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Mesajul Fondatorului Companiei
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De-a lungul ultimilor 40 de ani, am văzut zeci de mii de
FBO intrând la prima lor prezentare. Sunt puțin emoționați
de obicei, nu cunosc pe nimeni, nu știu unde să se așeze
sau la ce să se aștepte. Vă sună cunoscut?
Vă amintește de prima întâlnire la care ați participat?

Aș minți dacă aș spune că n-aș fi și eu, la
rândul meu, puțin emoționat. Gândiți-vă de
cât curaj e nevoie nu doar ca să-ți reevaluezi
viața, ci și ca să faci un pas atât de
important pentru a schimba ceva. Dacă
cineva se gândește să renunțe, singurul
lucru care stă între acea persoană și ușă ar
putea fi un gest mic de bunătate.

În acei ani de început, FBO se înscriau doar
pe baza încrederii în produse și a dorinței de
a vedea ce poate face pentru ei
oportunitatea Forever. A fost nevoie să
găsesc o modalitate de a face această
afacere să funcționeze pentru orice
persoană care își dorea să mă urmeze pe
acest drum.

Continuă să mă uimească felul în care un
simplu zâmbet poate schimba atitudinea
cuiva. O caldă strângere de mână, o
atingere pe umăr sau chiar un mesaj
precum “bine ai venit, mă bucur că ești aici”
pot schimba complet experiența cuiva.

FBO care încep astăzi au ceva special; îi au
pe oamenii ca voi, care îi iau sub aripile lor.
Pe cei care au fost suficient de curajoși
încât să aleagă o nouă direcție și și-au
dedicat viața pentru a-i ajuta și pe alții să
arate și să se simtă mai bine. Adăugați la
asta 40 de ani de experiență și o gamă
excelentă de produse de cea mai bună
calitate, pe care să le prezinte și altora, și au
tot ceea ce le trebuie pentru a atinge
succesul.

Ca și voi, pot să interacționez foarte bine cu
acei noi FBO. Știu exact cum este să te
simți nesigur. Cu mai mult de patru decenii
în urmă, am renunțat la o carieră sigură și
de succes fără nicio plasă de siguranță sau
plan de rezervă. Aveam doar o idee și
curajul care mă caracteriza.
Pe atunci nu aveam aceleași instrumente de
construire a afacerii de care Forever
Business Ownerii noștri se bucură astăzi.
Pachetele de start în afacere care există
astăzi nu fuseseră create încă.

Imaginați-vă cum v-ați fi simțit să intrați la
prima voastră prezentare de oportunitate și
să simțiți că faceți parte dintr-o familie, ca și
cum ați fi fost deja prieteni cu toți cei din
încăpere dinainte de a intra acolo. Sau cum
a fost să vedeți puterea relațiilor dintre acei
oameni, felul în care se ajutau reciproc
pentru a evolua ca o echipă.
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Din ziua în care am dat startul acestei
afaceri, am spus că ești pe cont propriu, dar
nu singur. Amintiți-vă mereu aceste cuvinte
pe măsură ce vedeți persoane noi care se
înscriu în companie. Așa cum spunea
cândva Henry Ford, “Să fim împreună este
începutul. Să rămânem împreună înseamnă
progresul. Să lucrăm împreună înseamnă
succesul.”
Mereu al vostru,

Rex Maughan
CEO, Forever Living Products

Mesajul Directorilor Generali
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Suntem cea mai
bună echipă Forever
Am avut o vară extraordinară
– creşterea vânzărilor, instruiri
cu superlideri, recrutarea
unor oameni care se alătură
prezentului pentru a clădi
împreună viitorul pe care ni-l
dorim cu toţii, participarea
la campania „Rise Against
Hunger”. Experienţele acestea
au lăsat ecou în inimile noastre
şi suntem mai bogaţi azi
tocmai datorită lor.
Prezenţa lui Kim Madsen, un prieten de
diamant al României şi un FBO care-şi
aduce din plin contribuţia la faima Forever,
face parte dintre darurile ultimelor luni.
Multe dintre lucrurile pe care le-a povestit
ne-au marcat, dar cel mai des ne revine în
minte mărturia lui că întotdeauna înainte să
acţioneze se gândeşte:
„Ce ar face Rex în locul meu? I-ar plăcea
lui Rex cum răspund, cum abordez
provocarea, cum rezolv lucrurile?”
O asemenea atitudine arată ce înseamnă
să ai un model care trece stadiul
declaraţiilor admirative şi devine stil de a
munci şi de a creşte. Un model care dă
roade pentru că ne asumăm să-l folosim
drept ghid în situaţii concrete de viaţă.
Despre asta este Forever – a ne impregna
de spiritul măreţiei şi a-l transmite mai
departe, prin exemplul personal.

Dacă fiecare dintre noi ne raportăm în felul
acesta la ceea ce facem, fiecare dintre noi
găsim timp să ne întrebăm întotdeauna
cum să fim la înălţimea modelelor noastre
prin alegerile, acţiunile, felul nostru de
a trăi şi de a construi afacerea, atunci
Forever Living Products România face
saltul către un nou nivel al succesului.

şi pentru cantitate. Să construim o
fundaţie solidă din pasiunea, priceperea,
dăruirea şi energia acestor oameni cu care
alcătuim o familie incredibilă şi să facem
împreună ceva care durează - pentru
echipă, pentru România, pentru Forever
Living Products International, pentru
întreaga planetă.

V-aţi întrebat vreodată de ce a ales
Rex să-şi denumească aşa şi nu altfel
compania? Pentru că el este dintotdeauna
un om al viitorului şi a dorit să ofere ceva
atât de valoros, atât de necesar, atât de
natural şi eficient, încât să dureze pentru
totdeauna. Iar ceea ce a făcut în patru
decenii de existenţă Forever dovedeşte
că a reuşit. Timpul nu a scăzut interesul
pentru produsele noastre, ci l-a sporit.
La fel cum a sporit şi milioanele de
consumatori şi de coechipieri în întreaga
lume.

Cel mai bun mod prin care știm că suntem
pe calea cea bună este să mergem cu
tot mai mulți FBO din echipele voastre
la toate evenimentele locale și globale
ale companiei, acolo unde întreaga lume
Forever ne așteaptă ca de fiecare dată,
cu brațele deschise, și să îmbrățișăm
cu entuziasm toate stimulentele și
oportunitățile din Planul de Marketing care
ne sunt oferite mereu cu generozitate.

Azi compania este la un nivel pe care
nimeni nu şi l-a imaginat acum 40 de ani,
iar ritmul ascensiunii sale este din ce în
ce mai rapid, pentru că aici se reflectă
din nou spiritul lui Rex. El nu e în pas
cu timpul, ci mereu cu un pas înaintea
timpului.
Ca să facem şi noi parte din această
multiplicare continuă a succesului, a
prosperităţii, a notorietăţii, e important
să ne înconjurăm de oameni care aduc
valoare echipei noastre. Să ne gândim la
calitate în timp ce ne continuăm eforturile

Raliul din Stockholm este aproape de casă
și de fiecare dintre voi, prin stimulentul
care se termină la sfârșitul lunii noiembrie,
care vă asigură locuri la cel mai așteptat
eveniment Forever al momentului, iar
noi ne pregătim intens să mergem acolo
cu cea mai mare, puternică și frumoasă
echipă a României de până acum.
Pentru că noi știm că avem cea mai
bună echipă Forever şi ne bucurăm să o
dovedim continuu împreună cu voi.

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra
Country Manageri Forever România
foreverliving.ro

foreverliving.ro
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Mesajul Președintelui Companiei
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Creșterea face parte din experiența pe care o trăiește orice om.
Dezvoltarea esențială a corpului și a minții noastre înseamnă
mai mult decât să îmbătrânim – înseamnă să devenim mai
înțelepți și mai buni în ceea ce facem.
N-am întâlnit, în toate călătoriile mele,
niciun FBO care să nu se străduiască să se
dezvolte personal, profesional sau din
punctul de vedere al creativității. De fapt,
ceea ce conferă unicitate familiei noastre
Forever este faptul că nu ne limităm la a
evolua noi înșine, ci suntem pasionați să-i
aducem și pe alții alături de noi în această
călătorie.
De aceea sunt atât de încântat de noile
reguli de calificare din Planul de Marketing,
care le permit Managerilor să avanseze
construind linii de Eagle. Cu această
politică anunțată de curând, este mai
important ca oricând să-i ajutați pe cei din
liniile inferioare să devină Eagle-i.
Știu că m-ați auzit de multe ori spunând că
Eagle Manager este un program
fenomenal, datorită beneficiilor pe care le
aduce afacerii. Spun asta pentru că este
adevărat. Cerințele de bază pentru
calificarea la Eagle Manager, pe care
trebuie să le îndepliniți pentru a debloca
liniile inferioare de Eagle-i în vederea
avansării la un nou nivel, sunt esențiale
pentru construirea unei fundații solide a
afacerii.

