransebes
Valu Lui Tr
Sat.Misentea
Bistrita
Tg Ocna
Viisoara
Straseni, R. Moldova
Craiova
Sf.Gheorghe
Piatra Neamt
Covasna
Tirgu Ocna
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Asistent Supervizori
Forever Business Owners care au obţinut
2 p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Nume
Bodo Ciprian Eugen
Bolboasa Mariana Camelia
Boldis Monika Andrea
Bordea Ioana
Bordea Maria
Borsan Gianina
Bortos Rodica
Borz Carmen
Botezatu Adrian Tudor
Bradescu Dana
Bratu Dan
Brinza Sorina Larisa
Bunu Laura
Burlaciuc Alina Nicoleta
Buzurnu Minodora
Cabor Zita
Calin Veronica-Florentina
Calinov Stefan
Calugaru Victoria
Campean Lioara Stefania Mihail
Capras Veronica
Casaneanu Beatrice Elena
Ceoaca Constantin
Cepreaga Marcela Gabriela
Chelariu Elena Rodica
Chiorcea Ippolito Mihaela
Chirila Lidia Maria
Chirila Roxana Alexandra
Chirila Vasilica Bianca
Chiritescu Doinita
Chis Lenuta Anamaria
Chise Anca Laura
Cioata Veronica
Ciobanu Cristina
Ciobanu Mihaela
Ciobanu Mirela
Ciochina Cameluta
Ciochina Diana Georgiana
Circiu Florina Simina
Cirlig Nadia
Cocris Ancuta Alina
Codrean Mihaela Sara
Cojocaru Florinel
Cojocaru Mihai Cosmin
Comanescu Aurelian
Constantin Felicia

Localitate
Feldioara
Constanta
Oradea
Mircesti
Mircesti
Galati
Roman
Tg. Mures
Luguzau
Chisinau, R. Moldova
Onesti
Brasov
Ialoveni, R. Moldova
Tirgu Frumos
Tg.Ocna
Oradea
Piatra Neamt
Tulcea
Piatra Neamt
Budila
Chisinau, R. Moldova
Bacau
Drobeta-Turnu Severin
Moldoveni
Botosani
Bacau
Oradea
Buteni
Tirgu Ocna
Bacau,
Cluj-Napoca
Oradea
Todiresti
Rn Drochia, R. Moldova
Bistrita
Calafat
Braila
Braila
Onesti
Arad
Baia Sprie
Arad
Moinesti
Botosani
Vrancea
Constanta
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Nume
Constantinescu Daniela
Copaciu Adela
Costache Carla Elena Patricia
Costisanu Alina
Cotorobai Ira
Covita Mariana
Cozmescu Monica
Csaki Rozalia
Csutak Kamilla
Curpas Angela Maria
Curtman Mihai Marian
Dajka Tunde
Danacu Mirela Stefania
Dandarau Anca
Dandu Diana Mirabela
Dim Ana Maria
Dinu Elena Loredana
Dobrean Adriana
Dombrovschi Ina
Domida Onisim
Donici Elena
Doroftei Alina
Doros Ioana
Dragos Nicoleta
Dronca Alin Ioan
Dropu Catalin Gheorghe
Druga Liliana
Dumitran Daniel
Dumitrescu Oana-Monica
Dumitru Cristian
Durlan Veronica
Enea Luciana Andreea
Enuta Georgiana
Farnas Ioan
Fecheta Adelina-Loredana
Fedco Irina
Florian Maria
Frumosu Adriana-Oana
Frumosu Ludmila
Fulga Aurica
Funariu Claudia Narcisa
Furfurica Liviu-Razvan
Gabor Ibolya
Gabor Valeria
Gadalean Babi Sofia
Gafencu Aurelia Adriana

