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Mesajul Fondatorului Companiei

Puterea
încrederii
Dintre cele mai puternice și influente orașe antice din Mesopotamia, doar
unul a rămas în picioare, supravieţuind dezastrelor. În cele mai grele
zile de război, un bărbat curajos a stat de gardă la porţile orașului, fiind
martor la dezastrele bătăliei care avea loc în preajma lui. Rolul lui era să
păzească zidurile falnice ale orașului în eventualitatea în care un atac al
inamicilor le-ar fi dărâmat, chiar dacă atât el, cât și armata lui erau foarte
încrezători că așa ceva era aproape imposibil. Și-a luat angajamentul de a
proteja orașul cu orice preţ și de a ţine oamenii din el în siguranţă.
Pe măsură ce războiul a avansat, zidurile
s-au cutremurat, iar fruntea bărbatului a
început să fie scăldată în sudoare. Zilele
și nopțile păreau interminabile. Deși nu
ar fi recunocut niciodată, au existat
momente în care nu era sigur că acești
pereți ar putea rezista. Cu toate acestea,
a continuat să rămână acolo, viteaz și
mândru, pentru a arăta celorlalți că nimic
nu este de nedepășit.
Războiul a durat săptămâni întregi, iar
zidurile înalte și temeinice nu au cedat
nici măcar o dată. Orașul a fost protejat
datorită încrederii, curajului și puterii
oamenilor. Construite pe fundații adânci,
zidurile au rezistat atacurilor inamicilor în
nenumărate rânduri.
Și voi puneți timp, efort și atenție în
training-urile, planificarea și dezvoltarea
afacerilor voastre. Pasiunea și munca
intensă stau pe post de cărămidă pentru
zidurile afacerilor voastre. La fel ca
gardianul acelui oraș, trebuie să aveți
o credință totală în puterea afacerilor
voastre, nu doar că acestea vor trece

testul timpului, dar și provocările care
apar de-a lungul drumului. Atunci când
vă confruntați cu perioade mai grele în
activitatea voastră, trebuie să stați drepți
și să credeți în puterea a ceea ce ați
construit.
De-a lungul timpului, veți înfrunta provocări
care vă vor pune la îndoială tenacitatea.
Chiar și după zeci de ani de experiență
în business, Forever încă se confruntă
cu astfel de provocări. Dar diferența
dintre compania noastră și una care nu
are o istorie de 40 de ani în spate este
că a noastră e consolidată pe încredere.
Această credință ne face pe toți mai
puternici. Cu 40 de ani în business, avem
o istorie bogată în numeroase dovezi că
am ajutat milioane de oameni din întreaga
lume să arate și să se simtă mai bine,
datorită produselor noastre uimitoare și
oportunității generoase de afacere.
Avem lideri și angajați devotați și o familie
imensă de FBO în întreaga lume pentru
a vă sprijini în activitatea voastră și a vă
consolida încrederea.

“Continuaţi să credeţi
în voi și în ceea ce
faceţi și afacerile
voastre vor trece
testul timpului.”
Noi toți suntem gardienii acelei porți.
Suntem curajoși și mândri când oamenii
ne întreabă despre afacere sau despre
ceea ce facem. Avem încredere în puterea
produselor și afacerilor noastre în viețile pe
care le pot schimba.
Atunci când vă confruntați cu momente
dificile, amintiți-vă mereu că ați muncit
prea mult pentru a lăsa eșecul să câștige
înainte ca măcar să fi luptat împotriva lui.
Credința adevărată are putere. Continuați
să credeți în voi și în ceea ce faceți și
afacerile voastre vor trece testul timpului.
Mereu al vostru,

Rex Maughan
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Cel mai frumos dar
din partea României
Ne aflăm în toiul pregătirilor pentru călătoria care ne duce în Dallas,
la întâlnirea de vis Forever Global Rally. Este cel mai important
eveniment al anului, unde liderii de vârf ai companiei sărbătoresc
patru decenii de realizări fantastice, care confirmă viziunea
inovatoare a legendarului fondator Rex Maughan.
Îi suntem profund recunoscători pentru
visul lui, ce a transformat viaţa a milioane
de oameni printre care ne aflăm şi noi.
Le suntem recunoscători deopotrivă
lui Gregg Maughan, Navaz Ghaswala,
Aidan O’ Hare şi întregului staff Forever
International pentru susţinerea şi
încurajările permanente.
Suntem fericiţi şi recunoscători că facem
parte din această istorie a curajului şi
a măreţiei la care România şi-a adus o
contribuţie semnificativă. Ţara noastră a
trăit aproape 20 de ani de solidaritate şi
devoţiune faţă de idealurile Forever, de
aceea, oriunde veţi fi în zilele Raliului, în
Dallas sau online, ştim că veţi fi prezenţi cu
tot sufletul.
Ştim că iubiţi compania şi vă bucuraţi
de această sărbătoare de răscruce. Vă
mulţumim pentru eforturile şi dăruirea
voastră care dau sens muncii noastre, a
tuturor, prefigurându-ne un viitor şi mai
îndrăzneţ, şi mai generos, şi mai prosper.

Rezultatele extraordinare ale lunii trecute
ne îndreptăţesc să credem că vom împlini
promisiunile pe care ni le-am făcut,
deoarece avem din nou vânzări record
şi am trecut pragul de 10.000 de puncte
credit. Suntem pe drumul cel bun pentru
dublare, ţelul care ne-a mobilizat resursele,
energia, echipele.

Această reuşită este un
mesaj pe care-l ducem cu
mândrie la Forever Global
Rally şi credem că este
cel mai frumos dar din
partea României pentru
împlinirea celor 40 de ani
ai companiei mamă.

Suntem într-o ascensiune continuă, mulţi
dintre voi aveţi rezultate fenomenale şi cu
siguranţă veţi obţine în continuare altele
şi mai impresionante. Cei care încă n-aţi
reuşit perseveraţi, pentru că nimic nu
poate sta în calea celor ce sunt hotărâţi şi
motivaţi de ţelul lor.
Echipa este unită, inimile noastre bat
în acelaşi ritm, iar fiecare pas pe care
îl facem ne apropie de ceea ce ne-am
propus, fiecare succes măreţ e alcătuit din
succesul zilei de azi urmat de succesul
celei de mâine şi de răspoimâine.
Aşadar îndrăzniţi să visaţi, stabiliţi o dată
pentru împlinirea visului, căci astfel aveţi
un scop, împărţiţi în etape drumul spre
îndeplinirea scopului, iar astfel aveţi un
plan, acţionaţi cu perseverenţă şi astfel
visul devine realitate.
Vă dorim din toată inima
la mulţi ani Forever şi reuşite
pe măsura marilor visuri!

foreverliving.ro

foreverliving.ro
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Mesajul Președintelui Companiei

Compania
Aloe Vera

Pe măsură ce ne pregătim să sărbătorim 40 de
ani în afacere și suntem nerăbdători să vedem
cum vor arăta următorii 40 de ani, am stat
și ne-am gândit bine la cine suntem și, mai
important, cine ne dorim să fim.
Mulți dintre voi vă conduceți propriile
afaceri. Dezvoltarea brandului personal
este un demers semnificativ în definirea a
cine vreți să fiți și ce aveți diferit de oferit
față de alții din industrie.
Vă voi provoca la un exercițiu la care am
participat împreună cu echipa din sediul
central și vă sfătuiesc să vă gândiți bine
înainte de a răspunde. Cine sunteți voi?
Ce avantaje unice are afacerea voastră?
Care este brandul vostru personal?
Răspunsurile la aceste întrebări nu sunt
tocmai ușoare. Însă doar atunci când
reușiți să le aveți, vă veți da ușor seama
de scopul și direcția în activitatea voastră.
Veți descoperi poate și un motto sau o
misiune personală. Sunt convins că, în
ultimă instanță, indiferent de răspunsuri,
veți descoperi ceva care să vă ajute să
vă mențineți concentrarea pe obiectivele
voastre.

Așadar, cine suntem? Suntem compania
produselor, a oportunității, a speranței.
Fiecare dintre aceste aspecte reprezintă
o parte vitală a afacerii noastre, dar nu
dezvăluie cu adevărat cine suntem. A
trebuit să ne gândim și mai în profunzime.
Care este elementul magic care face
Forever o afacere diferită? Care este acel
lucru pe care îl facem mai bine decât alții?
Acea zonă care ne definește și de care nu
se poate apropia nimeni?

Atât de serioși suntem, încât în ultimii ani
am investit sume semnificative în plantațiile
noastre și în modernizarea și actualizarea
facilităților de producție pentru a face
loc ultimelor inovații în domeniu – Aloe
Vera Gel, Aloe Berry Nectar și Aloe
Peaches la Tetra Pak, fără conservanți,
cu o cantitate de aloe fără precedent în
ele. Deoarece credem că nu este suficient
doar să te identifici cu brandul, trebuie să
îl trăiești.

Suntem Compania Aloe Vera.

Fără să intrăm în amănunte, vă spunem
totuși că există foarte mult entuziasm
în apropiere de celebrarea celor 40 de
ani Forever, dar și în ceea ce privește
viitorul. Veți iubi tot ceea ce urmează
să se întâmple anul acesta și veți putea
spune mândri tuturor că sunteți parte din
Compania Aloe Vera.

