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Sunt afirmații pe care mulți
dintre noi le-au auzit de
nenumărate ori de-a lungul
anilor. Sunt convins că vă
gândiți la multe feluri în
care pot fi aplicate în viața
și în afacerea voastră
Forever.

O rezoluție nu este doar un țel pe care ți-l
stabilești ca să ai despre ce să vorbești
cu prietenii sau familia atunci când vă
întâlniți de sărbători – e ceva la care te
gândești și pentru care îți asumi
angajamentul să-l împlinești, pentru că îți
dorești să faci o schimbare importantă și
de durată în viața ta.

deciziilor luate de alții sau putem alege să
depunem efort și să creăm schimbări de
durată și pline de semnificație în existența
noastră. Putem să ne stabilim o rezoluție sau
putem fi hotărâți. Depinde de voi să stabiliți
care dintre aceste variante se potrivește cel
mai bine scopurilor voastre și ce sunteți
dispuși să faceți pentru a le împlini.

Știu că la mine s-au aplicat de multe ori.
Privind la noul an și la ceea ce ne dorim
să realizăm în 2019, aceste propoziții îmi
revin des în minte.

DE-A LUNGUL ULTIMILOR 40 DE
ANI, AM OBSERVAT CĂ ACEI
OAMENI DIN AFACEREA NOASTRĂ
CARE NU DOAR ÎȘI STABILESC
REZOLUȚII, CI SUNT HOTĂRÂȚI
AJUNG CEL MAI DEPARTE.

Sunt convins că aceia dintre voi care vor
alege să înfrunte provocările cu capul sus vor
fi cei care vor atinge un nou nivel în Planul de
Marketing, se vor califica la Raliul Global, vor
deveni Eagle Manageri sau vor obține primul
lor cec Chairman’s Bonus. Și, ca în cazul
tuturor lucrurilor care merită, știu că nu va fi
ușor. Știu că, deși drumul va fi uneori greu,
răsplata de la final va merita fiecare moment
dificil.

Pentru mulți dintre noi, noul an este
momentul în care luăm hotărâri și ne
asumăm angajamentul față de ceea ce
vrem să facem mai mult sau mai bine.
La Sediul Central am discutat despre
țelurile noastre de a face și mai
cunoscute oportunitatea Forever și
produsele extraordinare în întreaga
lume. Am descoperit toate lucrurile de
care avem nevoie pentru a împlini
aceste țeluri, dar știm că lucrul cel mai
important ca să transformăm toate
acestea în realitate este angajamentul
pe care ni-l asumăm, fiecare dintre noi.

Își asumă angajamentul să-și împlinească
obiectivele indiferent cât de mult trebuie
să lupte și indiferent ce obstacole trebuie
să înfrunte. Aceasta este cu adevărat
diferența între cei care spun că vor face
ceva și cei care chiar fac.
În fiecare zi putem alege. Putem să ne
lăsăm viața în mâinile și la dispoziția
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Abia aștept să văd ce putem realiza
cu toții în noul an!
Mereu al vostru,

Rex Maughan
CEO, Forever Living Products
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Împărtășirea succeselor
este ceea ce face atât de
specială oportunitatea
Forever. Fiecare dintre noi
are locul asigurat în primul
rând la progresele pe care
ai noștri Forever Business
Owneri le fac.

Îi vezi colectând cecurile Chairman’s
Bonus la Raliul Global sau primind
insignele de Manageri pe scena Success
Day-ului. Fiecare realizare se desfășoară
sub ochii tăi.
Poate că aspiri să fii ca acei FBO care
primesc acele recompense pe scenă și te
întrebi cum să ajungi acolo. Observăm la
ei, de asemenea, munca asiduă,
consumul personal, pașii pe care îi fac
pentru a avea succes în fiecare zi. Deși
știm că viziunea și hotărârea sunt forțele
care îi conduc spre reușitele lor, există
două lucruri pe care acești FBO de
succes le fac foarte bine și pe care le poți
pune în practică în fiecare an.
1	Își simplifică abordarea prin
împărțirea obiectivelor mari în
țeluri mai mici și mai ușor de atins.
2	Rămân activi, dedicându-și fiecare
zi afacerilor lor Forever.
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Care sunt țelurile tale pentru 2019?
Dacă nu le-ai stabilit încă, scrie-le și
împarte-le în pași mai mici, pe care să îi
parcurgi în fiecare zi.

săptămânal. Trebuie să fii pregătit să îți
planifici noi obiective și să recuperezi
teren pentru săptămânile care vor fi mai
slabe.

Câți dintre voi au ca obiectiv
calificarea la Raliul Global? Acesta
este cel mai important eveniment al anului
și, așa cum spun mulți lideri, este locul
unde simți cu adevărat pulsul Forever. Să
acumulezi 1.500 p.c. în 12 luni pentru a te
califica poate părea de neconceput sau
copleșitor. De aceea, trebuie să împarți
toate condițiile de calificare în obiective
mai mici, pe care să le realizezi în fiecare
zi sau săptămână. Gândește-te mai
degrabă la cum să obții 125 p.c. în fiecare
lună sau 30 p.c. săptămânal.

Și amintește-ți, ești în afacere pentru tine,
dar nu ești singur. Ține legătură cu Sediul
Central din țara ta și cu linia ta superioară,
pentru a rămâne în permanență informat
cu privire la evenimentele și training-urile
pe care le organizează compania.

Câte telefoane trebuie să dai în
fiecare săptămână? La câte persoane
noi trebuie să promovezi produsele
noastre? Câte ore vei dedica zilnic
activităților mici, dar semnificative, care
pot avea un impact puternic pe termen
lung? Fă-ți timp în fiecare săptămână să îți
dezvolți abilitățile de lider și să cunoști mai
bine produsele noastre.
Fiecare detaliu, oricât de mic, trebuie
planificat și fiecare sarcină din calendar
trebuie bifată pe măsură ce trece anul.
Planificarea activităților și obiectivelor nu
se face o singură dată. Revino asupra lor

De-a lungul anului, Forever lansează
stimulente mici, sezoniere, care pot avea
un impact major asupra afacerii tale. De la
puncte credit oferite bonus, până la
produse oferite gratuit și materiale de
marketing, toate te pot ajuta să faci acele
câteva puncte credit care îți lipsesc pentru
o calificare. Folosește-le ca surse de
inspirație care te pot aduce mai aproape
de un obiectiv major în afacerea ta.
Indiferent de ce vrei să obții în 2019, o poți
face dacă acționezi în fiecare zi, indiferent
de cât de mici sunt acțiunile tale. În final,
toate contribuie la atingerea unui obiectiv
măreț. Începe acum și hai să facem acest
nou an cu adevărat puternic.
Continuă să zâmbești,

Gregg Maughan
President, Forever Living Products

foreverliving.ro
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Forever Living Products România şi-a deschis porţile în ianuarie 1999.
Au trecut de atunci 20 ani. Puţini FBO de astăzi cunosc în detaliu vremurile
în care o echipă mică, dar extrem de entuziastă a pornit pe drumul Forever.
De fapt, totul a început puțin mai devreme.
Când, cum şi o mulţime de alte detalii aflăm de la Dr. Gábor & Dr. Dóra Szőcs,
Country Manageri Forever Living Products România și Republica Moldova.
Care a fost primul vostru
contact cu compania Forever?
Gabor: Prima dată am auzit de produsele
Forever şi de companie în toamna anului
1996, când o cunoştinţă de-a noastră ne-a
pus în legătură cu Szabó József, cel care
ulterior a reuşit să pornească afacerea în
Europa de Est.
El este azi sponsorul superior al ţărilor din
această regiune. Józsi a fost pentru noi, la fel
ca în cazul multora care îi sunt recunoscători
pentru începutul unor extraordinare cariere
Forever, o persoană providenţială.

V-aţi gândit atunci că
România ar putea fi o ţară
de succes?
Dora: Eram foarte tineri şi simţeam că
putem urni şi munţii din loc. Ne-a impresionat
anvergura Forever şi am simţit că România
merită o asemenea şansă. Sigur că am avut
emoţii uriaşe, dar ne-a încurajat încrederea
pe care ne-a arătat-o Rex. Aşa că am mers
înainte şi noi cu încredere şi am îndrăznit
ceea ce putea să pară un vis de neatins.
În acel moment, deschiderea oficială a
României ca țară Forever abia se întrezărea
într-un orizont mai îndepărtat, pentru că cele
mai apropiate țări Forever au fost Germania
și Polonia. Dar, în curând, Forever și-a
deschis porţile în Cehia, Slovacia și Ungaria,
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așadar România a ajuns în apropierea
rețelelor de distribuție Forever.

