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De-a lungul ultimelor săptămâni, în familia 
Forever am înregistrat mai multe pierderi 
regretabile – Forever Business Owneri, 
un lider din industria noastră, un Country 
Manager. Nu vă pot spune cât de trist 
am fost să aud aceste vești și cât de mult 
m-am gândit la familiile și prietenii lor în 
această perioadă dificilă. M-am gândit, 
de asemenea, și la amprenta importantă 
pe care au lăsat-o în urma lor în familia 
Forever și în lume.

Prin munca lor asiduă, prin compasiunea 
și devotamentul lor de a-i ajuta pe alții, 
fiecare dintre aceste persoane a lăsat 
o moștenire care se propagă puternic 
în țările și în comunitățile lor, dar și în 
întreaga lume. Deși a fost cutremurător 
să aflăm despre dispariția lor, datorită 
muncii depuse și ajutorului oferit altora, 
moștenirile lor vor dăinui.

ei, ci în întreaga lume. Pasiunea ei a fost 
cu adevărat contagioasă, credința în a-i 
crește pe cei din jurul ei a fost de neclintit, 
iar acestea s-au răspândit imediat printre 
toți cei care au avut norocul de a o auzi 
vorbind. Fiecare persoană cu care a lucrat 
și cu care a împărtășit viziunea sa continuă 
să-i ducă mai departe moștenirea. 

Lecțiile pe care le-am învățat de la aceste 
persoane sunt numeroase. Suntem 
privilegiați să avem și să ne putem crea 
propria noastră moștenire în fiecare 
zi. Fiecare alegere pe care o facem, 
fiecare viață pe care o schimbăm, fiecare 
persoană cu care ne întâlnim și ne 
schimbă viața, acestea sunt lucruri care 
pot face cu adevărat diferența între o viață 
trăită și o viață bine trăită.

Mereu al vostru,

Rex Maughan

“Scopul vieţii nu este acela de a fi fericit. Este acela de a fi 
folositor, de a fi un om de onoare, a fi înţelegător şi a schimba 
ceva în lume datorită faptului că ai trăit - şi ai trăit bine.”

- Ralph Waldo Emerson

Construiește  moștenireo

Una dintre aceste persoane a fost 
întruchiparea hotărârii. Și-a construit 
succesul Forever într-una dintre cele mai 
mari țări ca dimensiune, dar cu cea mai 
mică densitate a populației. Atunci când cei 
mai apropiați vecini ai tăi sunt la kilometri 
distanță și trebuie să ajungi la ei mergând 
pe un teren accidentat, trebuie să muncești 
și mai mult, zi de zi, ani întregi pentru a-ți 
dezvolta o afacere de succes. Trebuie să 
fii pasionat și extrem de muncitor. Fiecare 
kilometru pe care l-a parcurs pentru 
a împărtăși cu ceilalți pasiunea pentru 
afacerea și produsele Forever a contribuit la 
formarea moștenirii lui.

Uneori suntem suficient de norocoși să ne 
intersectăm calea cu cineva al cărui spirit 
este mai mare decât viața însăși. Acest 
membru al Familiei Forever a devenit rapid 
un lider în afacerea noastră, nu doar în țara 
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Suntem  
mai aproape de natură, 
mai aproape de inima ta

Avantajele acestei schimbări sunt 
remarcabile și pregătesc terenul pentru 
o adevărată explozie a vânzărilor. Noul 
ambalaj este prietenos cu mediul și 
menține intacte substanțele nutritive ale 
gelului de aloe, care surclasează tot ce 
există pe piață.

Suntem mândri de un lucru pe care merită 
să ni-l amintim în fiecare zi – reprezentăm 
nu o companie care comercializează 
produse pe bază de aloe, ci însăși 
Compania Aloe Vera. Suntem emblema 
celei mai înalte calități posibile, iar cei 40 
de ani în care am cercetat și am căutat 
să vă oferim beneficiile Aloe vera în 
formele cele mai pure ne fac experți fără 
concurență în această industrie. Am ajuns 
până la inima plantei și am conservat-o cu 
dragoste, grijă și atenție pentru a v-o oferi 
așa cum știm noi mai bine – în forma cea 
mai pură și benefică pentru sănătate.

Acesta este darul pe care Forever ni-l face 
nouă. Felul cum răspundem fiecare dintre 
noi la chemarea înnoirilor radicale este 
darul nostru pentru companie și în același 
timp pentru noi înșine. Ne asumăm să 
ținem ritmul, să folosim fiecare zi ca pe un 
început extraordinar?

Iată provocarea momentului: să fim la 
înălțimea acestei schimbări care ne poate 
propulsa rapid afacerea și să obținem tot 
ce ne dorim – dublarea succesului pentru 
fiecare dintre noi și întreaga echipă a țării 

Suntem în plină vară, iar 
Forever Living Products 
deschide larg porțile 
către succesele voastre 
viitoare în România. Luna 
august vine cu cea mai 
importantă transformare 
a anului – legendarul Aloe 
Vera Gel, produsul care 
de-a lungul a patru decenii 
a reprezentat fundamentul 
uriașului succes al 
companiei, capătă o 
haină perfect adaptată 
timpului actual și vine cu 
un potențial fără margini 
pentru cei care vor un 
stil de viață sănătos și 
consideră că merită să 
trăiască viața visurilor lor.
Forever nu doar că se sincronizează 
cu modificările care aduc progres, ci 
se află întotdeauna chiar în avangarda 
transformărilor. Grija față de mediu, față de 
o viață în armonie cu natura a contat când 
compania noastră a ales inovativul ambalaj 
Tetra Pak. 

noastre. În felul acesta avem cu adevărat 
șansa ca anul viitor, când sărbătorim două 
decenii de existență Forever în România, 
să ne bucurăm că am reușit împreună.

Este o șansă să ne aliniem acestei energii 
proaspete, să trecem la un nou nivel 
de gândire, de atitudine, de acțiune. 
Și reușim cu brio dând cât mai multor 
oameni cunoscuți și necunoscuți vestea 
că gelul de aloe este accesibil într-o 
nouă prezentare, este unic și valoros, 
căci reprezintă cea mai complexă sevă a 
naturii, conservată impecabil de Forever, 
fără niciun conservant artificial. 

Poate părea schimbarea unui simplu 
recipient, dar mobilizați-vă cu toate puterile 
– vă asigurăm că este debutul unui epoci 
fabuloase în istoria companiei și a fiecăruia 
dintre voi. Noul nostru gel vă aduce mult 
mai aproape de cele mai frumoase visuri 
pe care le aveți și vă promitem, este 
mereu pregătit să vă cinstească succesul 
cu dragostea pe care o poartă pentru 
sănătate și o stare de bine.

Băutura noastră cea mai de preț are gustul 
sănătății și al reușitelor fără precedent și se 
numește Forever Aloe Vera Gel.

Avem încredere că vă veți urma visurile 
până la capăt și vă susținem mereu,

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra 
Country Manageri Forever România
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Stă în natura noastră să 
împărtășim lucrurile bune.

De peste 40 de ani, creștem pentru că 
fiecare dintre voi iubește produsele noastre 
și dorește să le prezinte și celorlalți. 
Există cinci lucruri în afacerea noastră 
care reprezintă și principalele motoare ale 
modelului nostru de business:

1. Fii Activ cu 4 p.c.

2. Folosește produsele

3. Promovează produsele

4. Sponsorizează în fiecare lună

5. Califică-te la fiecare stimulent

Promovarea produselor este calea prin 
care îți construiești o rețea puternică de 
consumatori. Este un aspect esențial 
pentru creșterea unei afaceri Forever 
sănătoase. Oamenii care sunt pasionați 
de produsele noastre, care arată și se 
simt mai bine datorită lor merg și prezintă 
experiența lor cu acestea și altora. 
Acest tip de experiență tinde să devină 
contagios.

Gândește-te la ultima dată când ai 
recomandat unei persoane un restaurant 
bun, un magazin nou sau o experiență 
frumoasă. Probabil că abia ai așteptat să 
le povestești despre ele și să împărtășești 
lucrurile care au făcut ca mâncarea, 
cumpărăturile sau evenimentul respectiv 
să fie special.

