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Consider că profunzimea caracterului tău și deschiderea
către nou depind de dimensiunea lumii în care trăiești. Nu mă
refer la dimensiunea reală a întregii lumi, ci la acea zonă mică
în care locuiești, îți desfășori activitatea și trăiești zi de zi. Cu
programul nostru încărcat, angajamentele profesionale,
obligațiile familiale și provocările zilnice cu care ne
confruntăm, lumea noastră poate părea foarte mică.
Mark Twain a scris că mentalitățile
deschise, sănătoase, generozitatea și
lucrurile nu pot fi dobândite prin
petrecerea vieții într-un singur loc –
călătoriile sunt fatale pentru
prejudecăți și minți înguste.
Cred că aceste cuvinte sunt mai
relevante astăzi ca niciodată. Cu cât
petreci mai mult timp în aceeași rutină
zi de zi, cu atât este mai dificil să ieși
din ea și să pui lucrurile în perspectivă.
Cu toate acestea, vestea bună este că
poți schimba asta. Cred că atunci
când călătorești și vizitezi locuri noi –
vezi cum trăiesc alți oameni, cum
muncesc, ce obiceiuri alimentare au
– te simți mai conectat la viețile altora.
Pur și simplu, nu este posibil să
călătorești în jurul lumii, să
experimentezi alte culturi și să vezi
oameni diferiți de tine fără să îți
lărgești orizonturile și să îți cultivi
empatia.

ATUNCI CÂND AI O CONEXIUNE
PUTERNICĂ ȘI O ÎNȚELEGERE MAI
PROFUNDĂ A OAMENILOR DIN
DIVERSE ZONE, CULTURI ȘI
CONTINENTE, TE DEZVOLȚI ATÂT CA
PERSOANĂ, CÂT ȘI CA FOREVER
BUSINESS OWNER.

Combinația acestor experiențe, de la
călătoria efectivă până la îmbrățișarea
noilor culturi, mâncăruri și decoruri,
devine ceva ce sălășluiește în sufletul
tău. Nu poți să nu devii mai empatic și
înțelegător și să nu realizezi că ești un
cetățean al acestei lumi.

personal, cât și profesional. Dar nu
este vorba doar despre destinație. Să
fii înconjurat la evenimentele noastre
de mii de FBO din întreaga lume este
o experiență culturală unică, ce îți
oferă posibilitatea de a învăța de la alții
la nivel global.

Din aceste motive, călătoriile sunt în
inima stimulentelor Forever. Raliul
Global și Eagle Managers’ Retreat se
desfășoară mereu în destinații
uimitoare ale lumii, deoarece vrem să
te ducem în locuri în care nu ai mai
fost și să te bucuri sau să
experimentezi lucruri pe care nu ai
ocazia să le faci mereu. Facem
călătoriile o parte importantă din
stimulentele noastre pentru că știm ce
impact puternic pot avea asupra ta și
a afacerii tale.

Atunci când iei decizia să ieși și să
vezi lumea, vei descoperi că locurile
pe care le vizitezi devin o parte din
tine. Empatia, conexiunea și
perspectiva pe care le dobândești vor
îmbogăți fiecare aspect al vieții tale și
nu doar că vor schimba modul în care
privești micul tău colț de lume, dar îl
vor și extinde.

Atunci când ai o conexiune puternică
și o înțelegere profundă a oamenilor
din diverse zone, culturi și continente,
te dezvolți atât ca persoană, cât și ca
Forever Business Owner. Aceste
interacțiuni umane sunt o parte foarte
importantă din Forever și din cum ne
ajutăm unii pe alții să creștem atât
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Mereu al vostru,

Rex Maughan
CEO, Forever Living Products

Mesajul Directorilor Generali
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E RÂNDUL TĂU
SĂ REUŞEŞTI
Ultima lună de primăvară ne-a
adus tuturor evenimente şi veşti
minunate. Chiar în aceste zile
sărbătorim la Stockholm 41 de
ani de la naşterea companiei,
într-o atmosferă de bucurie şi
energie fără egal. Între timp,
o dată în plus Forever Living
Products desfiinţează limitele şi
te provoacă să fii ambasadorul
admirabil al companiei, pentru
că de la 1 mai a început perioada
de calificare pentru stimulentul
Eagle.
Vrei să intri şi tu în clubul celor mai
reprezentativi lideri din întreaga lume?
Cei mai dinamici și cei mai buni dintre
cei mai buni, FBO care îşi confirmă an
de an valoarea?
Dacă eşti hotărât să bifezi stimulentul
Eagle până în 30 aprilie 2020, pe lângă
prestigiul pe care îl obţii, primeşti
răsplata întâlnirii de elită din Bahamas,
un loc unde frumuseţea îţi taie
respiraţia.
Aici vei fi în lumina reflectoarelor, vei
primi aplauzele, admiraţia, energia
pe care o primesc întotdeauna
superliderii. Aici vei avea certitudinea
că eşti unul dintre ei.
Există peste 400 de specii de aloe,
dar cea mai bună e Aloe Barbadensis
Miller, cultivată şi prelucrată de Forever
Living Products pentru a dărui lumii

cel mai performant gel şi cele mai
bune produse pe bază de aloe.

convingător şi inspirator exemplu
pentru echipa sa.

Sunt mii de specii de păsări, dar
numai vulturul este rege. El zboară
cel mai sus, are cea mai ageră privire
şi forţa de a ridica şi a purta prin aer
o pradă cu o greutate de câteva ori
mai mare decât a lui. Cum reuşeşte?
Când şi-a stabilit o ţintă nimic nu-l
poate opri.

Ce dar e mai potrivit pentru vârsta
pe care a împlinit-o compania? Ce
bucurie mai mare credeţi că i-am
putea face lui Rex? Fiţi Eagle, fiţi
măreţia, puterea, succesul Forever.
Dacă ați luat decizia să vă calificaţi,
acum e momentul să începeţi.
Acţionaţi în fiecare zi, fără pauză, fără
ezitare şi veţi reuşi.

Cea mai bună aloe, cele mai bune
produse, compania cea mai solidă,
cele mai generoase stimulente - totul
e pregătit ca tu să-ţi construieşti cea
mai prosperă şi dinamică afacere.
Se spune că lucrurile valoroase au
nevoie de timp, deoarece nu se obţin
peste noapte. Pentru programul
Eagle compania ne pune din nou la
dispoziţie un an întreg în care Eagle-ii
din țara noastră la sfârşitul lunii trecute
să-şi repete succesul pentru care îi
felicităm din toată inima şi să aducă
cel puţin la fel de mulţi coechipieri
alături de ei.
Dacă ei au reuşit, unii chiar de
fiecare dată de când s-a lansat acest
program, pe tine ce te-ar împiedica?
Un an întreg în care orice FBO are 365
de şanse să facă saltul care-i permite
să trăiască la înălţimea spiritului
Forever, transformându-se în cel mai

Abia aşteptăm să ajungem înapoi
acasă, să împărtăşim cu voi tot ce am
învăţat la Raliul din Stockholm. De voi
depinde însă ca toate acestea să dea
rezultate care ridică propria voastră
afacere şi echipa României în topul
ţărilor Forever.
Învăţaţi de la superliderii companiei
din întreaga lume. Toţi acordă atenție
acestui program și se califică Eagle în
fiecare an. Ei au reuşit. E rândul tău să
reuşeşti.
Noi credem în voi și știm că sunteţi pe
drumul care vă duce drept la ţintă,

Dr. Szőcs Gábor & Dr. Szőcs Dóra
Country Manageri Forever România

foreverliving.ro

foreverliving.ro
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Nu există niciun dubiu că tehnologia schimbă
comportamentul consumatorilor. Aceștia au așteptări noi.
Indiferent că este vorba de o livrare în maximum 2-3 zile
sau abilitatea de a cumpăra de oriunde, direct de pe
telefon, domeniul vânzărilor evoluează continuu.