Cum l-ați cunoscut pe
fondatorul companiei?
Gabor: Am fost invitați de Szabó József,
Safir Manager & Membru GLT, la
deschiderea oficială din Budapesta, unde
am avut onoarea să-l cunoaștem pe Rex
Maughan, fondatorul vizionar al companiei
noastre. Din prima clipă ne-a impresionat cu
energia lui debordantă şi cu dorința de a-i
ajuta pe cei din jur.
Căldura lui sufletească, generozitatea fără
margini şi capacitatea uimitoare de a fi atent
la oameni, a descoperi şi a reţine esenţialul

Forever Interviu

din oameni pur şi simplu ne-au fascinat. Iar
el, deși abia ne cunoscusem, ne-a tratat ca
pe niște vechi prieteni, cu multă încredere
și grijă.

echipă cu care să mergi înainte. Aşa simte
probabil şi un FBO, care urcă în ritm susţinut
treptele Planului de Marketing, pe măsură
ce echipa lui crește, la fel și angajații, care
nu mai sunt nevoiți să facă de toate.

Care a fost momentul de
pornire al companiei în
România?

Pentru că la început, una şi aceeaşi
persoană făcea facturile, elibera produsele
si răspundea la telefon în sediul companiei.
Iar ca să preîntâmpine orice risc de rutină
răspundea şi la telefon şi mai descărca și
camionul de marfă.

Dora: Întâlnirea cu Rex a fost scânteia
care a aprins flacăra în inimile noastre
şi ne-a făcut să ne îndrăgostim definitiv
de Forever. Apoi, datorită startului din
Ungaria, în mai puțin de un an au apărut
primii FBO din România sponsorizați din
țara vecină, iar până în vara anului 1998 o
echipă entuziastă și devotată era deja gata
să-și înceapă activitatea în România. A fost
momentul în care deschiderea oficială a
pieței din România nu mai putea fi evitată.
În paralel cu această dezvoltare de rețea
și cu apariția primilor Manageri Forever
în România, am început pregătirile
administrative pentru înființarea companiei
și pentru autorizarea de punere pe piață a
produselor.

Cum a fost România acum
20 de ani, ca țară în care
începi o afacere?
Gabor: Din fericire Rex ne-a molipsit cu
optimismul lui, aşa că ne-am preocupat
mai puțin de condiții şi mai mult de soluții.
Nu eram o țară UE, aveam un curs valutar
care a crescut în primul an (1999) cu 60 de
procente, ceva de neimaginat astăzi.
Primul transport a fost vămuit într-o
săptămână, nu exista firmă de curierat
și aveam un singur depozit în București,
deși majoritatea celor care au pornit pe
acest drum se aflau la sute de kilometri de
Capitală.
Câteodată ne mai întrebăm – cât de
inconștient trebuie să fii să pornești în
asemenea condiții pe un asemenea drum?
Dar pionierii de atunci nu s-au întrebat, au
avut un vis, au avut curaj şi nu s-au lăsat, iar
dacă ei au mers mai departe, am mers și noi.
Au fost vremuri pline de provocări, care
ne-au călit şi pe noi, și pe FBO de atunci.

Și anii care au urmat? Era
mai ușor sau mai complicat?
Dora: În orice companie prima perioadă
este plină de provocări, până construieşti o

Am avut asemenea oameni extraordinari,
inimoşi, pasionaţi, ei sunt în echipă și astăzi,
sunt trup și suflet Forever. Pe de altă parte,
cum organizația a început să se lărgească,
și responsabilitățile au crescut pe măsură. A
fost frumos și palpitant să vezi cum lună de
lună sporeşte echipa de FBO a României.

Când ați simțit că nu mai
există cale de întoarcere?
Gabor: Dacă vorbim de rețeaua de FBO,
încă din primele luni s-a văzut foarte clar că
pionierii Forever ai României nu se vor opri
din călătoria palpitantă în care porniseră cu
atâta entuziasm și vor avea din ce în ce mai
mare succes.
Drept dovadă, în a treia lună de la înfiinţare
am bătut recordul de vânzări de până
atunci pentru o țară nou deschisă. În acea
perioadă, produsele veneau cu vaporul din
SUA și, fiindcă nu aveam un depozit central
în Europa pentru situații neprevăzute, am
fost nevoiți să apelăm la un transport aerian
de Aloe Vera Gel ca să nu rămânem fără
marfă. Nu cred că au mai sosit vreodată
băuturi de acest fel în România cu avionul!
În ceea ce privește compania din punct de
vedere administrativ, după primul an ne-am
putut da seama că ceea ce se întâmplă în
România nu va fi de scurtă durată.

A urmat un deceniu de
succese extraordinare,
după care a venit criza
economică. Cum vedeți
azi acea periodă plină de
dificultăţi?
Dora: Ca să răspund cât mai nuanţat la
această întrebare, cred că merită să ne
amintim că, deşi condițiile economice pot
avea un efect serios asupra vânzărilor,
afacerile industriei din care facem parte nu
merg întotdeauna exact în direcția în care
am presupune potrivit factorilor externi.
Am avut de pildă ani cu vânzări
spectaculoase, deși ţara se lupta cu o inflaţie
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serioasă şi nici salariile nu erau la nivelul de
astăzi. Dacă Rex ar fi luat în considerare
condițiile de acum 20 de ani, cred că nu ar
fi început nimic în România. Însă el a avut
curajul, a avut inspiraţia să vadă mai departe
de conjuncturi. Şi ne-a convins prin acţiunile
lui că ceea ce clădim cu mâinile noastre e
mai puternic, mai bun şi mai durabil decât
conjuncturile care sunt uneori nefavorabile.
Pe de altă parte, deși în perioada de criză
am suferit, am avut ceva de neînlocuit în
ecuaţia evenimentelor – oamenii. Sute și
mii de FBO au rămas fideli companiei în
momentele mai grele și asta ne-a făcut să
credem în orice situaţie, oricât de dificilă, că
va fi numai o chestiune de timp să revenim
pe un trend ascendent.
Se spune că adevărații lideri se cunosc în
vremurile dificile. Faţă de companiile care
astăzi nu mai există sau care nu şi-au
mai revenit cu adevărat după acea criză
generală, Forever România a rămas stabilă
și puternică. Iar echipa este marele atu al
companiei, este resursa de energie, de
suflet, de speranţă şi de succes.

Care este ingredientul cel
mai important în network
marketing?
Gabor: Fără doar și poate, în Forever
ingredientul numărul unu este FBO. Încă de
la început, Rex Maughan ne-a ghidat spre
această idee. Deși ne mândrim cu produse
de excepție și suntem numărul unu mondial
în distribuirea produselor pe bază de Aloe
vera, “produsele vedetă” rămân toți acei
FBO care țin în viață compania Forever.

Cum a influențat apariția
platformelor de social
media filosofia companiei și
metodele de lucru?
Dora: Rex Maughan a gândit principiile
Forever în 1978; ele sunt atât de valoroase,
de cuprinzătoare, de autentice, încât rămân
la fel de actuale şi azi şi vor rămâne şi
pentru viitor fundaţia pe care se construieşte
succesul companiei. Dorim să fim cea mai
bună companie cu cele mai bune produse și
să dăm zi de zi o mână de ajutor celor din jur.
În cele două decenii de când există FLP
România am avut cu toţii parte de schimbări
care au condus la o comunicare mai rapidă,
mai eficientă, iar expunerea companiei și
a oricărui FBO poate fi foarte mare. Asta
este extraordinar, dacă folosești inteligent și
echilibrat oportunitățile social media.

foreverliving.ro
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Pe de altă parte, oamenii sunt la fel
de importanţi ca înainte, întâlnirile și
comunicarea personală (face to face)
rămân de neînlocuit în construirea afacerii
Forever. Cine crede că platformele social
media vor lucra singure se înșală, factorul
uman nu poate fi substituit nici cu cea mai
performantă platformă, dar asemenea
platforme pot contribui în mod evident
la eficiența contactării și a informării
persoanelor. Astăzi, cu un singur click,
poți ajunge la sute sau mii de persoane,
nemaivorbind de conținutul mesajelor și
informațiilor pe care le poți împărtăși acestor
oameni.

În activitatea unei companii,
ce înseamnă concurența
- un rău necesar sau ceva
care poate avea o influență
pozitivă asupra dezvoltării?
Gabor: Când vorbim de Forever, în primul
rând trebuie să fim conștienți că facem
parte dintr-o industrie extrem de dinamică,
una care atrage din ce în ce mai multe
companii să experimenteze vânzarea prin
network marketing. Pe lângă companiile
existente de decenii, stabile și bine cotate,
în ultimii ani au apărut multe companii de
vânzări clasice care și-au dezvoltat și un
segment de network marketing.
Această industrie devine din ce în ce
mai puternică şi ne obligă să rămânem
la standarde ridicate. Am considerat
întotdeauna că o competiţie serioasă, care
respectă regulile jocului, întărește încrederea
în această industrie și ne provoacă să fim și
noi din ce în ce mai buni.
Pe de altă parte, facem parte dintr-o
industrie a sănătății, a produselor pe
bază de Aloe vera; ambele au devenit o
adevărată modă în ultimele decenii. Suntem
cei mai mari cultivatori de Aloe vera și cei
mai mari distribuitori de produse bazate pe
această plantă extraordinară, promovăm un
stil de viață sănătos și cu siguranță ne dorim
să rămânem așa și în viitor.