Luna trecută am scris despre importanța
însușirii și promovării celor patru Repere ale
Măreției:

+
+
+
+

Recrutare
Fidelizare
Dezvoltare
Productivitate

Eagle Managerii de succes le au mereu în
vedere în construirea afacerii și rămân
concentrați asupra lor.
Păstrați-le aproape de inima voastră și
evaluați-le cât de des puteți. Aceste patru
principii reprezintă elementele sănătoase
ale unei afaceri în creștere, iar efortul pe
care îl dedicați fiecăruia dintre ele
contribuie la construirea drumului spre
îndeplinirea cerințelor de bază pentru Eagle
Manager.
Prin urmare, de ce am creat această nouă
modalitate de avansare în Planul de
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Marketing? Ei bine, este modalitatea
noastră de a vă demonstra cât de
importantă este construirea unei fundații
solide și stabile a afacerii, precum și cât de
important este să-i ajuți și pe alții de-a
lungul acestui drum.
Ați luat decizia de a deveni Forever
Business Owneri, acum puteți continua
călătoria și veți fi recunoscuți pentru că îi
ajutați pe alții să arate și să se simtă mai
bine și pentru că îi ajutați pe cei din liniile
voastre inferioare să-și construiască, la
rândul lor, afaceri stabile, care să vă înalțe
prin stimulentul Eagle Manager.
Continuați să zâmbiți,

Gregg Maughan
Președinte, Forever Living Products
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Produsul lunii
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Libertatea de mișcare reprezintă preocuparea
zilnică a tot mai mulți oameni din întreaga lume.
O demonstrează statisticile, care arată că piața
produselor pentru îngrijirea articulațiilor este, în prezent,
mai activă și mai vie ca oricând. Specialiștii estimează
că în 2018 valoarea acestei piețe va fi de 9 miliarde de
dolari, cu 2 miliarde mai mult decât în 2017.
Un lucru interesant descoperit de
specialiști este că interesul pentru
sănătatea articulațiilor se înregistrează
tot mai mult în rândul tinerilor, deși se
considera până acum că problemele
articulațiilor încep să apară odată cu
înaintarea în vârstă.

Forever Move este un produs ideal pentru:

Din ce în ce mai mulți tineri apelează la
suplimente și produse pentru menținerea
sănătății articulațiilor din cauza stilului de
viață predominant sedentar, a jobului sau a
altor factori care pun presiune și afectează
sănătatea articulațiilor.

 Adulți aflați la maturitate

 Atleți și sportivi de performanță
 Persoane interesate de un stil de viață
activ
 Persoane interesate de un stil de viață
sănătos
 Persoane care depun muncă fizică
asiduă
 Persoane sedentare și care lucrează
multe ore la birou

foreverliving.ro
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Produsul lunii

De ce Forever Move?
De la lansare și până acum, Forever
Move s-a remarcat în întreaga lume
prin rezultatele spectaculoase pe care
le oferă în timp record. Forever nu a
dorit să lanseze doar un alt produs
pentru articulații, știind că piața este
extrem de competitivă în acest domeniu.
Compania a dorit să adauge în ofertă
cel mai bun supliment de pe piață. De
aceea, a preferat să studieze atent toate
ingredientele și să facă alegerea cea mai
bună și cu efecte rapide și de durată.
Forever Move conține un amestec natural
din două ingrediente puternice, care susțin
sănătatea mușchilor și articulațiilor - o
combinație pe care nu o mai regăsim în
niciun alt produs de pe piață.

Știam de foarte mult timp că glucozamina
și condroitina ajută articulațiile și mușchii,
dar noi am vrut mai mult. Aveam nevoie
de ceva care să aibă rezultate extrem
de rapide și dovedite clinic. Am căutat în
tot ce e mai bun în natură și în domeniul
științei, pentru a crea o combinație unică,
ale cărei rezultate au fost dovedite și
confirmate în mai puțin de 7-10 zile de
la administrare. De fapt, s-a dovedit că
această combinație este de aproape 5 ori
mai eficientă decât dacă s-ar administra
condroitina sau glucozamina separat.

20%

Creștere - Top 5
(2015)

500

21%

200

5%

100

Turmeric

Magnesium

Melatonin

Multi-Herbs

Probiotics

 oferă rezultate rapide în 7-10 zile
de la administrare, cu îmbunătățire
continuă în următoarele 30-60 de zile
de administrare
 favorizează un răspuns antiinflamator
corect în organism

Am adăugat acestui ingredient un alt altul
patentat - curcumă din turmeric - și nu
în orice formă, ci într-o versiune numită
BioCurc, care folosește o tehnologie
proprie, patentată de emulsionare.

300

10%

0%

Vânzările la
suplimentele cu turmeric

400

15%

 reduce durerile și rigiditatea
articulațiilor și susține sănătatea
acestora

Turmericul, un
ingredient cheie

Previziune pentru 2020: 400 mil $

Milioane $

25%

Eficacitatea acestuia este dovedită
științific, studiile demonstrând că NEM:

Membrana cojii de ou, numită NEM
(Natural Egg Shell Membrane), este
un ingredient natural, de proveniență
alimentară, care furnizează condroitină,
acid hialuronic, glicozaminoglicani și
colagen. Acest ingredient revoluționar,
studiat și testat, susține libertatea

Piața globală de turmeric
Piața actuală: 163 mil $

de mișcare, sporește confortul și
flexibilitatea articulațiilor, promovează
sănătatea cartilajelor, reduce rigiditatea
articulațiilor și grăbește recuperarea după
antrenamentele fizice. Cine ar fi crezut că
un ingredient atât de delicat are atât de
multă putere?
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Turmericul este suplimentul cu cea mai mare creștere globală a vânzărilor

Forever Move™

Turmericul este cunoscut de mii de ani
pentru efectele de susținere a sănătății
articulațiilor și pentru potențarea procesului
antioxidant din organism. Acest procedeu
patentat crește biodisponibilitatea cu
200%, permițând organismului o absorbție
maximă pentru ca ingredientul să
funcționeze optim.

”Mă simt excelent
de când am început
să iau Forever Move.

”Îmi supun zilnic
articulațiile unei presiuni
când fac sport.

Sunt mamă a doi copii – unul de 3 ani,
iar celălalt, de 7 luni –, iar viața mea
este foarte activă. Însă am resimțit
adesea dureri de la prea mult efort
atât la genunchi, cât și la mâini.
Move mă ajută să fiu în formă maximă
în fiecare zi.”

Sunt un împătimit al sportului, dar la
43 de ani, genunchii și umerii încep să
ma jeneze de la prea mult efort. Nu am
o afecțiune, dar probabil că articulațiile
sunt suprasolicitate. Am ales să susțin
sănătatea acestora cu Move și, de atunci,
nu îmi lipsește din geanta de sport.
Este extraordinar.”

(Adela Popa, 29 ani, Oradea)

(Ion Simionescu, 43 ani, Sibiu)
Acest produs nu a fost creat cu scopul
de a diagnostica, trata, vindeca
sau preveni vreo afecțiune sau boală.
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Stimulent Forever

Situat pe 14 insule, cu păduri și parcuri pe 30% din suprafață, la aproximativ
3.400 km distanță de Polul Nord, Stockholm-ul este un oraș care te cucerește
instantaneu. Pe noi ne-a fermecat, de aceea l-am ales din nou ca destinație
pentru a reuni întreaga lume Forever la cel mai mare eveniment din 2019:
Raliul Global. Iar cu noul stimulent lansat la începutul lui septembrie –
”Sponsorizează-ți drumul spre Stockholm”, raliul este mai accesibil ca oricând
pentru orice necalificat dispus să trăiască experiența care îi va schimba viața.
În echipa României entuziasmul e la cote înalte și mulți FBO au decis deja că nu vor
rata această oportunitate. Ele se află deja ”în drum” spre extraordinarul Stockholm.
Te așteptăm și pe tine!
Începe și tu drumul spre Stockholm și fii alături de noi la
evenimentul anului 2019 în lumea Forever. Pentru mai multe
detalii, consultă regulile de calificare din E-mailul nr. 97 sau
numărul din Septembrie al revistei Forever.
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La un astfel de eveniment te încarci cu energie
pentru un an întreg.