Emoția este cea care ne face să împărtășim 
– este dorința ca ceilalți să aibă parte de 
aceleași experiențe pozitive și să simtă 
entuziasmul și bucuria pe care le-am trăit 
și noi. Este intrinsec legată de ideea de 
a-i ajuta pe alții și este unul dintre motivele 
principale pentru care afacerea noastră 
funcționează. Deoarece vrem să împărtășim 
lucruri despre care credem că îi ajută pe 
alții sau care îi vor face să se simtă bine. 
Ne dorim ca ei să se bucure de aceleași 
produse ori de oportunitatea de afacere 
care nouă ne-a schimbat viața în bine. 

Gândește-te la cât de multe împărtășești în 
afacerea ta – și nu mă refer la prezentările 
1 la 1 sau cele de business, ci la adevărata 
promovare. Atunci când vorbești despre 
produse din experiența personală, te 
conectezi emoțional cu ceilalți. Ești autentic 
în dorința de a le vorbi despre ceva ce 
iubești și de a-i ajuta, nu doar pentru 
a le vinde. Cred că dacă împărtășești 
din experiența personală, construiești o 
legătură mai puternică, iar ajutându-i pe 
alții, afacerea ta doar va crește.

Continuă să împărtășești tot ce iubești la 
Forever – e pur și simplu firesc.

Continuă să zâmbești, 

Gregg Maughan

Președinte Forever Living Products 
International

Continuă 
împărtășeștisă
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Niciovară
First!fără

Conține gel pur  
stabilizat de Aloe vera

Conține 11 extracte  
din plante cu beneficii  
extraordinare

Favoritul  
întregii familii

Echilibrează  
pH-ul pielii

De nelipsit în trusa  
de prim ajutor

Ideal pentru iritații  
și leziuni minore  
ale pielii

Propolisul intensifică  
efectul calmant  
și protector  
al gelului de aloe

împărtășești
5ALOE FIRST

foreverliving.ro
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Vara Forever

Bucură-te 

de gustul ver
ii 

     în fiecare
 pahar!

Soare, nisip, mare 
și nenumărate 
pahare cu shake-uri 
reci, gustoase și 
hrănitoare… iar vara 
Forever sună și se 
simte deja mai bine, 
nu-i așa?
Împacă nevoile nutriționale ale 
organismului tău cu aromele verii 
în fiecare pahar pe care îl savurezi.  
Descoperă cum te poți menține 
hidratat în același timp în care ești 
mai energic, mai activ, mai pregătit să 
trăiești și să celebrezi vara Forever la 
intensitatea maximă a fiecărei reușite 
și bucurii de sezon.

Răsărit tropical
Este dulce și aromat precum un răsărit 
la tropice. Bucură-te de o infuzie 
generoasă de aloe și antioxidanți care 
oferă organismului energie și protecție 
împotriva radicalilor liberi – este, cu 
siguranță, un deliciu numit Forever.

Ingrediente:

 � 25 ml Forever Aloe Berry Nectar

 � 160 ml suc de portocale

 � 20 ml Pomesteen Power

 � 1 piersică tăiată cubulețe

 � Cuburi de gheață

Se mixează totul în blender și se 
servește imediat.

Deliciu exotic
Un shake colorat, care poartă 
semnătura fructelor de vară înnobilate 
de mierea noastră hrănitoare și de 
shake-ul de vanilie bogat în proteine. 
Un plus de energie pentru mai multă 
distracție, într-un singur pahar.

 � 150 g afine congelate

 � 150 g căpșuni congelate tăiate 
jumătăți

 � 2 lingurițe de Forever Bee Honey

 � 365 g iaurt grecesc

 � 125 ml lapte de cocos

 � 1 măsură Forever Lite Ultra Vanilie

 � Cuburi de gheață



Safir Manageri – un  
stil de viață Forever

De la „de 16 ori am vrut 
să renunț la afacere” la 

calificarea la nivel de 
Safir Manageri.  

Se poate... în orice 
condiții, oricând, dacă 

există pasiunea și 
motivația de a reuși  

și de a trăi un stil  
de viață sănătos. 

Au reușit acest lucru Carina și Sebastian Iacătă, proaspăt Safir Manageri, un 
cuplu pasionat de creșterea lor și a oamenilor din jur, părinți ai unui adolescent 
de 16 ani, principala lor motivație în drumul pe care îl parcurg în afacerea Forever.

Sunt antreprenori, networkeri și 
business traineri pentru organizația lor 
internațională. Iar începând din această 
lună, oferă afacerii lor strălucirea de Safir. 
Am luat pulsul reușitei lor imediat după 
calificare, când am vorbit cu ei și ne-au 
oferit cele mai frumoase experiențe din 
călătoria lor Forever.

 X Care era viața voastră înainte de 
Forever?

Carina: Am ales o profesie pe care mulți 
ar considera-o confortabilă – cariera 
didactică, lucrul cu copiii fiind cel care 
pe mine mă împlinea în acel moment. În 
schimb, veniturile erau insuficiente pentru 
stilul de viață pe care ni-l doream.

Sebastian: Lucram ca ofițer în 
Ministerul de Interne, o meserie plină 
de riscuri și adrenalină, pe care mi-am 
dorit-o încă din adolescență. Provocarea 
a apărut însă  când fiul nostru a început 
să crească și am observat că petreceam 
mai mult timp alături de colegi și de 
infractori, decât de familia mea.

 X De ce ați ales Forever și ce s-a 
schimbat în viața voastră?

Am pornit afacerea în momentul în 
care cunoșteam și aveam încredere în 
produse, fiind deja înscriși de câțiva ani. 
Inițial ne-am dorit un venit suplimentar, 
pe care l-am și obținut și cu care ne-am 
cumpărat prima noastră mașină nouă. 
Ulterior am avut viziunea că aceasta 
este calea prin care ne putem obține 
LIBERTATEA.

Carina: După atingerea nivelului 
de Manager, mi-am dat demisia din 
învățământ și am devenit mamă cu 
normă întreagă.

Sebastian: După o perioadă în care 
ne-am propus să atingem de trei ori 
salariul pe care-l aveam ca polițist, a 
venit, în sfârșit, momentul în care am 
reușit să-mi pun și eu demisia pe masă 
și să-mi recapăt LIBERTATEA! Găsisem, 
până la urmă, acel “GOLDEN TICKET” 
pentru stilul de viață visat. Aveam nu 
doar un venit confortabil, ci și timpul de 
a ne bucura de realizările noastre.

 X Vă bucurați acum de o frumoasă 
realizare – sunteți Safir Manageri. 
Ce contează cel mai mult în evoluția 
voastră până aici?

Business-ul nostru nu este o cursă 
de 100 de metri, ci un ultramaraton. 
Împărtășim viziunea uriașă a upline-ului 
nostru, numărul 1 mondial – Rolf 
Kipp – care spune că în Planul nostru 
de Marketing există doar trei poziții 
cu adevărat importante: Asistent 
Supervizor, care arată decizia de a 
începe o afacere, Manager, care reflectă 
hotărârea de a lua antreprenoriatul în 
serios și Diamant Manager, care îți oferă 
maximum din asocierea pe care ai ales 
s-o faci cu Forever.

Vrem să punctăm faptul că atât în 
business-ul nostru, cât și al oricărui 
networker de succes, există o singură 
persoană importantă, fără de care acel 
business nu ar exista – Sponsorul. Noi 
am avut șansa să descoperim în Vajda 
Katalin, Soaring Manager și membru 
KLC, nu doar un sponsor și un lider, ci și 
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un prieten foarte bun, al cărui exemplu 
îl urmăm și îl ducem mai departe în 
echipa noastră. Încă de la început, am 
avut încredere totală și am mers la toate 
evenimentele recomandate de ea, fapt 
care ne-a ajutat să construim fundația 
afacerii noastre și ne-a oferit certitudinea 
că am ales cea mai bună și viabilă cale 
pentru viitorul nostru.

Am înțeles, de asemenea, că este 
vorba de un business personal în care e 
nevoie să investești timp, energie și bani 
pentru a crește, ca în orice altă afacere.

 X Cum ați depășit momentele 
dificile și cum reușiți să rămâneți 
concentrați pe obiectivele voastre?