Suntem cel mai mare cultivator de aloe
și producător și distribuitor de produse
cu Aloe vera din lume. Faptul că deținem
plantațiile și fabricile de producție
ne permite, așa cum se știe deja, să
controlăm calitatea și costul produselor în
fiecare proces, asigurându-ne că la ușa
ta ajunge tot ce e mai bun de la natură
pentru ca tu și familia ta să arătați și să vă
simțiți mai bine. Luăm aceste lucruri foarte
în serios.

Continuați să zâmbiți,

Gregg Maughan
Preşedinte Forever Living Products
International
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Materiale Promoționale

Dacă
să zâ nu te f
schimmbești ace
,
bă!

Succesul
Forever
are noi aliaţi
Primăvara aceasta îţi suntem
alături cu forţe proaspete
în cucerirea succesului Forever,
sub forma unor materiale
promoţionale noi, fresh și actuale.

Afac

erea

De ce Foreve

r?

Forever Living
îți
de produse inc pune la dispoziție o gam
ă
alimentare, pro luzând băuturi nutritive, sup variată
controlul greutăduse pentru îngrijirea pielii limente
și igienă,
Există multe ții și cosmetice.
motive pentru
propria afacer
care să-ți înc
le-am ales pe e în parteneriat cu Forev epi
er,
cele care ne
plac cel mai noi
Vei avea par
mult:
te de:

Broșura ”De ce Forever?”

• Posibilitatea
de a obține venitu
ri semnificative.
• Timp și liberta
te pentru a trăi
tale.
viața visurilor

Oferă răspunsuri la cele mai frecvente întrebări pe care le primești
despre oportunitatea Forever și despre beneficiile și recompensele
cu care este răsplătită munca în compania noastră, ilustrate în
poveștile de succes ale unor antreprenori Forever din România și
nu numai.

Set pliante Aloe Vera
Despre „Aloe vera așa cum ne-o oferă natură” și produsul
prin care îți punem la dispoziție toate beneficiile acestei plante
– Forever Aloe Vera Gel – poți afla din cel mai fresh material
promoțional al primăverii.
(Un set conține 10 pliante.)
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• Control asup

ra veniturilor
și carierei tale.
• Oportunitatea
recompense de a obține bonusuri și
suplimentare.
• Susținere și
acces la trainin
g-uri.
• Flexibilitate
– poți
construiești pe să începi part-time și să
obține venitu termen lung pentru a
ri full-time.

Forever:

• Este o comp
anie globală preze
aproape 160
de țări din întrea ntă în
ga lume.
• Furnizează
produse de cea
calitate, ce au
mai bună
interiorul frunz la bază gelul pur din
ei de aloe.
• Are o istorie
de peste 40 de
ani.
• Este bogată
în
peste 1,5 miliarlichidăţi, fără datorii – cu
şi proprietăţi. de de dolari doar în bunu
ri
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DE
CE
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FOREVER?
FOREVER?
FOREVER?

Training și susțin

ere

Pentru mai multe
Forever Busines

Programe de

recompensare

Produse de calita

te

informații, contac

s Owner:

tează:

Februarie 2018
Forever Living
Products România
Bd. Aviatorilo
r 3, Bucureșt
i, 021 222 89
23, foreverlivi
ng.ro

Set Flyere ”De ce Forever?”
Există multe motive pentru care merită să îți începi propria afacere
în parteneriat cu Forever, iar acest flyer simplu, util și la îndemână
ți le dezvăluie pe cele mai importante dintre ele.
(Un set conține 10 flyere.)

Set postere aniversare
Cele două postere din set - Misiunea Companiei & 40 de ani
Forever – evidențiază valorile și viziunea după care se ghidează
compania noastră, precum și generozitatea care caracterizează
familia Forever. Sumele colectate din vânzarea acestor postere
sunt redirecționate către campania Rise Against Hunger, în lupta
contra eradicarea foametei în zonele sărace ale lumii.

Aceste materiale sunt disponibile la vânzare în
centrele de distribuție și/sau online și/sau Tel Verde.
foreverliving.ro
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Produsul lunii

Refresh de
primăvară pentru
tine și afacerea ta
Îţi dorești mai multă energie, să îţi transformi silueta, un stil de
viaţă mai dinamic, obiceiuri alimentare sănătoase și o afacere pe
val luna aceasta? De ce să alegi doar una, când le poţi avea pe toate
într‑un pachet Forever care a făcut furori în toată lumea – C9,
desemnat și produsul lunii aprilie în Forever România.
Primăvara este sezonul care ne pune în mișcare nu doar corpul, ci
și planurile pentru a arăta și a ne simți bine. Mai ales acum, după
sărbătorile de Paște, când resimțim din plin mesele îmbelșugate
de care ne-am bucurat alături de cei dragi. Simțim totodată
că vara este aproape și trebuie să fim în formă maximă pentru
garderoba de sezon și pentru reușite pe linie în afacerile noastre.

 Forever Garcinia Plus (54 capsule gelatinoase) – susține
procesul de ardere a grăsimilor și contribuie la suprimarea
apetitului prin creșterea nivelului de serotonină.

Există o soluție pentru toate: programul F.I.T., cu beneficii și
avantaje pe termen lung pentru sănătate și siluetă. Iar prima
“oprire” în această experienţă este programul C9.

 Centimetru pentru măsurători corporale – pentru ținerea
evidenței schimbărilor din corpul tău de-a lungul programului.

De ce pachetul C9?
C9 este o intrare în forţă într-un program de eliminare a excesului
ponderal și o rupere a obiceiurilor anterioare, o resetare şi o
trecere către un alt mod de alimentaţie, un alt stil de viaţă.

 Forever Lite Ultra (1 plic – ciocolată sau vanilie) – este o
sursă bogată de vitamine și minerale cu 17 g de proteine la
fiecare porție.

 Broșură - conține informații detaliate despre etapele
programului, sugestii de exerciții fizice, tabel pentru
înregistrarea măsurătorilor corporale, grafic cu orarul
suplimentelor și informații despre meniu.
 Shaker - pentru prepararea delicioaselor și hrănitoarelor
cocktail-uri cu Forever Lite Ultra.

Programul include recomandări de alimentaţie şi exerciţii fizice,
precum şi sfaturi despre cum să îţi pregăteşti mesele şi are marele
avantaj de a avea valenţe multiple: pe de o parte, te ajută să scazi
în greutate, pe de altă parte, îţi susţine organismul în procesele
sale de autocurăţire.

Ce conține?
Pachetul C9 este conceput în jurul unor produse cheie din gama
Forever, în compoziția cărora se găsesc numeroase ingrediente
cu valoare importantă în remodelarea corporală, dovedită de
nenumărate studii științifice.
 Forever Aloe Vera Gel (2 flacoane) – susține procesul
de detoxifiere a tractului intestinal, precum și maximizarea
absorbției nutrienților.
 Forever Fiber (9 pliculețe) – oferă un amestec brevetat
de 5g de fibre solubile în apă, care mențin pe termen lung
senzația de sațietate.
 Forever Therm (18 tablete) – conține un amestec puternic
de extracte din plante și vitamine care susțin buna funcționare
a metabolismului.
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Se recomandă un program de exerciții fizice ușoare în cele 9 zile.
Nu este nevoie de antrenament riguros sau ședințe istovitoare la
sală: simplele plimbări îndelungi, mersul cu bicicleta sau urcatul
scărilor sunt suficiente pentru a contribui la rezultatele optime ale
acestui program revoluționar.
Practic, după o astfel de perioadă, te vei simţi mai bine, îţi vei
îmbunătăţi starea de sănătate şi vei scăpa şi de câteva kilograme,
iar lucrul cel mai important – vei avea bazele pentru a continua cu
programele F15 sau Vital5, în funcție de obiectivele tale legate de
greutate și stil de viață.

Intră și tu în comunitatea
Forever F.I.T. România!

Cum funcționează?
În pachet, găsești o combinaţie atent gândită de produse care
fac mai eficientă scăderea în greutate, datorită substanţelor din
compoziţia lor ce acţionează specific în acest scop.
În primele 2 zile, vei consuma doar Aloe Vera Gel, shake‑uri
proteice și suplimente gândite să ofere organismului nutrienții
de care are nevoie să funcționeze la capacitate maximă. Este
momentul “restartului” organismului. Cu toate acestea, dacă
senzația de foame îşi face simţită prezenţa în aceste zile, simte-te
liber să consumi alimente din lista de gustări prezentată în broșura
care însoțește pachetul.
În zilele 3-9, vei adăuga și câte o masă de 600 de calorii în
programul zilnic, la prânz sau cină, în funcție de preferință. În
broșura care însoțește pachetul ai la dispoziție o mulțime de
sugestii și rețete de mese delicioase, pe gustul și celui mai
pretențios gurmand.

Forever România a creat o comunitate online – Forever
F.I.T. România, în care îți poți împărtăși experiența, poți
găsi sprijin, trucuri și informații esențiale de la persoane
care au testat atât C9, cât și celelalte pachete din
programul F.I.T. și care te pot ajuta să îi inspiri și pe alții să
trăiască un stil de viață sănătos.

foreverliving.ro
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Succes Forever

Prima calificare
la Forever2Drive

Adriana și Valentin Niţu sunt FBO cu experienţă, devotaţi stilului
de viaţă Forever și mereu în mijlocul acţiunii, atunci când este
nevoie de ei. S-au calificat, de-a lungul timpului, la Raliul Global,
Chairman’s Bonus, de 7 ori la Eagle Managers’ Retreat, sunt membri
KLC, iar în acest an au reușit prima lor calificare la Forever2Drive.
De ce acum, cum au reuşit şi cât cântăreşte această reuşită în
viitorul afacerii lor, aflăm chiar de la ei în rândurile care urmează.