“M-am bucurat foarte mult când am aflat
de stimulentul Stockholm, deoarece îmi
doresc foarte mult să merg, pentru că
am fost la cel din Dubai și a fost cea
mai intensă experiență din viața mea.
La un astfel de eveniment te încarci cu
energie pentru un an întreg, ai ocazia
să fii aproape și să vorbești cu cei mai
buni din lume, să înveți din experiența
lor, să îți crești încrederea în tine și în

Stimulent Forever
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afacere, pentru că vezi live măreția acestei
companii. Participarea la un Raliu Global
înseamnă garantat creștere pe toate
planurile. Stimulentul Stockholm reprezintă
un boost pe care îl poți da afacerii tale și
cred că este extraordinar, mai ales că îl
poate realiza chiar și o persoană care își
începe afacerea acum.”
Cristina Ileana Vădăstreanu, 35 de ani,
asistent universitar, Manager

Odată ce participi la un Raliu Global, cu siguranță
vei participa și la următoarele.
“Raliul Global este unul dintre evenimentele
la care oricine dezvoltă afacerea Forever
trebuie să participe. Din curiozitate și
din dorința de a afla mai multe despre
compania Forever Living, la doar câteva
luni după ce m-am alăturat companiei
am participat la primul meu Raliu în
Johannesburg, Africa de Sud - o experiență
de vis, pe care nu o pot descrie în cuvinte.
Să te conectezi cu energia a peste 10.000
de persoane venite din toate colțurile
lumii, să te bucuri de fiecare reușită și să

fii recunoscătoare că ai spus DA acestei
oportunități – tot ce pot să spun este că
atmosfera unui Raliu trebuie trăită. Și, cum
odată ce participi la un Raliu Global, cu
siguranță vei participa și la următoarele,
am mers și la evenimentul din Dubai.
Ambele călătorii au fost achitate din
bonusurile câștigate. Am vizitat alături
de această companie locuri pe care le
vedeam doar prin reviste și la care nici nu
îndrăzneam să visez. Sunt hotărâtă să
accept provocarea calificării la stimulentul

pentru Stockholm, care îmi
oferă șansa de a trăi din
nou experiența unui Raliu,
însă de data aceasta alături
de echipa cu care dezvolt
afacerea. Va fi o satisfacție
enormă sa sărbătorim
împreună succesul unui an
extraordinar și sa explorăm
Veneția Nordului”.

Sunt sigură că
participarea mea la
Raliul Global din 2019
îmi va schimba viața.

să am o motivație în plus. Sunt sigură
că participarea mea la Raliul Global
din 2019 îmi va da o nouă perspectivă
asupra măreției acestei companii, îmi va
schimba viața, iar afacerea mea va crește
exponențial. Să fii acolo, înconjurat de zeci
de mii de oameni din întreaga lume care
iubesc și simt aceleași lucruri ca tine este
extraordinar.”

“M-am bucurat enorm când am
aflat despre lansarea stimulentului
“Sponsorizează-ți drumul spre
Stockholm”, deoarece mă ajută în planul
meu de calificare la nivelul de Manager
“În momentul în care am citit email-ul cu
stimulentul, mi-au venit în minte două
lucruri. Primul și cel mai important a fost
că este o super ocazie să-mi stimulez
echipa și să-mi ajut partenerii să-și
crească business-ul Forever. Celălalt lucru
important a fost acela că îi voi oferi soțului
meu al doilea cel mai frumos cadou din
viața lui după fetița noastră, deoarece visul
lui este să viziteze țările nordice. În plus,
îmi doresc să ajung la raliu pentru a mă
bucura de energia pe care o primești la
un astfel de eveniment. Până acum doar
m-am vizualizat, cu ochii minții, participând
la un astfel de eveniment, dar acum știu
că această oportunitate este reală și cu
siguranță mă voi califica și voi fi acolo
împreună cu echipa și familia mea.”
Elena Stochiță, 29 de ani, economist,
Asistent Supervizor

“Călătoria mea de la mămică la
antreprenor a început cu decizia de
a-mi da demisia de la jobul meu clasic.
Petreceam prea mult timp la serviciu, cu
colegii, pierdeam mult timp în trafic și ce
mă deranja cel mai tare era faptul că nu
puteam să fiu lângă fiul meu când avea
nevoie de mine. Acum îmi construiesc
un business global, în 7 țări, am construit
relații fantastice de prietenie și, pe lângă
business, mă dezvolt personal continuu,
mă redescopăr, îmi place să fiu cea mai

Andreea Gruia, Manager

Diana Dragon, 35 de ani, asistent de
farmacie, Asistent Supervizor
bună versiune a mea și sunt independentă
financiar. Când am aflat de stimulentul
extraordinar lansat de companie, m-am
gândit că nu e pentru mine. Mintea mea
refuza să creadă că pot să realizez lucrul
acesta. Însă după o discuție mai amplă
cu mentora mea, am știut că vreau și că
voi fi acolo, în Stockholm, alături de soțul
meu și de alți 10.000 de antreprenori din
întreaga lume. Faptul că voi lua pulsul a
tot ce oferă Raliul Global va reprezenta o
rampă de lansare spre obiectivul meu de
a bifa noi calificări în Planul de Marketing
și toate stimulentele pe care le oferă
compania. Este o oportunitate fantastică
de a ajuta, inspira și încuraja oamenii din
jur să înceapă să viseze măreț. Pentru că
absolut totul pleacă de la un vis.”
Cristina Berbece, 34 de ani,
economist, Supervizor

foreverliving.ro

r
e
v
e
For e Pro-B tine
s
e
v
t
i
n
i
t
n
i
d
Ac
e
t
orneș
9

Produs NOU

p
a
e
t
a
t
ă
n
ă
S

Pregătește-te pentru o toamnă în formă atât în sănătatea, cât și în
afacerea ta. Pornește motoarele digestiei și bucură-te de beneficiile
extraordinare ale noului și mult așteptatului Forever Active Pro-B, un
probiotic avansat cu peste 8 miliarde de bacterii benefice în compoziție,
gata să aibă grijă de tine și de sănătatea ta în fiecare zi.
Puțini oameni știu că flora intestinală și
buna funcționare a sistemului digestiv,
în general, joacă un rol esențial în starea
zilnică de sănătate. Intestinele sunt
organe vitale și numitorul comun al multor
probleme frecvente de sănătate cu
care multe persoane se confruntă zilnic.
Stresul, alimentația haotică și stilul de viață
dezorganizat afectează buna funcționare
a tractului gastrointestinal și, în timp, își
pune amprenta asupra întregului corp,
conducând la un sistem imunitar scăzut,
extenuare, oscilații de greutate și chiar
probleme ale pielii.
Oamenii de știință au descoperit impactul
semnificativ pe care compoziția microflorei
din intestine îl are asupra stării generale
de sănătate și susțin că probioticele
contribuie la reechilibrarea nivelului de
bacterii ”bune” din organism, îmbunătățind
astfel digestia și sistemul imunitar al
organismului.
Cele mai noi studii arată că un probiotic
bun ar trebui să conțină între 5 și 10
miliarde de unități formatoare de colonii,
să supraviețuiască de-a lungul întregului
tract intestinal, să conțină o combinație
de tulpini cu proprietăți complementare,
să fie dovedit clinic că are efecte benefice
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asupra sănătății și să fie produs și ambalat
în medii cu un nivel scăzut de umiditate.
De asemenea, nu trebuie să sufere
modificări în mediul acid din stomac, până
la destinația finală, care sunt intestinele.
Forever Active Pro-B îndeplinește
cu succes toate aceste condiții și se
dovedește a fi un probiotic de ultimă
generație.
Pentru crearea noului Active Pro-B,
am colaborat îndeaproape cu Spitalul
Universitar din Copenhaga – lider în
domeniul gastroenterologiei, pentru a ne
asigura că îți oferim cel mai bun produs de
pe piață.
Produsul conține un amestec brevetat de
6 tipuri de bacterii benefice – Lactobacili
și Bifidobacterii – care favorizează
sănătatea sistemului digestiv, sporesc
absorbția nutrienților și susțin funcția
imunitară. S-a dovedit clinic că două
dintre tulpinile folosite permit o colonizare
extinsă a bacteriilor bune în intestine.
Acestea acționează în sinergie cu alte
tulpini selectate pentru a optimiza buna
funcționare a tractului intestinal.