Ca toată lumea, și noi avem momente 
în care deviem de la traiectoria aleasă, 
însă am învățat să ne „refocusăm” mai 
rapid decât o fac alții. Importantă este 
certitudinea noastră că mai devreme sau 
mai târziu (ne propunem mai devreme), 
acel obiectiv devine realitate, indiferent 
cât de copleșitor și provocator pare la 
început.

Trebuie să spun că eu (Carina) am vrut, 
ba chiar am decis, să renunț de 16 ori 

la acest business până am devenit 
Manager și chiar de câteva ori după 
aceea, pentru că m-am lovit de multe 
obstacole și am crezut că pur și simplu 
nu sunt făcută pentru asta. Sebi a fost 
cel care m-a susținut să merg mai 
departe, ajutându-mă să înțeleg de ce 
aș fi regretat această decizie. Mi-a pus 
mereu în față obiectivul nostru, motivația 
noastră, și că nu există altă variantă la 
fel de bună pentru ceea ce ne doream. 
Nu a trecut mult până ne-am contaminat 
cu „virusul” libertății și cu flexibilitatea pe 
care o oferă această afacere.

 X Care este modul vostru preferat de 
lucru și de ce?

Folosim un sistem simplu și duplicabil, 
ușor de accesat de către oricine. Nu 
doar recrutăm persoanele, ci ajutăm 
și membrii echipei care sponsorizează 
să obțină primele rezultate cu noii lor 
parteneri. Lucrăm în adâncime – facem 
prezentări cu oamenii. Cei care vor să 
reușească vor avea întotdeauna atenția 
noastră.

În fiecare zi, indiferent că suntem în 
vacanță sau nu, focusul nostru este 
pe această afacere, pentru că nu e un 
business, ci e un stil de viață, pe care 
îl trăim oriunde, oricând. Urmărim și ca 
partenerii noștri să se simtă împliniți, 
provocați, să se distreze și să ajungă 
exact acolo unde își doresc, fie că 
sunt tineri studenți, proaspete mămici, 
sportivi, corporatiști cu experiență, 
antreprenori clasici sau pensionari activi.

Suntem într-un business de wellness 
și stil de viață sănătos. Organizăm 
săptămânal evenimente de mișcare 
fizică gândite să completeze sistemul 
nutrițional oferit de programele FIT, 
împreună cu o antrenoare – campioană 
de gimnastică ritmică – la care sunt 
bineveniți toți FBO din București. 
Noi considerăm că este important ca 
imaginea noastră să congrueze cu 
direcția pe care o trasează compania, 
de aceea, pachetele FIT sunt o parte 
importantă a modului nostru de lucru.

De asemenea, nu am lipsit de la niciun 
Success Day până acum, pe care îl 
considerăm un fel de Crăciun pentru 
noi și un punct esențial al sistemului 
nostru de lucru, și nici de la alte 
evenimente organizate de companie. 
Este o decizie pe care, odată ce am 
luat-o, am respectat-o întotdeauna, 
iar apoi i-am înțeles și valoarea. Pentru 
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că un eveniment ca Success Day sau 
IAMA va face pentru tine ceea ce tu nu 
o să poți face niciodată pentru echipa 
ta. În primul te ajută pe tine să îți menții 
ridicate nivelurile de energie și motivație. 
Iar pe ceilalți îi ajută să descopere 
despre companie, produse și afacere 
lucruri pe care nu le poți explica în 
cuvinte – care trebuie trăite.

 X Ce urmează în agenda voastră de 
reușite Forever?

Suntem hotărâți să ne bucurăm de 
toată oferta companiei, de stimulentele 
și responsabilitatea pe care o implică în 
același timp.

Ne propunem ca în perioada imediat 
următoare să sprijinim cel puțin trei 
parteneri din echipa noastră să ajungă 
la nivelul de Manager. Am participat 
la multe raliuri, suntem conștienți de 
viziunea pe care o poți căpăta la un 
eveniment de asemenea anvergură, de 
aceea, ne propunem să mergem cu 100 
de parteneri din echipa noastră la Raliul 
Global din Stockholm în 2019.

Mai importante decât 
reușitele noastre sunt 
reușitele partenerilor noștri. 
Peste 3-5 ani, mulți dintre 
cei care acum încep își vor 
schimba radical, în bine, viața. 
Suntem recunoscători să fim 
îndrumătorii unora dintre ei.

Vă mulțumim, Carina și Sebastian, 
pentru informațiile prețioase și 
pentru povestea minunată pe care 
o scrieți în Forever și vă dorim mult 
succes în a va împlini visuri și a 
trăi cele mai frumoase experiențe 
Forever împreună cu echipa voastră.
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Îmbrățișarea 
tehnologiei

Zilele trecute am făcut o călătorie cu trenul din București la Sibiu. Am ajuns în 
Gara de Nord cu 30 de minute înainte de plecare, obișnuit fiind ca în 5 minute 
să pot cumpăra tichetele de călătorie. De data aceasta însă la fiecare casă 
de bilete stăteau la coadă câte 15-20 de persoane, iar ritmul de înaintare era 
devastator de lent. Vară, vacanțe, tineri care au terminat școala, familii care 
pleacă în concediu – explicațiile au venit ușor. Problema însă a rămas: aveam 
șanse să pierd trenul.

Uitându-mă în jur, am văzut și câteva automate de bilete, unde cozile erau 
de maximum 2-3 persoane, cu media de vârstă mai mică decât a celorlalți. 
Aceștia își rezolvau problema mai simplu și mai rapid. Le-am stricat media de 
vârstă și mi-am achiziționat și eu biletul de la un automat, în câteva minute.

Progresul tehnologic poate face 
viața mai ușoară – de aceea i se 
spune progres. El are influență 
atât în viața personală, cât și în 

cea profesională. Lumea afacerilor 
a ajuns să depindă de tehnologie, 

iar FLP nu face excepție.  
De aceea, în calitate de FBO, 

este important să conștientizezi 
impactul ei asupra afacerii tale și 

să o valorifici, pentru a face din ea 
un avantaj competitiv.

De ce să îmbrățișezi tehnologia? 
Pentru că, așa cum am văzut, îți aduce 
economie de timp, energie și chiar de 
bani. Pentru că te ajută în organizare și 
crește eficiența diverselor activități pe care 
le ai. Pentru că te ajută în comunicare, 
aceasta devenind mai precisă și mai clară. 
Tehnologia te apropie de cei mai tineri: 
îi vei înțelege mai bine, le vei cunoaște 
valorile și nevoile. Utilizată inteligent, 
tehnologia îți oferă un stil de viață modern, 
mai bun și mai plăcut. Și nu în ultimul rând, 
te ajută să te dezvolți personal și să-ți 
păstrezi tonusul intelectual.

Cum să îmbrățișezi tehnologia?  
Mulți oameni sunt caracterizați de un grad 
mai mic sau mai mare de tehnofobie. 
Această reticență este firească, mai ales în 
zilele noastre, când progresul exponențial al 
tehnologiei te forțează să adopți schimbările 
într-un ritm tot mai rapid. Ce e de făcut? 

Urmărește tendințele din jurul tău. 
De exemplu, dacă tot mai mulți oameni 
utilizează WhatsApp, atunci nu e bine să 
rămâi pe dinafară, pentru că vei avea de 
pierdut. Observă care sunt noile tehnologii 
îmbrățișate de ceilalți și adoptă-le și tu, 
dacă îți sunt de folos.
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Exerciţiu Analizează-ți activitatea din cadrul afacerii 
Forever și stabilește o direcție pe care ai 
putea să o optimizezi (ex. plata utilităților 
sau a comenzilor). Caută instrumente 
care te-ar putea ajuta (ex. un reminder 
+ internet banking). Pune-le în aplicare, 
cerând eventual ajutorul unei persoane 

Înaintează cu pași mici. Nu-ți propune 
să devii expert într-o nouă tehnologie de la 
primul contact sau la prea multe deodată. 
Ia-le pe rând, vezi care ți se potrivesc, 
încearcă să înțelegi ce se întâmplă, 
utilizează pentru început funcțiile de bază, 
apoi dezvoltă-ți, pas cu pas, și celelalte 
abilități. 

Învinge comoditatea. Ai ajuns la dorința 
de a te adapta unor noi tehnologii pentru 
că ai convingerea avantajelor pe care ele 
ți le oferă. Imaginează-ți viitorul în care 
stăpânești lucrurile așa cum îți dorești. 
Merită efortul de a înțelege și a exersa? 
Atunci ce te mai reține?