De ce ar trebui astăzi să
înceapă cineva o afacere
Forever?
Dora: Pentru că nu a existat un moment
mai bun în ultimii 20 de ani! Avem
maturitatea echipei Forever, cu lideri de
rețea care sunt gata să împărtășească
experiențele acumulate în două decenii şi
avem o societate mult mai deschisă decât
în etapa de început.

Gândiţi-vă ce posibilităţi are astăzi cineva
în comparaţie cu cele din 1999. Mulţi s-au
obişnuit poate să vadă în special jumătatea
goală a paharului. Dar noi, la Forever,
credem că, deşi se putea face și mai mult
în această țară în ultimii 20 de ani, nivelul de
trai a crescut semnificativ.
Evident, sunt încă destule de rezolvat, însă
faceți o comparație între ce-şi permitea
cineva să cumpere din venitul de acum 20
de ani și ce-și permite din cel de astăzi. Unii
poate că ne consideră optimişti, dar noi
suntem convinşi că a vedea binele, a vedea
progresul real înseamnă să fim realişti.

Și cum rămâne cu sintagma
“primii care au început vor
rămâne primii”?
Gabor: Această idee preconcepută și
ca atare falsă se bazează pe o percepție
greșită. Teoretic, dacă te apuci de ceva mai
repede, în timp poți ajunge mai departe.
Este ușor de înțeles că un FBO cu o
activitate de 10, 15 sau 20 de ani poate
avea un rezultat mai bun decât cel care și-a
început activitatea de 2-3 ani.
Dacă ne aventurăm în comparații, ar trebui
să le facem însă între FBO activi. Există
exemple cu cei care s-au alăturat companiei
în 1999 și astăzi nu mai sunt activi. Pe de
altă parte, există FBO care și-au început
activitatea doar de câțiva ani și astăzi se
regăsesc în top.
Compania Forever te va aprecia și te va
plăti întotdeauna potrivit eforturilor tale de
construire a rețelei și nu potrivit vechimii de
la data semnării Formularului de Înscriere.
Dacă dorești să rămâi în top sau să fii în top,
ești nevoit să faci efort zilnic în acest sens.

Cum vedeți importanța
consumatorilor versus FBO?
Dora: Dacă ne gândim la sintagma “fiecare
FBO este un consumator, dar nu fiecare
consumator este un FBO”, suntem înclinaţi
să credem că avem de-a face cu două
tabere. În realitate, lucrurile sunt mult mai
simple.
Avem un număr impresionant de
consumatori, care utilizează produsele
noastre Forever, fără să fie implicați în
dezvoltarea afacerii; le plac mult produsele
noastre şi pur şi simplu le consumă.
Numai că aceste produse nu se găsesc în
magazinele obișnuite. Informația, reclama,
publicitatea sunt asigurate de acei FBO
care, la rândul lor, caută noi clienți și
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persoane care ar dori să-și dezvolte propria
afacere Forever.
Un FBO este și un consumator fidel al
produselor. N-ai cum să promovezi ceea
ce nu testezi și nu folosești zi de zi. Între
consumatori și FBO nu există barieră,
cunoaștem nenumărate cazuri în care după
o perioadă de utilizare de produse oamenii
s-au îndreptat spre oportunitatea de
afacere. În “limbajul Forever” considerăm că
o persoană care inițial a zis “nu” la afacere,
de fapt a spus “nu în acest moment”.
Porțile rămân deschise în ambele direcții,
dar trebuie să fim conștienți că nu toată
lumea va construi o afacere Forever. O
rețea sănătoasă de network marketing are
un echilibru între constructori de rețea și
consumatori. Ne străduim ca și în Forever
să existe acest echilibru.

Care sunt atuurile afacerii
Forever față de o afacere
clasică?
Gabor: Afacerea Forever se bazează pe
aceleași principii ca orice afacere clasică –
dacă vorbim de timp, implicare, seriozitate,
perseverență, dar există și câteva avantaje
majore în ceea ce priveşte riscurile inițiale.
Aici nu există o investiție de capital și din
start poți să-ți alegi colaboratorii cu care vei
merge mai departe. Tot ce vrei să știi despre
afacerea Forever poţi afla de la sponsorul
tău sau de la linia superioară. Teama cea
mai mare a unui antreprenor clasic la
început de drum este dacă investiția inițială
se va recupera vreodată și dacă produsele
sau serviciile oferite vor avea succes în
rândul potențialilor clienți. Aici nu există
motive pentru asemenea temeri.
Oportunitatea Forever este ca o mică
franciză care-ţi pune la dispoziție toate
elementele necesare pentru a porni o
afacere, doar că nimeni nu-ți va cere niciun
ban pentru folosirea “sistemului de lucru”.
Piața este “testată” de 20 de ani în România
și de 40 de ani în peste 160 de țări, iar totul
funcționează perfect. De ce să riști cu ceva
nou, nesigur și să-ți investești economiiile
sau un împrumut de la bancă?

Cum vedeți un candidat
ideal pentru oportunitatea
Forever?
Dora: Dacă unii cred că există un candidat
ideal în funcție de pregătire profesională,
vârstă sau orice alt criteriu, probabil
că-i vom surprinde – echipa de FBO a

Forever Interviu

României este foarte diversă. Indiferent
de nivelul ocupat conform Planului de
Marketing, avem persoane cu tot felul
de “background”-uri, dar cei de succes
au ceva în comun. La un moment dat au
început să muncească perseverent, nu s-au
mai lăsat opriți de nimeni și de nimic.
Restul, aproape că nu contează. Obișnuim
să spunem că oricine poate ajunge oriunde
în Forever prin munca proprie și cu o
atitudine pe măsură.

Dezvoltarea personală este
un atu indispensabil?
Gabor: Acest element devine indispensabil
la un moment dat. Ideal ar fi să te ocupi
de asta pe măsură ce avansezi pe treptele
Planului de Marketing, căci o echipă din
ce în ce mai mare necesită capacități de
leadership pe care de multe ori nu le ai
atunci când te alături companiei.
Dezvoltarea personală te ajută să te
autoevaluezi continuu, te face capabil
să găseşti soluții și să cultivi mentalitatea
necesară pentru a depăşi mai ușor
obstacolele inevitabile pe drumul către
succes. Dacă găsești sprijin în acest sens de
la echipa căreia te-ai alăturat și vei avea parte
de o “școală” de dezvoltare personală, ai o
considerabilă şansă în plus pentru a reuși.
Din fericire astăzi există nenumărate
oportunități de acest gen – fie că vorbim de
cărți de specialitate, de informații împărtășite
de linia sponsorială sau de persoane
specializate în această temă din afara
Forever, atât în țară, cât și în străinătate.

Care ar fi nivelul la care un
FBO ar putea să-și înceteze
activitatea și să spună,
“gata, am ieșit la pensie”
sau “gata, mă simt realizat”?
Dora: Şi în România, și în celelalte ţări
Forever există o mulţime de FBO cu o
situație financiară la care oamenii obișnuiți
nici nu îndrăznesc să viseze. Veniturile
obținute din Forever pot fi mult mai
consistente și mult mai sigure decât orice fel
de pensie.
Probabil că mulți începători au un plan
concret de a ieși la un anumit moment dat
“la pensie”, să se retragă din activitatea
zilnică și să se bucure de roadele muncii
depuse. E posibil şi este și de înțeles. Doar
că, după câte am observat în toţi aceşti
ani, se petrece exact contrariul. Nu numai
că n-avem “pensionari Forever”, dar cei cu

vechime în companie se implică adesea la
fel de energic și activ ca la începuturi.
Motivul este extrem de simplu şi nu
încetează să mă emoţioneze. Îl văd şi la
ceilalţi, îl trăim şi noi, în calitate de Country
Manageri – fiind alături de companie și de
echipă o perioadă îndelungată, activitatea
Forever devine un stil de viață, iar echipa se
transformă cu adevărat într-o a doua familie.
Este o muncă pe care oamenii o fac cu
pasiune, cu bucurie, cu totală dăruire, nu
seamănă în niciun fel cu o obligaţie, cu
o povară. Este un stil de muncă foarte
cuprinzător, foarte generos, foarte incitant.
De ce ar renunța cineva să-şi ajute semenii
şi să călătorească alături de echipă pentru a
sta retras?
Evident, legat de pensie, dacă cineva
şi-ar dori totuşi să mai încetinească puțin
motoarele, se poate considera independent
din punct de vedere financiar începând de la
nivelul de Manager Nestemată, dacă a reușit
să pună bazele unei echipe puternice.