Amestecul nostru unic conține și fibre prebiotice (fructooligozaharidele), cruciale în
susținerea, depozitarea și transportarea probioticelor în intestine. Fibrele contribuie la
fermentarea bifidobacteriei și lactobacilului – două tulpini care se regăsesc în noul nostru
probiotic cu rolul de a transporta probioticele acolo unde organismul are nevoie de ele cel
mai mult și de a se asigura că acestea supraviețuiesc cât mai mult timp în intestine.
Fără urme de soia și fără alergeni, Forever Active Pro-B este o capsulă vegetală. Fiecare
comprimat are un mod de fabricație unic – îngheț (criogenare) – care asigură efecte
maxime ale tulpinilor în organism. Am folosit un mod de ambalare unic, prin tehnologia
Vial, care controlează nivelul de umiditate și protejează bacteriile active, pentru ca tu să te
bucuri de toate beneficiile lor.
Este simplu de administrat, nu ai nevoie decât de un singur comprimat pe zi și nu
necesită refrigerare. Administrat împreună cu Forever Aloe Vera Gel, se creează
combinația ideală pentru un sistem digestiv sănătos în fiecare zi și pentru niveluri maxime
de energie în atingerea obiectivelor tale.
Ce sunt unitățile formatoare de colonii și de ce sunt necesare miliarde de bacterii pentru
sănătatea gastrointestinală?
Unitățile formatoare de colonii determină câte bacterii din probiotice se pot diviza și pot
forma colonii. Doar bacteriile probiotice ”vii” pot coloniza, iar scopul fiecărui probiotic este
a le transporta nealterate în tractul intestinal.
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Am căutat, recent, o ușă metalică pentru apartament. Din cauza programului încărcat,
am găsit răgazul necesar abia la sfârșitul unei zile de lucru. După ce am selectat online
trei furnizori, mi-am dat seama că era trecut de ora șase seara. Totuși, am început
să sun. La primul n-a răspuns nimeni – probabil că oamenii respectau programul și
plecaseră. Al doilea a răspuns, dar mi-a spus că nu poate oferi și montajul, întrucât
ei sunt doar producători. Când a răspuns și al treilea, mi-am dat seama că omul era
în mașină. Cu toate astea, mi-a acordat toată atenția, a pus întrebări pertinente, mi-a
oferit informațiile necesare, la obiect. Și mi-a dat oferta pentru întregul proces, de la
demontarea vechii uși și până la montajul final. Totul într-o conversație relaxată, în care
am simțit efectiv orientarea către client. Ghiciți cu cine am contractat ușa?
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Există un singur principiu major care guvernează succesul în vânzări: ”Totul
este despre ei, nu despre tine.” O mutare simplă în modul de a gândi, care
aduce câștiguri majore. Ascultă-ți întâi clientul, înțelege dorințele și nevoile
sale, apoi ajustează-ți oferta și discursul conform celor aflate. Fii sincer în
dorința de a-ți ajuta, întâi, clientul, iar beneficiile tale, pe care le-ai așezat pe
locul doi, vor veni în mod sigur.
În dialogul tău cu un client potențial ai de
descoperit trei lucruri:
1. Are el o problemă de rezolvat?
2. Își dorește să schimbe ceva în acest
sens?
3. Cum i se potrivește cel mai bine
soluția cu care vii tu?
De exemplu, când discuți cu un potențial
FBO, încearcă să înțelegi ce-și dorește
cu intensitate. Mai multă libertate? Mai
puțin stres? Bani? Timp liber? Eliberare
de datorii financiare? Să câștige
proporțional cu efortul depus? Să nu fie
supus presiunilor unui șef? Să scape de
termene limită? Recunoaștere? Prieteni?
Construiește-ți apoi discursul făcând focus
pe beneficiile pe care le aduce afacerea
Forever, potrivite dorințelor sale exprimate.

Ei se uită deseori în sus, pentru a accesa
imagini. Și vorbesc repede, în reprize
scurte. În schimb, cei predominant auditivi
folosesc propoziții precum ”Numele îmi
sună cunoscut” sau „Ascultă-mă!”. Aceștia
vorbesc mai rar și stau deseori cu brațele
încrucișate. Iar cel de-al treilea sistem de
reprezentare este cel chinestezic, dominat
de simțuri și emoții. Cei care percep
lumea așa spun, de exemplu, ”simt că
o să fie bine” sau ”nu te pot urmări”. Ei
vorbesc rar, cu pauze, și respiră adânc,
din diafragmă.

Același mecanism funcționează și la un
potențial consumator. Află care îi sunt
nevoile și dorințele. Ce înseamnă pentru
el să fie mai sănătos? Își dorește o formă
fizică bună? Imunitate crescută? Scădere
în greutate? Să arate mai bine? Mai multă
energie? Vei ști apoi de la ce produse să
pornești în prezentare și ce beneficii să
evidențiezi.

Odată ce ai identificat sistemul dominant
de reprezentare al celui din fața ta,
vorbește în rezonanță cu acesta. Unui
vizual îi poți spune ”Vezi cât de generos
este Planul de Marketing?”. Unui
auditiv: ”Cum îți sună dacă ai veni la o
prezentare?”. Iar unui chinestezic: ”Simt că
afacerea Forever ți se potrivește.” Atunci
când prezinți, fă-o conform acelorași
principii. Un vizual reacționează pozitiv
dacă poate privi produsele sau imagini
semnificative despre afacere. Unui auditiv
îi poți da să asculte un speech bun și
aplauzele de la un Success Day. Iar unui
chinestezic îi poți oferi mostre, pentru a le
testa efectiv cu simțurile proprii.

Un alt mod de a transmite mesajul tău pe
canale potrivite clientului potențial este să
valorifici sistemul de reprezentare care îl
caracterizează. Oamenii se împart în trei
mari categorii din acest punct de vedere.
Cei care sunt predominant vizuali spun, de
ex., ”Văd unde vrei să ajungi.”

Există multe tehnici prin care poți influența
oamenii din jur. Dar este important ca
toate acestea să fie puse în practică
având grijă la modul în care îți manifești
mândria. Sub forma orgoliului, aceasta nu
are ce căuta în personalitatea ta de om
de vânzări. Te va împiedica, de exemplu,
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În dialogurile tale, folosește tot mai des
cuvintele ”tu”, ”ție”, ”al tău”, ”pentru tine”
și tot mai rar ”eu”, ”mie”, ”mine”. Privește
lucrurile și exprimă-te din perspectiva
clientului. Mergi pe ”tu” marketing, în loc
de ”eu” marketing. De exemplu, în loc de

să faci follow-up până obții un rezultat.
Sau vei avea rețineri să ceri unui prospect
înscrierea în afacere, de teama unui
refuz. În schimb, sub forma entuziasmului
pentru produse și afacere, mândria merită
manifestată.
O știre recentă spune că piața globală
de suplimente nutritive a fost evaluată la
96 de miliarde de dolari în 2017 și e în
creștere constantă, datorită dorinței de
prevenție și digitalizării în retail. Ambele
sunt nevoi pe care oamenii din această
industrie le-au înțeles și au muncit ca să
le satisfacă, pentru clienți: dorința de a
fi sănătos și comoditatea în procesul de
achiziție. O dovadă a faptului că cei care
activează cu rezultate serioase în vânzările
directe pun clienții înaintea propriilor
interese. Au înțeles că totul este despre ei.

”Am o propunere pentru tine” poți spune
”Ți s-ar potrivi următoarea propunere.”
Sau, în loc de ”Prezentarea mea durează
15 minute” poți spune ”Prezentarea pentru
tine durează 15 minute”.
Alexandru Israil
Specialist marketing
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Doar pentru că soarele nu mai arde la fel de puternic ca vara și trebuie
să ne îmbrăcăm mai gros, nu înseamnă că pielea trebuie neglijată.
Acordă-i atenție corpului tău de la interior spre exterior cu câteva
obiceiuri Forever care îți răsfață pielea din cap până în picioare.
Știm deja că pielea este cel mai mare
organ al corpului și cel mai expus
factorilor de mediu și provocărilor urbane.
Când vine vorba de o piele frumoasă și
sănătoasă, nu stă chiar totul în produsele
de îngrijire pe care le folosești, ci în stilul
de viață pe care îl alegi.
Pornind de la ideea că îngrijirea pielii
necesită o abordare multidisciplinară
și cel mai important este modul în care
transformi obiceiurile bune într-o rutină
simplă, fără bătăi de cap, am creat un
ritual de îngrijire în 8 pași, ușor de integrat
în agenda ta și așa încărcată.