Mulți folosim Amazon pentru confortul
de a face cumpărături la un click
distanță și de a le avea acasă în două
zile. Uber ne face să scoatem
telefonul din buzunar, să deschidem o
aplicație și să fim găsiți oriunde,
oricând în numai câteva minute.
Airbnb ne ajută să planificăm o
vacanță apăsând un singur buton.
Toate aceste companii au un singur
lucru în comun: folosesc tehnologia și
influențează industria, iar toți cei care
vor să concureze cu ei trebuie să se
adapteze.
Tehnologia schimbă și network
marketing-ul, chiar dacă industria
noastră nu a fost mereu afectată de
tendințele din comerțul tradițional.
Deși recomandarea directă – de la
persoană la persoană – este încă în
inima Forever, nu putem ignora
tehnologia și impactul pe care îl are
asupra întregii industrii. Așteptările
consumatorilor s-au schimbat și,
satisfăcându-le aceste așteptări, cu
toții avem o oportunitate grozavă de a
crește.
De aceea, am lucrat intens să ne
asigurăm că ai la îndemână
instrumentele și tehnologia adecvate

pentru a-ți dezvolta afacerea. În SUA
și Canada, lansăm un site nou prin
care vânzarea produselor să fie mai
simplă. Interfața modernă și
prietenoasă permite o căutare mai
rapidă a produselor, oportunitatea
de auto-shipping și o funcționalitate
nouă, care te ajută să înscrii mai
ușor FBO și să îți mărești echipa.
Noua variantă digitală a broșurii Primii
Pași spre Manager și relansarea
aplicației Discover Forever îți oferă
instrumente de training foarte
puternice prin videoclipuri și fișiere de
lucru care vă ajută – pe tine și echipa
ta – să atingeți mai ușor nivelul de
Manager. Am creat, de asemenea, și
am publicat numeroase traininguri
video, webinarii și materiale de
marketing de ajutor în dezvoltarea
tuturor aspectelor afacerii tale.
Toate aceste instrumente digitale sunt
pentru a te ajuta să te adaptezi și să îți
menții afacerea Forever la înălțimea
așteptărilor industriei. Ca FBO, unul
dintre cele mai bune lucruri pe care le
poți face în activitatea ta este să îți
analizezi obiceiurile și să descoperi
cum poți transforma tehnologia într-un
atu pentru creșterea afacerii tale.
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Acest lucru poate însemna să ieși din
zona de confort, dar odată ce o vei
face, cred că vei descoperi câteva
modalități noi pentru a-ți dezvolta
afacerea. Tehnologia îți oferă
oportunitatea unică de a accede la o
nouă categorie de consumatori. Dacă
vrei să îți muți afacerea online și să te
concentrezi pe abordarea
consumatorilor digitali, ai puterea să
faci asta. Totodată, tehnologia îți
permite să-ți dezvolti și afacerea prin
recomandare directă – de la persoană la
persoană – atunci când faci follow-up-ul
consumatorilor și prospecților recrutați
online.
Tehnologia din ziua de astăzi face ca
vremurile pe care le trăim să fie
extraordinare pentru a deveni Forever
Business Owner. Sunt încântat și abia
aștept să văd cum folosești aceste
instrumente incredibile pentru a-ți
dezvolta afacerea la capacitate
maximă.
Continuă să zâmbești,

Gregg Maughan
Președinte, Forever Living Products

Începe vara Forever
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Apără-ți tenul de soare cu ingrediente
valoroase de protecție, îngrijire și
hidratare:

Gel pur de Aloe vera

Extracte din ciuperci și
alte peste 20 de ingrediente
cu proprietăți puternic
hidratante

Extracte valoroase din
plante și fructe

Agenți minerali de
protecție solară cu spectru
larg (SPF 20)
Cod: 557 / PC: 0.145

foreverliving.ro
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Produsul lunii
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Inima muncește non-stop toată viața. Oferă-i respectul de care are nevoie în
fiecare zi cu câteva obiceiuri simple și Forever CardioHealth – suplimentul a
cărui combinație unică de ingrediente satisface nevoile zilnice ale fiecărei inimi.
Organizația Mondială a Sănătății a tras recent un puternic semnal de alarmă anunțând că bolile de inimă reprezintă cauza
a 17.9 milioane de decese la nivel global în fiecare an, adică a nu mai puțin de 31% din totalul deceselor înregistrate anual
în întreaga lume. Trăim vremuri în care bolile cardiovasculare fac ravagii în toată lumea, iar atenția acordată sănătății inimii
este, din păcate, mai puțină ca niciodată. Adoptarea unor obiceiuri de viață simple poate schimba radical aceste statistici și
poate transforma semnificativ viața fiecărei persoane, pornind de la inimă și până la toate celelalte sisteme din organism.
Mergi la medic regulat - asigură-te
că îți faci controalele și analizele anual
sau conform recomandărilor medicului
Asigură-te că dormi suficient
– somnul este esențial pentru
sănătatea inimii, cercetătorii
descoperind că persoanele care dorm
7 ore/noapte au mai puține depozite
de calciu în artere decât cele care
dorm sub 5 ore sau mai mult de 9 ore
Mișcă-te cât mai mult – nu trebuie
să fii un sportiv de performanță sau să
mergi zilnic la sală – specialiștii susțin
că 30 de minute de activitate fizică
moderată pe zi, 5 zile pe săptămână,
îți pot menține inima în formă pe

termen lung – tipul de activitate poate
varia de la simplele plimbări, la urcat/
coborât scări, mers pe jos alert, înot,
dans și până la fitness și alte tipuri de
antrenamente la sală
Alungă stresul și oboseala din
viața ta – pun o presiune enormă
asupra inimii (nu contează ce tip de
activitate te relaxează cel mai mult –
sport, meditație, citit, ascultat muzică,
pictat, scris etc. – asigură-te că face
parte din rutina ta în mod constant)
Fii atent la ceea ce mănânci
– echilibrul este cheia pentru o inimă
sănătoasă; în farfuria ta ar trebui să
existe fructe și legume proaspete în
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cantități mai mari decât alimentele
procesate sau bogate în grăsimi
nocive
Ai grijă la greutate – supraponderalitatea este o ”povară” pentru buna
funcționare a inimii, de aceea, este
important să te asiguri că ai o greutate
în limite normale pentru vârsta și
înălțimea ta
Cultivă-ți pasiunile – fă mai mult din
ceea ce îți place și ești pasionat; să îți
cultivi pasiunile este una dintre cele
mai mari ”bucurii” pe care le poți oferi
inimii tale

Produsul lunii
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Forever CardioHealth vine în completarea acestor obiceiuri sănătoase de viață, care vor oferi inimii tale energia și puterea
de care are nevoie pentru ca tu să fii mereu în formă. Este un supliment alimentar excepțional, conceput pentru
menținerea sănătății aparatului cardiovascular. Cum reușește?
 Întreține nivelul optim al homocisteinei
Vitaminele complexului B prezente în Forever CardioHealth
(respectiv vitaminele B6, B12 și acidul folic) și-au
demonstrat rolul în menținerea nivelului homocisteinei la
valori scăzute, iar această conversie către valori mici este
benefică pentru sănătatea inimii și buna funcționare a
vaselor sanguine.
 Acoperă necesarul de coenzima Q10
Coenzima Q10 este o enzimă produsă în organism
necesară desfășurării normale a proceselor biochimice
din celule (implicit cele cardiace și vasculare). Pe măsura
înaintării în vârstă, s-a raportat scăderea semnificativă a
nivelului ei în organism. CardioHealth furnizează exact
cantitatea suplimentară de coenzima Q10 de care are
nevoie organismul tău.