Familia Forever este chiar o
familie?
Gabor: Da, este o familie de suflet, o familie
unită prin idealuri comune şi prin pasiuni
comune. Oameni care împărtăşesc aceleaşi
valori – valorile lui Rex Maughan, oameni
care lucrează, se distrează împreună şi care
formează relații mult mai profunde decât la
un obișnuit loc de muncă.
Există o relație specială între FBO care
poate trece peste echipele proprii, peste
țări și continente. Și există o relație afectivă
extrem de strânsă între FBO și fondatorul
companiei, președintele companiei și
vicepreședinții acesteia.
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Fie că vorbim de Rex Maughan, Gregg
Maughan, Navaz Ghaswala, Aidan O’Hare,
Peter Boots sau ceilalți membri ai Comitetului
Executiv, prezența, căldura şi sprijinul lor se
simt zi de zi. Chiar îi simțim aproape. Această
latură umană și asemenea sentimente
intense credem că sunt o caracteristică
aparte a companiei noastre.
Și pe această cale dorim să le mulțumim
pentru toată încrederea investită în noi și în
toți FBO din România, cărora de asemenea
le suntem extrem de recunoscători, pentru
tot ce au realizat de-a lungul celor 20 de ani.

Cum vedeți Forever
România peste 20 de ani?
Dora: Țelul nostru cel mai important este să
ajungă produsele Forever la fiecare familie
din România, cu băuturile noastre îndrăgite
să înceapă ziua fiecărui om. Avem încredere
în puterea echipei noastre, avem încredere în
liderii minunați de azi şi de mâine ai echipei
noastre. Ei au fost și rămân motorul reușitelor
din companie. Dragostea pentru valorile
Forever, pentru produsele Forever, pentru
stilul de viaţă Forever vor da roade şi cred că
nimic nu ne poate împiedica să urcăm şi să
fim și în următorii 20 de ani în topul Forever
nu doar european, ci și internaţional.

Gabor: Anul acesta este cu totul special
pentru Forever România. Unele lucruri nu
pot fi cumparate, au o valoare neprețuită
și credem ca cel mai frumos dar pe care i-l
putem oferi lui Rex la împlinirea celor 20 de
ani este succesul nostru, al tuturor. Cea mai
bună măsură a recunoștinței noastre pentru
el și modul în care îi putem mulțumi este
să continuăm să fim zilnic cele mai bune
versiuni ale noastre, pentru a scrie reușitele
următorilor 20 ani. Pentru că povestea
Forever continuă în țara noastră... și este
scrisă împreună cu fiecare dintre voi.

Dora & Gabor:

Mulțumim din inimă
tuturor Forever
Business Ownerilor
și colegilor noștri din
Sediul Central și din
centrele de distribuție
din România și
Republica Moldova
pentru fiecare zi
împreună și pentru
tot ce am construit
până azi. La mulți ani,
Forever România!
foreverliving.ro
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Acum este momentul ideal pentru a-ți reseta mintea și
corpul în vederea atingerii obiectivelor pe care ți le propui
pentru noul an. Iar programul C9 a fost conceput să facă
exact acest lucru pentru tine. Acceptă provocarea C9 a lunii
Ianuarie în lumea Forever și bucură-te de rezultate, dar și de
un „bonus” generos: restartarea afacerii tale încă din prima
lună a lui 2019.
Luna ianuarie te provoacă să arăți și să te simți mai bine. Ține programul
C9 împreună cu echipa ta și cu cei dragi și împărtășește beneficiile pe
rețelele de socializare și în comunitatea noastră de FB: Forever FIT
Romania și dă afacerii tale impulsul de care are nevoie pentru reușitele
din noul an.
Lumea globală Forever ți se alătură în această provocare toată luna
Ianuarie. În plus, pe lângă beneficiile extraordinare pe care le obții
pentru organism și afacere în urma programului, te și premiem.
Lansăm un concurs care să te motiveze și să-ți ofere șansa ca
reușita celor 9 zile să devină o atracție pentru cei din jur – C9 Selfie
Challenge. Cumpără-ți pachetul C9, fă-ți un selfie cu el în
perioada 7 - 31 ianuarie, postează-l pe pagina ta de Facebook,
însoțit de hashtag-urile #BeResolute și #FacemRomaniaFIT și
ai șansa de a câstiga o bicicleta de fitness performantă. Rămâi
aproape de noi pentru mai multe informații legate de concurs!

De ce programul C9?
Combinația de Forever Aloe Vera Gel și suplimente alimentare gândită
de experți de renume mondial în domeniul nutriției și sportului este
exact ce are nevoie corpul tău pentru a arăta și a te simți mai bine.
Cum se întâmplă acest lucru? Eliminând toxinele care împiedică
organismul să absoarbă maximum de nutrienți din alimente. Începi să
te simți mai ușor și mai energic, pielea arată mai bine și dobândești
abilități noi de a-ți controla impulsurile și apetitul, astfel încât să-ți atingi
obiectivul. Finalizarea programului înseamnă un plus de sănătate, un
nou început pentru tine și afacerea ta, o încredere mult mai mare în
tine și posibilitatea ca, prin experiența personală cu produsul, să-i
ajuți și pe alții să experimenteze toate aceste beneficii spectaculoase.
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Este adevărat. C9 este un program ușor
de urmat, datorită faptului că ai în pachet
produsele necesare pentru cele nouă zile,
rețetele și informațiile complete despre
fiecare zi și despre program, pașii detaliați
și instrumentele necesare, însă călătoria la
finalul căreia ești un nou TU, care arată și se
simte mai bine, va fi una care îți va testa limite,
abilități, voință, rezistență etc. Dar un lucru
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cert, observat de sutele de mii de persoane
din toată lumea care au testat programul,
este că satisfacția pe care o ai cu fiecare
zi în care reușești să avansezi spre finalul
programului este neprețuită și reprezintă o
cărămidă în plus la a te cunoaște mai bine
și a-ți dovedi că poți să îți atingi obiectivele,
oricât de provocatoare ar fi.

2019 arată și se simte deja
mai bine, pentru că începe
cu un nou TU.

Ce include
pachetul C9?

 Broșura completă cu informații despre program,
rețete, sugestii și sfaturi pentru fiecare zi în parte
 Centimetru
 Shaker personalizat Forever
 2 X Forever Aloe Vera Gel
 1 x Forever Lite Ultra (Vanilie sau Ciocolată)
 Forever Garcinia Plus (54 de capsule moi)
 Forever Fiber (9 pliculețe)
 Forever Therm (18 tablete)

Dă și tu mai departe succesul
tău cu programul C9!
Ei au testat:
„Programul C9 a schimbat multe în viața mea - 3 kg în minus, o stare de bine ce persistă și
după terminare și o nouă viziune asupra alimentației. Acestea sunt principalele schimbări. Deși
primele două zile au însemnat o serie de provocări (poftă de dulciuri și băuturi carbogazoase),
din a treia zi a programului, lucrurile s-au schimbat și au devenit mult mai prietenoase. Am
recomandat programul și altor 3 prieteni, extrem de încântați de ceea ce au văzut la mine.”
Albert Moșneanu
„Este incredibil cum te simți în cele 9 zile în care ții programul. Să uiți de
balonare, de senzația de „plin” de după fiecare masă, să te simți mai
ușor, pielea ta să arate înzecit mai bine decât de obicei – acestea sunt
lucruri care au fost observate de toți din jur. O parte dintre ei deja țin
acest program, alții au spus că vor da startul acum, după sărbători. Este
ușor să promovezi acest pachet, atunci când rezultatele se văd pe tine.”
Andra Ivanovici
„C9 este o provocare, într-adevăr, dar merită. Mie mi-a testat foarte mult limitele și voința. Dar
dincolo de rezultatele firești – o pierdere ușoară a kilogramelor, un tonus mai bun, o stare de
bine – cel mai mult mi-a dovedit că pot să am încredere în mine și în ceea ce îmi propun. Ceea
ce se dobândește cu greu în ziua de astăzi. Am rămas cu obiceiul de a bea multă apă/ceai
neîndulcit, ceea ce este un alt bonus, deoarece nu consumam lichide multe, și porțiile mele de
mâncare s-au diminuat considerabil.”
Sandra Ion

foreverliving.ro
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a aspira la
2019 stă sub îndemnul unei
campanii globale Forever #BeResolute (#FiiHotărât)
- care face trecerea de la
rezoluții, aspirații, dorințe
la fapte și, în final, la
succesele mărețe pe care
ți le propui în noul an.
Campania #BeResolute este o inițiativă
globală Forever, gândită strategic pentru
a oferi tuturor consumatorilor, pasionaților
de sport și stil de viață sănătos, Forever
Business Ownerilor în devenire sau cu
experiență startul perfect de an în afacerile
lor. Va dura trei luni: ianuarie – martie 2019,
are scop motivațional, informativ și îți va
oferi instrumentele necesare pentru ca
business-ul tău să cunoască succesul încă
din luna ianuarie.