1. Încearcă suplimentele
frumuseții
Primele suplimente alimentare dedicate
exclusiv frumuseții din gama Forever
– firming complex - luptă împotriva
îmbătrânirii premature a pielii, de la interior
spre exterior. Cum? Prin complexul
strategic gândit de vitamina C, biotină
și colagen marin. Vitamina C are un
puternic rol antioxidant și sprijină formarea
colagenului pentru funcționarea normală
a pielii, iar biotina contribuie la menținerea
sănătății normale a pielii.

2. Folosește dischete
demachiante

4. Protejează-ți tenul
de razele UV

Evită răspândirea bacteriilor pe suprafața
pielii atunci când folosești degetele și
apelează mai degrabă la dischetele din
bumbac pentru îndepărtarea machiajului.
Folosește un demachiant blând, hidratant
și bogat în nutrienți, așa cum este și
hydrating cleanser, și aplică-l pe o
dischetă înainte de a începe procesul de
demachiere. Pielea rămâne catifelată,
perfect curățată și pregătită pentru
următorul pas din ritualul de îngrijire.

Protecting day lotion este secretul unui ten
hrănit și protejat în orice anotimp. Crema
de protecție solară nu trebuie folosită doar
vara. Tenul necesită protecție UV în orice
anotimp, fiind cea mai expusă zonă a
corpului la soare.

3. Bea pentru pielea ta
Știm deja că frumusețea izvorăște din
interior. Forever Aloe Vera Gel este bogat
într-o mulțime de nutrienți esențiali pentru
piele, contribuie la eliminarea toxinelor din
organism și sprijină sistemul imunitar. Ia-ți
porția de gel în fiecare zi și bucură-ți pielea
cu un festin de nutrienți esențiali.
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Protecting day lotion este mai mult decât o
cremă cu factor de protecție solară, este și
crema pe care o poți folosi pentru îngrijirea
zilnică a tenului sau ca bază de machiaj.
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5. C
 urăță-ți pielea în
profunzime
În fiecare moment, de pe pielea noastră
se desprind mii de celule moarte. Nu
toate se desprind complet și cad, motiv
pentru care pielea începe să-și piardă
din strălucire și să pară ternă și obosită.
În plus, nutrienții nu mai sunt asimilați
corespunzător în epidermă, porii se
blochează, apărând astfel comedoanele,
punctele negre sau iritațiile, care tind să fie
mai frecvente atunci când celulele moarte
staționează mai mult decât ar trebui pe
pielea ta.
Forever Aloe Scrub înseamnă mai mult
decât curățarea în profunzime a epidermei.
Datorită compoziției sale unice, bazate pe
gel stabilizat de Aloe vera și microsfere
solide din ulei de jojoba, Aloe Scrub este
suficient de delicat pentru a putea fi folosit
zilnic, dar suficient de puternic pentru
a permite exfolierea eficace a celulelor
moarte și a-ți lăsa astfel pielea să respire și
să strălucească.

6. Sfidează îmbătrânirea
Firming Serum, premiat deja în UK
pentru performanțele sale în domeniul
îngrijirii tenului, este secretul tău împotriva
îmbătrânirii tenului și produsul care credem
noi că nu trebuie să-ți lipsească din trusa
zilnică de îngrijire.
Serumul potențează proprietățile gelului
de aloe cu tripeptide-2 și peptide din
trei aminoacizi care mimează procesele
naturale ce au loc la nivel cutanat, pentru
a spori fermitatea pielii și a reduce ridurile.
S-a demonstrat, în cadrul studiilor clinice,
că aceste ingrediente au îmbunătățit
în mod semnificativ elasticitatea pielii,
fiind recunoscute și pentru capacitatea
de a combate progerina, o proteină
dăunătoare, al cărei nivel crește odată
cu înaintarea în vârstă și care afectează
negativ tenul.

7. Răsfață-ți din când
în când tenul
Alege întotdeauna o mască blândă cu
pielea ta, bogată în nutrienți și puternic
hidratantă. Forever Marine Mask asigură
concomitent curățarea profundă și
normalizarea texturii tenului, datorită
mineralelor marine din diferite specii de
alge care completează acțiunea intens
hidratantă și curativă, de refacere,
furnizată de gelul stabilizat de Aloe vera,
mierea de albine și extractul de castravete.

8. Hrănește-ți pielea
din interior
Pe lângă produsele de îngrijire și
înfrumusețare, alimentația joacă un rol
crucial în sănătatea și aspectul pielii.
Specialiștii în nutriție susțin că legumele
și fructele care conțin cantități crescute
de zinc, iod, cupru, vitamina A și C și
vitaminele B2 și B3 sunt și cele de care
pielea are cel mai mult nevoie. Printre cele
mai bogate alimente în astfel de nutrienți
se numără merișoarele, rădăcinoasele,
legumele cu frunze verzi, sparanghelul sau
broccoliul.
Biotina este un alt nutrient esențial
pentru sănătatea pielii. O poți procura din
consumul echilibrat de fructe oleaginoase
- nuci, alune pecane, migdale și semințe
de floarea-soarelui.

A trecut vara, dar cu
obiceiurile Forever,
pielea poate continua
să fie atuul frumuseții
tale și în sezonul rece.
Pregătește‑te
să te simți și să arăți
mai bine ca niciodată!
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Forever și-a bazat dintotdeauna activitatea pe inovare și
dorința de a-i ajuta și susține pe ceilalți. Creșterea și succesul
continuu de care ne bucurăm solicită îmbunătățiri continue.
Iar acest lucru înseamnă mai mult decât să fim mereu în
avangarda celor mai noi tehnologii de producție. Înseamnă,
totodată, să facem tot ceea ce putem pentru a le oferi Forever
Business Ownerilor noi oportunități.
Astfel, suntem bucuroși să anunțăm o modificare
extraordinară adusă Planului de Marketing, care le
va permite celor aflați la nivel de Manager și mai
sus să avanseze în Planul de Marketing cu ajutorul
Eagle Managerilor din liniile lor inferioare. Iată cum
funcționează:
Începând cu perioada curentă de calificare la Eagle
Manager (2018 - 2019), cei aflați la nivel de Manager și
mai sus pot avansa în Planul de Marketing dezvoltând
Eagle Manageri în liniile inferioare și îndeplinind
cerințele de bază pentru calificarea la statutul de Eagle
Manager.
Ca să contezi pe Eagle Managerii din liniile tale inferioare
pentru calificarea la noi nivele în Planul de Marketing (de
la Senior Manager în sus), tot ce trebuie să faci este să
îndeplinești cerințele de bază pentru Eagle. Acest lucru
îți permite să-i iei în calcul pe toți cei care s-au calificat
la stimulentul Eagle Manager în liniile tale inferioare
încă de la începutul acestui program, în 2011. Fiecare
linie inferioară de Eagle Manager din 2011 până în
prezent din anii în care și tu, personal, ai îndeplinit
cerințele de bază te poate ajuta să urci în Planul
de Marketing și să primești o nouă insignă.
Această politică este valabilă de acum înainte, așadar,
dacă nu îndeplinești în acest an cerințele de bază
pentru Eagle, o poți face anul viitor, ca să te poți baza
pe Eagle Managerii din liniile tale inferioare, din anii
anteriori. Fiecare linie inferioară de Eagle va fi luată în
considerare o singură dată, chiar dacă în acea linie
există mai mulți Eagle-i.
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CERINȚE DE BAZĂ:
•

720 p.c. totale într-o singură
Companie Operațională

•

100 p.c. noi acumulate global

•

Sponsorizează și dezvoltă
2 Supervizori noi, global

•

Fii Activ (4 p.c.) în fiecare lună

•

Fii calificat la Bonusul de
Conducere în fiecare lună în care
ești Manager
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Dacă îndeplinești cerințele de bază pentru Eagle, chiar
fără să te califici Eagle Manager, noile tale linii inferioare
de Eagle se vor acumula anual, la finalul perioadei de
calificare la Eagle. Iată câte linii inferioare de Eagle
trebuie să acumulezi pentru fiecare nivel:
Avansarea în Planul de Marketing pe baza acumulării
liniilor inferioare de Eagle-i

Regula avansării în Planul de Marketing pe baza
Managerilor sponsorizați în prima generație rămâne în
vigoare, fără nicio modificare. Însă cele două variante
de calificare la nivel de Senior Manager și mai sus nu
pot fi combinate. Sunteți pregătiți să vă luați zborul, dar
încă aveți întrebări? Luați legătura cu Sponsorul sau
contactați Sediul Central din București.