 Furnizează o combinație unică de antioxidanți
esențiali
Conține o selecție de extracte botanice (din semințe de
struguri, turmeric, Boswellia serrata, frunze de măslin),
despre care studiile au arătat că sunt benefice pentru
sănătatea aparatului cardiovascular. Pe lângă toate aceste
ingrediente, în formula produsului au mai fost incluse
substanțe minerale precum magneziu și crom, importante
pentru sănătatea inimii, lecitina (recunoscută pentru efectul
de lubrifiere vasculară și de mobilizare a lipidelor, cu rol de
prevenire a depunerii lor în pereții vaselor) și vitaminele C și E,
puternic antioxidante.

Toarnă conținutul plicului de Forever
CardioHealth în paharul cu Aloe Vera Gel,
amestecă ușor și savurează în fiecare zi,
iar inima ta îți va mulțumi.

Cod: 312 / PC: 0.133
foreverliving.ro
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Interviu Forever
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Tânără, activă, dornică să învețe mereu și să se dezvolte atât la nivel personal,
cât și profesional, Andreea Gruia, Eagle Manager, a fost dintotdeauna o angajată
model, căreia îi place jobul pe care îl are și totuși își dezvoltă cu succes și o
afacere proprie în peste zece țări. Ce a făcut-o să aleagă, pe lângă cariera de zece
ani în multinațională, și afacerea Forever, dar și cum s-a calificat la unul dintre cele
mai dorite stimulente din Forever, Eagle Managers’ Retreat 2019, ne spune chiar
ea, în rândurile care urmează.
Cum ai descoperit produsele Forever?
Am descoperit produsele Forever în urmă cu 10 ani, prin
intermediul mamei mele. De atunci sunt consumatoare
fidelă. Treptat, ne-am înlocuit toate produsele din casă cu
cele Forever.
Atunci când folosești aceste produse nu ai cum să treci
neobservat, pentru că pur și simplu debordezi de energie,
lucru neobișnuit în zilele noastre, și arăți și extraordinar.
Aud deseori remarca: ”Nu știu de unde ai atâta energie,
dar vreau și eu”. Sunt fana programului C9 și aproape
toate persoanele din cercul meu de prieteni l-au făcut cel
puțin o dată.

De ce ai ales să dezvolți afacerea și ce
schimbări a adus în viața ta?
Sunt absolventă a Facultății de Științe Economice din
Timișoara, specializarea Contabilitate și Informatică de
Gestiune, am o experiență de peste zece ani în domeniul
financiar și am cochetat încă de pe băncile facultății cu
ideea de a avea o afacere proprie.

Mi-a plăcut mereu ceea ce am lucrat până am întâlnit
Forever. Am fost, am putea spune, angajatul ideal –
muncitor, responsabil și mereu disponibil. La un moment
dat, am simțit că lipsește ceva, că în viața aceasta sigur e
ceva mai mult pentru mine decât a munci într-o corporație
- atunci am început să caut.
Am descoperit oportunitatea Forever în urmă cu
aproximativ 3 ani și jumătate din dorința de a face ceva
diferit, ceva doar pentru mine, după un job de 8 ore/zi în
corporație. Căutam un echilibru și o schimbare a stilului de
viață, o comunitate din care să fac parte și alături de care
să mă dezvolt și să îmi cresc valoarea ca om.
Să spun DA acestei oportunități a fost una dintre cele mai
bune decizii pe care le-am luat. Astăzi sunt mai mult decât
recunoscătoare pentru că am avut curaj să spun DA
propriei mele vieți, să învăț și să mă dezvolt, dar mai ales
să fac ceea îmi place și să pot adăuga valoare celor din
jurul meu.
Beneficiile de a avea propria afacere, pe care o dezvolt cu
emoție, pasiune, entuziasm și energie pozitivă sunt imense,
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de aceea vreau să și ofer din
povestea și succesul meu altor
persoane care își doresc mai mult
pentru ele - mai mult timp pentru
familie și copii, o afacere proprie sau
poate o comunitate din care să facă
parte.
Cel mai frumos lucru din lume este
atunci când nu ne mai schimbăm noi
pentru viață, ci schimbăm viața pentru
noi și cei din jurul nostru.
În 3 ani și jumătate, am construit o
afacere internațională în zece țări (în
unele nici măcar nu am călătorit încă),
o echipă și o viață de care sunt foarte
mândră. La începutul anului, m-am
mutat în casă nouă, casă ale cărei
rate se plătesc din stimulentul
Forever2Drive, deoarece eu încă nu am
permis de conducere (dar urmează).

Este prima ta calificare la
Eagle și totodată la un
eveniment global Forever.
Ce te-a motivat spre
această calificare?
Din curiozitate și din dorința de a vedea
măreția acestei afaceri. Într-adevăr,
la doar câteva luni după ce m-am
alăturat companiei, am participat ca
necalificat la primul meu Raliu Global Johannesburg - Africa de Sud - o
experiență de vis, pe care nu o pot
descrie în cuvinte. A urmat apoi Raliul
Global din Dubai.
Calificarea la Eagle este un vis devenit
realitate și încă o confirmare a faptului
că atunci când îți dorești ceva cu
adevărat și muncești în direcția aceea,
reușita e asigurată. Nici nu concepeam
ideea de a nu face această calificare,
mai ales că sunt un model pentru cei
din echipa mea și rezultatele sunt cea
mai bună dovadă că această afacere
funcționează și că dacă eu am reușit,
fiecare dintre ei o poate face.

Ai avut o strategie anume
pentru această calificare?
În echipa din care fac eu parte, Eagle
Manager-ul reprezintă excelența în
această afacere. Îmi aduc aminte că
atunci când a început perioada de
calificare, am avut o discuție cu
Milentina Marcus, Sponsorul și
Managerul meu, referitoare la acest
stimulent și la cât e de importantă
această calificare.
Au urmat apoi întâlniri periodice pentru
a evalua distanța față de obiectivul

stabilit și am încheiat calificarea la
Eagle în aproximativ zece luni.
Familia Marcus e “vinovată” pentru tot
ceea ce trăiesc eu acum și pentru
omul care sunt astăzi. Dumnezeu
lucrează prin oameni, iar eu le sunt
recunoscătoare în fiecare zi pentru
toată îndrumarea și răbdarea - știu că
nu le-a fost ușor. Singura modalitate
prin care le pot mulțumi e să dau și eu
mai departe tot ceea ce am învățat de
la ei. Sunt pur și simplu minunați și un
exemplu pentru mine. Ceea ce au
creat ei e pur și simplu fantastic.

Ce te-a ajutat să îți
păstrezi concentrarea și
atenția pe obiectivele tale?
Bineînțeles că au fost foarte multe
provocări pe parcursul celor 3 ani și
jumătate, de aceea e foarte important
să îți reamintești zilnic de ce ai ales să
faci această afacere. Iar din momentul
în care ai alături de tine o echipă,
oameni care și-au pus visurile în mâinile
tale și care au ales să te urmeze pentru
că tu îi poți ajuta să le atingă, deja nu
mai este doar despre tine, ci despre ei.
Am niște oameni extraordinari alături,
pe care nu mi-aș permite niciodată să
îi dezamăgesc, ei sunt motivația mea.
Pentru că știu că fiecare reușită a mea
e pentru ei o confirmare că și ei o pot
atinge.

9

drumul către Eagle
Manager?
Că nimic nu e imposibil și că fiecare
dintre noi e perfect capabil să atingă
acest stimulent, dacă și-l dorește cu
adevărat și este dispus să muncească
pentru el. Și că oricât de multe
provocări ar întâmpina pe drum, să nu
își negocieze niciodată obiectivul, ci
să-și mărească acțiunile.
Practic, pentru a bifa stimulentul de
Eagle e necesar să faci în continuare
acțiunile pe care se presupune că
oricum le faci zilnic: cunoști oameni
noi și împărtășești oportunitatea de
afacere… de mai multe ori pe zi.