Prin campania #BeResolute
(#FiiHotărât) ne asumăm,
împreună, că reușim
tot ce ne propunem. Să
#FiiHotărât înseamnă să
intri în Noul An cu viziune și
curaj. Este modul prin care
vrem să consolidăm un
succes temeinic la început
de an.
Hotărârea se traduce prin
combinația de curaj și
perseverență, care te menține
în echilibru atunci când
oscilezi între eșec și reușită.
Să fii hotărât nu are nimic de-a
face cu scrierea unor rezoluții
pe hârtie și are totul de-a face
cu aventurarea în necunoscut,
acolo unde descoperi că
ești capabil de mult mai mult
decât ți-ai închipuit vreodată.
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”Acum, pe măsură ce ne îmbarcăm
la bordul unui nou an uimitor, mă
gândesc la curajul de care ai nevoie
să fii hotărât, chiar și atunci când
înseamnă să-ți depășești limitele.
Noul Forever Aloe Vera Gel este cel
mai bun exemplu. Când Forever
a decis să reinventeze ambalajul
și formula produsului vedetă al
companiei, știam că va fi o schimbare
majoră, având în vedere că am
folosit același gel zeci de ani. Ne-am
dat seama că atât consumatorii,
cât și Forever Business Ownerii cu
experiență vor fi nesiguri în legătură
cu schimbarea. Cu toate acestea,
întreaga echipă implicată în proiect
știa că o mișcare atât de curajoasă
era și cea corectă pentru un produs
atât de important. Ne-a permis
să adăugăm mai multe straturi de
protecție, să obținem gelul printr-un
proces aseptic, fără conservanți, și
să contribuim astfel și la creșterea

Campanie #BeResolute 11

în 2019
substanțială a absorbției de nutrienți în
organism. Aspectul modern și îndrăzneț
și materialul 100% reciclabil folosit au
atras din plin atenția, au oferit un aer
proaspăt brandului nostru și ne-au făcut
să fim văzuți ca o companie inovatoare,
orientată spre viitor. Dar nu doar noi, cei
din sediul central, am făcut o mișcare
îndrăzneață în 2018. Peste tot în lume,
consumatorii Forever au făcut pasul
curajos prin îmbrățișarea oportunității
de business, devenind FBO, și au
ales să-și schimbe viața cu produsele
noastre. Dacă te gândești să explorezi
o nouă oportunitate, te încurajez să faci
o mișcare îndrăzneață în 2019. Înfruntă
necunoscutul și îmbarcă-te curajos
într-o nouă aventură. Există un vultur în
fiecare dintre noi, care are hotărârea de
a atinge noi înălțimi. Este acesta anul în
care îți vei întinde aripile și vei zbura?”
– este mesajul transmis de președintele
companiei, Gregg Maughan, cu care trebuie
să intrăm în noul an.

Rămâi aproape de noi și conectat la
paginile noastre de social media, pentru a
afla care sunt etapele campaniei, pentru a-ți
lua dozele optime de motivație și inspirație
de care ai nevoie la început de an și pentru
a parcurge împreună primele etape ale
succesului tău în 2019.

#FiiHotărât… Fii mai bun…
Fii în formă… Fii inspirat...

Fii Forever!

foreverliving.ro
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La premiera celebrului film "Luminile orașului", Albert Einstein și Charlie
Chaplin au mers împreună și au fost aclamați de public, în calitatea lor de
oameni celebri. Se spune că atunci Chaplin i-a spus omului de știință:
"Pe mine mă aclamă pentru că toți mă înțeleg, iar pe tine te aclamă pentru
că nimeni nu te înțelege." Erau doi oameni la fel de celebri, dar fiecare cu
o înțelegere diferită a succesului lor personal.
Vorbim mult în Forever despre succes, dar înțelegem noi
cu adevărat ce înseamnă el? Dacă pornim de la reversul
situației, cum ai simți că nu ai succes? Nu ai avea suficienți
bani? Nu ai avea recunoașterea celorlalți? Ți-ai dori mai
mult timp liber? Toate acestea presupun că situația ta
actuală nu este aceeași cu cea pe care ți-o dorești. Altfel
spus, ele nu sunt aliniate. Succesul nu este legat de o
singură calitate a ta. Este de fapt alinierea între cine ești în
acest moment și unde ai vrea să ajungi. Între ceea ce faci
și ceea ce ai putea, de fapt, să faci.

Există multe forme ale succesului. Unele sunt acolo
ca să te impresioneze - de exemplu vedete, oameni
super-bogați sau câștigători de premii Nobel. Altele te
emoționează în cu totul alt mod – de exemplu o persoană
care se recuperează dintr-un handicap, cineva care se lasă
definitiv de fumat, sau un individ care-și practică meseria
cu pasiune totală. Dar, până la urmă, propria ta definiție a
succesului este cea care contează. Așadar, cum poți alinia
situația în care te afli acum cu cea pe care ți-o dorești?

FOREVER | România & Republica Moldova | Ianuarie 2019 | 237

Forever Afacere 13

Cu realism. În primul rând,
cunoaște-te pe tine însuți. Propria
ta definiție a succesului trebuie să fie
realistă. Ce fel de om ești? Introvertit
sau extrovertit? Ai încredere în tine?
Prea multă? Prea puțină? Îți place mai
mult să dăruiești sau să primești? Ce
te motivează? Ce calități personale
și-au dovedit rezultate de-a lungul
timpului?
Aliniază apoi aceste calități cu lumea
din jurul tău. Găsește mediul potrivit,
cel în care să-ți valorifici cu adevărat
abilitățile personale. Afacerea Forever
îți pune la dispoziție multe instrumente
și metode de lucru. Alege-le pe
acelea care se potrivesc calităților
tale. Dezvoltă-ți abilitățile în armonie
cu rolul pe care ți-l asumi, acela de
FBO. Atunci când vei alinia lucrurile pe
care le cunoști despre tine cu cariera
și oamenii din jurul tău vei constata că
începi să urci și vei avea succes atât
în afacere, cât și în viața personală.
Vei avea parte de fericire și mulțumire.
Cu muncă. Nu te teme că nu ai talent
suficient, că ”nu te pricepi la asta”.
Un studiu făcut de Benjamin Bloom
pe oameni diferiți, de la sculptori
la matematicieni, a demonstrat că
talentul nu controlează, de obicei,
ceea ce poți realiza în viață. Și
atunci te întrebi ce bariere ai în calea
succesului, așa cum l-ai definit, în
mod realist, pentru tine? Răspunsul
este că, în general, nimic nu te poate
împiedica să ajungi acolo unde vrei,
dacă investești timp și efort. Munca
și timpul investit sunt singurii factori
pe care-i poți controla cu adevărat în
ecuația succesului tău.

își pierd viața din cauză că muncesc prea mult. Au constatat că cifra este
comparabilă cu cea rezultată din accidente rutiere. Au inventat și un nume
pentru asta, karōshi, adăugat în dicționar în 2002. Sigur că munca susținută
este necesară pentru a atinge un nivel ridicat de succes, dar asta nu duce la
o viață împlinită și fericită. Cum poți fi însă de succes fără a renunța la timpul
petrecut cu familia și prietenii, fără a suferi de depresii sau suprasolicitare?
O soluție se găsește în expresia ”work smarter, not harder” – muncește mai
inteligent, nu mai tare. Ce poți eficientiza în munca ta astfel încât să atingi
aceleași obiective în timp mai puțin? Care sunt acțiunile care îți aduc cele mai
bune rezultate în vânzări și înscrieri? Ce activități poți elimina sau înlocui fără a-ți
afecta obiectivele, spre a câștiga mai mult timp?
Un alt mod de a găsi echilibrul muncă-viață este să faci și să urmărești un
plan. Un studiu realizat de Robert Epstein pe 30.000 de oameni din 30 de țări
a demonstrat că cel mai eficient mod de a reduce stresul este să ai un plan.
Atunci când știi care sunt obstacolele din fața ta și ai și soluții spre a le trece, te
simți mai ”în control” și, implicit, mai echilibrat. În plus, așa faci lucrurile mai bine.
Dacă succesul înseamnă aliniere între ceea ce ești și ceea ce îți dorești să
ajungi, mediul în care te afli trebuie să fie potrivit. Mă refer aici la cei apropiați ție,
familie, prieteni, oameni din echipă. Dezvoltă relații în special cu cei care simți
că te ajută să devii ceea ce-ți dorești. Susținerea lor contează mai mult decât
îți imaginezi. Îți place să ai mai mulți bani, e bine să fii cât mai sus în Planul de
Marketing, dar pentru a avea o viață de succes ai nevoie și de fericire. Iar relațiile
cu ceilalți sunt cele care-ți aduc această fericire. De aceea, afacerea Forever,
așa cum îți este ea pusă la dispoziție, este mediul perfect în care să ai succes,
echilibru, satisfacție și o viață fericită.

Cu echilibru. Guvernul japonez
a început să înregistreze, în 1987,
numărul celor care literalmente

u
i
ţ
i
c
r
Exe
Distragerile de tot felul sunt mari dușmani
ai eficienței. Un studiu a arătat faptul că
elevii dintr-o clasă aflată în apropierea unei
căi ferate au rămas în urmă cu un an întreg
față de ceilalți, pe parcursul ciclului primar.