Senior Manager – 1 linie de Eagle-i
Soaring Manager – 3 linii de Eagle-i
Safir Manager – 6 linii de Eagle-i
Diamant-Safir Manager – 10 linii de Eagle-i
Diamant Manager – 15 linii de Eagle-i
Dublu Diamant Manager – 25 de linii de Eagle-i
Triplu Diamant Manager – 35 de linii de Eagle-i
Centurion Diamant Manager – 45 de linii de Eagle-i

foreverliving.ro
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CLUB100

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

Vajda Katalin

Andreea Gruia

Daniel & Maria Parascan

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Dr. Cristina & Gabriel Cristache

CLUB60

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

Dumitru Ionuț Stroe

Silviu Ursu

Monica & Cristian Lepădatu

Liliana Berdan

Iuliana Mirela Popescu

Elisaveta & Alexandru Pocaznoi

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

Irina Olimpia Susanu

Lilia & Stratu Artiom

Nagy Ernő & Irma

Constanța & Dănuț Mei-Roșu

Bucurel & Gyöngyike Ghirdă

Csoma Josif & Melinda
Marius & Milentina Marcus
Niculina & Viorel Ciuchea
Viorica & Viorel Moca
Ana & Gabriel Piparcă
Aurel & Veronica Meșter
Vasilica & Dumitru Crăciun
Gizella & Marius Botiş
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Info 18

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

CUM POŢI COMANDA ŞI PLĂTI PRODUSE?
1.

n Cu cardul.

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.

n La BRD, în contul RO74BRDE450SV01018054500.

2.

PROGRAM:

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.

PROGRAM DEPARTAMENTE: Luni – Vineri: 9 – 17.

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

Braşov

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

Cluj Napoca

n Str. 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.

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.

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.

Arad

În centrele de distribuţie din ţară. Plata se poate face:

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)
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.

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 Living
Products Romania HQ

Forever Romania HQ

Romania FLP

Forever Living Products Romania

foreverliving.ro
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Calificările lunii septembrie
Supervizori

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

Nume

Localitate

Sponsori

Corina Ileana Avram

Craiova

Stefania Cristina Constantin

Iuliana Magdalena Baba

Arad

Dr. Cristina & Gabriel Cristache

Sabin George Balan

Constanţa

Virginia Nechifor

Andreea Loredana Beldeanu Gegiu

Craiova

Liliana & Marin Ilina

Daniela Biro

Păuleşti, SM

Andreia Marinela Deac

Cătălina Elena Bivol

Câmpulung

Oana Bivol

Alina Cristina Cioca-Floare

Timişoara

Cioca – Fazakas Réka

Vasile Sorin Gavrilă

Năsăud

Pop Maria

Felicia Lucian

Lugaşu de Jos, BH

Viorica & Viorel Moca

Minodor Ion Popescu

Constanţa

Sabin George Bălan

Ionela Georgiana Suteanu

Bucureşti

Constanţa & Dănuţ Mei Roşu

Natalia Berzoi

Hincesti, Rep. Moldova

Alexandra Badea

Ana Bitca

Nisporeni, Rep. Moldova

Dorina Frunza

Valeria Enii

Singerei, Rep. Moldova

Mariana Enii

Împreună pe
drumul succesului
spre

Asistent Manageri

Stockholm!

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

Nume
Oana Bivol

Localitate
Câmpulung

Sponsori
Georgeta Pacesila

Cioca Fazakas Réka

Tg. Mureş	

Gizella & Marius Botiş

Georgeta Pacesila

Câmpulung

Dr. Cristina & Gabriel Cristache

Alexandra Badea

Hincesti, Rep. Moldova

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Îi felicităm şi le dorim mult succes şi calificaţilor la nivelul de Asistent Supervizor din luna septembrie!
Lista completă a calificaţilor la acest nivel va fi disponibilă în varianta online a revistei, care este disponibilă în contul fiecărui FBO, pe www.foreverliving.com, în secţiunea Noutăţi.

Top 20 p.c. non-manageriale

Vajda Katalin

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vajda Katalin
Daniel & Maria Parascan
Andreea Gruia
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Dumitru Ionuț Stroe
Monica & Cristian Lepădatu
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Iuliana Mirela Popescu
Csoma Josif & Melinda
Lilia & Artiom Stratu

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Marius & Milentina Marcus
Niculina & Viorel Ciuchea
Ana & Gabriel Piparcă
Vasilica & Dumitru Crăciun
Viorica & Viorel Moca
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Silviu Ursu
Nagy Ernő & Irma
Gizella & Marius Botiş

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

Forever Business Owneri care s-au calificat global în luna august.

Supervizori		Sponsori
Elena & Gheorghe Iacob		

Tasica Dobre

Tasica Dobre		

Nicoleta Midache

Niculina Budrega 		

Georgeta Stanciu

Helga Fleischer		

Borcsa Erika

Rusan Maria Diana		

Ana Maria Scobercea

Manageri		Sponsori
Violeta Loredana Ganbutan		

Dumitru Ionuţ Stroe

STIMULENTUL 1

STIMULENTUL 2

Bandi Attila & Izabella

Mariana Iuga

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Viorica & Neculai Bărdaşu

Constanța & Dănuț Mei Roșu

Camelia Dincuţă

Fiodor Beliman

Viorica & Viorel Moca

Kele Mónika

Daniel & Ligia Cifor

Valentin & Adriana Nițu

Marius & Milentina Marcus

Niculina & Viorel Ciuchea

Mircea & Dana Olariu

Nagy Ernő & Irma

Rodica & Ghiță Codoban

Dr. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu

Elisaveta & Alexandru Pocaznoi

Marian & Dr. Monica Costiță

Iuliana Mirela Popescu

Vasilica & Dumitru Crăciun

Felicia & Siminel Sumanariu

Ramona Vingan

Csoma Josif & Melinda

Dumitru Ionuț Stroe

STIMULENTUL 3

Marilena Culişir

Smaranda Sălcudean

Gizella & Marius Botiş

Derzsi Sámuel & Etelka

Marcela & Ion Şerban

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

Romina Doran

Szabó József

Aurel & Veronica Meşter

Mircea & Raluca Fage

Marinela Tuţuleasa

Daniel & Maria Parascan

Constantin & Tania Popa

Maria Pop

Carina & Sebastian Iacătă

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
Gizella & Marius Botiş
Maria Pop
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Daniel & Maria Parascan
Camelia Dincuţă
Marius & Milentina Marcus
Nagy Ernő & Irma
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Mariana Iuga
Iuliana Mirela Popescu
Ramona Vingan
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Derzsi Sámuel & Etelka
Smaranda Sălcudean
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Romina Doran
Dumitru Ionuț Stroe
Constanța & Dănuț Mei-Roșu