Uită de frica de a greși. Întâlnesc 
oameni care spun că nu vor să facă un 
lucru nou, care ține de tehnologie, din 
teama de a greși. În general, lucrurile 
nu sunt ireversibile în acest domeniu. În 
plus, sunt sigur că vei găsi în cercul tău 
de prieteni un cunoscător, cineva care să 
te poată ajuta cu primii pași. Reține ceea 
ce ți se arată, apoi exersează până când 
îți intră în obișnuință. În fond, ce ai de 
pierdut? 

Ce tehnologii și obiceiuri noi 
merită îmbrățișate? 

 � Magazinul online Forever – 
Foreverliving.ro – cu tot ce oferă, este, 
de departe, un instrument minunat 
care economisește timp și energie. 

 � Plata online cu cardul, mai ales în 
condițiile de siguranță deplină oferite 
de această platformă. 

 � Curierat rapid, pasul firesc pe care 
trebuie să-l facă orice FBO pentru 
a-și organiza mai bine afacerea și a-și 
crește profitul, economisind timpul 
și energia necesare deplasării la 
depozite. 

Merită adoptate tehnologii online ale 
viitorului, precum Cloud Computing 
(ex. Office 365), în care utilizatorii au acces 
la resurse de calcul, stocare și colaborare 
la distanță, direct prin internet. Sau aplicații 
online de facturare și gestiune (ex. Max-ba.
ro), care oferă analize și rapoarte grafice 
pentru a ști în orice moment cum stai la 
capitolul financiar și ce decizii merită să 
iei. Aplicațiile de mobile banking, rezervări 
de bilete de avion sau cazare pot aduce o 
contribuție substanțială afacerii tale. Iar cele 
precum Uber, Taxify sau Waze.com sunt 
utile pentru deplasările tale (de exemplu, 
datorită Waze, traficul din București s-a 
descongestionat cu 30%). Comunicarea 
îți poate fi mai facilă cu WhatsApp, Skype 
sau GoToMeeting, fără a uita însă de 
importanța întâlnirilor în persoană, cu 

care se pricepe. Monitorizează timpul 
câștigat și bucură-te apoi de avantajele 
economiei și energiei pe care le-ai dobândit 
folosind tehnologia.

Alexandru Israil 
Specialist marketing

membrii echipei. La fel, activitatea îți poate 
fi mai organizată cu un calendar și o listă de 
sarcini (ex. Reminder) care să te ajute să-ți 
structurezi munca zilnică. 

Comerțul online din România a crescut cu 
40% în 2017 față de anul anterior. Peste 
jumătate dintre români folosesc în acest 
moment un smartphone. Aproximativ 
6,5 milioane de clienți au utilizat internet 
banking în 2017, iar numărul tranzacțiilor 
pe mobil s-a dublat față de 2016. Sunt 
cifre care demonstrează cât de rapid 
crește importanța tehnologiei în viața 
de afaceri. Sunt statistici care nu pot fi 
neglijate. Iar tu, în calitate de FBO, dezvolți 
o afacere modernă, care merită să se 
bucure din plin de beneficiile tehnologiei.
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Revoluționămte bucuri
Aloe Vera Gelmodul în car
e

de

De la plantă la produs, pentru tine. Este principiul căruia Forever Living îi este fidel de 
peste 40 de ani și datorită căruia suntem mândri să fim lideri mondiali în Aloe vera.  
Din momentul în care aloe este cultivată și până când ajunge în mâinile tale, ne 
asigurăm pas cu pas de calitatea tuturor etapelor parcurse până la produsul finit.  
Aloe vera de la Forever este cultivată în soluri fertile, într-un climat care îi permite să se 
bucure de peste 2.000 de ore de soare în fiecare an, și a fost certificată de Consiliul 
Științific Internațional pentru Aloe (IASC) pentru puritate.

Cu 99,7% gel din 
interiorul frunzei, 
noul Forever Aloe 
Vera Gel este mai 
aproape de natură  
ca niciodată.
Fără conservanți artificiali, fără zahăr – 
doar mai multă Aloe vera de care să te 
bucuri din plin! Extragem cu grijă pulpa 
din interiorul frunzelor de aloe, pentru ca 
tu să te bucuri de puterea naturii cu noul 
Forever Aloe Vera Gel. 

 z Susține digestia și sănătatea 
sistemului gastrointestinal

 z Susține sistemul imunitar

 zBenefic pentru piele, păr și unghii

 z Favorizează starea generală de bine 

 zGust proaspăt

 zConsistență fină

 zBogat în nutrienți

 z Ambalajul protejează gelul față de 
acțiunea luminii, a agenților oxidativi și 
a bacteriilor

 z Ambalaj realizat din materiale 100% 
reciclabile

 z Fără conservanți și aditivi artificiali

 zNoul proces aseptic minimizează 
pierderea nutrienților

 z Pasteurizat rapid pentru a menține 
prospețimea și a reduce bacteriile

 z Vitamina C cu rol antioxidant 
protejează celulele împotriva stresului 
oxidativ

Ține cont de sfaturile de mai jos, te vor 
ajuta să savurezi din plin toate beneficiile 
noului gel:

 � Nu bea direct din cutie. Toarnă gelul în 
pahar și savurează-l. 

 � Noul gel nu conține conservanți 
artificiali, de aceea e important să 
pui cutia în frigider imediat după 
desigilare. Timpul în care poate fi 
consumată o băutură din aloe fără 
conservanți după ce a fost desigilată 
depinde de cum este păstrată la rece 
și cum este consumată.

 � Ai grijă să așezi cutia în poziție 
verticală în frigider. Dacă spațiul nu-ți 
permite, asigură-te că, atunci când 
plasezi recipientul pe orizontală, 
capacul este în sus.

 � Reciclează cutia când termini 
conținutul – este realizată din 
materiale 100% reciclabile.

12 Produs nou
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“Inovația este o parte 
importantă a oricărei 

afaceri, iar noi căutăm 
mereu modalități  
de a fi mai buni.” 

(Rex Maughan, fondator & CEO Forever 
Living Products International)

Noul gel conține 
conservanți?

Nu. Noul proces aseptic folosit atât în 
fermele noastre, cât și de-a lungul lanțului 
de producție ne permite să stabilizăm gelul 
din interiorul frunzei de Aloe vera fără să 
utilizăm conservanți artificiali sau aditivi. 
Noul gel procesat în condiții aseptice este 
stabilizat prin ajustarea pH-ului.

Care este scopul celor două 
ingrediente adăugate în 
gelul de aloe în procesul de 
stabilizare?

Procesul nostru de stabilizare a inclus 
dintotdeauna folosirea acidului citric și a 
acidului ascorbic, amândouă regăsindu-se 
în mod natural în gelul de aloe. Aceste 
două ingrediente ne ajută să obținem un 
gust mai proaspăt, prin ajustarea pH-ului 
aloei și sporirea valorii nutritive.

De ce sunt diferite textura și 
aspectul noilor băuturi din 
Aloe vera?

Noul echipament conceput pentru 
a procesa și a ambala gelul de aloe 
fără conservanți adăugați presupune 
să standardizăm și să optimizăm 
dimensiunea pulpei prezente în băuturile 
din aloe. Deoarece fragmentele de pulpă 
sunt mărunțite în procesul de producție, 
textura băuturilor devine mai netedă, iar 
aspectul mai translucid.

Cum sunt ambalate noile 
băuturi din Aloe vera?

Ambalajele Tetra Pak oferă un mediu 
steril și protejează formula față de 
efectele oxidării și ale luminii, pentru a-i 
menține valorile nutriționale și aroma. 
Tehnologia multi-strat asigură stabilitate 
și rezistență împotriva crăpării cutiilor 
în condiții de temperaturi scăzute. 
Forever a ales ambalarea în Tetra Pak și 
datorită angajamentului asumat pentru 
sustenabilitate, prin folosirea unor 
echipamente care minimizează utilizarea 
energiei, emisia de gaze și consumul de 
apă.

Care este durata de viață a 
produsului când este sigilat?