 Care era viaţa dvs. înainte de Forever?
Am avut, timp de peste 10 ani, afaceri clasice în domeniul
construcțiilor, am făcut performanță, dar ne-am dat seama, la
un moment dat, că prețul pe care-l plăteam era mult prea mare:
riscuri multe, angajați, stocuri, chirii, taxe de franciză imense,
leasing-uri etc. Eram sclavii propriilor noastre alegeri.
Cu 7 ani în urmă, ni s-a prezentat și oportunitatea Forever pentru că produsele le consumam de mult timp și cunoșteam
bine calitatea lor. A apărut exact în momentul în care căutam
o cale să scăpăm din "cursa" afacerilor clasice în care ne
băgasem. Aveam nevoie de timp liber, de pacea minții, doream
să putem călători mai mult și căutam o soluție financiară. Am
spus DA - la început, a fost a 3-a activitate de care ne ocupam,
apoi a 2-a, iar acum suntem 1000% Forever.

 Ce s-a schimbat în viaţa dvs. după ce aţi început
afacerea Forever?
Afacerea noastră a crescut extraordinar, câștigăm generos și
călătorim (gratis) în cele mai frumoase locuri din lume. Alături de
Forever am vizitat locuri minunate de pe întreaga planetă, care
înainte păreau doar un vis: Dubai, Dallas, New York, Sardinia,

Costa Navarrino, Cancun, Monte Carlo, Roma, Barcelona etc.
Suntem calificați deja, pentru a 7-a oară, la programul Eagle
Manager.
Afacerea noastră se bazează pe sistemul nr. 1 din "lumea"
Forever – Rolf Kipp – și pe indicațiile domnului Michael
Strachowitz. Suntem extrem de bucuroși că avem astfel de
lideri, care ne-au arătat calea spre libertate și asta este ceea ce
dorim să dăm și noi mai departe.

 Este prima calificare la programul de mașină.
Nu a făcut parte până acum dintre obiectivele dvs.?
A fost o strategie?
Bineînțeles, toate stimulentele planului de recompensare fac
parte dintre obiectivele noastre și lucrăm activ pentru ele. Am fost
de foarte multe ori aproape de calificarea la Forever2Drive, dar
de fiecare dată am considerat că lucrurile trebuie să se întâmple
prin creșterea naturală a echipei, fără forțări și scurtături. De altfel,
dacă ar fi fost adunate și punctele globale, de mulți ani am fi atins
și acest stimulent, de mai multe ori (chiar nivelul 2).

 Cum aţi reușit calificarea? Care a fost strategia?
Strategia a fost foarte simplă: am continuat contactarea, am
întâlnit oameni de calitate, care au devenit parte a echipei
noastre, aceștia și-au dorit performanță în Forever, am planificat
și am lucrat împreună.
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Noi ştim că nu există
alt loc mai bun decât
Forever pentru a
ne scrie povestea
de succes. Ceea ce
contează este ceea ce
facem AZI. Doar asta ne
poate influenţa viitorul.

În afacerea noastră, există un principiu: “fără plan, nu ai succes”.
Alături de echipa deja formată, care-și continuă ascensiunea,
lucrurile s-au întâmplat. Există o singură strategie valabilă în
Forever: să fii alături de oamenii tăi, ajutându-i să-și atingă
obiectivele. Dacă aceștia își realizează visurile proprii, Forever are
grijă de tine. Creștem, ajutându-i pe ceilalți să se ridice.

 Ce ar trebui să știe astăzi un om aflat la început de
drum despre calificarea la Forever2Drive?
Ar trebui să știe și să creadă că acum este cel mai bun
moment din istorie pentru ei. În această afacere, nu e vorba
numai despre bani și despre lucrurile pe care le poți cumpăra,
este vorba despre șansele de a trăi o altă viață, diferită de a
majorității. Este vorba despre decizia de a putea alege liber ce
mașină vrei să conduci, în ce vacanțe vrei să mergi, cu cine vrei
să-ți petreci timpul. Doar noi hotărâm în ce direcție merge viața
noastră și asta mi se pare cel mai mare câștig.

 Cum comunicaţi programul de mașină în echipa dvs.?
Forever2Drive se adresează oricărei persoane care dorește să
primească în plus față de comisionul lunar, un supliment de
400, 600 sau 800 de euro, vreme de 36 de luni şi este șansa
de a conduce o nouă mașină, dar și de a-și “conduce” viața
într-o direcție de vis.

 Ce vă motivează să continuaţi în fiecare zi
activitatea?
Când ești de mai mult timp în “familia Forever”, simți că e o
datorie să atingi stimulentele propuse. Forever nu este doar
“o altă afacere” - înseamnă un stil de viață de excepție, care-ți
asigură tot confortul: material, fizic, mental și spiritual.
Credința că toți oamenii au dreptul și merită să-și trăiască
viață la superlativ ne motivează să acționăm zilnic. Acesta
este “secretul”: dorința de a arăta tuturor că parteneriatul cu
compania Forever este o cale sigură pentru o viață mai bună.

 Ce urmează în agenda Forever după calificarea la
F2D și Eagle?
Forever2Drive a fost necesar pentru obiectivul major al acestui
an, calificarea la Chairman’s Bonus. Suntem concentrați
și motivați pe acest obiectiv, avem o echipă de oameni
extraordinari, muncim împreună, ne distrăm împreună,
continuăm astfel.
Noi ştim că nu există alt loc mai bun decât Forever pentru a
ne scrie povestea de succes. Ceea ce contează este ceea ce
facem AZI. Doar asta ne poate influenţa viitorul.

Iniţial, promovam mult în echipă calificarea de Manager. Apoi,
am înțeles că nivelul de Manager este doar un reper (minunat!)
și că obiectivele reale apar după acest nivel. În consecință, încă
de la început planificăm pașii spre Manager, Eagle Manager,
Forever2Drive și Chairman’s Bonus. Bineînțeles, toată lumea
este încântată și motivată să parcurgă fiecare etapă, s-o atingă
și să treacă rapid la următoarea. Fiecare acționează în ritmul
propriu, dar destinația finală este planificată, încă de la început.

 Știm că sunteţi printre FBO “abonaţi” la programul
de Eagle și unii dintre “Vulturii” cu care ne mândrim
în Forever. Bănuim că nici anul acesta nu veţi rata
acest stimulent, nu-i așa? Ce vă place/pasionează la
acest program mai mult decât la altele?
N-avem cum să-l “ratăm”, deoarece este deja finalizat. Ne-am
spus mereu că, pentru un Manager Forever, stimulentul Eagle
este ceva firesc, minimumul posibil. Dacă ai ajuns Manager, tot
ce trebuie să faci este să continui, nimic în plus. Și astfel ajungi
să călătorești an de an, în locuri de vis de pe planetă, totul pe
cheltuiala companiei. Eagle Manager este stimulentul care te
ţine “pe cale”; dacă ai privirea aţintită spre oricare alt stimulent
oferit de companie, automat treci prin el.

Vă mulţumim pentru informaţiile valoroase,
felicitări pentru această reuşită frumoasă şi vă
dorim un 2018 de excepţie.
foreverliving.ro
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Răsfăț total
pentru chipul tău
primăvara aceasta
Ne bucurăm de noi aliați Forever ai frumuseții și îngrijirii tenului – awakening eye cream,
balancing toner și smoothing exfoliator. Sunt noi, disponibile în România și sunt
pregătite să vă răsfețe pielea și să vă readucă strălucirea pe chip așa cum știu ele mai
bine – cu grija și beneficiile ingredientelor atent alese pentru un ten desăvârșit în fiecare zi.
Accentul final al unei priviri răvășitoare este dat de noul precision liquid eyeliner – un tuș
lichid extraordinar, cu care veți atrage privirile tuturor.

smoothing exfoliator – Exfoliant cu efect de netezire
Știai că eliminăm din corp între 30.000
și 40.000 de celule moarte în fiecare zi?
Chiar și cu o rutină riguroasă de îngrijire,
pielea ta are nevoie de ajutor pentru a
scăpa de celulele moarte și de reziduurile
pe care le acumulează zinic. Aici intervine
smoothing exfoliator, cu microsfere de
jojoba și pulbere de bambus, agenți de
exfoliere delicați cu pielea ta. Acestea
elimină impuritățile și celulele moarte de la
suprafața pielii fără a zgâria sau irita pielea.
Enzime precum bromelaina și papaina,
împreună cu uleiul esențial de lămâie ajută
la îndepărtarea mai ușoară a celulelor
moarte și conferă un aspect întinerit pielii.
Papaina este o sursă bogată de vitamine C,
A și E și acid pantotenic, cu rol de hrănire,
iar uleiul esențial de lămâie acționează ca
un puternic agent de hidratare pentru noile
celule cutanate. Pentru o exfoliere eficientă
și un aspect radiant al pielii, am adăugat în
compoziție numeroși antioxidanți și extract
din suc de struguri.
Smoothing exfoliator este bogat în
antioxidanți, fiind, astfel, un must-have al
rutinei zilnice Forever de îngrijire a pielii.