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

foreverliving.ro

21 Calificările lunii septembrie

Asistent Supervizori

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

Nume

Localitate

Nume

Localitate

Ababei Maria

Darmanesti

Bota Nicoleta Florica

Satu-Mare

Adorjan Beata

Sinsimion

Branzea Ecaterina Vasilica

Constanta

Agapie Corina

Iasi

Brasoveanu Alina-Elena

Bacau

Albu Rozalia

Bucuresti

Brasoveanu Claudia

Bacau

Albu Vasile Florin

Tarnaveni

Braun Erzsebet

Valea Lui Mihai

Alexa Daniela

Bucuresti

Brebeanu Ioana

Tirgu Jiu

Alexa Nicoleta-Valeria

Bistrita

Bucatariu Emilia

Suceava

Andronic Nicoleta Cristina

Gura Humorului

Buciu Vadastreanu Mihaela Iosefina

Craiova

Anghel Elena Anamaria

Constanta

Buda Oana-Maria

Arad

Antohi Stefan

Causeni

Buica Catalina-Maria

Costesti

Apafi Raluca Elena

Risnov

Bujora Beatrice

Sag

Apopei Andreea-Mirabela

Harlau

Bumbar Ana

Sat Micula

Artimon Emanuela

Tecuci

Bunea Andreea Ioana

Mihai Viteazu

Arvinte Ciprian

Brasov

Burbea Elena

Comarnic

Avram Carmen-Dianne

Bucuresti

Burtescu Cristina

Razvad

Bako Eva Csilla

M.Ciuc

Buta Gabriela-Simona

Ianosda

Balasz Marinela Gabriela

Brasov

Butucea Afanasie

Bucuresti

Balazs Maria

Remetea

Buzgau Lavinia Adina

Arad

Balici Nicoleta-Alina

Rm.Valcea

Caldare Paula

Craiova

Baltag Anna

Iasi

Capatina Anca

Craiova

Banciu Florin

Ramniceni

Carateanu Crina Maria

Giurgiu

Bandescu Horia Constantin

Ucea

Cardos Ioan Mircea

Paleu

Banu Renata

Ploiesti

Cautis Paula

Onesti

Baran Elena

Bacau

Cazac Claudia

Ialoveni

Barbaros Gabriela-Tania

Suceava

Ceausu Claudia

Gataia

Bartis Erika

Cristuru Secuiesc

Cebotari Elena

Rn.Singerei

Bejnariu Ramona Lavinia

Timisoara

Chira Maria

Draguseni

Beldeanu Marieta

Craiova

Chisalita Iasmina Alexandra

Bocsa

Beltechi Elena Mirela

Sat Beznea

Ciarnau Cristian-Sorin

Arad

Benchea Iuliana Nicoleta

Roman

Ciarnau-Danila Viorel Sorin

Arad

Berdan Marian

Iasi

Ciobancan Edina

Sacueni

Berecz Szabolcs

Borsec

Ciobanu Mariana

Giurgiu

Bica Ion

Constanta

Cioca-Fazakas Adrian

Iernut

Bila Mirela Adriana

Remeti

Cioca-Floare Ioan Emil

Timisoara

Bisorca Marinela-Galina

Arad

Ciomaga Angela-Mihaela

Catamaresti-Deal

Bliort Simona-Elena

Targu Frumos

Ciovor Andrei

Tirgu Ocna

Bodea Ana Maria Denisa

Sibiu

Cirlan Ligia Cosmina

Suceava

Bodiu Ana Maria

Sat.Rebrisoara

Ciuma Mihaela

Bistrita

Bodocian Floare

Arad

Ciurdaras Dana

Loc.Varsand

Bogdan Mihaela Ana

Pestere

Clapa Mariana

Roman

Boian Renate

Bucuresti

Cojoc Marinela

Com Pingarati

Boksa Maria Noemi

Paulesti

Comsa Elena

Lumina

Borinschi Silvia

Rn.Singerei

Constandin Alecsandru

Roman

Boronia Elena

Roman

Contea Severina-Laura

Ogrezeni

Bortos Simona Mihaela

Chitila

Corcinschi Madalina

Navodari
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Coroiu Monia Raluca

Cluj

Faluta Laurentiu

Tuzla

Corpacean Maria

Straseni

Fatu Cristina

Iasi

Costea Elena

Pirscov

Ferent Ionela

Darmanesti

Costin Victoria

Roman

Filimon Elena-Nadia

Suceava

Costin Viorel Vasile

Corod

Filip Irina-Dumitrita

Suceava

Cotoi Monica

Reghin

Florea Mihaela

Piatra-Neamt

Cotovanu Ana

Suceava

Floria Alina Anca

Constanta

Cozmuta Gabriela Creola

Cavnic

Florika Klara

Miercurea Ciuc

Cretu Romeo Tomita

Bucuresti

Focsaneanu Ioan

Iasi

Crisan Simina Angela

Sintana De Mures

Frincu Liliana-Anicuta

Navodari

Crisan Voichita Ana

Cluj

Frunteanu Andrea

Sacuieni

Crudu Zinaida

Chisinau

Fulop Ileana

Craiova

Curea Marius Claudiu

Sacalaz

Gagiu Ciprian-Andrei

Suceava

Dafinoiu Mirela

Garvan

Galatanu Cristina Violeta

Constanta

Damian Otilia Stefania

Cluj

Gazda Jozsef

Tg.Secuiesc

Damian Valerica

Com Baia

Georgiu Emanuela

Sendreni

Danau Rodica-Maria

Tg-Jiu

Gheorghe Florin-Adrian

Slatina

Danci Oana Gabriela

Campulung

Gheorghe Stefania

Brasov

Danilescu Mihaela

Com Tomesti

Ghica Nicoleta

Constanta

Dascalu Anca

Brasov

Ghitulescu Adela Gabriela

Craiova

David Annamaria

Arad

Gis Corina-Aura

Sagu

Deak Szabina

Baraolt

Gita Silvia Simona

Timisoara

Debreczeni Ildiko

Carei

Gliga Elena

Bistrita

Demenescu Iasmina Ximena

Timisoara

Goaie Cristian-Stefan

Constanta

Derzsi Veronica-Edith

Toplita

Goaie Nelu

Constanta

Dezmirean Lucian

Cluj

Godja Victoria

Baia Sprie

Diaconu Florica

Botosani

Golyobis Camelia Florina

Giroc

Dim Francisca

Gheraesti

Gortan Angela

Nazarcea

Dinu Ioana

Craiova

Gota Maria-Mihaela

Sibiu

Ditescu Anca Maria

Craiova

Grigoras Magdalena

Darmanesti

Dobre Elisabeta

Bucuresti Sector 4

Grigoras Roxana

Roman

Dobre Nicoleta

Bascov

Grigore Diana-Elena

Targoviste

Dobre Valentina-Florina

Tirgoviste

Grosariu Viorica

Gura Humorului

Dobrosevschii Mihaela

Ialoveni

Grosu Florin

Constanta

Dolha Petruta Luminita

Sumitra

Grozavu Rodica-Marinela

Timisoara

Dombrovskii Mihail

Chisinau

Gurau Valentina

Bacau

Domuta Marinela

Satu Mare

Gusatu Ioana

Com Rosia De Amaradia

Dorobantu Alina Georgiana

Cumpana

Guta Madalina Anca

Pitesti

Dragne Nicusoara Madalina

Picior De Munte

Gutu Claudia

Chiriacu

Druciuc Alina-Adriana

Sacalaz

Gyorgy Emoke

Lueta

Drula Georgiana

Craiova

Gyorgylorincz Eva

Miercurea Ciuc

Dudas Claudia

Ghiroda

Haiduc Camelia-Eugenia

Timisoara

Dumitru Nicoleta

Galati

Harja Vergilia

Zadareni

Dvornic Galina

Orhei

Has Raul Florin

Arad

Elekes Melinda

Valea Stramba

Hateganu Ioana

Pantelimon

Epuran Daniela Florentina

Bucuresti

Herbei Daniel Angel

Cintei

Erdei Biborka Dorottya

Sarmasag

Hideg Cristina

Cluj

Erdely Eniko Zsuzsanna

Ciucangeorgiu

Hincu Nicolae

Moieciu De Jos
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Hlenschi Ana Maria