Cercetătorii noștri au efectuat teste 
asupra noilor formule în noile ambalaje și 
suntem încântați să le putem lansa cu o 
durată de viață de doi ani. Este o realizare 
extraordinară să vă putem oferi un produs 
cu o durată de viață de doi ani, în condițiile 
în care nu conține conservanți artificiali.

Mai multă aloe. Mai aproape de natură. Gust mai proaspăt. 
Fără conservanți. Forever Aloe Vera Gel special pentru tine.
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Capitolul 4. STRUCTURA BONUSURILOR / 
PLANUL DE MARKETING

4.01 (g) Acumularea Punctelor Credit necesare calificării 
la nivelurile de Asistent Supervizor, Supervizor, Asistent 
Manager și a celor 120 p.c. pentru calificarea la nivelul de 
Manager se poate face într-una sau două luni calendaristice 
consecutive, iar acumularea celor 150 p.c. necesare 
calificarii la nivel de Manager se poate face în trei sau 
patru luni calendaristice consecutive. Dacă Punctele Credit 
necesare calificării au fost generate într-o singură Companie 
Operaţională, promovarea se va face chiar în ziua în care s-au 
acumulat Punctele Credit necesare pentru obţinerea nivelului 
respectiv în acea Companie Operaţională și pe data de 15 
a următoarei luni în toate celelalte Companii Operaţionale. 
Dacă Punctele Credit necesare calificării au fost generate în 
mai multe Companii Operaţionale, promovarea se va face în 
toate Companiile Operaţionale pe data de 15 a următoarei 
luni după cea în care a fost acumulat necesarul de Puncte 
Credit pentru respectiva calificare.

(i) Punctele credit generate de cumpărăturile făcute de clienți 
la Prețul Recomandat de Vânzare sau de Novus Customeri 
vor conta pentru îndeplinirea statutului de Activ (4 p.c.) 
pentru FBO cărora le-au fost alocați, dar numai în Compania 
Operațională în care au fost generate.

4.02 Politica schimbării Sponsorului pentru Novus Customer 

(c) Un Novus Customer care nu a plasat nicio comandă în 
ultimele treizeci și șase de luni calendaristice complete va fi 
scos în mod automat din baza de date a Companiei.

Capitolul 8. RECUNOAŞTERI PENTRU 
MANAGERI ŞI NIVELELE SUPERIOARE

(i) După îndeplinirea tuturor cerinţelor pentru obţinerea 
statutului de Eagle Manager, calificaţii vor fi răsplătiţi cu o 
excursie la Întâlnirea Anuală a Eagle Managerilor. FBO calificat 
poate alege una dintre destinațiile stabilite de companie. 
Participarea la Întâlnirea Eagle Managerilor include:
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Cu gândul mereu la voi și la cum vă poate 
ajuta în atingerea obiectivelor pe care doriți 
să le atingeți prin Planul de Marketing și 
stimulentele excepționale pe care vi le 
pune la dispoziție, Echipa Executivă din 
America a venit cu o serie de modificări 
și actualizări la Politicile Companiei, după 
cum urmează:

Continuăm să inovăm și 
să aducem plusvaloare 
atât în produsele pe 
care vi le oferim, cât și în 
oportunitatea de afacere, 
pentru a crea mediul potrivit 
în care să vă împliniți visurile.



1)  Bilete de avion pentru două persoane și trei nopţi de 
cazare.

2)  Invitaţie la sesiunea exclusivă de instruire dedicată 
Eagle Managerilor.

3)  Acces la toate evenimentele din cadrul Întâlnirii Anuale 
a Eagle Managerilor.

FBO trebuie să aleagă destinația dorită cel târziu până pe 
data de 31 mai, după încheierea perioadei de calificare, sau 
își vor pierde definitiv dreptul de a participa la oricare dintre 
întâlniri.

Capitolul 11. CHAIRMAN’S BONUS

5) Un FBO se poate califica într-o singură țară. Dacă 
îndeplinește condițiile de calificare în mai multe țări, țara în 
care a acumulat cele mai multe puncte credit personale & 
non-manageriale va fi considerată țara de calificare.

Capitolul 12. RALIUL GLOBAL

(g) 2.500 p.c.totale:

1) Bilete de avion, cazare și mese pentru 7 zile și 6 nopţi.

2)  1.200 USD pentru diverse cheltuieli, disponibili pe un 
card emis cu ocazia Raliului Global.

3) O anumită sumă pentru activităţi opţionale

(h) 5.000 p.c.totale:

1) Bilete de avion, cazare și mese pentru 8 zile și 7 nopţi.

2)  2.200 USD pentru diverse cheltuieli, disponibili pe un 
card emis cu ocazia Raliului Global.

3) O anumită sumă pentru activităţi opţionale.

4)  Utilizarea zonei VIP pentru cumpărături în cadrulRaliului.

(i) 7.500 p.c. totale:

1) Bilete de avion, cazare și mese pentru 8 zile și 7 nopţi.

2)  3.200 USD pentru diverse cheltuieli, disponibili pe un 
card emis cu ocazia Raliului Global.

3) O anumită sumă pentru activităţi opţionale.

4)  Utilizarea zonei VIP pentru cumpărături în cadrul 
Raliului.

(k) 12.500 p.c. totale:

1) Bilete de avion, cazare și mese pentru 8 zile și 7 nopţi.

2) Transport dus-întors cu avionul la clasa business.

3)  5.200 USD pentru diverse cheltuieli, disponibili pe 
un card emis cu ocazia Raliului Global, plus 7.500 

USD viraţi în contul bancar personal de către ţara de 
reședinţă.

4) O anumită sumă pentru activităţi opţionale.

5)  Utilizarea zonei VIP pentru cumpărături în cadrul 
Raliului.

(l) 15.000 p.c.totale:

1) Bilete de avion, cazare și mese pentru 8 zile și 7 nopţi.

2) Transport dus-întors cu avionul la clasa business.

3)  5.200 USD pentru diverse cheltuieli, disponibili pe 
un card emis cu ocazia Raliului Global, plus 15.000 
USD viraţi în contul bancar personal de către ţara de 
reședinţă.

4) O anumită sumă pentru activităţi opţionale.

5)  Utilizarea zonei VIP pentru cumpărături în cadrul 
Raliului.

(m) 20.000 p.c. totale (în primul an):

1) Bilete de avion, cazare și mese pentru 8 zile și 7 nopţi.

2) Transport dus-întors cu avionul la clasa business.

3)  5.200 USD pentru diverse cheltuieli, disponibili pe 
un card emis cu ocazia Raliului Global, plus 15.000 
USD viraţi în contul bancar personal de către ţara de 
reședinţă.

4) O anumită sumă pentru activităţi opţionale.

5)  Utilizarea zonei VIP pentru cumpărături în cadrul 
Raliului.

(n) 20.000 p.c. totale (în următoriiani):

1) Bilete de avion, cazare și mese pentru 8 zile și 7 nopţi.

2) Transport dus-întors cu avionul la clasa business.

3)  5.200 USD pentru diverse cheltuieli, disponibili pe 
un card emis cu ocazia Raliului Global, plus 25.000 
USD viraţi în contul bancar personal de către ţara de 
reședinţă.

4) O anumită sumă pentru activităţi opţionale.

5)  Utilizarea zonei VIP pentru cumpărături în cadrul 
Raliului.

Capitolul 15. POLITICA DE SPONSORIZARE 
INTERNAŢIONALĂ

(c) Un Novus Customer poate fi înscris și alocat aceluiași 
FBO în mai multe țări. Totuși, punctele credit aferente 
cumpărăturilor făcute de acesta nu pot fi combinate din 
mai multe țări pentru avansarea la nivelul de FBO (calificat la 
Prețul de Depozit).

Puteți consulta versiunea actualizată a 
Politicilor Companiei, în contul vostru de FBO, 

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

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

Dumitru Ionuț Stroe

Vajda Katalin

Andreea Gruia

Marius & Milentina Marcus

Daniel & Maria Parascan

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Silviu Ursu

Niculina & Viorel Ciuchea

Monica & Cristian Lepădatu

Csoma Josif & Melinda

Gabriela Ursu

Lilia & Stratu Artiom

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

CLUB100

CLUB60
Maria Pop

Loredana Mirela Stoian

Ana & Gabriel Piparcă

Pethő Roland Tiberiu
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CUM POŢI COMANDA ŞI PLĂTI PRODUSE?

SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:

CUM POŢI AFLA BONUSUL LUNAR  
ŞI PUNCTELE CREDIT?

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 Bucureşti, 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 telefo-
nie – 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)

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

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. 

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.

Pentru comenzile plasate online şi prin telefon, plata se face 
EXCLUSIV în contul RO24BRDE450SV09924624500.

Forever Romania HQ Forever Romania HQ
Romania FLP Forever Living Products Romania

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 București, 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.

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

Brașov
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

Iași
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

Chișinău
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.

n  Miercuri, 15 august (Sf. Maria), Centrele 
de Distribuție din toată țara sunt închise.

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

Ionela Agafiței Dolhasca, SV Gabriela & Vasile Ghivirigă

Ramona Anghelescu Reșita, CS Elena Moraru

Barabási Csaba Panet, MS Gizella & Marius Botiș

Mariana Coșarcă Gheorghieni, HR Doina & Gavrilă Trif

Luminița Elena Cristache Brașov Daniel & Maria Parascan

Ioana Hodoșan Timișoara Oana Andreea Lehoczki

Viorica Ieremie Suceava Anișoara Hlihor

Maria Milica Ile Oradea Viorica & Viorel Moca

Oana Andreea Lehoczki Vulcan, HD Mihaela Bureac-Pleșcan

Daniela Livia Rednic Deva, HD Liviu & Luminița Rednic

Viorel Solomei Suceava Ioan Primac

Mihaela Străin Coronini, CS Ramona Anghelescu

Georgiana Visalom București Cătălin Vădăstreanu

Alexandra Badea Hîncești, Rep. Moldova Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Ana Leu Horești, Rep. Moldova Sorina Pleșca

Top 20 p.c. non-manageriale
Dumitru Ionuț Stroe
Vajda Katalin 
Andreea Gruia 
Marius & Milentina Marcus 
Daniel & Maria Parascan 
Silviu Ursu
Niculina & Viorel Ciuchea 
Monica & Cristian Lepădatu 
Csoma Josif & Melinda
Gabriela Ursu

Nume Localitate Sponsori
Ioana Florica Criste Oradea Cristina Rodica Duma

Victor & Ludmila Sass Craiova Petru & Emilia Trușcă

Dumitru Ionuț Stroe Corbii Mari, DB Romina Doran

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

Calificările lunii iulie

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

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion 
Lilia & Artiom Stratu
Loredana Mirela Stoian
Ana & Gabriel Piparcă
Pethő Roland Tiberiu
Diana Alexandra Boghea 
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Elena Moraru
Nagy Ernő & Irma
Maria Arghir

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

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

Nume  Sponsori
Cristian Teodor Creț  Ioana Florica Criste

Manageri Manageri calificați în iunie, după regula de 3-4 luni

Ionuț & Georgiana Stroe

18 Calificările lunii iulie
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Top 20 p.c. totale
Aurel & Veronica Meșter 
Vajda Katalin
Maria Pop 
Gizella & Marius Botiș
Marius & Milentina Marcus 
Camelia Dincuţă 
Daniel & Maria Parascan 
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion 
Nagy Ernő & Irma
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi 

Nume Localitate Sponsori
Carina & Sebastian Iacătă București Vajda Katalin

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

STIMULENTUL 1 

Bandi Attila & Izabella
Viorica & Neculai Bărdașu
Fiodor Beliman
Daniel & Ligia Cifor
Niculina & Viorel Ciuchea
Rodica & Ghiță Codoban
Marian & Dr. Monica Costiță
Vasilica & Dumitru Crăciun
Csoma Josif & Melinda
Marilena Culișir
Derzsi Sámuel & Etelka
Romina Doran
Mircea & Raluca Fage
Carina & Sebastian Iacătă

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

Romina Doran
Dumitru Ionuț Stroe
Ramona Vingan 
Smaranda Sălcudean
Kele Mónika 
Derzsi Sámuel & Etelka 
Mariana Iuga
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Dr. Corina & Dr. Dorin Frandeș
Valentin & Adriana Nițu

Mariana Iuga
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 Șerban
Szabó Éva 
Szabó József
Marinela Tuţuleasa

Safir Manageri Forever Business Owneri care au 9 Manageri Re cu nos cuți în prima linie sponsorială.

STIMULENTUL 2

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

STIMULENTUL 3

Gizella & Marius Botiș
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Aurel & Veronica Meșter 
Daniel & Maria Parascan
Maria Pop
Vajda Katalin

Calificări Globale Forever Business Owneri care s-au calificat global în luna iunie.

Aurel & Veronica Meșter

Supervizori Sponsori

Robert Cristian Tutunaru Maria Palita Mihalache
Sebestyén Zsuzsa Máthé Orsolya
Simona Andreea Sirmon Mihaela Bureac-Pleșcan
Doru-Nicolae Vlad Loredana Ghera
Elena Andreea Pop Anca Elena Pop-Jurj
Sorina Elena Grama Doru-Nicolae Vlad

Asistent Manageri Sponsori

Ana Teruș Lilia & Artiom Stratu
Loredana Ghera Borivoi Achimovici

Manageri Sponsori

Florica Iacătă Carina & Sebastian Iacătă
Mirela & Laurențiu Dumitru Victor & Ludmila Sass
Anca Elena Pop-Jurj Dumitru Ionuț Stroe
Sefora Herbei Ramona Pop

19Calificările lunii iulie
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Asistent Supervizori