Ce urmează în agenda
succeselor tale Forever?
Vreau să mă calific la Chairman's
Bonus. Iar referitor la obiectivul de
echipă, venim puternic cu cel puțin
încă trei linii de Eagle, pentru că
intenționăm să duplicăm acest
stimulent – Excelența.
Pentru mine, în acest moment,
succesul în Forever se măsoară în
câte vieți ajung să am un impact
pozitiv, câți oameni duc o viață mai
bună pentru că m-au întâlnit pe mine
și au decis să mi se alăture.

Care este stilul tău de
lucru preferat în afacerea
Forever și de ce?
Fiind o fire mai timidă, mi-am dezvoltat
afacerea în proporție de 80% în
mediul online prin intermediul rețelelor
de socializare Facebook și Instagram.
Am creat multe relații online, am
cunoscut multe persoane noi, iar în
prezent, o parte dintre ele s-au
transformat în prietenii.
Dar anul acesta am decis să schimb
strategia: m-am implicat mai mult în
evenimente și am descoperit că îmi
place mult mai mult contactul direct,
iar rezultatele sunt mai rapide, oamenii
sunt superbi atunci când îți acorzi
timp să îi cunoști.

A început deja perioada
de calificare la #EMR20.
Ce ar trebui să știe un
FBO, din experiența
calificării tale, despre
foreverliving.ro
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La finalul săptămânii trecute mă aflam la coadă, într-un magazin
do-it-yourself foarte aglomerat. Când am ajuns în dreptul casieriței, aceasta
se aștepta la o interacțiune tipică – pune marfa pe tejghea, află costul total,
treci cardul prin cititor, ia bonul și pleacă. Dar mi-am propus să schimb mersul
lucrurilor și i-am pus o întrebare: ”În fiecare weekend este așa de aglomerat
la dumneavoastră?” Chipul i s-a luminat dintr-o dată și a intrat în dialog
cu mine, spunându-mi vrute și nevrute despre slujbă, clienți și magazin,
cu o atitudine prietenoasă și deschisă, în timp ce scana produsele și pregătea
documentele de vânzare.
Rezultatul acesta îl obțin de fiecare
dată când, în loc să fiu al 1001-lea
client standard, îmi propun să contest
starea de fapt, statu-quoul. Iar casierul
sau funcționarul public este surprins,
pentru că astfel i se neagă o regulă
construită în minte de-a lungul timpului:
iată încă un client plictisit, la fel ca toți
ceilalți, care a stat la coadă și tot ce

vrea de la mine e să poată pleca mai
repede.
Creierul are nevoie de reguli și
convingeri, pentru o bună funcționare.
El trebuie să poată face presupuneri
cât mai aproape de realitate, în
concordanță cu ceea ce se va
întâmpla în continuare. Convingerile
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vin, în majoritate, din experiențe
trecute. De exemplu, atunci când urci
pe o scară, trebuie să ai convingerea
că treptele sunt solide și că te vor
susține. Dacă ele ar fi elastice, sau
s-ar rupe, ai avea o surpriză, dată de
o altă realitate decât cea la care se
aștepta mintea ta.

Forever Afacere 11

Ce se întâmplă, însă, dacă în unele
situații harta aceasta mentală, pe
care ne bazăm acțiunile, este greșită?
Dacă anumite convingeri corespund
doar parțial sau deloc realității? Ar
însemna că, oricât ne-am strădui să
ne schimbăm atitudinea și să devenim
mai buni în ceea ce facem, tot nu vom
putea ajunge în locul dorit, la atingerea
obiectivelor pe care le-am stabilit.
Pentru că harta nu corespunde
realității.
De aceea, atunci când lucrurile nu
merg cum ne-am dori, merită să
contestăm convingeri proprii și stări
de fapt, prin a le nega. Și să vedem
apoi dacă nu cumva versiunea inversă
e mai aproape de realitate. Iată
câteva exemple de convingeri larg
răspândite, dar departe de adevăr:
E bine să ai o slujbă. Ea îți dă
siguranță și un venit constant.
Nu! Adevărul, pentru majoritatea
oamenilor, este că nu trebuie să fie
angajați, ci trebuie să aibă de lucru.
Poți lucra pentru alții și vei fi plătit
după cum vor aprecia ei, dar poți
lucra pentru tine, și atunci tot câștigul
îți va aparține. Munca este cea care îți
oferă venituri, iar ca FBO îți asigură și
libertate, timp și alte valori cu care să
te identifici.

Dacă pierzi timp, însă, nu ai de unde
lua altul.
A avea propria afacere presupune
muncă epuizantă. De fapt, cei
care sunt obsedați de muncă, îi
dedică timp în detrimentul oricărei
alte activități. Și fac asta pentru a
compensa ineficiența sau pentru că
le lipsește o bună planificare. A deține
o afacere nu înseamnă că afacerea
te deține pe tine. Ea este, de fapt,
instrumentul prin care îți controlezi
timpul, energia, veniturile. Și așa te
bucuri de viață.
Învață din greșeli. Ce poți să înveți
din ele? Doar ce să nu mai faci în
continuare. Dar cât de valoros e acest
lucru? Tot nu știi ce ar trebui să faci.
Mai bine înveți din succes. Acțiunile
și metodele care funcționează, la
tine sau la alții, merită a fi repetate
și chiar îmbunătățite. De aceea este
importantă legătura cu sponsorii, de
aceea trebuie învățat de la un FBO de
succes.

E bine să fii alături de oameni
asemenea ție. Cine se aseamănă,
se adună. Nu! E bine să fii cu oameni
diferiți și, poate, mai buni decât tine
pe anumite domenii, pentru că doar
așa vei progresa. Sigur, este comod
să împărtășești aceleași idei, valori
sau obiective. Te simți relaxat într-un
astfel de mediu. Dar, dacă vrei să
te îmbunătățești, caută să ai de-a
face cu oameni care să-ți conteste
statu-quoul, să te provoace și să te
tragă în sus, pe următoarea treaptă a
dezvoltării personale.
Negarea miturilor, a convingerilor de
zi cu zi, atunci când simți că ele stau
în calea creșterii tale ca FBO, este o
metodă neconvențională, dar eficientă
de înlăturare a piedicilor mentale. Se
poate aplica cu succes și în discuții
cu viitorii sponsorizați, sau cu membrii
echipei tale. În fond, ești aici pentru
că, la un moment dat, ai spus nu stării
de fapt în care te aflai și ai îmbrățișat
cariera de FBO.

Ieșirea la pensie e un lucru bun.
Vei avea în sfârșit timp să te bucuri de
viață. Nu! Adevărul este că încetarea
activității profesionale poate fi ... un
dezastru. Dacă-ți dorești longevitate,
nu lua în calcul ieșirea la pensie.
Sigur că, odată cu vârsta, nu vei mai
avea aceeași energie, dar situația e
compensată de experiență. E bine să
păstrezi un echilibru între muncă și
relaxare, iar Forever este mediul ideal
pentru asta.
Timpul înseamnă bani. Probabil că
această afirmație aparține celor plătiți
la oră. Timpul înseamnă, de fapt, mult
mai mult decât bani. Dacă rămâi fără
bani, există modalități de a face alții.
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Știai că 67% dintre cei care devin Eagle
Manageri se califică și pentru Chairman’s
Bonus, cel mai generos stimulent Forever?
Sunt oameni care au înlăturat bariere
mentale pentru a ajunge acolo.

A început perioada de calificare pentru
Eagle Manager’s Retreat 2020.Ți-ai
propus să participi? Ce bariere îți stau în
cale? Pe ce convingeri se bazează ele?