Localitate
Bucuresti
Oradea
Bocsa Montana
Helegiu
Stefan Voda, R. Moldova
Popesti
Cladova
Sat Nadejdea
Garciu
Baia Mare
Pascani
M.Ciuc
Mun Calafat
Sangeorgiu De Mures
Timisoara
Gheraesti
Buhusi
Toplita
Sf.Gheorghe
Lunca Ilvei
Bacau
Darmanesti
Beclean
Oradea
Arad
Sat.Pojoga
Bacau
Deva
Bucuresti
Ploiesti
Onesti
Craiova
Com Vilcanesti
Sarmasag
Roman
Chisinau, R. Moldova
Com. Bixad
Com Siminicea
Cainari, R. Moldova
Onesti
Tg.Ocna
Ramnicu Sarat
M.Ciuc
Tamaseni
Caianu Mare
Cluj-Napoca

Nume
Gagea Ioan
Gal Debora Adina
Galatan Violeta Varvara
Galea Iulia
Ganescu Ilse
Gavril Mihaela
Gavriluta Iuliana
Gavris Paul Daniel
Gheorghe Margareta
Ghita Anisoara
Gogeneata Adriana
Gramada Tonoiu Adelina Elena
Graur Narcisa
Gross Claudia Ramona
Groza Emanuela
Gutiu Tudor Cristian
Herling Aurelia
Hincu Adrian
Horvath-Novai Melinda
Hritcu Silviu Lucian
Hunor Ambrus
Huzum-Comanici Mariana
Ianasi Maria Mihaela
Iftimescu Alina
Ignat Valentin
Ilie Oana Maria
Iliesiu Ionela
Ionescu Costin
Ionescu Sabina
Ionete Daniela Petruta
Ionita Liliana Cristina
Iordan Viorica Floarea
Iuga Petruta Codruta
Joo Ibolya
Jorz Alexandra-Loredana
Kis Arnold Ozseb
Kocsis Csilla Laszlo Levente
Kosa Gianina
Kovacs Irina
Kuti Kinga
Lazar Cosmina Ioana
Lepoev Raluca Maria
Lesan Maria
Let-Boer Reka Tunde
Lica Anamaria
Liga Daniel

Localitate
Chisineu-Cris
Fughiu
Cluj-Napoca
Rosiori
Ciolpani
Onesti
Onesti
Cluj-Napoca
Constanta
Abram
Iasi
Ramnicu Valcea
Galati
Vladimirescu
Sibiu
Cluj-Napoca
Bucuresti
Com Capu Corbului
Cluj-Napoca
Iasi
Ciumani
Casin
Tirgu Jiu
Iasi
Iasi
Bucuresti,
Cisnadie
Constanta
Bucuresti
Oradea
Iasi,
Com.Cetateni
Cintei
Com.Sarmasag
Ilia
Sf.Gheorghe
Tg. Secuiesc
Campulung La Tisa
Sat.Tirnovita
Cluj-Napoca
Curtici
Bocsa
Soroca, R. Moldova
Oradea
Medias
Curtici
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Nume
Lixandru Mihaela Ramona
Lupea Ligia Camelia
Lupu Diana Mariana
Mandrila Maria
Manea Ionut Alexandru
Marcenco Natalia
Marian-Suparschii Maria
Martini Rodica Maria
Mate Edit
Matea Claudia Carmen
Matei Adriana
Matei Lavinia Antoaneta
Matei Violeta
Matyas Botond Barna
Maxim Maria
Mazaroaei Rebeca Andreia
Meder Kinga Beata
Mezei Margareta
Micle Ecaterina Paraschiva
Micula Doina
Midachi Adina Maria
Mihai Sonia
Mihut Lavinia Carmina
Mihuta Diana Iuliana
Mininges Viorica
Miron Lucia
Mititelu Claudiu
Mitrasca Ilona
Moga Maria
Moldovan Daniela
Moldovan Doris Gabriela
Moldovanu Vasilica
Molnar Ildiko
Molnar Irina Ecaterina
Molnar Viorica
Moraru Maria Mariana
Mornaila Ioana Bogdana
Munteanu Nastase
Muresan Mihaiela Teodora
Musat Raquel
Muza Claudia
Nagy Monica
Nativ Mihaela
Nechifor Elena Cristina
Nechita Lacramioara
Negoitescu Lavinia Daniela
Negrea Adriana Florina
Negrea Larisa Ionela
Neuschli Maria Claudia
Nica Anne Marie Cristina

