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Aș dori să-ți împărtășesc o poveste despre un
tâmplar care și-a petrecut întreaga viață
construind case. Poate că te întrebi acum: ce
legătură are construirea unei case cu afacerea
mea? Continuă să citești. Cred că această poveste
va rezona cu tine în aceeași măsură în care a
făcut-o cu mine.
Într-o zi, tâmplarul i-a spus șefului său
că dorește să se pensioneze pe motiv
că vrea să petreacă mai mult timp cu
familia și să se bucure de anii care
i-au rămas în liniște.

Tâmplarul a rămas șocat și a fost
cuprins de regret. Dacă știa că își va
construi propria casă, ar fi făcut
lucrurile total diferit. Dar era prea
târziu pentru a o lua de la capăt.

Șeful său l-a rugat să mai
construiască o ultimă casă, ca o
favoare personală. Tâmplarul a fost de
acord și s-a apucat de lucru. Dar fără
pasiune. După toți anii în care a
construit case, acum nu își mai dorea
decât să termine treaba mai repede și
să se bucure de anii de pensie.

La fel ca tâmplarul, tu îți construiești
afacerea în fiecare zi? Construiești
ceva care să te definească și să te
facă mândru? Afacerea ta va trece
testul timpului?

Gândește-te la ce fel de viață și afacere
îți construiești. De fiecare dată când
urezi bun venit cuiva nou în familia
Forever sau atragi un nou consumator,
adaugi încă o cărămidă la zid, o țiglă
pe acoperiș sau un pivot la ușă. Dacă
o iei pe scurtături pentru a-ți atinge
obiectivele mai repede, calitatea muncii
tale va avea de suferit și vei ajunge ca
în final să îți dorești să fi construit
afacerea pe o fundație mai puternică.

Forever rezistă de mai bine de 41 de
ani, deoarece a fost construită pe o
fundație solidă. Nu a fost construită
peste noapte, ci cu o abordare atentă
și cu angajamentul ferm de a face
această afacere mai puternică în
fiecare zi. Poate că nu este cea mai
populară companie, dar este solidă,
stabilă și pregătită să înfrunte la fel de
puternică încă patru decade de acum
încolo sau chiar mai mult.

Nu există scurtături către succes. De-a
lungul călătoriei tale, vei fi cu siguranță
tentat să o iei pe scurtături, dar ai
putea sacrifica ceea ce îți dorești cel
mai mult pe ceva ce îți dorești în acel
moment. Gândește-te bine! Fiecare zi
este o nouă oportunitate de a-ți face
viața pe care o trăiești mai bună. Puțin
câte puțin, vei construi o afacere de
care vei fi mândru și care va trece cu
brio testul timpului.

În graba sa de a termina casa,
tâmplarul a ales să folosească tot
soiul de tertipuri și materiale de slabă
calitate. A luat-o pe scurtături. La
sfârșitul lucrării, casa stătea în
picioare, dar calitatea era sub nivelul
muncii pe care tâmplarul o prestase
odinioară.
Șeful lui a venit să inspecteze casa și
să finalizeze proiectul. După ce s-a
plimbat prin fiecare cameră, a înmânat
cheile tâmplarului și i-a spus: “Aceasta
este casa ta. Este cadoul meu pentru
tine, ca răsplată pentru toți anii de
muncă asiduă.”

Mereu al vostru,

LA FEL CA TÂMPLARUL, TU ÎȚI
CONSTRUIEȘTI AFACEREA ÎN
FIECARE ZI.
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Rex Maughan
CEO, Forever Living Products
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Dragostea pentru produsele
Forever îți definește succesul
Am citit cu admiraţie ştirea momentului – doi tineri
despre care acum câţiva ani nu auzise nimeni au
o afacere care a surclasat cele mai mari firme
din România. Azi compania lor este numărul unu
în ţara noastră, e lider mondial în domeniul ei, iar
averea celor doi îndrăzneţi a urcat pe primul loc în
topul celor mai bogaţi români.
Cine s-ar fi aşteptat la asta pe vremea când erau încă
necunoscuţi? Totul a început cu o idee fantastică
pusă în practică de o echipă senzaţională, într-un mic
apartament, care era şi locuinţă. Succesul de azi se
datorează însă perseverenţei acestei echipe şi pasiunii
neclintite cu care aceşti oameni şi-au urmat ţelul. N-a
contat că au fost consideraţi visători, naivi, prea tineri
pentru o mare afacere.
N-au contat nici anii în care nimic nu părea să-i scoată în
faţă şi în care au făcut o mulţime de greşeli. Un lucru însă
l-au făcut întotdeauna impecabil – au crezut în munca lor,
pentru că iubesc să facă această muncă. Iar într-o bună
zi s-a produs explozia - de la zero au urcat în doi ani şi
ceva la peste un miliard de euro.
Nimic nu e imposibil când vrei cu adevărat. Priviţi atent în
jurul vostru – sunt exemple impresionante care dovedesc
asta. Priviţi la succesele minunate ale Forever Business
Ownerilor din România şi din întreaga lume, nu au avut
loc peste noapte, dar în câţiva ani de efort asiduu liderii
din Forever şi-au întemeiat viitorul.
E lipsit de importanţă unde te afli azi. De cât timp te-ai
alăturat echipei noastre, ce vârstă ai, pentru ce profesie
te-ai pregătit, ce calificare ai obţinut în compania noastră
şi când ai urcat ultima oară pe scenă în aplauzele tuturor.