Cum le poți contesta, pentru a le aborda
din perspectivă opusă, în vederea atingerii
acestui obiectiv?
Alexandru Israil
Specialist marketing

foreverliving.ro
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Când vine vorba de fidelizarea cumpărătorilor, pune-ți întrebarea – cum
ți-ar plăcea ție să fii abordat după ce consumi un produs? Pachetele
F.I.T., unele dintre cele mai căutate la ora actuală, reprezintă o punte
extraordinară spre lumea produselor Forever pe care ar trebui să o
treacă fiecare cumpărător.
Les Brown a spus “Nu este treaba noastră să mulțumim
clienții, treaba noastră este să îi uimim.” Este o abordare
extraordinară pe care să o ai în minte ori de câte ori ești
față în față cu un potențial cumpărător.
Cumpărătorii sunt cei care testează o singură dată
sau doar ocazional produse, pe când clienții sunt fanii
produselor, cei care au descoperit deja calitatea Forever și
au prins gustul stilului de viață sănătos.
Creionează profilul fiecărui cumpărător cu aceeași
acuratețe cu care îl faci pe cel al prospecților pentru
business sau al celor din echipa ta. Notează într-un
carnețel special ce a cumpărat, pentru ce, hobby-urile lui,
ce profesie are, dacă are copii sau nu și alte detalii care

te pot ajuta să îi faci ulterior și alte recomandări care să îi
completeze stilul de viață sau să îl ajute să arate și să se
simtă mai bine.
În plus, astfel de informații te pot ajuta să găsești pârghii
pentru a comunica și construi o relație cu el. Este
recomandat să păstrezi legătura cu el pe social media, la
telefon sau față în față și să abordezi cu el și subiecte care
nu au legătură cu Forever. Atunci când cunoști valoarea
consumatorilor tăi și vrei să îi transformi în adepți ai stilului
de viață Forever, te interesează în mod sincer viețile lor.
Este exact ceea ce diferențiază Forever de restul afacerilor,
de aceea, este important să faci tot ce poți pentru a-ți
dezvolta abilitatea de a construi relații cu cei din jur.
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Dezvoltă-le natural
interesul pentru alte
produse

batoane Fast Break Energy Bar, care
completează perfect stilul de viață F.I.T.
și oferă noilor cumpărători ocazia să le
testeze și să se îndrăgostească de ele.

Un cumpărător Forever ți-a cerut
detalii despre C9, l-a cumpărat,
a urmat programul și s-a simțit
extraordinar. Ce faci mai departe? Cu
siguranță, îți dorești să-l transformi
într-un client fidel sau, de ce nu,
într-un partener de afacere. Însă acea
persoană devine consumator fidel
Forever doar dacă îi menții interesul
pentru produse și stilul de viață
promovat de acestea.

Interesul cumpărătorilor Forever
trebuie să migreze organic către
alte produse. Este recomandat să
își dea singuri seama de calitatea și
valoarea produselor testându-le și
descoperindu-le beneficiile în viața lor.
Practic, tu nu trebuie să depui niciun
efort să-i convingi, deoarece produsele
o vor face în locul tău. Rezultatul este
că ei vor recomanda în mod intuitiv
produsele mai departe altor persoane.
Asigură-te însă că ești o prezență
constantă pe aceste grupuri sau la
aceste întâlniri și că ești activ - ai
mereu de spus o vorbă bună sau un
sfat pentru ei, îi încurajezi constant
etc. Astfel vei câștiga încrederea și
respectul noilor cumpărători.

Primul pas pentru a-l fideliza este să îi
recomanzi o comunitate a persoanelor
care urmează aceste programe.
O alegere în acest sens poate fi
comunitatea creată de companie pe
Facebook – Forever F.I.T. Romania
– unde poate descoperi poveștile
de succes ale celor care au testat
programele. Îi vor întări convingerea
că a făcut o alegere bună.
Poți crea și îi poți recomanda un grup
privat de Facebook în care există
membri din echipa ta care urmează
programele F.I.T. Îl ajută să se simtă
mai confortabil, să fie mai încrezător,
să vorbească deschis despre
obiectivele sau rezultatele lui.
De asemenea, dacă ai întâlniri
F.I.T săptămânale ori lunare cu cei
din echipa ta (sportive, petreceri,
training-uri de nutriție etc.) – îi poți
invita și pe noii cumpărători. Este
o modalitate simplă și eficientă
prin care îi ajuți să înțeleagă mai
bine programele, să împărtășească
entuziasmul cu alte persoane și, de
ce nu, să descopere produse noi.
Poți servi la aceste întâlniri - Aloe
Blossom Herbal Tea, Argi+, FAB X,

De asemenea, permite oamenilor
la aceste întâlniri să posteze păreri
și să pună întrebări nu doar despre
pachetele pe care le folosesc, ci și
despre alte produse pe care le-au
utilizat sau de care au auzit și care le-ar
putea completa stilul de viață F.I.T.
Noile persoane introduse în grup sunt
expuse unor surse noi de inspirație
pentru cumpărăturile viitoare.

Ascultă-i înainte de a le
vorbi
Unul dintre cele mai simple și
importante lucruri pe care le poți
face cu clienții tăi este să îi asculți
în timp ce urmează programul F.I.T.
Întreabă-i pe parcursul programului
care sunt produsele lor preferate din
pachet, cum se simt, ce și-ar mai dori

să schimbe în stilul lor de viață după
terminarea programului.
De exemplu, un cumpărător de C9
ți-ar putea spune că a observat că
părul sau pielea lui arată mai bine de
când a început programul și te-ar
putea întreba ce ar putea face în
continuare (după cele 9 zile) pentru a
păstra aceste beneficii. Este momentul
ideal să îl încurajezi să consume
în continuare gelul de aloe, dar și
să îi explici și recomanzi beneficiile
extraordinare ale unor produse ca
Aloe-Jojoba Shampoo & Aloe-Jojoba
Conditioning Rinse sau Firming
Complex din gama infinite by Forever.

Nicio zi fără Aloe Vera
Gel
Principalul tău scop trebuie să fie
transformarea cumpărătorilor ocazionali
de C9 sau F15 în consumatori fideli de
Aloe Vera Gel – deoarece este produsul
vedetă de ale cărui beneficii are nevoie
oricine… în fiecare zi.
Cel mai onest mod în care poți
promova produsele este să le testezi
mai întâi pe tine și pe cei din jur.
Ce mod minunat de a cunoaște
produsele! Arătând și simțindu-te
mai bine ca niciodată. Nu contează
ce vârstă ai, de unde provii sau ce
condiție fizică ai… dacă urmezi măcar
unul dintre programele noastre F.I.T.,
te asigurăm că nu vei mai înceta să
vorbești despre beneficiile lor celor
din jur. Rezultatele vor vorbi de la
sine, iar tu le vei susține, făcând astfel
cunoscută gama noastră de produse
cu adevărat revoluționare.

foreverliving.ro

14 Rise Against Hunger

Succesul tău Forever

o persoană

salvează

de la înfometare

Mai multe materiale de marketing (unele noi-nouțe) îți stau la dispoziție – în
centrele de distribuție, online și la Tel Verde - ca instrumente valoroase de
creștere a succesului, ajutându-te să promovezi mai ușor produsele și stilul
de viață Forever. Succesul tău bate palma cu generozitatea și faptele bune,
deoarece banii încasați din vânzarea acestora sunt utilizați în campania Rise
Against Hunger, al cărei scop este eradicarea foametei în lume până în anul 2030.
Cană personalizată
Forever

Brățări din silicon personalizate
”The Aloe Vera Company”
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Bilet Success Day

Set flyere produse apicole

Ajută-ți consumatorii să afle tot
ce au nevoie despre produsele
noastre apicole, de care suntem
#ForeverProud.

Set flyere băuturi Aloe Vera
Conținând informații detaliate și
valoroase, flyerele reprezintă un
instrument eficient de comunicare
și prezentare a băuturilor noastre
nutritive din aloe.