Cum se folosește?
Aplicaţi o cantitate moderată de produs
pe degetele umezite în prealabil și masați
ușor faţa, circular-ascendent, evitând zona
ochilor. Clătiți bine. Pentru o piele plină de
vitalitate, folosiți-l de 2-3 ori pe săptămână.
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balancing toner –
Toner facial echilibrant

Balancing toner este o etapă esențială
în rutina zilnică de îngrijire a tenului, care
reîmprospătează, calmează și rehidratează
pielea după demachiere. De asemenea,
are rolul de a îndepărta și cele mai
profunde urme de machiaj sau reziduuri
care rămân în piele. Echilibrează ph-ul
natural al pielii, minimizează aspectul
porilor și o ajută să absoarbă nutrienții
din toate produsele pe care le aplici ulterior
în rutina ta de îngrijire.

Am adăugat în compoziție extract de
castravete, cu rol esențial în îmbunătățirea
aspectului și texturii pielii. Când am creat
tonerul, am avut în vedere fiecare tip
de nuanță a pielii. De aceea, am inclus
extract de ceai alb care, în combinație
cu Aloe vera în cantitate ridicată, luptă
eficient împotriva radicalilor liberi. Aceste
ingrediente puternice hidratează și
catifelează pielea, conferindu-i un aspect
strălucitor și radiant în fiecare zi.

Pentru un ten cu aspect tânăr, tonerul
facial propus de noi în acest sezon este
creat dintr-un amestec unic de extract de
alge marine și hialuronat de sodiu, care
hidratează și oferă catifelare pielii. Acidul
hialuronic care îmbogățește această
formulă este cunoscut și sub denumirea
de “burete molecular”, datorită puterii
extraordinare de absorbție a apei.

Cum se folosește?

Cod: 560
P.c: 0,087

Aplicaţi, cu o dischetă de bumbac, o
cantitate generoasă de produs pe față și
decolteu, după demachiere.
Folosiți de două ori pe zi
pentru a minimiza aspectul
porilor și a hidrata pielea.

awakening eye cream – cremă pentru conturul ochilor

Cod: 561
P.c: 0,073

Ochii strălucitori și seducători sunt un
must-have primăvara aceasta. Noua
cremă awakening eye cream de la Forever
are grijă de pielea fină și delicată din jurul
ochilor prin formula specială cu peptide
– fragmente de proteine care constau în
aminoacizi ce ajută pielea să-și păstreze
textura și fermitatea.
Colagenul marin, prin puterea mare de
hidratare și fermitatea pe care o oferă
pielii, joacă un rol esențial în reducerea
apariției ridurilor, stimulând totodată
producerea naturală a colagenului în piele,
despre care se știe că are un puternic
efect antiîmbătrânire.
Butilen glicolul este unul dintre cele mai
puternice ingrediente din această cremă,
dovedindu-și eficiența în reducerea

umflăturilor și cercurilor întunecate de sub
ochi în mai puțin de 15 zile de la prima
utilizare. Cu o putere mare de absorbție,
îndepărtează rapid apa de la suprafața
pielii pentru a diminua efectul de umflare
și oboseală care ni se citește de multe ori
pe chip.
S-a demonstrat științific că revoluționarul
amestec dintre extractul din scoarță de
Albizia Julibrissin și rutozidă folosit în
crearea produsului are efect natural de
lifting a pleoapei superioare, awakening
eye cream dovedindu-și astfel puterea
remarcabilă în îngrijirea corectă a ochilor.

Cum se folosește?
Aplicaţi cu degetele, prin tapotare uşoară,
o cantitate moderată de produs în jurul și
sub zona ochilor.

Sonya precision
liquid eyeliner
Tuș lichid de ochi

Îndrăznește să creezi un aspect dramatic
al ochilor cu un produs cosmetic nou,
marca Forever. Cu 9 ingrediente hidratante
în compoziție, precum Aloe vera, uleiul
de ricin, vitamina E (cu rol antioxidant,
totodată) și ulei din semințe de floareasoarelui, acest tuș este special conceput
pentru zona delicată a ochilor, permițând o
aplicare ușoară.

Cod: 569
P.c.: 0,080

foreverliving.ro
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Umorul în afaceri
Te-ai întrebat vreodată de ce nume neconvenționale, dar simpatice,
precum Google, Yahoo, Twitter sau Yelp pot fi asociate unor
afaceri atât de mari și serioase? Sau de ce spoturile comerciale
pline de umor sunt mai ușor de reținut și mai eficiente în a te
convinge? Explicația vine din faptul că umorul este un vehicul bun
de comunicare. Mintea este mai deschisă, iar oamenii mai dispuși să
asculte și să se lase convinși. Umorul vinde.
De ce sunt oamenii atrași de situații amuzante? De ce caută să
râdă? Pentru că umorul îndepărtează stresul și te face mai sănătos.
Pentru că devii mai creativ și mai productiv. Pentru că te face mai
pozitiv și îți ridică moralul.
În Forever interacționezi tot timpul cu oamenii. Dacă ești o
persoană simpatică, aceștia au o stare de bine pe care o asociază
cu prezența ta. Le va plăcea să lucreze cu tine, fie ei clienți sau
membri ai propriei echipe. O persoană simpatică este o persoană
mai umană, în preajma căreia cei din jur se relaxează și capătă
încredere. Iar încrederea este cel mai important factor în decizia de
a achiziționa produse sau de a intra în afacerea Forever.

Cum îți poți cultiva simțul umorului? Cum îl poți valorifica în
sprijinul afacerii tale și, în general, pentru a avea o viață mai bună?
Iată câteva sugestii:
Caută glume și istorioare amuzante, pe internet, din
conversații cu alții sau din întâmplări zilnice. Reține cât mai multe
dintre ele. Selectează-le pe cele care ar putea fi conectate cu
diverse situații din activitatea ta de afaceri. Pune în dialogurile tale
câte o astfel de glumă, legată de subiectul care se discută în acel
moment. Dezvoltă-ți reflexul de a face astfel de conexiuni în timpul
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unui dialog. Dar ai grijă la finețea umorului și asigură-te că nu
ofensezi pe nimeni. Împrospătează-ți periodic colecția cu glume
noi, pe subiecte de actualitate.
Atunci când spui o glumă, fă-o scurt și la obiect. Folosește
un limbaj amuzant. Înlocuiește cuvintele plicticoase cu unele
simpatice – de ex. „discuție abisală” în loc de „discuție profundă”.
Păstrează o surpriză pentru final. Poți folosi exagerări, dar în mod
simbolic, astfel încât audiența să știe că nu spui adevărul.
Folosește autoironia. Atunci când treci prin situații amuzante
în care tu ești eroul principal, reține-le. Povestește-le altora,
luându‑te în zeflemea. Când îți recunoști slăbiciunile, ceilalți au
tendința de a lăsa garda mai jos și de a se apropia de tine. Le
câștigi astfel simpatia și încrederea.
Trăiește într-un mediu vesel. Urmărește comedii, înregistrări
video nostime pe YouTube, citește cărți umoristice, întâlnește‑te
cu oameni simpatici. Încearcă să-ți îndrepți gândurile cu
precădere spre lucruri pozitive. Îndepărtează sursele de stres și
apropie-le pe cele care te destind. Concentrează-te pe aspectele
pozitive din viața ta!

Folosește limbajul corpului pentru a înveseli. Gesticulează,
uneori chiar dramatic, însoțește cuvintele de expresii faciale
potrivite cu situația. Schimbă-ți tonul vocii în funcție de ceea ce
spui, zâmbește și râzi alături de ceilalți.
Fii un om spiritual. Ceea ce urmărești este să reacționezi
instantaneu, într-un dialog sau o situație dată, atunci când
intervii cu o glumă sau o vorbă de duh. Provocarea aici este
spontaneitatea, iar aceasta se poate dezvolta. Poți exersa în
medii mai puțin riscante, de exemplu în familie, pentru ca apoi să
te adaptezi și în celelalte situații. Dar ai grijă, spontaneitatea nu
poate fi forțată. E mai bine să te abții dacă nu te simți în formă,
pentru a nu obține efectul contrar. Dacă te surprinzi încercând să
fii o persoană spirituală, oprește-te. Las-o pentru data viitoare.
Un studiu al Bell Leadership Institute a determinat faptul că cele
mai de dorit două caracteristici ale liderilor sunt o puternică etică
a muncii și un bun simț al umorului. Probabil și pentru că umorul
caracterizează oamenii inteligenți. Dar, din moment ce ai ales să
fii FBO, ești unul dintre ei… Important este să fii un om cu simțul
umorului în timp ce afacerea o iei în serios.

EXERCIŢIU
În dialogurile tale de vânzări, atunci
când introduci istorioare amuzante din
propria ta viață, încearcă să-i stimulezi
și pe ceilalți să vină cu experiențe
asemănătoare. De multe ori ei au acest
reflex. Astfel, oamenii se relaxează, se
deschid și se construiește o relație care
ajută la bunul mers al procesului de
vânzare.
Alexandru Israil
Specialist marketing

foreverliving.ro
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Forever în formă
primăvara aceasta

În timp ce ne bucurăm de prospeţimea și frumuseţea primăverii,
provocările la care este supus organismul nostru nu trec neobservate.
Fiecare sezon al anului vine cu pretenţiile lui, iar din respect pentru
corpul nostru, ne asigurăm că nevoile lui sunt satisfăcute și că trăim
primăvara Forever așa cum știm noi mai bine: energici, voioși și sănătoși.

Există mai multe vitamine şi minerale pe
care trebuie să le ai în vedere primăvara
aceasta, pentru a fi în formă maximă în
fiecare zi, iar Forever îți pune la dispoziție
o gamă variată de produse de unde le poți
procura.