Iar cei mai buni programatori au un singur
element în comun: angajatori care le oferă
un mediu de lucru liniștit, ferit de factori
perturbatori. În rezoluția ta de an nou 2019
pune-ți și acest obiectiv. Neutralizează

elementele sau situațiile care-ți distrag
atenția și te împiedică să te concentrezi pe
drumul tău către succes.
Alexandru Israil
Specialist marketing
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Întâlnirea Anuală a Managerilor –
Perioada de calificare: 1 ianuarie – 30 iunie 2019 (6 luni)
Perioada de desfășurare a evenimentului: 20 – 22 septembrie 2019
NIVELUL 1 - MANAGER
 Acumulează minim 180 p.c.
personale & non-manageriale,
dintre care 8 p.c. de la Novus
Customeri* înscriși în perioada de
calificare, acumulate în România
și Republica Moldova, în perioada
1 ianuarie – 30 iunie 2019.
 Fii Activ (4 p.c.) în fiecare lună
din perioada de calificare.
 Acumulează cel puțin 12 p.c.
personale & non-manageriale /
lună, în fiecare lună a perioadei
de calificare.

NIVELUL 2 – MANAGER 60
 Acumulează minim 360 p.c.
personale & non-manageriale, dintre
care 14 p.c. de la Novus Customeri*
înscriși în perioada de calificare,
acumulate în România și Republica
Moldova, în perioada 1 ianuarie –
30 iunie 2019.
 Fii Activ (4 p.c.) în fiecare lună din
perioada de calificare.
 Acumulează cel puțin 12 p.c.
personale & non-manageriale /
lună, în fiecare lună a perioadei
de calificare.

NIVELUL 3 – VIP 100
 Acumulează minim 440 p.c. personale &
non-manageriale, dintre care 20 p.c. de la Novus
Customeri* înscriși în perioada de calificare, acumulate
în România și Republica Moldova, în perioada
1 ianuarie – 30 iunie 2019.
 Acumulează un total de 100 p.c. personale &
non-manageriale / lună, în oricare 2 luni calendaristice
din perioada de calificare (1 ianuarie – 30 iunie 2019).
 Fii Activ (4 p.c.) în fiecare lună din perioada de
calificare.
 Acumulează cel puțin 12 p.c. personale &
non-manageriale / lună, în fiecare lună a perioadei
de calificare.

*În acumularea celor 8, 14, respectiv 20 de puncte credit se vor lua în calcul punctele credit provenite exclusiv de la persoanele
Novus Customerii înscriși în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019, până la calificarea acestora la nivelul de Asistent Supervizor.

Detalii și condiții de participare – MANAGERI
NIVELUL 1

NIVELUL 2 – MANAGER 60

NIVELUL 3 – VIP 100

Orice Manager care îndeplinește
condițiile de calificare pentru
Nivelul 1 poate participa la
Întâlnirea Anuală a Managerilor din
2019 achitând o taxă de participare
de 250 lei / persoană, ce asigură:

Managerii calificați la Nivelul 2 vor fi
recompensați de companie după cum
urmează:

Managerii calificați la Nivelul 3 vor fi recompensați de
companie după cum urmează:

 acces la sesiunea specială de
instruire dedicată Managerilor din
ziua de sâmbătă
 prânzul și cina festivă de
sâmbătă

 2 nopți de cazare (vineri și
sâmbătă)
 Cina specială de vineri
 Acces la sesiunea specială de
instruire dedicată Managerilor
(sâmbătă)
 Prânzul și cina festivă de sâmbătă

 2 nopți de cazare (vineri și sâmbătă)
 Prânzul și cină specială de vineri
 Seminar VIP cu invitat surpriză (vineri)
 Cadouri exclusiviste VIP
 Acces la sesiunea specială de instruire dedicată
Managerilor, prânzul și cină festivă de sâmbătă
 Servicii speciale SPA

Micul-dejun este inclus pentru nivelurile 2 şi 3. Cina de vineri este exclusiv pentru nivelurile 2 și 3.
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– Sovata

2019

IMPORTANT
Orice FBO care se califică Manager în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019, acumulează 12
p.c. personale & non-manageriale și este Activ (4 p.c.) în fiecare lună rămasă din perioada
de calificare după ce atinge nivelul de Manager va fi invitatul companiei la Întâlnirea Anuală a
Managerilor (seminarul de instruire și cina festivă din ziua de sâmbătă). Managerii titulari pot
aduce soțul / soția sau un Manager care nu s-a calificat la acest stimulent.
Întâlnirea Anuală a Managerilor este un eveniment dedicat instruirii și socializării, prin urmare
copiii NU au acces la sesiunile de instruire și mesele organizate de companie (conform celor
descrise mai sus în regulile de calificare).
Managerii care nu sunt calificați la niciunul dintre nivelurile de mai sus vor putea participa la
Întâlnirea Anuală a Managerilor 2019 (seminarul de instruire și cina festivă de sâmbătă) dacă
îndeplinesc următoarele condiții:
 Să fie Activi (4 p.c.) în fiecare lună a perioadei de calificare (1 ianuarie – 30 iunie 2019).
 Să acumuleze lunar cel puțin 12 p.c. personale & non-manageriale în perioada de
calificare.
 Să achite o taxă de participare de 500 lei / persoană (TVA inclus).
Regulile de calificare sunt disponibile în contul de FBO pe foreverliving.com, în secțiunea Stimulente.

ÎNTÂLNIREA ANUALĂ A ACTIVILOR – SOVATA 2019
Perioada de calificare: 1 ianuarie – 30 iunie 2019 (6 luni)
Data evenimentului: 21 septembrie 2019
 Calificarea este deschisă oricărui FBO care la 1 ianuarie 2019 (începutul perioadei
de calificare la Întâlnirea Anuală a Activilor) se află la nivelul de Asistent Supervizor,
Supervizor sau Asistent Manager.
 Trebuie să fii Activ (4 p.c.) în fiecare lună a perioadei de calificare.
 Dacă ești Novus Customer și te califici la nivel de Asistent Supervizor în luna ianuarie
2019 și în restul lunilor din perioada de calificare ești Activ (4 p.c.), vei fi pe lista
participanților la evenimentul de la Sovata.
 Orice FBO care îndeplinește condițiile de mai sus poate participa la Întâlnirea Anuală a
Activilor din 2019 achitând o taxă de participare de 50 lei / persoană (ce asigură acces,
în ziua de sâmbătă, la seminarul de instruire pentru Activi și cina festivă).
Regulile de calificare sunt disponibile in contul de FBO pe foreverliving.com sectiunea Stimulente
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16 Club Forever

CLUB100

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

Gizella & Marius Botiş

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Dumitru Ionuț Stroe

Vajda Katalin

Nagy Ernő & Irma

CLUB60

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

Daniel & Maria Parascan

Carina & Sebastian Iacătă

Marius & Milentina Marcus

Viorica & Viorel Moca

Monica & Cristian Lepădatu

Aurel & Veronica Meșter

Liliana Berdan
Niculina & Viorel Ciuchea
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Elena Moraru
Csoma Josif & Melinda
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ECHIPA FOREVER ESTE MEREU PREGĂTITĂ SĂ TE SUSȚINĂ.
NE POȚI CONTACTA ASTFEL:

SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:

nPentru informatii legate de marketing – suport_marketing@foreverliving.ro

Forever Living Products Romania HQ

nPentru informatii legate de produse – infoproduse@foreverliving.ro
nPentru informatii legate de comenzi online/Tel Verde –
suport_comenzi@foreverliving.ro

Forever Living Romania HQ

nPentru informatii legate de situatia punctelor credit –
suport_as400@foreverliving.ro

Forever Living Products Romania

nPentru informatii despre plata bonusurilor, fişe bancare, proceduri de
înregistrare fiscală – suport_contabilitate@foreverliving.ro

Forever Living Products Romania HQ

nPentru alte tipuri de informatii – suport_office@foreverliving.ro

Forever Living Products Romania HQ

Joi, 24 ianuarie, centrele de distribuție Forever din
toata țara sunt închise.

www.foreverliving.ro

Vă așteptăm pe foreverliving.ro, unde vă stăm cu drag
la dispoziție 7 zile din 7 pentru plasarea comenzilor dorite.

1 ianuarie - 28 februarie
Află mai multe detalii despre stimulentul care îți schimbă afacerea în 2019 din
e-mailul nr. 2 al acestui an!