Șapcă personalizată ”The Aloe
Vera Company”

Success Day este evenimentul
unde se construiește succesul. Te
așteptăm pe 25 mai, în Sala Dacia
din Brașov (Complex Lux Divina), în
compania a sute de FBO de succes
și a numărului 1 mondial în lumea
Forever – Rolf & Dominique Kipp,
Triplu Diamant Manageri, Diamant
Eagle Manageri și Membri Executivi
GLT. 5 lei din prețul fiecărui bilet
achiziționat (60 de de lei online și
70 de lei din depozite) sunt utilizați
în lupta pentru eradicarea foametei
în lume.

Carnețel Aniversar 20 de ani
Tricoul generozității Forever
RAH
Imediat după Success Day, trecem
la acțiune și începem să pregătim
pachetele cu alimente care vor pleca
spre familiile care au nevoie de ele.
Biletul de intrare la sesiunea de
împachetare este noul tricou galben al
generozității, disponibil deja la vânzare
în toate centrele de distribuție Forever
din țară. Acesta costă 50 de lei, iar
toți banii strânși în urma vânzării vor fi
utilizați în campania RAH.

5 MILLION MEALS
2 YEARS
1 FOREVER FAMILY
foreverliving.com

Ultima șansă la un produs ediție-limitată,
care poate fi oferit cadou la fiecare
prezentare de business pe care o
organizezi sau oricărui potențial partener
în afacerea ta.

Foreverliving.ro & Centrele de
Distribuție
De asemenea, la fiecare comandă
plasată în centrele noastre de distribuție
sau pe foreverliving.ro ai posibilitatea de
a face o donație de minimum 5 lei și de
a asigura astfel mâncarea pe o zi a unei
persoane.

Broșura “De ce Forever?”
Această broșură, cu un look
atrăgător și cu informații prețioase,
oferă răspunsuri la cele mai
frecvente întrebări pe care le
primești în activitatea ta despre
oportunitatea de afacere Forever.

Ajutam impreuna!
Sustinem organizatia
Rise Against Hunger
in lupta pentru
eradicarea foametei in lume.
APASA AICI SI CONTRIBUIE
CU 5 LEI

FINALIZEAZA COMANDA

Scanează QR-ul code-ul fiecărui produs pentru a afla atât prețul, cât și alte
informații utile despre acesta.

#ForeverWeRise
foreverliving.ro

16 Club Forever

CLUB100

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

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

Vajda Katalin

Daniel & Maria Parascan

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Dr. Cristina & Gabriel Cristache

Marian & Dr. Monica Costiță

Elena Moraru

Pethő Roland Tiberiu

CLUB60

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

Dumitru Ionuț Stroe

Marilena Culişir

Liliana Berdan

Constantin & Tania Popa

Carina & Sebastian Iacătă

Constanța & Dănuț Mei-Roșu

Marius & Milentina Marcus
Gizella & Marius Botiş
Csoma Josif & Melinda
Mariana Enii
Valentin & Adriana Niţu
Niculina & Viorel Ciuchea
Andreia Marinela Deac
Maria Pop
Ramona Pop
Monica & Cristian Lepădatu
Ana & Gabriel Piparcă
Silviu Ursu
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Viorica & Viorel Moca
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ECHIPA FOREVER ESTE MEREU PREGĂTITĂ SĂ TE SUSȚINĂ.
NE POȚI CONTACTA ASTFEL:

SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:

nPentru informaţii legate de marketing – suport_marketing@foreverliving.ro

Forever Living Products Romania HQ

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

Forever Living Romania HQ

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

Forever Living Products Romania HQ

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

Forever Living Products Romania HQ

nPentru alte tipuri de informaţii – suport_office@foreverliving.ro

Forever Living Products Romania HQ

nPentru informații legate de produse/afacerea Forever în Republica Moldova –
moldova@foreverliving.ro

Sâmbătă, 1 iunie, centrele de distribuție Forever
din toată țara sunt închise, dar vă așteptăm
oricând și la orice oră pe foreverliving.ro.

www.foreverliving.ro

La fiecare PRO X2
Cinnamon cumpărat,
primești unul

Meriți o porție dublă de energie!
Meriți o porție dublă de energie!
Fără zahăr, fără gluten și fără
Fără
zahăr, fără gluten și fără grija caloriilor.
grija
caloriilor.
gratuit.
La ﬁecare PRO X2 Cinnamon cumpărat,
primești unul gratuit.
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.
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Calificările lunii aprilie
Supervizori

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

Nume

Localitate

Sponsori

Coca Geta Al-Freijat
Lucica Arcip
Alexandru Atanasiu
Vasilica Baciu
Constanţa Ianula Bădulescu
Sanda Gabriela Balmos
Iulia Maria Bucur
Carmen Butaliu
Maria Mihaela Butucel
Monica Cadar
Florin Caspriac
Raluca Ioana Cernat
Cecilia Nicoleta Cherim
Iustina Paula Dohotaru
Andreea Dospinescu
Diana Florina Ghergan
Daniela Gîlcă
Elisabeta Giurgilă
Paraschiva Daniela Ienci
Alexandra Ilici
Georgeta Ivaşcu
Petru Kincses
Maria Let
Gabriela Lenuţa Mazilu
Doina Mociar
Delia Nichita
Diana Otilia Pantelimon
Ramona Florentina Pătrașcu
Silvia Emanuela Pleş
Simina Popescu
Raluca Radu
Maria Irina Sava
Mădălina Scoica
Petrica Stan
Anca Nicoleta Suceveanu
Szabó Janos Levente
Maria Troacă
Diana Ostafi
Cristina Pleșca
Eugenia Ursache

Suceava
Risca, SV
Galaţi
Bacău
Bucureşti
Floreşti, CJ
Sibiu
Bucureşti
Băicoi, PH
Ban, SJ
Bistriţa
Bacău
Constanţa
Botoşani
Bacău
Bucureşti
Constanţa
Adjudeni, NT
Arad
Constanţa
Mirsa, GR
Mărgineni, BC
Bogdăneşti, SV
Constanţa
Diosig, BH
Cumpăna, CT
Sf. Gheorghe
Corbii Mari, DB
Sighetu Marmației
Bucureşti
Bucureşti
Melineşti, DJ
Tomeşti, IS
Mioveni, AG
Păuleşti, SM
Sovata
Melineşti
Leova, Rep. Moldova
Edinet, Rep. Moldova
Chişinău, Rep. Moldova

Constantin & Tania Popa
Maria Let
Valentin & Adriana Niţu
Silviu Ursu
Violeta Loredana Ganbutan
Elena Moraru
Pethő Roland Tiberiu
Romina Doran
Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu
Marian & Dr. Monica Costiţă
Daniel & Ligia Cifor
Dorina Creta
Florentina Şerban
Eleonora & Mihai Bucu
Daniel & Maria Parascan
Cristiana & Eugen Dincuţă
Delia Nichita
Valerica Fărcășel
Iuliana Magdalena Baba
Violeta Elena Poenaru
Carmen Steluţa Chifor
Andreea Dospinescu
Monica Vărăreanu
Daniela Gîlcă
Rodica & Ghiţă Codoban
Cecilia Nicoleta Cherim
Pethő Roland Tiberiu
Dumitru Ionuţ Stroe
Ana & Gabriel Piparcă
Marius & Milentina Marcus
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Maria Troacă
Ana & Gabriel Piparcă
Mariana Gabriela Negomireanu
Daniela Biro
Demeter Edit Amalia
Marcela & Ion Şerban
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Claudia Cazac

Asistent Manageri

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

Nume

Localitate

Sponsori

Andrei Laurenţiu Cosula
Raluca Mihaela Mare
Monica Vărăreanu

Fălticeni
Braşov
Bogdăneşti, SV

Petru & Iuliana Petrov
Gizella & Marius Botiş
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

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

Top 20 p.c. non-manageriale

Dr. Gabriel Emil & Dr. Carmen Larion

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Daniel & Maria Parascan
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Elena Moraru
Vajda Katalin
Marian & Dr. Monica Costiță
Dumitru Ionuț Stroe
Pethő Roland Tiberiu
Carina & Sebastian Iacătă
Marius & Milentina Marcus

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Gizella & Marius Botiş
Csoma Josif & Melinda
Valentin & Adriana Niţu
Niculina & Viorel Ciuchea
Andreia Marinela Deac
Liliana Berdan
Ana & Gabriel Piparcă
Monica & Cristian Lepădatu
Maria Pop

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

Forever Business Owneri care au obținut 120 pc în 2 luni calendaristice consecutive sau
150 pc în 3-4 luni calendaristice consecutive.