Vitamina C
Chiar dacă iarna s-a terminat, nu
înseamnă că trebuie să punem la păstrare
suplimentele cu vitamina C. Se știe deja
că organismul nu păstrează depozite din
această vitamină, excesul fiind eliminat
rapid. Nu lăsa să treacă nicio zi fără aportul
de vitamina C de care corpul are atât de
multă nevoie, pentru a lupta cu virusurile
şi alţi agenţi patogeni care-ţi ameninţă
sănătatea odată cu încălzirea vremii.

Vitamina C este recunoscută pentru
efectele extraordinare în menţinerea
unui tonus activ și energic. Contribuie
la formarea colagenului şi la bunăstarea
vaselor de sânge, a sistemului imunitar,
cartilagiilor, gingiilor şi dinţilor.
Ce de beneficii, nu-i aşa? Din fericire,
Forever îţi pune la dispoziţie numeroase
opţiuni pentru a-ţi completa doza zilnică
recomandată din această vitamină
esenţială:
Produse Forever care conţin vitamina C:
Absorbent C, Forever Gin-Chia, Forever
Calcium, Argi+, Aloe2Go, Forever
Immublend, Forever Kids, Vitolize for Men
and Women, Forever Pomesteen Power,
Joost, Forever Daily, Forever Lite Ultra,
Forever Therm, Forever Vision.
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Vitamina D
Această vitamină este esenţială pentru
reglarea nivelului de calciu în sânge, în
susţinerea unui sistem osos puternic şi
a sănătăţii dinţilor, are un rol crucial în
funcţionarea musculaturii şi este un sprijin
extraordinar al unui sistem imunitar puternic.
Toată lumea ştie că vitamina D se
activează în organism odată cu expunerea
la soare. Însă după un sezon rece lung,
dozele din corp pot fi substanțial reduse,
iar atât copiii, cât şi adulţii ar putea avea
nevoie de un aport suplimentar, care cu
greu poate fi absorbit din alimente.
Forever îţi pune însă la dispoziţie numeroase
opţiuni care te pot ajuta să-ţi completezi în
sezonul rece doza zilnică recomandată din
această vitamină esenţială:

Stil de viață 15

Produse Forever care conţin vitamina D:
Forever Calcium, Forever Immublend,
Forever Kids, Vitolize for Men & Women,
Forever Daily, Forever Ultra Lite

Vitamina A
Asigură-te întotdeauna că în meniul
tău se regăsesc porţii generoase de
alimente bogate în vitamina A. Dacă eşti
totuşi restant la acest capitol, ai mereu
la îndemână numeroase suplimente
Forever de cea mai bună calitate care-ţi
completează deficitul. De ce? Pentru că
sistemul tău imunitar, pielea şi ochii au
nevoie de ea, indiferent de anotimp.
Produse Forever care conţin vitamina A:
A-Beta-Care, Forever Kids, Forever Daily,
Forever Lite Ultra, Forever Vision

Calciu
Este deja știută importanţa calciului
pentru dantură şi sistemul osos, mai ales
în perioada de creştere a copiilor sau la
maturitate şi la vârsta a treia, când riscul
de osteoporoză este foarte crescut.

celulară și în buna funcționare a digestiei,
musculaturii şi a metabolismului.
Produse Forever care conţin calciu:
Forever Calcium, Forever Nature Min,
Forever Gin-Chia, Forever Lite Ultra

Fier
Fierul are numeroase funcţii esenţiale în
organism şi se regăseşte din plin într-o
alimentaţie bogată în carne, legume verzi
şi oleaginoase.
Însă în timp ce multă lume consumă
aceste alimente ocazional, organismul are
nevoie zilnic de doze optime de fier, pentru
a face faţă tuturor sarcinilor care îl solicită:
formarea celulelor roşii şi a hemoglobinei,
transportarea oxigenului în tot organismul,
buna funcţionare a sistemului imunitar,
menţinerea la capacitate maximă a
concentrării, reducerea stării de oboseală
şi a stresului.
Produse Forever care conţin fier:
Nature Min, Forever Kids, Vitolize Women,
Forever Daily, Forever Lite Ultra

Însă puţină lume ştie că acest mineral
crucial pentru organism joacă un rol
cheie în coagularea sângelui, în diviziunea

Suplimentele nu au fost concepute pentru a fi utilizate în
scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al
unor afecţiuni sau grupe de afecţiuni. Pentru orice problemă
de ordin medical se impune un consult efectuat de medic.

Magneziu
Cunoscut şi sub numele de «mineralul
bunei dispoziţii », magneziul are un
puternic efect antistres şi antidepresiv.
Alungă oboseală, ajută concentrarea, te
relaxează şi sprijină inima să funcţioneze
optim. Şi musculatura beneficiază de
proprietăţile remarcabile ale unuia dintre
cele mai valoroase minerale pentru corp,
în special primăvara, când astenia şi-ar
putea face simțită prezența în starea ta.
Însă nu şi dacă trăieşti Forever, pentru că
adepții stilului nostru de viață pot beneficia
de efectele acestui mineral, împreună
cu ale altora, din mai multe tipuri de
suplimente, extrem de îndrăgite și folosite
de consumatori.
Produse Forever care conțin magneziu:
Forever Calcium, Nature Min și Forever
Lite Ultra

În produsele Forever, găseşti
toate resursele de energie şi
stare de bine de care ai nevoie
pentru ca tu să funcţionezi
la capacitate maximă în
fiecare zi. Alege-le pe cele care
se potrivesc nevoilor tale!

foreverliving.ro
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CLUB 100
Felicitări Managerilor și mai sus care, în luna martie, au acumulat minimum
100 p.c. personale + non-manageriale (după calificarea la nivel de Manager).

Dumitru Ionuț Stroe

Lilia & Artiom Stratu

Marius & Milentina Marcus

Csoma Josif & Melinda

Dr. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

Daniel & Maria Parascan

Marian & Dr. Monica Costiță

Valentin & Adriana Nițu

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Vajda Katalin

CLUB 60
Felicitări Managerilor și mai sus care, în luna martie, au acumulat minimum
60 p.c. personale + non-manageriale (după calificarea la nivel de Manager).

Mircea & Dana Olariu

Gabriela Ursu

Silviu Ursu

Dr. Cristina & Gabriel Cristache

Carina & Sebastian Iacătă

Constantin & Tania Popa

Nagy Ernő & Irma

Balog Dávid & Ildikó

Maria Arghir

Maria Pop

Vasilica & Dumitru Crăciun

Constanța & Dănuț Mei-Roșu

Dana & Costel Pop

Niculina & Viorel Ciuchea

Adrian Florian & Olimpia Brînduș

Loredana Mirela Stoian

Victor & Ludmila Sass

Viorica & Viorel Moca

Rodica Violeta & Ghiță Codoban

Bardócz István & Ildikó

Ana & Gabriel Piparcă

Marilena & Dr. Teodor Culișir

Bandi Attila & Izabella

Pethő Roland Tiberiu

Aurel & Veronica Meșter

Luxița Scutaru
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SEDIU CENTRAL (BUCUREŞTI):

Arad

021 222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289;

n Str. Calea Aurel Vlaicu, nr. 156, Ap. 2.
0257 368 212;
0257 259 049; arad@foreverliving.ro
PROGRAM: L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 10-14

021 222 89 24

Braşov

n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852.

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.
n 
Marți, 1 mai, Centrele de Distribuție din toată țara sunt închise.

Suntem însă disponibili pe www.foreverliving.ro, unde așteptăm
comenzile cu produsele voastre preferate Forever.

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. Galați 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

Iaşi

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. În prima zi a lunii programul centrului este 13-18.
Ultima sâmbătă a fiecărei luni: 10-13.

CUM POŢI COMANDA ŞI PLĂTI PRODUSE?
1.

În centrele de distribuţie din ţară. Plata se poate face:
n Cu cardul.
n La BRD, în contul RO74BRDE450SV01018054500.

2.

Online – www.foreverliving.ro
Comenzile plasate online şi plătite cu card bancar
prin platforma PayU până la ora 13:00 din ultima zi
lucrătoare 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 ţării, 20 de lei. Dacă plasezi comanda cu plata ramburs
până în ora 13:00, iar adresa de livrare este în București, primeşti
produsele în aceeaşi zi.

3.

Prin telefon
n Tel Verde - 0800.802.563 (apelabil exclusiv din
reţeaua fixă Telekom – L-V: 10:00 – 15:00)
n 021 222 00 22 (apelabil din orice reţea de telefonie – L-V: 10:00 – 15:00)
n 0264 420 120 (număr dedicat pentru comenzile în limba maghiară,
apelabil din orice reţea de telefonie – L: 12:00 – 15:00,
Ma-V: 10:00 – 15:00)

CUM POŢI AFLA BONUSUL LUNAR
ŞI PUNCTELE CREDIT?
1.	Bonusul Recapitulativ al lunii precedente poate fi vizualizat pe
www.foreverliving.com, în contul tău de FBO.

2.	Accesează foreverliving.com şi loghează-te ca Forever Business

Owner şi vei avea acces la situaţia punctelor tale.
Dacă nu ai o parolă 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 iniţială este formată din ultimele 6 cifre ale ID-ului FLP), la
numărul 0745.072.689. User-ul şi parola trebuie despărţite 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 modalităţi de înscriere
n modalităţi 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

Comenzile telefonice se preiau cel târziu până în data de 25 a
fiecărei luni.