Poţi să fii într-un punct de ascensiune a afacerii, într-o
perioadă de stagnare sau chiar într-una de regres.
Singurul lucru care contează hotărâtor este cât de
mult iubeşti produsele Forever. Cât de mult iubeşti
şansa acestei cariere a libertăţii, a curajului, a
generozităţii şi a prosperităţii fără precedent?
Dacă le iubeşti atât de mult încât în fiecare zi să faci
un pas, chiar şi mărunt, în direcţia visului tău, nimic
nu îţi poate sta în cale. Îndrăzneşte! Toate recordurile
îţi sunt posibile, toate şansele îţi sunt deschise, iar
compania îţi oferă sprijinul, resursele, recompensele
şi programele stimulative menite să facă din tine o
legendă Forever.
Prea mulţi oameni se tem să mai fie ei înşişi, renunţă
la visurile lor, la felul lor de a fi din dorinţa de a fi
acceptaţi. Fiţi unici, fiţi voi înşivă! Urmaţi-vă visurile
Forever şi distraţi-vă în acelaşi timp, pentru că
afacerea aceasta nu e menită să fie o corvoadă, ci o
sărbătoare.
Şi dacă veţi face munca de dragul ei, de dragul
faptului că este importantă prin impactul ei asupra
oamenilor de azi, de mâine, vă garantăm că locul între
marii Forever Business Owneri vă este deja asigurat.
Avem încredere că veţi continua până vă veţi atinge
toate ţelurile.

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

foreverliving.ro
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Nu-i așa ca îți place sentimentul pe care îl ai atunci
când asculți un lider grozav vorbind sau spunând o
poveste? Au un mod impresionant de a ne schimba
gândirea, de a ne inspira cu idei și de a ne oferi energia
de care avem nevoie pentru a profita de oportunități.
Probabil că te-ai auzit adesea spunându-ți: mi-aș dori
să pot face și eu asta. Eu cu siguranță m-am regăsit în
această situație.
Prietenul meu, Kim Madsen, este
unul dintre acei lideri. Este de multă
vreme membru Global Leadership
Team și o inspirație pentru
nenumărați Forever Business Owneri.
El v-ar spune primul că nu este cel
mai înzestrat speaker sau cel mai
perspicace om de afaceri. Dar cu
toate acestea, există ceva la el care
fascinează întotdeauna mulțimile și îi
motivează pe ceilalți FBO să își
depășească limitele și să își atingă
obiectivele.
Kim este unul dintre oamenii care
m-au inspirat cel mai mult de când
sunt în Forever. Și fie că vorbesc pe o
scenă sau țin o prezentare de
produse, te fac să te întrebi ce au
special acești oameni de sunt lideri
atât de buni. Există o tehnică
secretă? Sunt unii oameni născuți cu
o strălucire aparte care îi atrage pe
cei din jurul lor? Răspunsul este,
desigur, nu. Nu există o abilitate
magică în leadership.
Una dintre cele mai importante lecții
pe care le-am învățat de la tatăl meu,
Rex, este că nu trebuie să încerci să

fii altcineva. Foarte mulți oameni sunt
fascinați de Rex pentru că este un
geniu. El iubește cu adevărat
oamenii. Iubește cu adevărat această
companie și scopul ei. Nu a avut
niciodată o atitudine superioară și nu
a fost ostentativ. Nu a simțit niciodată
că trebuie să fie altcineva decât Rex
Maughan.
Deși sunt atât de multe calități pe
care am încercat cu mândrie să le
copiez de la el, nu am vrut niciodată
să fiu exact ca Rex. La urma urmei, el
ne-a demonstrat deja că poți avea
succes și fiind cine ești tu.
De aceea vreau să vă împărtășesc
una dintre cele mai importante lecții
pe care le-am învățat de la Rex: fii
autentic. Nu trebuie să te prefaci sau
să ieși în evidență. Trebuie să fii
sincer și să împărtășești cu ceilalți
pasiunea ta pentru Forever. Mergi
dincolo de a vorbi doar despre
beneficiile produselor din cărți sau la
o prezentare de business și inspiră-i
pe ceilalți să creadă în potențialul
Forever-ului de a schimba vieți.
Împărtășește provocările și victoriile
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cu ceilalți și arată-le impactul Forever
prin propria ta poveste.
Participând la atât de multe
evenimente Forever, am văzut
numeroși lideri împărtășindu-și
poveștile pe scenă. Am avut, de
asemenea, privilegiul de a vedea
oameni crescând, dezvoltându-și
încrederea în ei, schimbându-se în
bine și devenind lideri cu adevărat
inspiratori la rândul lor. Știu că și tu
poți ajunge acolo.
Sinceritatea ta va inspira încredere,
iar pasiunea ta pentru afacere va
deveni contagioasă. Așa construiești
o echipă care nu doar că are
încredere în tine, dar te caută pentru
îndrumare, inspirație și sfaturi de
leadership. Asta este ceea ce eu
numesc fundația solidă a unei afaceri
de durată.
Continuă să zâmbești,