Nume

Localitate

Sponsori

Iuliana Magdalena Baba
Adi Nicoleta Curelea
Dorina & Bogdan Hilohi

Arad
Craiova
Tg. Ocna

Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Victor & Ludmila Sass
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

Soaring Manageri

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

Nume
Bandi Attila & Izabella
Domniţa & Onisim Bontaș

Localitate
Braşov
Bistriţa-Năsăud

Calificări Globale

Sponsori
Csoma Josif & Melinda
Ioan & Paraschiva Păcuraru
Forever Business Owneri care s-au calificat global în luna martie.

Supervizori

Localitate		

Sponsori

Elena Enache
Florica Mirza
Carmen Steluţa Chifor

Iași
Galați
Brașov

Marius & Milentina Marcus
Nuţa & Bogdan Șaramet
Iuliana Magdalena Baba

Asistent Manageri

Localitate

Sponsori

Nicuşor Ploșniță
Alina Chiriac
Iuliana Magdalena Baba

Bacău
Bacău
Arad		

Alina Chiriac
Daniel & Maria Parascan
Dr. Cristina & Gabriel Cristache

STIMULENTUL 2

STIMULENTUL 1
Carina & Sebastian Iacătă
Elisabeta Maria Iuga
Viorica & Viorel Moca
Valentin & Adriana Nițu
Mircea & Dana Olariu
Dr. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu
Iuliana Mirela Popescu
Felicia & Siminel Sumanariu
Dumitru Ionuț Stroe
Smaranda Sălcudean
Marcela & Ion Şerban
Szabó József
Szabó Éva
Ulbrecht Susana & Gavril
Marinela Tuţuleasa

Bandi Attila & Izabella
Viorica & Neculai Bărdaşu
Fiodor Beliman
Niculina & Viorel Ciuchea
Rodica & Ghiță Codoban
Marian & Dr. Monica Costiță
Vasilica & Dumitru Crăciun
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Csoma Josif & Melinda
Marilena Culişir
Derzsi Etelka & Sámuel
Romina Doran
Mircea & Raluca Fage
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Andreea Gruia

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

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

Top 20 p.c. totale

Aurel & Veronica Meşter

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Romina Doran
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Ramona Vingan
Dumitru Ionuț Stroe
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Marian & Dr. Monica Costiță
Carina & Sebastian Iacătă
Valentin & Adriana Niţu
Smaranda Sălcudean
Derzsi Etelka & Sámuel