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

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

Nume

Localitate

Sponsori

Zladka-Mariana Albert
Asztalos József Attila
Mihaela Bacrău
Roxana Marina Băiaș
Balazs Gábor Zoltán
Florentina Bedelean
Flavius Cătălin Boros
Alina Roxana Casoni
Petru Chirilă
Daniel-Vasile Chirilă
Laura Ciobanu
Doina Daniela Constantinescu
Debora Nicoleta Dehelean
Fabian Denes Barnabas
Ioan & Rodica Floriștean
Furcsa Csaba
Gereb Veronica
Alexandru Tudor Isop
Nicoleta Isop
Kóvacs László
Lakatos Szidonia
Elena Lungu
Viorica Mihai
Cătălina Mocanu
Emanuel Nedelcu
Reman László
Laura Florica Rus
Dana Roxana Silaghi
Ioana Sut
Uyhelyi Călina
Nadejda Clim
Adriana Rotari
Rodica Vulpe

Făgetu, SJ
Alba-Iulia
Bosânci, SV
Sanislau, SM
Odorheiu Secuiesc
Arad
Oradea
Reghin, MS
Oradea
Miercurea-Ciuc
Roman, NT
Iași
Arad
Sânzieni, CV
Suceava
Sfântu-Gheorghe
Oradea
București
București
Joseni, HR
Miercurea-Ciuc
Iași
Târgoviște
Roman, NT
Armășești, IL
Târgu-Secuiesc, CV
Oradea
Oradea
Sântana de Mureș, MS
Dumbrava, TM
Ialoveni, Rep. Moldova
Cimișlia, Rep. Moldova
Glodeni, Rep. Moldova

Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Doina & Gavrilă Trif
Elena Brascan
Rodica & Ghiță Codoban
Vajda Katalin
Toth Anca Irina
Titus Viorel Moca
Ligia & Doru Pașcan
Lidia Maria Chirilă
Laura Ciobanu
Cătălina Mocanu
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
Adrian Nicolae Dehelean
Bardócz István & Ildikó
Livia Cusiac
Czika Kristof
Balog Dávid & Ildikó
Mihăița Elena Postelnicu
Alexandru Tudor Isop
Doina & Gavrilă Trif
Czika Kristof
Tatiana & Vasile Tofan
Daniela Andreoiu
Elena Alina Zamfirescu
Lidia Belciug
Furcsa Csaba
Cristina Daniela Isăilă
Ioana Florica Criste
Dumitru Ionuț Stroe
Marius & Milentina Marcus
Adriana Rotari
Lilia & Artiom Stratu
Mariana Enii

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

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

Ionuț & Georgiana Stroe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dumitru Ionuț Stroe
Marius & Milentina Marcus
Dr. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu
Daniel & Maria Parascan
Valentin & Adriana Nițu
Vajda Katalin
Marian & Dr. Monica Costiţă
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Csoma Josif & Melinda
Lilia & Artiom Stratu

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Mircea & Dana Olariu
Silviu Ursu
Carina & Sebastian Iacătă
Nagy Ernő & Irma
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Maria Arghir
Vasilica & Dumitru Crăciun
Dana & Costel Pop
Bandi Attila & Izabella
Adrian Florian & Olimpia Brînduș

TOP 20 în funcţie de pc non-manageriale realizate în luna martie
Primii 20 FBO (Forever Business Owneri) care au acumulat cele mai multe puncte non-manageriale şi au fost Activi în luna martie.
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Asistent Manageri

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

Nume

Localitate

Sponsori

Valerica Fărcășel

Roman, NT

Dr. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu

Dobrița Vacariu

Rășinari, SB

Marius & Milentina Marcus

Cătălin Vădăstreanu

Șelimbăr, SB

Dobrița Vacariu

Calificări Globale

Forever Business Owneri care au acumulat puncte credit la nivel global în lunile ianuarie și
februarie.

Supervizori

Sponsori

Yassine Mahdaoui

Katchef Hadi & Fazekas Klara

Cristina Maria Berbece

Claudia Elena Popovici

Sorina Maria Chilnicean

Borivoi Achimovici

Andrea Angela Ardelean

Czimerman Anita

Asistent Manageri

Sponsori

Ioana Georgiana Stroe
Valentina Chelu
Bianca Ramona Todoran

Dumitru Ionuț Stroe
Ioana Georgiana Stroe
Floarea Chirteș

Manageri

Sponsori

Iuliana Monica & Cristian Lepădatu

Luxița Scutaru

Nicoleta Negrescu

Dumitru Ionuț Stroe

Marilena Dumitrița Matei

Ligia & Doru Pașcan

STIMULENTUL 1

STIMULENTUL 2

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
Romina Doran
Mircea & Raluca Fage
Carina & Sebastian Iacătă
Mariana Iuga

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Camelia Dincuţă
Kele Mónika
Marius & Milentina Marcus
Nagy Ernő & Irma
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Constantin & Tania Popa
Ramona Vingan

Constanța & Dănuț Mei Roșu
Viorica & Viorel Moca
Valentin & Adriana Nițu
Mircea & Dana Olariu
Dr. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu
Felicia & Siminel Sumanariu
Dumitru Ionuț Stroe
Smaranda Sălcudean
Marcela & Ion Şerban
Szabó Éva
Szabó József
Marinela Tuţuleasa

STIMULENTUL 3
Gizella & Marius Botiş
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Aurel & Veronica Meşter
Daniel & Maria Parascan
Maria Pop
Vajda Katalin

Top 20 p.c. totale

Aurel & Veronica Meşter

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aurel & Veronica Meşter
Vajda Katalin
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Maria Pop
Gizella & Marius Botiş
Daniel & Maria Parascan
Marius & Milentina Marcus
Nagy Ernő & Irma
Camelia Dincuţă
Ramona Vingan

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Mircea & Dana Olariu
Derzsi Sámuel & Etelka
Smaranda Sălcudean
Dumitru Ionuț Stroe
Felicia & Siminel Sumanariu
Kele Mónika
Csoma Josif & Melinda
Dr. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu
Romina Doran

TOP 20 în funcţie de pc totale realizate în luna martie
Primii 20 FBO (Forever Business Owneri) care au acumulat cele mai multe pc totale și au fost Activi în luna martie.
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Asistent Supervizori