Nume Localitate

Acasandrei Loredana Iasi, IS

Aczel Hajnalka Sat.Nicolesti,  HR

Adam Victoria Orhei, R. Moldova

Agache Viorica Galati,  GL

Agop Antonela Iasi, IS

Alexa Elena Nicoleta Bacau, BC

Alexandrescu Elena Adriana Constanta,  CT

Amariei Dorina Bacau, BC

Ambro Sonia Lavinia Oradea,  BH

Ambrus Eniko Sat.Danesti,  HR

Ambrus Maria Sat.Ciumani,  HR

Ancuta Cristian Pascani,  IS

Andone Petrescu Mioara Ploiesti,  PH

Andrioaia Daniela Dolhasca, SV

Anghel Gabriela Bucuresti

Antohe Carmen Tirgu Ocna, BC

Anton Angelica Tg.Trotus, BC

Ari-Torok Maria Cauas,  SM

Asavei Cristina Dumbrava Rosie,  NT

Atomulesei Lenuta Com Lunca,  BT

Atrash Jucan Aurica Gura Humorului,  SV

Avram Corina-Ileana Craiova ,  DJ

Babou Marta Hajnal Petreu,  BH

Baciu Monica Iasi, IS

Bal Doinita Hateg,  HD

Balog Erika Monika Lunca De Sus,  HR

Balogh Cristina Satu Mare,  SM

Baltag Elena Chisinau, R. Moldova

Bandi Julia Sibiu,  SB

Banieli Anne Marie Timisoara,  TM

Banutoiu Robert-Stefanita Craiova ,  DJ

Barbalau Alina-Claudia Craiova ,  DJ

Bejenaru Irina Maria Bucuresti

Beldeanu-Gegiu Andreea Loredana Craiova,  DJ

Beldiman Aurel Bucuresti

Belu Silvia Timisoara,  TM

Bene Viorica Arad, AR

Benedek Arpad Klara Zsuzsanna Gheorgheni,  HR

Berinde Irina Domnica Racsa,  SM

Berinde Teodora Jilavele,  IL

Bertalan Melinda Sacele,  BV

Bidu Dumitru Titu,  DB

Birle Simida Larisa Somcuta Mare,  MM

Nume Localitate

Biro Daniela Paulesti,  SM

Blede Odochia Baia Mare,  MM

Bobeciuc Dumitru Adrian Mindruloc,  AR

Bodea Raluca Onesti,  BC

Bodescu Vasile Iulian Vaslui,  VS

Bodnari Eufrozina-Zenovia Suceava, SV

Bogdanenco Gica Medgidia,  CT

Bokor Alexandru Sibiu,  SB

Bokor Ana Maria Curtuiseni,  BH

Bondor Diana-Alina Voluntari, IF

Bora Ioana Arad,  AR

Bordei Lenuta Nadlac,  AR

Brabete Iasmina Gabriela Dumbravita,  TM

Braguta Ecaterina Criuleni, R. Moldova

Brazovan Taniusa Faget,  TM

Bretan Monica Mirela Garina,  CS

Brinza Mihail Brasov,  BV

Broncz Alexandra Timisoara,  TM

Brotea Vasilica Basarabi,  CT

Bucur Cosmina Eugenia Alba Iulia,  AB

Bujorean Tatiana Stefan Voda, R. Moldova

Bulat Natalia Chisinau, R. Moldova

Bulibasa Floarea Slobozia,  IL

Butnaru Elena Balti, R. Moldova

Caciula Emil Resita, CS

Catau Angelica Gura Humorului,  SV

Cebotari Alexandra Cimislia, R. Moldova

Cebotaru Lilia Cantemir, R. Moldova

Cenariu Diana-Maria Mihai-Cosmin Cluj Napoca,  CJ

Cepoi Diana Andreea Targu Mures,  MS

Chirila Corina Lavinia Oradea,  BH

Chirvasuta Tudora Constanta,  CT

Chiss Aurelia Ioana Oradea,  BH

Chitu Doina Georgiana Tecuci,  GL

Cioca-Floare Alina Cristina Timisoara,  TM

Cioltan Magda-Damaris Com Berchisesti, SV

Ciortescu Andreea Bucuresti

Ciubotaru Mihaela Tirgu Frumos, IS

Coca Maria-Manuela Comarnic,  PH

Codoban Roxana Teodora Bratca,  BH

Codrianu-Dumitru Petruta Paul Bogdan Buzau, BZ

Cojan Elena Bacau, BC

Condurache Daniela Nicoleta Hateg,  HD

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

Constantin Stefania Cristina Craiova,  DJ

Corcoz Elena Buhusi, BC

Covaci Ana Ruscova,  MM

Cozma Carmen Smaranda Cluj,  CJ

Craciun Adela-Maria Arad,  AR

Craciun Dana Eveline Cluj,  CJ

Craciun Ion Letea Veche, BC

Crihalmean Claudia Rebeca Rupea,  BV

Cristea Laureta Valentina Loc. Siria,  AR

Csikos Rolland Laszlo Oradea,  BH

Cursaru Iudita Ioana Ors.Rupea,  BV

Czap Csaba Valea Lui Mihai,  BH

Czina Maria Magdalena Oradea,  BH

Dabucean Oana Hateg,  HD

Dan Florina-Gheorghina Cavnic,  MM

Danila Ileana-Gabriela Tirgu Ocna, BC

Darasteanu Adriana Bucuresti

Decusara Ina Singerei, R. Moldova

Decuseara Carmen Gabriela Arad,  AR

Demeter Monika Odorheiu Secuiesc,  HR

Demetrescu Gloria Bucuresti

Dila Anca Maria Giroc,  TM

Dobos Katalin M.Ciuc,  HR

Dogaru Anca-Gabriela Bucuresti

Domonkos Ramona Georgeta Sat Bacova,  TM

Dragan Gabriel-Dan Bucuresti

Dragan Georgiana Brosteni,  DB

Druga Ramona-Elena Timisoara,  TM

Dubovici Florin Ciprian Carei,  SM

Duma-Moldovan Aurita Cluj,  CJ

Dumbrava Daniela-Lili Calini,  BC

Dumitrache Adriana Madalina Malaia,  VL

Dumitrache Razvan-Ionut Roman, NT

Ember Claudia Baia Mare,  MM

Etcu Cristina Iasi, IS

Facalet Dorina Galati, GL

Farcas Lidia Bistrita,  BN

Farcasanu Sorina Elena Craiova,  DJ

Farda Daniela Cluj,  CJ

Farkas Marko Melinda Sat.Santimbru,  HR

Filip Andreea Maneciu,  PH

Filip-Patronea Andreea Adela Oradea,  BH

Filoteanu Irina Piatra Neamt, NT

Florea Carmen-Melita Piatra Neamt, NT

Flueran Viorel Nicusor Craiova,  DJ

Frent Ramona Giroc,  TM

Friciu Eugenia Targu Mures,  MS

Nume Localitate

Fueru Adriana-Ramona Drobeta-Turnu Severin,  MH

Gafita Georgiana-Elena Iasi, IS

Gavrila Elena-Mihaela Constanta,  CT

Gemanari Liliana Gura Humorului,  SV

German Iustin Gabriel Sector 6,  B

Gheorghe Andreea Gheorghe Pleasa,  PH

Gherbovitan Nadejda Ungheni, R. Moldova

Gheti Andrei-Giovani Com Gheraesti, NT

Gidro Agnes Sat.Cirta,  HR

Gondos Melitta Beata Oradea,  BH

Grasu Cherata Navodari,  CT

Grigoras Valeria Darmanesti, BC

Grisca Alina Anenii Noi, R. Moldova

Guczuly Gabriella Ditrau,  HR

Harna Magdalena Iasi,  IS

Hidegkuti Csilla Lunca De Sus,  HR

Hideg-Toth Timea Szendike Sangeorgiu De Mures,  MS

Hildebrand Erzsebet Sat.Ciceu,  HR

Hinsa Mihaela Madalina Balcani, BC

Hudit Iulia Iedidia Floresti,  CJ

Hui Dan Adrian Cluj,  CJ

Husarciuc Violeta Adina Nadlac,  AR

Iancu Andrei Cristian Ploiesti,  PH

Iancu Monica Georgiana Hateg,  HD

Ibanisteanu Alexandra Resita,  CS

Ieremie Anisoara Campulung Moldovenesc,  SV

Iftimie Mirela Bucuresti

Ignat Andreea Maria Sibiu,  SB

Ilie Valentina Afumati,  IF

Ionescu Tudor Gheorghe Fagaras,  BV

Iordanescu Irmgard-Karola Timisoara,  TM

Iova Mihaela Nicoleta Sat Chisoda, TM

Irimescu Mihaela Carmen Ramnicu Valcea,  VL

Irimia Cerasela-Mihaela Razvad,  DB

Istode Mircea Angelica Alexandria,  TR

Istrate Feliciea Botosani, BT

Iurasciuc Anisoara Maria Siminicea, SV

Ivan Ortensia-Carmen Tirgu-Jiu, GJ

Joja Mariana Com Cristinesti, BT

Jude Claudia Daria Timisoara,  TM

Kekesi Keresztes Lujza Gita Batani,  CV

Kereszturi Eva Zsuzsa Valea Lui Mihai,  BH

Kesz Maria Toplita,  HR

Kincses Judith Beata Carei,  SM

Kiss Loredana Mariana Dumbravita,  TM

Kiss Margit Beius,  BH

Konya Melinda Tg. Mures,  MS
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Nume Localitate