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

Localitate

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

Nume

Localitate

Chirita, Daniel

Constanta

Domokos, Judit

Sovata

Cicala, Rodica

Orhei, R. Moldova

Don, Anisoara

Arad

Cicioc, Eugenia-Nicoleta

Baia Mare

Dongolo-Toth, Henrietta

Sovata

Ciocirlan, Gabriel

Falticeni

Donisan, Viorel

Satu Mare

Ciofirdel, Dorica

Sf.Gheorghe

Dorobantu, Maria Alexandra

Harsova

Cires, Elena-Ramona

Timisoara

Dragan, Diana

Nadab

Ciugulin, Dorina Dumitra

Craiova

Draghici, Adina Mihaela

Bucuresti

Coca, Ionel

Radauti

Draghinescu, Alexandrina Oana

Baia-Mare

Codau, Filip-Teodor

Botosani

Dragne, Mariana Lavinia

Otopeni

Cojocaru, Anica

Iasi

Dragomir, Liliana

Desa

Cojocaru, Carmen

Constanta

Dragos, Lucia

Galati

Coman, Anamaria Cristina

Cluj-Napoca

Dragusin, Andreea

Bascov

Constantin, Roxana

Afumati

Dumitrescu, Carmen Emilia

Curtea De Arges

Cosbuc, Ioan George

Cosbuc

Dumitru, Adrian

Bacau

Cosmovici, Claudia

Suceava

Dunarintu, Simona

Giroc

Costea Marcu, Melania Mihaela

Sibiu

Dutu, Adrian

Alba Iulia

Costea, Cristina

Constanta

Elena, Uzun

Cahul, R. Moldova

Costrut, Florica Monica

Carei

Engauser Horaziu, Cristian

Dealu

Craciun, Manuela

Sibiu

Feier, Maria

Satu Mare

Craciun, Nuta

Voluntari

Flaugiu, Alexandra

Dealu

Crainet, Daniel

Roman

Flore, Liuta-Iustina

Santioana

Crenicean-Budo, CarmenMargareta

Surducu Mare

Florov, Liliana

Slanic

Frumosu, Florea

Constanta

Cristea, Alexandra

Galati

Gal, Gabriel

Ineu

Crupca, Cornelia

Hidiselu De Sus

Gal, Lujza

Sf.Gheorghe

Cseke, Cosmina Sorina

Siria

Gavris, Daniela Ioana

Cluj-Napoca

Csudor, Izabella

Casinu Mic

Ghenade, Silviu Ionut

Asau

Czudar, Simona

Timisoara

Gheorghita, Ileana

Galati

Deac, Violeta

Oradea

Gheorghiu, Dan

Resita

Dimache, Dalila

Galati

Ghimbasan, Dorin

Brasov

Dinca, Alexandra

Tuzla

Ghimpu, Victoria

Chisinau, R. Moldova

Dobrin, Andra-Iulia

Arpasu De Jos

Ghinet, Violeta

Piatra Neamt

Dobrin, Cristina Ana

Vurbar
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Ghiurutan, Corina

Zalau

Ivas, Ioana Lidia

Floresti

Gliga, Anamaria Aurora

Santana De Mures

Jacob, Iren

Com. Ghimes-Faget

Golumbeanu, Mihaela

Bucuresti

Jakab, Imola

Targu Mures

Gorde, Maria

Marghita

Jarca, Aurica

Ploiesti

Gorgan, Valentina

Craiova

Jilavu, Roxana

Cazasu

Gorun, Mirela

Ploiesti

Kiraly, Tunde

Aiud

Gradinar, Viorica

Sighisoara

Kiss, Eniko Amalia

Cluj-Napoca

Gradinaru, Elena

Com. Curtesti

Kovaci, Marius-Cosmin

Arad

Gradinaru, Maria

Tg.Neamt

Kovacs, Attila

Oradea

Grecu, Alexandru Gratian

Cluj-Napoca

Kovecsi, Dezso

Cristuru-Secuiesc

Griu, Oxana

Singerei, R. Moldova

Kudor, Ioan Attila

Chinteni

Halas, Mihaela

Lugoj

Kusztos, Etelka Ildiko

Targu Mures

Halinga, Denisa

Sinmihaiu Roman

Ladaru, Iohana-Violeta

Timisoara

Hapiuc, Georgiana

Selimbar

Lapusneanu Luca, Dorina

Budesti

Herdelo, Ionela Diana

Beius

Lazar, Paula-Claudia

Arad

Hilohi, Cristiana

Tirgu Ocna

Lazeanu, Cristina

Baicoi

Hodisan, Florina

Oradea

Lefter, Catalina Mihaela

Oniceni

Hodorogea, Marilena

Turnu Rosu

Leric, Emanuel-Mihai

Lipova

Holban, Svetlana

Hincesti, R. Moldova

Luca, Diana

Vaslui

Homonai, Agneta

Dej

Lup, Alexandra Maria

Seica Mica

Horea, Claudiu-Calin

Oradea

Lupei, Roxana Gianina

Buteni

Iacob, Mihaela

Iasi

Lupu, Caterina

Galati

Iacobescu, Andreea Simona

Com. Catunele

Maghear, Claudia

Popeni

Iacobescu, Mirela Ioana

Rm. Valcea

Maier, Laura Florina

Tasnad

Iancu, Daniela

Constanta

Maierean, Andreea Ionela

Nasaud

Ianus, Mihaela Carmen

Tg. Ocna

Manda, Anicuta Florina

Slatina

Ilyes, Maria Magdolna

Sf. Gheorghe

Mangu, Elena Stana

Sebesu De Jos

Ilyes, Robert Levente

Sf. Gheorghe

Marc, Dorica

Baia Amre

Ionescu, Maria Ruxandra

Bucuresti

Marcu, Anna

Iasi

Iriciuc, Mariana

Tortoman

Matanie, Maria

Arad

Irimescu, Ion Traian

Valcea

Matei, Mihaela Gabriela

Iasi

Irimia, Valentina

Savinesti

Matievschi, Elena

Tg. Frumos

Ispas, Mariana-Florina

Simand

Matis, Corina Oltita

Floresti

Ivan, Cristiana

Buftea

Maxim, Irina

Giroc
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Maxim, Vasile

Medgidia

Opincariu, Ioan

Alba

Medrigan, Lucia

R. Edinet, R. Moldova

Oros, Monica

Oradea

Megyeri, Tiberiu Gabriel

Arad

Otgon, Vitalie

Calarasi, R. Moldova

Micu, Teodor Adrian

Craiova

Ou, Nicusor

Bogdanesti

Mihai, Gabriela

Buhusi

Paleacu, Gabriel

Craiova

Mihaiescu, Elena Georgiana

Targu Carbunesti

Paraschiv, Cristina-Mariana

Bucuresti

Mihaila, Elena

Drobeta Turnu Severin

Paraschiv, Iulia

Bacau

Mihalache, Luminita

Bucuresti

Pasere, Tiberiu-Virgil

Victoria

Miklos, Anita

Lupeni

Patcas, Paula Anamaria

Oradea

Milea, Anca

Tulcea

Paun, Tony Armand

Craiova

Militaru, Elena Lavinia

Moinesti

Paunescu, Despina

Bucuresti

Minciu, Monica Daniela

Bucuresti

Paval, Ionel

Bacau

Mititelu, Elena

Cantemir, R. Moldova

Pele, Cosmin

Oradea

Mitrache-Adar, Adnana Cristina

Arad

Peteri, Albert

Sanmartinu Maghiar

Moga, Nicolae

Cocorastii Mislii

Pican, Manuela Anda

Tirgoviste

Morar, Ana-Maria

Campeni

Pinta, Ioana-Simona

Stoinesti

Muga, Gabriel Florin

Craiova

Pintican, Maria

Bistrita

Muntean, Adrian-Nicolae

Arad

Plesca, Adrian

Edinet, R. Moldova

Muresan, Maria

Ciocotis

Plosnita, Dan

Bacau

Murvay, Laszlo

Secuieni

Pop, Andreea

Sighetu Marmatiei

Mutu, Vasilica

Bucuresti

Pop, Corina-Mihaela

Bazosu Nou

Nacea, Gabriela-Anastasia

Constanta

Popa, Domnica

Brasov

Nadane, Stelian Petru

Ghidigeni

Popa, Teodora

Valea Lupului

Nasta, Mirela

Marsa

Popescu, Andreea-Elena

Craiova

Neacsu, Florentina

Cobadin

Popescu, Georgeta

Pitesti

Neamt, Victorita Lenuta

Sangeorz Bai

Popescu, Marinela

Roman

Nemtanu, Dorina

Vaslui

Potor, Adela

Targu Mures

Nemtanu, Veronica

Iasi

Preda, Mirel

Bucuresti

Nitu, Ionela

Brazi

Pui, Daniela

Sebis

Nusfelean, Cristian Ioan

Cristur-Sieu

Punga, Cristina

Galati

Nyulas, Ildiko

Sovata

Racz, Adel

Cirta

Onescu, Emilia

Hateg

Radu, Adina-Elena

Filipestii De Targ

Onode, Valentin Iosif

Bucuresti

Radu, Alexandra-Anamaria

Rm. Valcea

Onoi, Alina

Or. Causeni, R. Moldova

Radu, Daniel

Popesti-Leordeni
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Radu, Trandafira

Tirgoviste

Tarpai, Ildiko

Buduslau

Rasca, Anca

Bistrita

Thiess, Alexandru-Paul

Constanta

Resit, Florentina Ioana

Constanta

Tifrea, Marcela

Dofteana

Rogoz, Mihaela

Dorohoi

Timar, Gyongyver

Miercurea Ciuc

Roman, Aurelia

Glodeanu Sarat

Timis, Floarea

Varias

Roman, Claudiu-Sichfrid

Timisoara

Tincu, Flavian

Com. Buciumenu

Rotar, Ioana Alina

Campia Turzii

Todinca, Ioan Mircea

Vileacu De Beius

Rotaru, Nina

Brasov

Toncsan, Mirela

Bistrita

Rusu, Gabriela

Sagna

Toroiman, Viorica Elena

Com. Cruset

Rusu, Maria

Marna Noua

Trif, Iulia Andreea

Zalau

Rusu, Mihai

Iasi

Tudoran, Sorin-Gheorghe

Oradea

Saracut, Luminita Mioara

Diosig

Tufeanu, Cristian

Joita

Saramet, Ioana

Iasi

Turcitu, Anisoara

Babeni

Sava, Andreea

Carei

Tutuca, Istvan

Miercurea-Ciuc

Schmeider, Ana

Toager

Unchiasu, Maria

Rm. Valcea

Serban, Marcela Dorina

Cristestii Ciceului

Ungur, Ioana

Salonta

Simon, Carmen

Moinesti

Urlateanu, Ileana

Bucuresti

Sochirca, Gheorghe

Chisinau, R. Moldova

Ursachi, Georgiana

Roman

Soldea, Elena Simona

Nasaud

Uruioc, Constantin-Valentin

Timisoara

Sologiuc, Ioana Andreea

Tibeni

Uruioc, Costina-Roxana

Timisoara

Spuma, Mariana

Bistrita Bargaului

Vancea, Irina-Claudia-Ancuta

Oradea

Stan, Mihaela-Alina

Titu

Vancu, Mihaela

Seitin

Statnic, Ina

Drochia, R. Moldova

Vida, Georgian

Baia Mare

Stepan, Claudia

Siria

Vidra, Mirela

Bacau

Stoian, Cornelia Marie

Iasi

Viman, Cristina

Cluj-Napoca

Stoian, Ion

Rm.Valcea

Vinczeller, Arpad

Com. Mugeni

Surugiu, Larisa

Calarasi, R. Moldova

Virlan, Viorica

Falesti, R. Moldova

Susman Casoni, Ramona Rodica

Cluj-Napoca

Vitus, Kinga

Vlahita

Szilagyi, Kinga

Brasov

Voinea, Elena

Homoriciu

Talpas, Georgiana Monica

Arad

Zabulica, Simona

Pipirig

Talpis, Olga

Dubasari, R. Moldova

Zaharia, Liliana

Pascani

Tanase, Carmen

Bacau

Zamfir, Ana Maria

Chiajna

Tanko, Eniko

Sf Gheorghe

Zlate, Gabriela

Iasi

Taran, Marioara

Fundu Moldovei

Zonda, Zoltan

Tg.Secuiesc
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Și în luna mai, beneficiezi de reducere la
toate produsele din gama infinite, astfel:
10% reducere la produsele individuale
15% reducere la trusă
Forever Living Products România & Republica Moldova
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