Localitate
Campina
Cluj-Napoca
Constanta
Neamt
Mun.Calafat
Causeni, R. Moldova
Straseni, R. Moldova
Zarnesti
Brasov
Oradea
Bucuresti
Bacau,
Bucuresti
Sf.Gheorghe
Mioveni
Barcelona, Spania
Sf. Gheorghe
Carei
Satu Mare
Oradea
Medgidia
Iasi
Salonta
Arad
Craiova
Braila
Miercurea-Ciuc
Sarmasag
Oradea
Bistrita
Bistrita
Sanmihaiu Roman
Sf.Gheorghe
Oradea
Gheorgheni
Roman
Cluj-Napoca
Tulcea
Nasaud
Popesti-Leordeni
Cluj-Napoca
Apahida
Bucuresti
Falticeni
Roman
Paulis
Cluj-Napoca
Orheiu Bistritei
Baia Mare
Slatioara

FOREVER | România & Republica Moldova | octombrie 2017 | 222

Nume
Nichifor Iuliana Nicoleta
Nicoara Cornelia
Novac Evghenia
Nurla Nulifer
Oancea Gabriela
Oancea Tunde Melinda
Ochean Livia
Ocsko Mariana
Onofrei Stefan-Adrian
Oprita Mariana
Orban Timea Andreea
Ostriceanu Valentina
Palade Lucica
Pana Andreea-Mihaela
Pana Carmen
Paraschiv Doina
Parvu Gabriela
Pascariu Mona Roxana
Peiu Marieta Maria
Pelici-Draghicescu Roxana
Penescu Ionica
Petean Irina Zorica
Peter Andras
Petrea Ioana
Petric Maria
Pindaru Maria Claudia
Pintilie Anda-Cati
Pogan Adriana
Pol Georgeta
Pop Ana
Pop Elena Andreea
Pop Georgeta
Pop Maria Carmen
Pop Mihaela Elena
Popoaei Mihai
Porumb Nicolae
Postelnicu Florentina
Posteuca Adriana-Mirela
Pricub Constantin
Puha Eugenia-Aneta
Puiu Daniela
Puscasu Neculai
Radu Rodica Daniela
Radu Valentina-Mihaela
Radulescu Cornelia Daniela
Raduly Zsuzsanna Katalin
Rapa Nicolae
Redli Alina
Rednic Ligia Ramona
Reisenauer Ana

Localitate
Baltati
Garbova
Rn Dubasari, R. Moldova
Bacau
Constanta
Dej
Bacau
Timisoara
Agas
Pitesti
Nusfalau
Sighetu Marmatiei
Oravita
Negru Voda
Constanta
Com Tibana
Constanta
Botosani
Falticeni
Sibiu
Ploiesti
Cluj-Napoca
Nicolesti,
Sf.Gheorghe
Baia Mare
Ramnicu Sarat
Comanesti
Bacau
Comarnic
Baia Sprie
Teius
Baia Mare
Baia Mare
Bistrita
Botosani
Cluj-Napoca
Bucuresti
Medgidia
Nasaud
Arad
Breazu
Pirjol
Cluj-Napoca
Bucuresti
Bucuresti
Miercurea Ciuc
Focsani
Arad
Cluj-Napoca
Sibiu
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Nume
Reman Laszlo
Rogoz Mona Maria
Rohnean Marisca
Rotariu Cristina
Rus Emanuela Giulia
Rus Rozalia Renata
Rusu Stefan
Rusu Vasilica Nausica
Sabau Simona
Sajgo Dalma
Salgau Andreea
Sandu Laura Cristina
Sarig Edina Szilvia
Serban Doina
Serban Irina-Mihaela
Sereban Erika
Serestyen Nicolae
Silaghi Ioana Julieta
Simion Corina Catalina
Simion Lidia Camelia
Simon Csaba
Simon Emese
Simon Rita
Simonca Laurentiu
Sinauceanu Alexandra
Sinca Dennis Emanuel
Solomes Ana Corina
Solomon Alina-Cristina
Sorban Vasile
Stanciu Alina
Stanciu Violeta Mariana
Stancu Niculina-Nicoleta
Stefanescu Elena
Stefanita Elena
Stoian Maria
Stoica Nicoleta
Stoiciu Ion
Stuparu Andreea Cristina
Stuparu Iuliana
Suci Dorina
Sumedrea Alexandra Elena
Szabo Reka Maria
Szekely Levente