Lazar-Bila Lucian Ioan Remeti,  BH

Lenghel Lenuta Dorina Baia Mare,  MM

Liuta Petru Mugurel Silistea Noua,  SV

Luca Andrei Chisinau, R. Moldova

Lucaci Gheorghe-Nicolae Arad,  AR

Lupu Daniela Braila, BR

Madalina Bodan Halmeu, SM

Makszem Monika Marghita,  BH

Mancas Gabriela Tirgu Frumos, IS

Margau Larisa Corina Arad,  AR

Marinovici Ioana Mariana Onesti, BC

Mark Melitta Brates,  CV

Martin Ionela Pascani, IS

Martiuc Danut Bacau,  BC

Masichevici Antoche Gabriela Bicaz, NT

Melinte Aida Braila,  BR

Mesarosiu Simona Amalia Brasov,  BV

Mesterca Tereza Slanic Moldova, BC

Miclos Catalina Margareta Arad,  AR

Micu Viorica Medgidia,  CT

Mihaila Raluca Maria Carpinis,  GJ

Miklos Monika Sat.Madaras,  HR

Minea Marian Iasi,  IS

Miron Mihaela Constanta,  CT

Mitache Nela Galati,  GL

Mocan Flavia Dej,  CJ

Moga Liviu Tarnaveni,  MS

Moisii Elena Com Ion Neculce, IS

Moldovanu Maricica Roman, NT

Molnar Elisabeta Rosiori,  BH

Morogan Mihaela Loredana Sat.Poian,  CV

Muntean Monica Sfantu Gheorghe,  CV

Munteanu Emese-Aniko Com Balcani, BC

Muntyan Hanga Reka Ilieni,  CV

Murat Levis Constanta,  CT

Muresan Alina Bucuresti

Muresan Alina Timisoara,  TM

Murgu Alina-Petra Giroc,  TM

Naftanaila-Moca Laura-Ancuta Carei,  SM

Nagy Renata Boghis,  SJ

Naidin Ioana-Monica Bucuresti,  

Naum Miahela Constanta,  CT

Nebancea Nicoleta Madalina Com Bolbosi,  GJ

Neculai Costel Constanta,  CT

Nedelescu Stana Craiova,  DJ

Negut Maria Magadalena Targoviste,  DB

Nume Localitate

Negut Mihai Pitesti,  AG

Netedu Bianca-Maria Prajesti, BC

Nicolau Liliana Constanta,  CT

Nita Rodica Pascani,  IS

Nyulas Petres Zsolt M.Ciuc,  HR

Olaru Peter Larisa Iasi,  IS

Oncea Mituta Craiova ,  DJ

Onita Andreea-Larisa Berechiu,  AR

Opris Maria Elena Sibiu,  SB

Orban Monica Oradea,  BH

Paduraru Lazarica Piatra Neamt, NT

Padureanu Ionela Timisoara,  TM

Palacean Claudia Angela Cluj,  CJ

Pandelas Ioana Elena Pipera (Voluntari), IF

Pantalie Simona-Gabriela Lipova,  AR

Pantea Elena Suceava,  SV

Pantelimon Roxana Maria Craiova, DJ

Pascan Maria Ilisesti,  SV

Pascu Eunica Victoria Tg.Mures,  MS

Pasmac Dan Mihai Com Desa,  DJ

Pasti Luminita Craiova ,  DJ

Pataki Elena Sighisoara,  MS

Patrasc-Lungu Tereza Com Nicolae Balcescu, BC

Paun Denisa Eliza Urlati,  PH

Paval Adriana Suceava, SV

Pavalean Mirela Daniela Sacalaz,  TM

Pazsi Melinda Luna De Sus,  CJ

Petric Lilioara Navodari,  CT

Petrican Dana Cristina Floresti,  CJ

Petroiescu Mioara Georgiana Brasov,  BV

Pintean Paul Arad,  AR

Pinter Maria Sfantu Gheorghe,  CV

Pirckmayer Cocuta Magdalina Christop Radauti, SV

Pop Cristina Claudia Oradea,  BH

Pop Delia Simona Baia Mare,  MM

Pop Iuliana Corina Constanta,  CT

Popa Gabiela Sat Costi,  GL

Popa Oana Com Muntenii De Jos,  VS

Popescu Cristina Targu Jiu,  GJ

Popescu Felicia Brasov,  BV

Popescu-Miclosanu Bogdan-Constantin Bucuresti,  

Popovici Maria Suceava, SV

Pora Gabriella Oradea,  BH

Precupas Denisa-Roxana Timisoara,  TM

Prepelita Diana-Georgiana Tirgoviste,  DB

Pricop Maricica Falticeni, SV
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Nume Localitate

Racasan Raul-Marian Zalau,  SALAJ

Radu George Catalin Timisoara,  TM

Raica Silea Andreea Stremt,  AB

Rau Todorica Rusu Birgaului,  BN

Rogoz Mariana Bucuresti

Rojnita Anca Iasi, IS

Roman Elena Diana Cluj-Napoca,  CJ

Rosu Madalina Luiza Constanta,  CT

Rotarciuc Galina Floresti, R. Moldova

Rotariu Mihaela Tg.Frumos, IS

Rotaru Andrei Ionut Bacau, BC

Rudisteanu Andrei-Ionut Dorohoi,  BT

Rusu Elena Bucuresti

Rusu Magdalena Ilisesti,  SV

Salaru Octav Bacau, BC

Sandu Nicoleta-Madalina Ramnicu Valcea, VL

Sanmarghitean Anisoara Margareta Alba Iulia,  AB

Santha Claudia Sf.Ghe,  CV

Sbarnea Marioara Tecuci,  GL

Schin Marina Ungheni, R. Moldova

Scoica Madalina Tomesti,  IS

Seiche Ioan Cluj,  CJ

Serban Florica Gepiu,  BH

Serbanoiu Ion Brasov,  BV

Serbu Fanica Galati,  GL

Sidor Aurelia Mariana Bistrita,  BN

Simache Mihaela Bragadiru,  IF

Simion Magda Tirgu Jiu,  GJ

Sirbu Niculina Ploiesti,  PH

Slavoiu Petruta-Cristina Bucuresti

Socaciu Florica Simleu Silvaniei,  SJ

Soroiu Adela Tg.Ocna, BC

Spataru Veronica Nisporeni, R. Moldova

Staici Adrian Timisoara,  TM

Stan Mariana Com Potlogi,  DB

Stanciu Elena Azuga,  PH

Stanciu Silvia Popesti-Leordeni,  IF

Stanescu Cristina-Valentina Giurgiu, GR

Stanga Daniela Nicoleta Oradea,  BH

Stefan Ioana-Simina Tirgoviste,  DB

Stefanescu Monica Liana Cluj,  CJ

Stoica Ioana Anca Brasov,  BV

Stranici Lucia Oradea,  BH

Stroie Angela Valu Lui Traian,  CT

Suciu Nicoleta Ghimes-Faget,  BC

Sularea Loredana Vulcan,  BV

Suteanu Ionela-Georgiana Bucuresti

Nume Localitate

Sutu Nicolae-Ivo Tela,  AR

Szabo Erzsebet Batanii Mari,  CV

Szilagyi Erika Fintinele,  MS

Talpos Diana-Adela Oradea,  BH

Tanasa Elena Roman, NT

Tandara Andreea Lorena Focsani,  VN

Tanko Eva Tg.Secuiesc,  CV

Tatu Ioan Alin Selimbar,  SB

Ticlea Cristina Bucuresti

Tihauan Mariana Bistrita,  BN

Timar Timea Sfantu Gheorghe,  CV

Timpu Bianca Patricia Bacau,  BC

Toader Oana Adina Bucuresti

Tomita Alina Iuliana Tecuci,  GL

Topala Timea Evelin Resita,  CS

Torcea Maria Iulica Loc. Siria,  AR

Tornea Viorel Cahyl, R. Moldova

Trandafir Madalina Andreea Com Barcea,  GL

Trusca Ionut-Alexandru Bucuresti

Turcan Simona Brasov,  BV

Tutuianu Gina Bicaz,  NT

Udma Iustina Bucuresti,  

Ungureanu Inna Galati,  GL

Ursachescu Camelia Galati,  GL

Ursan Doina Ileana Braila,  BR

Valean Mihaela Jimbolia,  TM

Varga Daniela Arad,  AR

Varga Terezia M.Ciuc,  HR

Varlan Madalina Elena Galati,  GL

Vasile Raluca Bucuresti

Vasileva Victoria Chisinau, R. Moldova

Velea Dana Constanta Timisoara,  TM

Vesi Constanta Tatiana Hunedoara,  HD

Vioara Aurelia Com.Bacioi, R. Moldova

Vlad Elena Bucuresti,  

Voicu Cristina Craiova ,  DJ

Voicu Geta Bucuresti

Voicu Valentina Elena Croitori,  DB

Voinea Liliana-Mihaela Com Mihai Viteazu,  CT

Vornicu Mihaela-Irina Com Satu Mare, SV

Vraci Maria Denisa Cladova,  TM

Vraci Simona-Daniela Cladova,  TM

Vranceanu Mihaela Bucuresti

Zagrean Floarea Magura Ilveu,  BN

Zamfirachi Mioara Suceava, SV

Zancu Mariana Falticeni,  SV
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Noi iubim 
părul tău.

Părul tău 

  iubește so
arele.
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Această publicație are rol exclusiv educativ și nu este destinată folosirii ca material promoțional asociat unei campanii de vânzări.
Sunt interzise copierea sau extragerea oricăror fragmente din publicație fără permisiunea prealabilă a Forever România.
Autorii textelor sunt pe deplin responsabili pentru informaţiile prezentate în materialele publicate.
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Fă cunoştință 
cu noile tale 

produse favorite 
de îngrijire  
a părului –  

tot ce-i mai bun 
de la natură şi 

ştiință... Forever!