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

Nume

Localitate

Nume

Localitate

Abraham Erzsebet-Gloria

Madaras

Birzu Alexandru

Vaslui

Acs Kinga Anna

Miercurea-Ciuc

Blaga Adina

Cociu

Ailoaie Rodica

Dorohoi

Blaga Cristina Florina

Oradea

Albota Ileana

Arad

Blanaru Mariana

Galati

Alexe Mariana

Bucuresti

Bobeica Saveta

Arad

Algeorge Georgeta Vasile

Sangeorz Bai

Bocancea Ioan

Podoleni

Amuhoaie Georgiana-Virginia

Motca

Bod Beata

Sf.Ghe

Andone Ana Loredana

Cluj Napoca

Bogdan Lidia

Darmanesti

Andor Mariana Corina

Oradea

Bojnigeanu Aurelia

Medgidia

Andras Ionel

Capalna

Boka Elisabeta Viorica

Oradea

Andrei Mihaela

Badeana

Bokor Andrea

Sovata

Andresanu Ana Cornelia

Cluj Napoca

Boldea Alexandra

Bichigi

Andrisoaia Claudia Gabriela

Suceava

Boldea Florentina Gheorghin

Buzau

Angelescu Norbert Vasile

Tautii Magherus

Boncu Gheorghe

Crasna

Anicai Vica

Tirgu Ocna

Bondoc Ancuta Daniela

Sacele

Armanu Crina-Liliana

Suceava

Botescu Dorin

Pitesti

Armanu Lacramioara

Bosanci

Both Szabolcs

Capilnita

Arsoi Mihail Cristian

Petrosani

Bradea Gabriela Mariana

Oradea

Atodiricesei Elisaveta

Suceava

Brebeanu Vasile Alexandru

Teleaga

Avram Petru Flaviu

Oradea

Bruda Mihaela Florentina

Becicherecu Mic

Axente Cristina

Olari

Buboi Bianca-Dorina

Simleu Silvaniei

Baciu Emilia

Braila

Bucur Daniela

Bucuresti

Bakos Izabela Cristina

Campia Turzii

Bucutea Erzsebet

Miercurea Ciuc

Balaban Camelia Mariana

Galati

Buda Gabriella

Sacele

Balan Cristina Emilia

Alexandria

Budusan Mirela Bianca

Cluj Napoca

Balazs Szabina

Babesti

Buleu Ana

Piatra Neamt

Balint Aurel

Cluj

Burdusel Rozalia

Com Drajna

Barbarasa Marius Angelo

Cilnic

Buruiana Mihai Gavril

Roznov

Barbu Anisoara

Comanesti

Burz Daniel

Campeni

Barbu Edina

Oradea

But Ileana

Negreni

Bargovan Iosif

Sinpetru Mic

Calin Ion

Bucuresti

Bejenariu Monica

Arad

Calin Ion

Com Lumina

Benedek Renata

Sat.Lueta

Campeanu Robert

Targoviste

Benko Zsuzsanna

Bradut

Candea Bianca-Marinela

Timisoara

Berbeneciuc Nicoleta-Eugenia

Radauti

Capatina Maria

Rn.Cimislia, R. Moldova

Berinde Claudia-Elena

Satu Mare

Capitaneanu Alexandra Georgiana

Braila

Berteanu Lucian George

Comarnic

Captari Neli

Galati

Bidilean Vasile Adrian

Oradea

Carlan Roxana-Mihaela

Suceava

Birau Marinela

Suceava

Catlan-Ciobra Cosmina-Iulia

Timisoara

Birnicu Ioan

Suceava

Catuna Dorel

Bistrita
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Cazacincu Radu

Suceava

Cotescu Cristina Felicia

Bacau

Cernovschi Gheorghe

Cimislia, R. Moldova

Cozaru Nelea

Rn.Falesti, R. Moldova

Checherita Simona Camelia

Constanta

Cracana Anca-Ioana

Prajeni

Chelaru Doina-Georgeta-Carme

Roman

Crismariuc Lucian

Iasi

Cheptea Maria

Glodeni, R. Moldova

Cristache Elena

Giroc

Chermenschi Lucica

Tulcea

Cristea Magdalena

Alexandria

Chilariu Angelica

Dorohoi

Cristea Sorina Alina

Arad

Chirca Marinela Silvia

Craiova

Cristescu Floriana

Bucuresti

Chiriac Marilena

Com Berceni

Csiszer Kinga

Miercurea Ciuc

Chiriac Oxana

Rn.Hancesti, R. Moldova

Csuka Angela

Livada

Chis Maria Elena

Cluj Napoca

Czaholi David

Saniob

Chis Mirela Ioana

Satu Mare

Dahore Iulia Elena

Galati

Chiscari Emanuela

Chiajna

Damian Simona Irina

Iasi

Chitascu Lucia

Botosani

Damsa Adriana

Cluj

Chitigoiu Claudia Miorita

Dofteana

Dan Diana Madalina

Cluj

Cibotaru Evelina Patricia

Lugoj

Danc Mihaela Elena

Sirbi

Cida Aurelia-Gabriela

Bacau

Danila Mariana

Bailesti

Ciobanu Alina

Cimislia, R. Moldova

David Ildiko

Sf.Gheorghe

Ciobotari Mihaela

Iasi

Deac Mariana

Sat Cornitel

Ciocan Rodica

Constanta

Deak Sandor

Baraolt

Cioran Eleonora

Iasi

Demeter Borbala

Siculeni

Cipu-Paun Mirela

Forotic

Denuta Otilia Carmen

Oradea

Cirla Violeta Alina

Com Podari

Diac Cristian

Sighisoara

Cita Georgeta Madalina

Petresti

Diac Dorina

Tirgu Frumos

Ciubotariu Catinca

Bacau

Dicu Vasile-Viorel

Bucuresti

Ciupu Madalina

Codlea

Dima Anca

Brasov

Cocheci Simona Elvira

Craiova

Ditu Emilia Calina

Baia Mare

Codin Madalina Cristina

Bucuresti

Dobrescu Elena Mirela

Jugastru

Cojan Eugenia

Cahul, R. Moldova

Dobrovici Catinca

Bacau

Coman Paula

Gilau

Doina Gabriel Daniel

Bacau

Comlosan Elena

Arad

Done Claudia Giorgiana

Braila

Condur Florentina

Suceava

Dones Natalia

Cimislia, R. Moldova

Condurache Andreea Codrina

Tecuci

Donisa Olga Valeria

Suceava

Constantin Laura

Sibiu

Dosoftei Lucia

Iasi

Copil Maria Alexandra

Arad

Dosoftei Radu Georgel

Iasi

Corlatescu Claudia

Bucuresti

Dragomir Maria

Com Pirscov

Cornea Laura Mihaela

Valea Mare Podgoria

Dragomirescu Ramona Iuliana

Onesti

Corodan Adriana

Satu Mare

Dragon Ramona Diana

Satu Mare

Coscodar Carmen

Medias

Dragos Daniela-Nicoleta

Lunga

Coste Lidia

Lugasu De Jos

Duca Adriana Ioana

Sibiu

Costea Victor-Daniel

Eforie Nord

Duma Gina- Carmen

Craiova

Costin Mihai

Galati

Dumirel Stelian -Janin

Craiova
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Enache Daniel-Nicolae

Bucuresti

Halmagean Cristina

Recas

Fabian George

Bucuresti

Handra Imelda

Sat.Ozun

Farcas Dorina Teodora

Ibanesti

Harapu Mariana Irina

Tg.Ocna

Fazecas Georgeta Manuela Sam

Oradea

Hazencop Elena Raluca

Buhusi

Feghiu Mariana

Pantelimon

Heres Calin Radu

Targu Lapus

Fejer Ameli Lilla

Catalina

Hidi Viorica Gabriela

Lisnau

Fenesi Bianca

Tarcaia

Himcinschi Maria Marilena

Baneasa

Ferencz Alexandra Maria

M.Ciuc

Hirbu Vasilica Luciana

Dofteana

Ferenczi Bernadett

Suseni

Hodi Alexandra

Timisoara

Filip Mariana

Iasi

Horga Lavinia Lia

Dumbravita

Filipoaia Veronica

Boroaia

Horobet Marinela Lidia

Saru Dornei

Florea Luminita

Ploiesti

Hudema Daniela

Com Brodona

Florea Marius Constantin

Campina

Hueci Maria

Targoviste

Florian Rodica

Darmanesti

Hurdela Maria

Petrila

Focsa Adriana Laura

Suceava

Hutanu Rodica

Harlau

Froicu Oana

Botosani

Huzuna Gica

Berechiu

Gabor Andreea Cristina

Com Tamaseni

Iakab Ionela

Ibanesti

Galoi Otilia Florina

Com Robanesti

Iana Elena Loredana

Craiova

Gavriliu Andrei Mihaita

Brasov

Ianas Mihaela Claudia

Lugoj

Georgescu Gabriela-Ramona

Gura Sutii

Iancu Alina Bianca

Brasov

Gheorghe-Cirtu Mihaela Diana

Craiova-Dj

Ichim Petrica

Moinesti

Gheorghiu Eugenia

Iasi

Iftode Mihaela Ionela

Falticeni

Gherman Lilian

Rn. Glodeni, R. Moldova

Ignia Ionela

Falticeni

Ghibilic Alina

Com Agapia

Ilco Andreea

Bacau

Gijdian Viorica

Orhei, R. Moldova

Ionescu Paula-Georgiana

Brezoi

Golban Ligia-Veturia

Satu Mare

Ionesi Ioana-Cristina

Suceava

Gologan Alexandru

Rn.Ialoveni, R. Moldova

Ionita Simion

Arad

Gombos Aurica

Oradea

Ioniuc Adriana

Iasi

Gont Narcis-Onisim

Sinaia

Iotcovici Lidia Ioana

Timisoara

Gorgan Livia

Rn.Cantemir, R. Moldova

Iova Cornelia

Timisoara

Gothard Torok Melinda

Odorheiu Secuiesc

Irimia Andrei-Cristian

Piatra Neamt

Gradinaru Oana

Darabani

Isachi Aurora Alexandra

Sighisoara

Grecu Gheorghina Denisia

Bistrita

Istvan Maria Denisa

Uricani

Grigoras Loredana

Galati

Iuga Mariana

Stramtura

Grigoras Maria

Cotnari

Jalba Carmen

Onesti

Grosu Stefan Teofil

Iasi

Jaszter Agnes

Miercurea Nirajului

Grozoiu Loredana Maria

Craiova

Jebelean Roxana

Giulvaz

Guia Mihaela Loredana

Ortisoara

Jeder Stefan Cosmin

Vaduri

Gunea Emanuela Crenguta

Filipesti

Jitaru Loredana Andreea

Timisoara

Gurescu Elena

Suceava

Juon Jolan

Odorheiu Secuiesc

Gynge Noemi

Sat.Danesti

Jurj Tabita-Florica

Oradea

Hadfi Adriana

Carei

Kadar Katalin

Odorheiu Secuiesc

Haller Laurentiu

Ramnicu Valcea

Kaitar Erzsebet

Satu Mare
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Karacsony Fejer Eva