Localitate
Tg.Secuiesc
Cluj-Napoca
Dudestii Vechi
Iasi,
Baia Mare
Chisineu-Cris
Suceava,
Cucorani
Baia Mare
Lazarea
Suceava
Timisoara
Ghimbav
Roman
Bacau
Uileacu De Munte
Cluj-Napoca
Marghita
Piatra Neamt
Craiova
Taureni
Sat.Suseni
Sanmaritnu Maghiar
Sighisoara
Falticeni
Arad
Tirsolt
Ungureni
Satu Mare
Siminicea
Arad
Vrancea
Iasi
Ploiesti
Sibiu
Ciorogarla
Bucuresti
Bucuresti
Alexandria
Baia Mare
Bucuresti
Capleni
Ciumani

Nume
Tamas Robert
Tancau Andreea Madalina
Tanko Erika
Tanko Melinda Irina
Tanko Zsuzsa
Taran Ileana
Tarnita Ana
Tarnita Razvan Andrei Emanue
Tatar Sanda Niculina
Tepes Cristina Maria
Terzi Corina
Tet Monica Mihaela
Ticusan Luciana
Tifan Sara
Todea-Cristea Ramona Camelia
Tofan Mariana
Toma Elena
Toma Eva
Tonea Carmen Georgiana
Toth Elena
Trinca Mariana
Ungur Rodica
Ungureanu Dumitrela
Uruk Oktay
Vacariu Constantin Aurelian
Vadas Ilonka
Vadean Catalin Stefan
Vasilovici Mariana Mihaela
Velarde Garcia Cintia
Velescu Dumitru
Verde Laura
Vicleanu Elisaveta Nicolae
Vicol Daniel Gabriel
Voicu Maria
Volfart Oana Alina
Zaharia Maria Magdalena
Zamosteanu Mihaela
Zaporojan Mirela
Zatyi Tibor Botond
Zoltan Rozalia
Zorila Aurelia
Zota Laurentiu

Localitate
Cluj-Napoca
Valea Seaca
Valea Rece
Cubulcut
Campul Frumos
Miercurea Ciuc
Bistrita
Bistrita
Baia Sprie
Fagaras
Cahul, R. Moldova
Oradea
Bucuresti,
Od.Secuiesc
Com Giroc
Bacau
Falticeni
Baraolt
Tirgu Jiu
Covasna
Cluj-Napoca
Oradea
Roman
Cluj-Napoca
Sat.Arpasu De Sus
Piscolt
Cluj-Napoca
Suceava
Jibou
Teregova
Cluj-Napoca
Vicovu De Sus
Radauti
Pascani
Baia Mare
Caransebes
Botosani,
Chisinau, R. Moldova
Ozun
Bistrita
Tirgu Jiu
Mangalia
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SUCCESS DAY

este cu și despre tine, dar
întotdeauna pentru visul tău!
Ești Forever? Ești la Brașov pe 18 noiembrie!
Sala Dacia – Complex Lux Divina
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