Braila

Marcu Daniela

Berceni

Holban-Culda Diana-Carmen

Jimbolia

Marin Carmen Mioara

Navodari

Holdos Olivia-Andrada

Oradea

Marin Mirela Paula

Bucuresti

Hrestic Maria-Antoneta

Suceava

Maris Ana Maria

Brasov

Hrituc Ancuta Marinela

Sat Livezile

Martinas Carmen Ioana

Sagna

Iacob Adina Maria

Timisoara

Matei Iuliana

Iasi

Iacob Silvia Ioana

Com Tamaseni

Matei Mariana

Arad

Iacobuta Aurica

Falticeni

Maxim Carmen Ramona

Constanta

Ignat Emilia

Bucuresti

Mihailopol Corina

Galati

Ile Angelica

Calacea

Mihalache Marian Silviu

Giurgiu

Ilie Nicoleta

Movilita

Mihalca Lenuta Florentina

Baia Mare

Ilies Maricica

Bacau

Mihu Simina-Mirabela

Timisoara

Ioja Georgiana

Galati

Minea Magdalena

Bucuresti

Ionescu Iuliana

Bucuresti

Minea Maria

Zarnesti

Ionita Gina

Tecuci

Minea Tereza

Erbiceni

Iurascu Andreea Virginia

Iasi

Minescu Nargis Manuela

Bucuresti

Ivanovici Elena

Gura Humorului

Mirauti Maria

Roman

Jakab Melinda

Baraolt

Miresan Elena

Bistrita

Jaleru Catalina

Buhusi

Miritescu Claudia Cristina

Brasov

Jelen Imola Marta

Sf.Ghe

Mladin Loredana

Chisineu Cris

Jurcoi Eleonora Dorica

Arad

Mniere Terez

Boghis

Kelemen Erika

Sat.Ojdula

Mocanu Sabin

Iasi

Kerekes Eva

Tusnad

Mohanu Maria

Sibiu

Kocsis Edit

Sf.Gheorghe

Morar Ana Florentina

Bistrita

Korosfoi Laszlo

Cluj

Morarasu Alexandra

Com Erbiceni

Kratochwil Agnes Ozseb

Tg.Secuiesc

Mucsi Eniko Beata

Tg.Secuiesc

Kulcsar Ana Maria

Pericei

Muntean Ileana

Sapanta

Lamasanu Mihaela

Com Risca

Muntean Oana Iuliana

Moldova Noua

Lazaroiu Loredana Roxana

Timisoara

Munteanu Ciprian-Nicusor

Constanta

Leusenco Andreea

Bucuresti

Munteanu Elena

Buhusi

Leustean Cornelia

Eforie Sud

Musat Florentina Cristina

Braila

Lican Daniel

Craiova

Mutrescu Natalia-Gabriela

Radauti

Loghin Nicolae-Vasile

Cavnic

Nagy Hajnalka

Sat.Imper

Loghin Valentina

Suceava

Nagy Irina

Hodos

Lukacs Adina

Bucuresti

Nasca Raluca-Ana

Tg Mures

Lungu Bogdan Ion

Oradea

Neacsu Simona

Ortisoara

Lupusor Rodica

Rn.Glodeni

Neagu Ioan Adrian

Slatina-Timis

Macovei Livia

Constanta

Neagu Maria

Nisporeni

Mager Victor

Arad

Negoita Georgia Clara

Ramnicu Valcea

Magureanu Iulian Ioan

Iasi

Nemes Iuliana

Medias

Magyari Agnes

Sf.Ghe

Nicoara Mihaela

Urlati

Maior Anamaria Kinga

Sf.Ghe

Nicolae-Dumitru Florinel Stefan

Jelna

Mancas Constantin Ciprian

Tirgu Frumos

Nicolau Andra Maria

Constanta

Mancas Eugen

Tirgu Frumos

Nicolau Eugenia

Constanta

Manea Carmen Mihaela

Cumpana

Nistorica Angela

Hincesti

Manu Andrea

Arad

Nita Claudia-Cristina

Ploiesti

Manu Cristian Romulus

Arad

Obreja Mihaela-Alina

Bacau

Marcu Andreea

Giurgiu

Obreja Remus-Vasile

Bacau
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Okos Levente

Floresti

Ribin Natalia

Dubasari

Onea Delia-Mihaela

Constanta

Riznic Rodica

Tirgu Frumos

Oprea Ronela-Teodora

Oradea

Roca Emanuela

Com Tamaseni

Oros Mariana

Satu Mare

Rogin Dumitrita Adina

P.Neamt

Ostafi Alexandra

Chisinau

Ros Mihaela

Turda

Ovadiuc Ana

Dumbravita

Rosi Adriana

Deva

Paduraru Mihaela

P.Neamt

Rosu Ana-Raluca

Iasi

Pal Maria

Remetea

Rosu Georgeta

Izvoarele

Pantu Mihaela

Castelu

Rosu Verginia

Bucuresti

Papp Eva

Od.Secuiesc

Rus Elisabeta

Oradea

Papp Iosif

Lipova

Rusu Ala

Cimislia

Papp Iudita Ecaterina

Carei

Rusu Andreia Nicoleta

Atad

Paraschiv Alina Cristina

Movilita

Ruta Crucita

Taureni

Pardos Elena Daniela

Dambovita

Salajanu Flaviu Laurentiu

Floresti

Pasca Stefan

Sura Mare

Sandu Florentina

Onesti

Pascaneanu Elisaveta

Cimislia

Sarbu Angela

Navodari

Pascut Paula-Simona

Arad

Savencu Evdochia

Sfantu Gheorghe

Pasla Marius Cristian

Craiova

Savulescu Marilena Anca

Sibiu

Pastiu Marioara

Sibiu

Schiopu Mariana

Galati

Paul Livia Aurora

Oradea

Schiopu Nicoleta

Timisoara

Pepa Damian

Galati

Scutariu Costel

Com Forasti

Perejuc Carmen-Silvia

Suceava

Severin Anisoara

Com Sarata

Pereu Alina

Straseni

Simion Gheorghita

Tirgu Jiu

Peri Andreea Alexandra

Arad

Simion Marlena

Galati

Perii Adrian George

Giroc

Sionean Ioan

Sura Mica

Petrescu Mihaela Carmen

Botosani

Sirbu Katalin

Oradea

Pihoda Monica Aurica

Cicieu Giurgesti

Skipala Anca Iaroslavka

Plopis

Plesa Olar Alina-Anamaria

Alba Iulia

Soare Iuliana

Clinceni

Poiata Tatiana

Orhei

Socol Niculina

Giurgiu

Pop Maria

Cluj

Sonea Georgeta

Constanta

Popa Lacramioara

Galati

Spatariu Alin Mihai

Fagaras

Popa Liliana

Nisporeni

Spataru Nicoleta

Bucuresti

Popa Raluca-Alina

Craiova

Stan Adrian

Ploiesti

Popa Vasilica

Tecuci

Stanciu Eugen

Bucuresti

Popescu Diana

Tg Jiu

Stanciu Georgeta

Alba Iulia

Popescu Mariana

Craiova

Stanciu Luminita Laura

Constanta

Popescu Marilena-Luminita

Bucuresti

Stanescu Didina

Bucuresti

Popescu Mihaela Jeni

Ploiesti

Stanescu Georgiana

Targoviste

Porubski Miroslav

Nadlac

Stepanescu Michael

Slatina-Timis

Posirca Iulia

Dragasani

Stoian Geanina Florina

Dolhasca

Prevendea Elena

Voluntari

Stoian Sabin Andrei

Valu Lui Traian

Prisacariu Paraschiva

Bodesti

Stragea Diana

Arad

Prodan Andreea Petronela

Plugari

Streinu Sanda Daniela

Arad

Radeanu Elena-Ramonica

Iasi

Suca Giullia

Giarmata Vii

Radu Gabriel-Gavril

Ploiesti

Suciu Adina

Voiteg

Rapa Sebastian

Bucuresti

Suciu Nicolae

Brasov

Ratiu Ana Raluca

Dumbravita

Suian Estera Daniela

Radauti

Resmerita Aurelia

Iasi

Surdu Dumitru

Chisinau
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Localitate

Susanu Stefan Adrian

Tecuci

Zaharia Alexandra

Rimnicu Valcea

Sutu Daniel

Manasia

Zaharia Alina Luminita

Com. Giroc

Szabo Attila Csaba

Sacuieni

Zamfir Corina

Feldioara

Szabo Elisabeta

Oradea

Zamfir Simona Lenuta

Oradea

Szakacs Mariana

Zarnesti

Zlibut Simona

Oradea

Szasz Bernadett

Gheorgheni

Szasz Ileana Iulia

M.Ciuc

Szatmari Beata-Greta

Oradea

Szatmari Ferenc Robert

Oradea

Szekely Anita

M.Ciuc

Szekely Ibolya

Mierc.Ciuc

Szilagyi Denisa Viola

Oradea

Szilagyi Edit

Biborteni

Tamciuc Ana

Rn.Ialoveni

Tcaci Cristina

Balti

Tentoaica Daniela Ileana

Timisoara

Toader Elena

Darmanesti

Toader Veronica

Barsa

Todos Dana Ioana

Pestere

Tokos Bernadett

Doboseni

Tomoiaga Anisoara Mihaela

Bucuresti

Topuzu Georgiana

Craiova

Tret Luciana Andreea

Rasnov

Trifu Laura Nicoleta

Giroc

Tuca Constantin

Bacau

Tudor Alina

Bucuresti

Tudor Alina Maria

Mioveni

Turcan Floare

Brasov

Ursache Daniela

Bacau

Ursu Mineta

Tirgu Ocna

Valasciuc Rahila

Solca

Varanita Ala

Cimisila

Vasilescu Maria Daniela

Ploiesti

Velciu Anisia-Maria

Bucuresti

Velenczei Imola-Monika

Fantanele

Veres Madalina Valeria

Cluj

Vig Timea Beata

Sacueni

Vivat Vitalie

Rn.Cimislia

Vlaico Alina

Telenesti

Voaides Emese

Gheorgheni

Voicu Mihaela

Constanta

Voicu Mirela Livia

Craiova

Voievozeanu Andreea Mihaela

Bucuresti

Vrancianu Mihai

Bacau

Vrinceanu Cristian-Gabriel

Comanesti

Vrincianu Elena

Coteni

Vrincianu Marius Constantin

Coteni

Vulpe Mihaela

Rn.Glodeni
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