Catalina

Mihai Elena

Bragadiru

Karacsony Laszlo Balazs

Sat.Ozun

Mihai Mihaela

Jamu Mare

Kis Andrea

Samsud

Mihalache Andreea

Focsani

Kocsis Zsuzsanna

Sat.Lisnau

Mindroiu Maria Magdalena

Constanta

Kolozsi Margit

Sf.Gheorghe

Mireanu Elena

Moinesti

Koteles Greti-Anita

Oradea

Mitea Constanta

Braila

Kovacs Hajnalka-Ildiko

Marghita

Mitregner Rita

Bacau

Kovalcik Luciana Iulia

Vladimirescu

Miu-Nistor Nicoleta

Berceni

Kozma Hermina

Remetea

Mogosanu Narcis

Bucuresti

Krohn Ramona Rodica

Timisoara

Mogosanu Salomeea

Bucuresti

Laichici Doru-Andrei

Timisoara

Morozova Alla

Chisinau, R. Moldova

Lapadus Adriana Maria

Cluj Napoca

Mortan Liliana Adina

Girisu De Cris

Lazar Bela

Sat.Lueta

Moscalu Gabriela

Miercurea-Ciuc

Lazar Mirela

Barcea

Mot Cristina Melinda

Socodor

Lei Marina Laura

Arad

Mucenic Evghenia

Com Secuieni

Litfin Valentina

Rn.Drocia, R. Moldova

Munteanu Dorinel Ionel

Galati Gl

Litocenco Ana

Chisinau, R. Moldova

Muresan Dana

Notig

Loghin Ana

Constanta

Muresan Rodica

Targu Mures

Lorincz Cristina Maria

Sannicolau Mare

Murgoi Alina Loredana

Nadrag

Lozovan Tatiana

Chisinau, R. Moldova

Nagy Peter

Sovata

Luca Sebastian

Targu Lapus

Nagy Piroska Erika

Sf Ghe

Luca Sorin

Suceava

Nagy Renata Szende

Panet

Lukacs Vencel

Sat.Ocna De Jos

Nastasache Adina Nicoleta

Iaslovat

Lungoci Doina

Bocsa

Nastasoiu Ana Ionela

Tirgu Jiu

Madularu Gerda

Baraganul

Neagu Adela-Valentina

Medgidia

Mali Amalia

Lazarea

Neamtu Mihaela Carmen

Brasov

Manea Daniela

Focsani

Neata Emilia

Bucuresti

Manea Georgeta

Focsani

Nedelcu Raluca

Craiova

Manolache Irina

Bacau

Nedelea Ioana

Craiova

Margineanu Lenuta

Bacau

Neica Nina-Maria

Moinesti

Marian Septimia Rodica

Brasov

Nemtanu Viorica

Pascani

Marin Emilia

Ploiesti

Nicolae Dorica

Falticeni

Marinciu Gabriela

Constanta

Nicolae Nicoleta

Puchenii Mari

Martin Adina

Oituz

Nutas Denisa Stefania

Oradea

Martuica Aneta

Iablanita

Olar Dorina

Oradea

Mascas Ramona Claudia

Oradea

Olari Nadejda

Rn. Ialoveni, R. Moldova

Matei Elena

Cumpana

Olaru Carolina

Balti, R. Moldova

Matei Florica

Bucuresti

Olaru Georgeta

Com Farcasa

Matei Maria

Variasu Mare

Olaru Irina-Petruta

Risca

Mateies Elena

Sag

Onea Adrian

Tr.Magurele

Matusea Geta Jenica

Mosoaia

Onescu Geanina Loredana

Hunedoara

Mereanu Maria-Magdalena

Tecuci

Oprea Florica

Oradea

Merticaru Valentina

P.Neamt

Oprisan Doina

Galati
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Oprisan Nicolae-Dragos

Braila

Popus Gabriela

Periam

Orbai Liliana Hermina

Oradea

Porcius Margareta

Rodna

Orban Ildiko

M.Ciuc

Posipal Florin

Caransebes

Ordean Maria Teodora

Sibiu

Postolache Crenguta

Horlesti

Ostafi Elena

Bosanci

Preda Alexandru

Com Dumesti

Ozsvath Maria Magdolna

Tarnaveni

Predica Nicoleta Ramona

Urziceni

Padurariu Madalin Cerasel

Horia

Pricop Lacrima-Florentina

Vaslui

Padureanu Ioan Sinel

Roman

Prisacaru Crina Roxana

Tg.Frumos

Palade Mariana

Fundeanu

Prisecaru Bogdan-Stefanut

Bacau

Panciu Maria

Buhusi

Pulbere Ionela Adriana

Barcea

Pandeli Roxana

Iasi

Radoi Beniamin

Constanta

Pantiru Diana

Roman

Radu Georgiana Emilia

Targoviste

Pap Nicoleta Daniela

Arad

Radu Mihaela

Darmanesti

Pasca Adela Andreea

Marisel

Radut Alina

Craiova

Pasca Marta

Frata

Ratiu Loredana Alina

Ceica

Pastrav Liliana

Bosanci

Rimba Lidia

Ibanesti

Patrascu Vica

Adjud

Robantu Cristina Elena

Craiova

Patrici Alexandra-Elena

Vaslui

Rusu-Bompa Mihaela

Constanta

Patru Alexandra Nicoleta

Plosca

Sabau Ioana

Zalau

Pavel Dima Mariana

Constanta

Salamon Ildiko

Cluj

Pavel Bogdan Constantin

Suceava

Saltan Madalina-Valentina

Suceava

Pertache Mihaela

Sibiu

Samuel Geza

Oradea

Petica Rodica

Tecuci

Sandovici Elena

Podu Iloaiei

Petrache Radel

Braila

Sandu Irina

Chisinau, R. Moldova

Petraru Elena

Constanta

Sandu Rodica

Craiova

Petre Doina

Roata De Jos

Sanmarghitean Rodica Nicoleta

Bistrita

Petrea Lenuta

Bacau

Saoudi Abdul-Cherif

Odorheiu Secuiesc

Petrov Nadia

Falticeni

Sarosi Ioan

Cluj Napoca

Picoiu Cosmina

Sibiu

Savdari Lilia

Chisinau, R. Moldova

Pirvulescu Antonela-Georgeta

Timisoara

Schiopu Daciana Mirona

Oradea

Plesu Lilia

Rn.Hincesti, R. Moldova

Scorteanu Beldica Maria Madalina

Comarnic

Pojar Eugenia

Rn.Glodeni, R. Moldova

Scrob Andreea Samiela

Copacel

Poleate Claudia

Buzau

Secan Bengescu Delia

Resita

Pop Adrian

Sighetu Marmatiei

Secu Ionel Sorin

Craiova

Pop Anca Sofia

Ampoita

Sehuta Ana-Ecaterina

Timisoara

Pop Arghir

Poparghir2@Gmail.Com

Selaru Ramona

Seitin

Pop Mihaela Lenuta

Sighetu Marmatiei

Serdean Diana

Cluj

Pop Oana Maria

Baia Mare

Serediuc Cristina-Elena

Plopeni (Salcea)

Popa Alexandru

Bacau

Siklodi Eugenia

Valenii De Mures

Popa Elena

Bragadiru

Silaghi Andrada-Daniela

Timisoara

Popa Monica

Oradea

Silion Felicia

Galati

Popescu Lacramioara

Bucuresti

Sima Claudia Ramona

Constanta

Popescu Olimpia

Bistrita

Sima Tiuta

Com Grojdibodu
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Simion Carmen

Iasi

Tegean Larisa Patricia

Somcuta Mare

Simionca Lucica Ramona

Budacu De Jos

Tenciu Stela

Suceava

Simó Erika

Miercurea Ciuc

Todinca Marcela Ofelia

Arad

Sirbu Simona Alexandra

Craiova

Todirica Iliuta Cosmin

Falticeni

Socaci Mihaela Ionela

Vermes

Toma-Costin Vaselica

Piatra Neamt

Soceriu Ionela

23 August.

Totos Ibolya

Oradea

Solomon Maria-Magdalena

Tormac

Tudorache Danieluta-Isabela

Craiova Jud Dj

Sorcoiu Mihai

Floresti

Tudorascu Cristian

Bucuresti

Sraer Ileana

Onesti

Tudorica Mioara Aurelia

Sacalaz

Stamulescu George

Craiova

Tudosa Adriana Milica

Com.Pischia

Stanciu Elena

Neamt

Tugurlan Andreea

Timisoara

Stanciu Silvia

Bucuresti

Tunariu Ana Maria

Vaslui

Stanciulescu Georgiana Lavinia

Drobeta-Turnu Severin

Turcanu Andrei

Rn.Cimislia, R. Moldova

Stancu Liliana

Bucuresti

Turcu Valentin Luis

Tecuci

Stancu Maria

Constanta

Turea Galina

Rn.Singerei, R. Moldova

Stanescu Cristiana Madalina

Pitesti

Ugrutan Maria

Floresti

State Angela

Cordun

Ulmeanu Sinziana-Violeta

Bucuresti

Stoica Darius Viorel

Baleni

Ulmeteanu Mariana

Vulturu

Stoica Veronica

Rn.Cimislia, R. Moldova

Unguras Tatiana Ileana

Arad

Stoleru Marius

Bacau

Vacarasu Violeta Maria

Darmanesti

Stratila Elena

Tirgu Frumos

Vais Diana Carmen

Cluj

Stratila Silvia

Rn.Soldanesti, R. Moldova

Vasile Cristea Simona Mariana

Sibiu

Streng Anca Cornelia

Oradea

Vatajelea Costel

Scorteni

Suba Mircea Alin

Hunedoara

Vatca Otilia Delia

Cluj

Sugar Mihaela Anca

Satu Mare

Veja Laura Camelia Daniel Vasile

Floresti

Szabo Roxana-Florina

Constanta

Veliche Doina

Sacele

Szakacs Marlyne-Eniko

Ploiesti

Verdes Alina Petronela

Iasi

Szallos Attila

Cluj

Vintila Maria Vasile

Bacau

Szasz Georgiana-Alina

Teremia Mare

Vizitiu Ana-Oana

Darmanesti

Szasz Katalin

Sarmasag

Vladau Andreea Florentina

Motru

Szatmari Irina Ana

Oradea

Vlasceanu Cristina-Mariana

Giurgiu

Szilagyi Madarasz Ibolya-Olga

Gheorgheni

Vlasceanu Luminita

Bucuresti

Szogyor Maria

Miercurea Ciuc

Vozian Marian

Stefan Voda, R. Moldova

Tabrea Mirela Marioara

Sibiu

Vuculescu Bogdan

Lipova

Talos Ramona Augusta

Beclean

Vujdeu Florica

Apateu

Tamas Andrea

Floresti

Zagrean Grigore

Sibiu

Tanislav Elena

Bucuresti

Zaim Misu

Bucuresti

Tanta Ion

Iasi

Zambori Ervin

Arad

Taropa Sivel

Codlea

Zicmon Petronela

Tamaseni

Tas Liana Gabriela

Constanta

Zidaru Ana

Bucuresti

Tat Sofia Nicoleta

Arad

Zsuzsa Sebestyen

Zetea

Tatu Florin

Bucuresti
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