SEDIU CENTRAL (BUCUREŞTI):
n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852.
021 222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289;
021 222 89 24
aviatorilor@foreverliving.ro
Pentru orice informaţii referitoare la comenzile de produse plasate în
centrul de distribuţie din Bucureşti, după orele 17:00 puteţi suna la
numărul 0728 88 00 41.
PROGRAM:
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.
Puteți afla informații complete despre programul și adresele tuturor Centrelor de Distribuție Forever de pe foreverliving.ro.

foreverliving.ro

18 Calificările lunii decembrie

Calificările lunii decembrie
Supervizori

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

Nume

Localitate

Sponsori

Estera Apostu
Maria Raluca Bunoiu
Florina-Gheorghina Dan
Simona-Marieta Enache
Alina Mihaela Frățilă
Gáll Kristóf Efraim
Anca Golijan
Olivia-Andrada Holhos
Ionica Iovan
Casian Ionuț Jurjuț
Raluca Mihaela Mare
Georgiana Loredana Milescu
Nagy Kinga Amalia
Rebecca-Eunice Pelmus
Ioana-Adriana Popescu
Gabriella Póra
Constantin Marian Puianu
Georgiana-Roxana Sava
Diana Stragea
Andreea Cristina Stuparu
Ștefan Adrian Susanu
Szász Brigitta
Szatmári Beáta-Gréta
Mariana Tifrea
Nicoleta & Daniel Topciu
Gloria Camelia Topciu
Dorina-Marioara Vlaicu
Ștefan Antohi

Comănești, BC
Moșnița Nouă, TM
Cavnic, MM
Constanța
Brașov
Petreu, BH
Timișoara
Oradea
Craiova
Oradea
Brașov
București
Oradea
Târgoviște
Iași
Oradea
Timișoara
București
Arad
București
Tecuci, GL
Târgu-Mureș
Oradea
Bocșa, CS
Năvodari, CT
Constanța
Lugoj, TM
Copanca, Rep. Moldova

Daniela Apostu
Lavinia Lia Horga
Rafael-Valer Loghin
Mihaela Naum
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Răzvan Alexandru Pop
Andreea Cristina Miclea
Viorica & Viorel Moca
Marinela Tuțuleasa
Claudia Jurjuț
Gizella & Marius Botiș
Carina & Sebastian Iacătă
Viorica & Viorel Moca
Viorica & Ștefan Roșu
Gabriela & Vasile Ghivirigă
Nagy Kinga Amália
Sanda Daniela Streinu
Haidița Baștavela
Nagy Ernő & Irma
Georgiana Loredana Milescu
Irina Olimpia Susanu
Butean Előd Béla
Timar Adrienne
Carina & Sebastian Iacătă
Lucica & Emil Negru
Nicoleta & Daniel Topciu
Lavinia Brustureanu
Tatiana & Vasile Tofan

Asistent Manageri

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

Nume
Butean Előd Béla
Roxana Cristina Filip
Ioana Dana Marin
Timár Noémi Magdolna

Localitate
Târgu-Mureș
Timișoara
Cluj-Napoca
Satu-Mare

Sponsori
Gizella & Marius Botiș
Timar Noemi Magdolna
Garofița & Dan Marin
Marius & Milentina Marcus

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

Top 20 p.c. non-manageriale

Gizella & Marius Botiș

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gizella & Marius Botiș
Dumitru Ionuț Stroe
Vajda Katalin
Nagy Ernő & Irma
Daniel & Maria Parascan
Marius & Milentina Marcus
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Elena Moraru
Monica & Cristian Lepădatu
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Niculina & Viorel Ciuchea
Carina & Sebastian Iacătă
Csoma Josif & Melinda
Silviu Ursu
Liliana Berdan
Garofiţa Marioara & Dan Radu Marin
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu
Viorica & Viorel Moca
Vasilica & Dumitru Crăciun

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

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

Nume
Csoma Josif & Melinda
Valentin & Adriana Nițu

Localitate
Sfântu-Gheorghe
Galați

Soaring Manageri

Sponsori
Derzsi Sámuel & Etelka
Doina Ligia Iordache

Forever Business Owneri care au 5 Manageri Recunoscuți sponsorizați în prima generație

Nume
Dr. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu

Localitate
Roman, NT

Calificări Globale

Sponsori
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Forever Business Owneri care s-au calificat global în luna noiembrie.

Supervizori

Localitate		

Sponsori

Monica Cozmescu
Beniamin Vraci

Cladova, TM		
Cladova, TM		

Cristina Moczek
Monica Cozmescu

Asistent Manageri

Localitate		

Sponsori

Alina-Codruța Aluculesei
Manageri

Cintei, AR		
Localitate		

Sefora Herbei
Sponsori

Suzana Niculina Bostioca

Giroc, TM		

Cristina Chiticariu

STIMULENTUL 1

STIMULENTUL 2

Bandi Attila & Izabella

Carina & Sebastian Iacătă

Viorica & Neculai Bărdaşu

Constanța & Dănuț Mei-Roșu

Fiodor Beliman

Viorica & Viorel Moca

Daniel & Ligia Cifor

Valentin & Adriana Nițu

Niculina & Viorel Ciuchea

Mircea & Dana Olariu

Rodica & Ghiță Codoban

Dr. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu

Marian & Dr. Monica Costiță

Iuliana Mirela Popescu

Vasilica & Dumitru Crăciun

Felicia & Siminel Sumanariu

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

Csoma Josif & Melinda

Dumitru Ionuț Stroe

STIMULENTUL 3

Marilena Culişir

Smaranda Sălcudean

Derzsi Sámuel & Etelka

Marcela & Ion Şerban

Romina Doran

Szabó József

Mircea & Raluca Fage

Szabó Éva

Bucurel & Gyöngyike Ghirdă

Marinela Tuţuleasa

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

Andreea Gruia

Top 20 p.c. totale

Gizella & Marius Botiș

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Romina Doran
Kele Mónika
Ramona Vingan
Derzsi Sámuel & Etelka
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Carina & Sebastian Iacătă
Smaranda Sălcudean
Felicia & Siminel Sumanariu
Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu

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

Localitate

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

Nume

Localitate

Adam, Eugenia

Iernut

Botiz, Bianca

Oradea

Adam-Morin, Gabriela-Carmen

Gura Humorului

Brandescu, Cristina

Timisoara

Aghiorghiesei, Diana

Suceava

Brinzei, Mirela

Trusesti

Albon, Bogdan

Cluj-Napoca

Bucataru, Geta

Falticeni

Al-Jabi, Rim

Cluj-Napoca

Bucheariu, Tudorel

Mizil

Amoagdei, Alina

Palanca

Buda, Alina

Baia Mare

Andras, Mihaela

Darmanesti

Bujenita, Gabriela

Targu Lapus

Andrei, Maria Magdalena

Dragasani

Bulac, Marius

Bucuresti

Antoche, Paula

Bicaz

Burcea, Irina

Pitesti

Antohi, Simona

Galati

Burlau, Lidia Simona

Oradea

Anton, Marius

Barcanesti

Butas, Raluca

Seitin

Anton, Roxana

Capatanesti

Butiri, Petronela Niculina

Cornitel

Anutei, Liliana

Tg Ocna

Butnaru, Virginica

Bacau

Apostol, Danut Alin

Popesti Leordeni

Butuca, Nicoleta Simona

Constanta

Arsene, Ecaterina

Galati

Cadar, Monica

Ban

Avram, Nicoleta

Vulcan

Caplescu, Roxana-Gabriela

Ghiroda

Baciu, Mariana

Braila

Carare, Valentina-Gabriela

Iasi

Baius, Ferencz Robert

Luncasprie

Cenea, Victorita

Bucuresti

Bako Biro, Zsuzsanna Judit

Miercurea Ciuc

Cernea, Florin Marius

Oradea

Balaban, Lenuta

Silistea

Chirea, Daniel

Calarasi

Balan, Doina

Galati

Chiriac, Viviana

Oradea

Balasa, Gineta-Atena

Craiova

Chirica, Irina

Iasi

Balea, Cristina

Bertea

Chitcarof, Madalina

Medgidia

Balint, Antonia

Rupea

Chitu, Gabriel Leonte

Com.Moeciu

Baltatu, Monica

Tarnaveni

Cin, Ana

Poienile De Sub Munte

Bancioi, Maria-Lia

Bocsa

Ciorba, Lidia

Republica Moldova

Bara, Angela

Sat.Sindominic

Cirimpei, Anca Daniela

Constanta

Baran, Dumitru

Timisoara

Cirpa, Clavdia

Republica Moldova

Baran, Mihnea

Bacau

Ciupic, Arabela

Buzau

Bardan, Adriana

Reghin

Clipcea, Gigi

Oltenita

Barzu, Lidia

Bacau

Codau, Diana

Medias

Bejan, Mihaiela

Cordun

Cojocaru Bichea, Carmen Camelia

Craiova

Bejenaru, Lenuta

Basta

Coman, Elena

Com. Oniceni

Bertalan, Catti-Ibolya

Uileacu De Munte

Coman, Petruta

Timisoara

Besliu, Daniel

Arad

Coman, Razvan-Aurelian

Pincota

Besliu, Lucia

Suceava

Coneac, Florentina

Iasi

Bezuscu, Alin-Eugen

Suceava

Constantin, Mihaela

Com. Petricani

Bilibok, Csilla

Santimbru

Copacel, Oana-Aurelia

Comanesti

Bira, Cristian Octav

Giurgiu

Coste, Rodamin Florin

Palota

Bitia, Alexandra Daniela

Harlau

Costea, Ilie Laurentiu

Com. Arpasu De Jos

Bizom, Gabriela

Viisoara

Costin, Maria Magdalena

Iasi

Blidariu, Carmen-Eufrozina

Otelu-Rosu

Cristea, Fana

Bucuresti

Bogzoiu, Horatiu Ioan

Brasov

Csiky, Agota-Timea

Arad

Boiangiu, Mariana Camelia

Azuga

Csomor, Mathe Tunde

Sat Porumbenii Mari

Bolinger, Brigita

Foieni

Cuciulatan, Simona

Baia Mare

Borzas, Erzsebet Ilona

Sintion

Cuciureanu, Veronica Sofia

Brasov
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Cucos, Daniela

Republica Moldova

Jurcan, Persida

Sat Berechiu

Danet, Corina Ramona

Tirgu Jiu

Kerepesi, Julianna

Valea Lui Mihai

Danieliuc, Cristina-Florentina

Com. Siminicea

Khshan, Mohannad

Giroc

Danilescu, Otilia

Diosig

Kiss, Andrea

Turda

Danis, Adriana Catalina

Medgidia

Kiss, Csaba

Cristuru Secuiesc

Danis, Mihail

Bacau

Kollo Csibi, Lorant

Ditrau

Darii, Nina

Republica Moldova

Kovacs, Katalin

Sanpetru

Diaconescu, Adriana

Oradea

Lacatusu, Ioana Laura

Bacau

Docef, Iris

Galati

Loghin, Elena

Falticeni

Dochita, Anca Elena

Mogosesti-Siret

Lucaci, Catalina

Bacau

Dreghici, Nita

Arad

Lukacs, Szilvia

Odorheiu Secuiesc

Dume, Roxana Adriana

Luncasprie

Lungu, Tatiana

Republica Moldova

Enea, Elena-Florentina

Sinaia

Lupulescu, Cristian

Lugojel

Enyedi, Lidia

Bocsa

Maican, Florin

Lechinta

Erhan, Svetlana

Republica Moldova

Manciu, Adriana Valentina

Beius

Feher, Gizella

Ciumani

Manciulea, Viorela Elena

Brasov

Fekete, Gabriela

Petreu

Marcov, Daniela

Stanciova

Fila, Carmen Renate

Timisoara

Marincas, Nicoleta

Timisoara

Filip, Viorica

Iancu Jianu

Markus, Ferenc

Timisoara

Filoteanu, Mariana

Falticeni

Matei, Silviu

Cluj

Fori, Sebastian Alexandru

Satu Mare

Mathe, Anna Erzsebet

Sat. Braduti

Gadiac, Virginia Gabriela

Bucuresti

Meda, Ecaterina

Timisoara

Ganga, Maria

Piatra Neamt

Menyhart, Emoke

Od.Secuiesc

Georgescu, Alina-Carmen

Valenii De Munte

Micula, Raluca

Timisoara

Gheorghe, Ionela Daniela

Dragalina

Mihai, Vasilica

Targu Carbunesti

Gherghinoiu, Constantin

Braila

Mihordea, Alina Ioana

Iasi

Ghilase, Mariana Angelica

Vaslui

Mihutescu, Doina

Craiova

Gigina, Daniela Sorina

Alexandria

Miklos, Kinga Zsuzsanna

Sat Fotos

Giurgica, Lidia

Sabaoani

Miresan, Paraschiva

Bucuresti

Gliga-Faraon, Camelia-Marina

Stefan Cel Mare

Mironescu, Gabriela Elena

Iasi

Gradinaru, Ionut-Marian

Alexandru Vlahuta

Mirsu, Mihail Catalin

Calarasi

Gridan, Olimpia Mary

Brasov

Mitea, Liviu-Claudiu

Cisnadie

Grigorescu, Mihail

Podu Iloaiei

Mocanu, Maria Magdalena

Costisa

Grivinca, Oana Cristina

Valea Lupului

Mohora, Camelia

Craiova

Grozescu, Daniela

Cimpulung

Moisa, Craita-Adina

Com. Tamasi

Gyorgy, Margit Monika

Sat. Sincraieni

Moisii, Elena

Iasi

Hofman, Gabriela

Constanta

Moldovan, Elena

Feleacu

Holdur, Constantin

Pascani

Munteanu, Irina

Iasi

Huluba, Ioan

Bacau

Muresan, Simona

Baia Mare

Ianculov, Daniela Claudia

Livezile

Mustafa, Aise

Constanta

Ichim, Mirela

Constanta

Mut, Andreea Maria

Lapus

Iclodean-Lazar, Magda

Cluj

Nagy, Annamaria

Oradea

Incze, Lorand

Tg.Secuiesc

Nagy, Zsuzsanna

Viile Satu Mare

Ionescu, Andreia Roxana

Com. Brazi

Neag, Andrea Ioana

Caporal Alexa

Irimescu, Daniela

Ploiesti

Neagu, Ana

Lumina

Istrate, Maria

Constanta

Negoita, Irina

Dudesti

Ivan, Aurelia

Ploiesti

Negrea, Ioana Tiberia

Cluj-Napoca

Ivascu, Georgeta

Com. Mirsa

Nesteriuc, Gabriela

Cluj-Napoca

Jiga, Camelia

Baia Mare

Nicola, Diana Gabriela

Craiova
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Nitu, Anca

Constanta

Selejan, Valentina-Simona

Oradea

Novac, Alina

Piatra-Neamt

Sigmirean-Pop, Doina Maria

Bistrita

Oancea, Maria

Pitesti

Silaghi, Anica

Arad

Olari, Ionela Gina

Berchisesti

Silvestru, Stefan

Iasi

Olaru, Stefan

Brasov

Simion, Oica

Buzau

Olteanu, Carmen

Constanta

Socaciu, Nicoleta

Giroc

Oneala, Petrica

Joita

Sogor, Eniko

Miercurea-Ciuc

Padurean, Maria

Brasov

Sovan, Anamaria

Bacau

Palfi, Izabella-Borbala

Satu Mare

Spataru, Minodora-Iuliana

Corbii Mari

Parpauti, Bogdan

Cumpana

Stefanescu, Marius Razvan

Craiova

Pasca, Alina

Timisoara

Stoi, Mircea

Simbateni

Peter, Eva

Od.Secuiesc

Stoica, Liviu Costel

Tecuci

Peto, Sandor

Sacele

Stoler, Galina

Republica Moldova

Petrache, Ecaterina

Republica Moldova

Stragea, Miruna Cristina

Arad

Petrea, Angelica

Braila

Suiugan, Tabita Ancuta

Com. Tauteu

Pex, Felicia Simona

Medias

Surdu, Ileana

Craiova

Pieptea, Claudia Adriana

Targoviste

Szabo, Kinga

Sat Dealu

Pochi, Maria

Bucuresti

Szekrenyes, Elisabeta

Balc

Poenariu, Daniel Calin

Timisoara

Tabarcia, Constantina

Poienari Burchii

Popa, Ioana Andreea

Beznea

Tamas, Emoke

Miercurea Ciuc

Popa, Marius Ioan

Sibiu

Tantica Dinita, Mihaela

Dragodana

Popescu, Irina Ioana

Mioveni

Tarca, Marilena

Pascani

Popescu, Tudora

Bucuresti

Tatiana, Nacov

Republica Moldova

Popus, Ramona-Elisabeta

Timisoara

Tinichigiu, Dana-Mihaela

Bucov

Portik, Barbara

Ditrau

Toth, Diana

Oradea

Porumb, Ioana

Bucuresti

Tripon, Florian

Tusa

Prisecari, Alexandr

Republica Moldova

Truscan, Adriana

Galati

Puiu, Oana Claudia

Giurgiu

Tusa, Ana

Bacau

Purtan, Eunicia

Pecica

Udvari, Gizella

Sat Sancraieni

Raclea, Corneliu

Vaslui

Vadas, Beatrix

Oradea

Railean, Natalia

Republica Moldova

Vaida, Cristian George

Giroc

Rat, Valer Gratian

Lupeni

Vasile, Steluta

Constanta

Rebegea, Maria

Iasi

Vasiliu, Doinita

Sulina

Rechisan, Petru Dorin

Criseni

Visnyei, Monica

Timisoara

Rednic, Gabriela Lacramioara

Cluj

Vitonesc, Oana Diana

Rovinari

Repede, Adrian

Voluntari

Vojtek, Monika

Oradea

Roman, Raluca Andreea

Brasov

Zagoret, Cristina

Stefan Voda, R. Moldova

Romasc, Liliana-Jenica

Galati

Zoldi, Codruta

Sibiu

Rosca, Irina

Targoviste

Rusu, Alina

Republica Moldova

Rusu, Elena Mihaela

Brasov

Sajti, Viktoria

Rosiori

Salaru, Diana Elena

Bacau

Saloschi, Andrada

Sieu

Sandor, Ida

Timisoara

Sara, Angelica

Bistrita

Sarbu, Laura

Constanta

Savescu, Irina

Saucesti

Schwab, Lavinia

Bucuresti
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Sărbătorim împreună
succesele tale din
16 Februarie

25 Mai

FLP pentru Europa, Asia & Marketing

în lume, Dublu Diamant Manager. Diamant
Eagle Manageri, Membri Executivi GLT

Invitați speciali:
Aidan O'Hare, Senior Vicepreședinte
Szabó József, Safir Manager și

Invitați speciali:
Rolf & Dominique Kipp, FBO nr. 1

Membru GLT

24 August

16 Noiembrie

Brașov, Lux Divina, Sala Dacia
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