Gregg Maughan
Președinte, Forever Living Products
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A fost una dintre cele mai fierbinți veri din Forever România și am simțit-o din
plin pe 24 august, la un Success Day de la care am rămas cu amintiri
veritabile, povești impresionante și o energie fantastică pentru reușitele
sfârșitului de an. În Sala Dacia din Brașov, temperaturile au crescut din plin în
termometrul entuziasmului Forever și au transformat ziua într-o poveste de
neuitat.
Gazdele evenimentului, Adriana
și Valentin Nițu, Senior Manageri,
calificați Eagle și membri KLC, ne-au
oferit o zi extraordinară, în care
au îmbinat armonios și elegant
energia cu dragostea, pasiunea
și bucuria de a fi Forever și de a-i
inspira și pe alții să simtă spiritul
unic al stilului de viață dăruit de
companie.
Am fost bucuroși de oaspeți dragi
- peste 60 de FBO din Forever
Ucraina, alături de Country
Managerii lor, Alexey și Tamara
Yemelyanov, au fost prezenți în
sală și au trăit experiența Success
Day-ului la aceeași intensitate și cu
aceeași bucurie cu care o trăim și
noi de fiecare dată.

Valentin și Adriana Nițu, Senior Manageri, calificați Eagle și membri KLC

foreverliving.ro
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Success Day

Dora & Gabor Szőcs, Country
Manageri Forever Living Products
România și Republica Moldova,
au dat startul evenimentului
amintindu-ne cât de puternici
suntem ca echipă și cum împreună
putem fi forța imbatabilă care
mișcă lucrurile și pune visurile în
acțiune. Suntem în creștere și
evoluăm continuu, calități care
ne-au propulsat printre primele 10
țări Forever din Europa cu cele mai
mari creșteri ale vânzărilor.
Dora & Gabor Szőcs, Country Manageri Forever Living Products România și Republica Moldova

Alina Mihalache, Supervizor

Emoțiile primului discurs pe scena
Success Day-ului nu se uită niciodată.
Antreprenor de succes în domeniul
de beauty, Alina Mihalache a devenit
Supervizor în doar 31 de zile, iar
cu ingredientele pe care spune că
le-a găsit în Forever - stabilitate,
timp liber, echipă unită și oameni
fără prejudecăți - suntem siguri că
o așteaptă o călătorie frumoasă în
Forever.
Unul dintre speakerii evenimentului
are competitivitatea în sânge și
generozitatea în suflet. Rafael Loghin,
Manager și membru Club 100, a
demonstrat prin povestea lui că un
refuz nu este niciodată definitiv și că
succesul este cu adevărat molipsitor.

Rafael Loghin, Manager și membru Club 100
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Success Day
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Calificări Supervizori

Parada calificărilor și reușitelor lunilor mai, iunie și iulie a debutat cu cei mai noi Asistent Supervizori,
Supervizori, Asistent Manageri, urmați de proaspeții Manageri și Senior Manageri, care au pășit cu hotărâre mai
aproape de visurile lor și de succesele mărețe care îi așteaptă.

Iulia Baba, Manager

Iulia Baba, Manager, a avut curajul să
spună DA oportunității Forever și să
persevereze, în ciuda oricăror obstacole,
pentru că a crezut în libertatea oferită
de companie. Dovada că a reușit
constă nu doar în creșterea din Planul
de Marketing, ci și în bucuria, hotărârea
și emoția cu care a vorbit pe scena
Success Day-ului, ca un antreprenor
desăvârșit, pasionat și sigur că a făcut
cea mai bună alegere a vieții ei.
Scena a rămas deschisă tuturor Forever
Business Ownerilor care au cucerit vara
Forever cu rezultatele lor fantastice. Am
continuat seria aplauzelor pentru FBO de
top din Club 100, dar și pentru cei care

și-au adăugat câte o mașină în contul reușitelor, plătită exclusiv de
companie, prin programul Forever2Drive.
foreverliving.ro
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Success Day

Calificări Asistent Manageri

Calificări Asistent Manageri

A avut o vară Forever extrem de
bogată în calificări și reușite pentru
ea și am fost curioși să îi aflăm
povestea și secretul prin care
succesele i-au surâs în fiecare
lună. Andreia Deac, proaspăt
Senior Manager, ne-a împărtășit
povestea și a rezumat succesul
ei în această afacere într-un sfat
prețios pentru toți cei din sală:
"Realizează-ți Activul 4 p.c. în
fiecare lună, distrează-te și ajută
cât mai mulți oameni din jurul
tău prin Forever. Fii un lider care
dezvoltă lideri!"
Ne-am bucurat și de o recoltă
bogată în calificări la unul dintre
cele mai iubite stimulente Forever
România - Întâlnirea Anuală a
Managerilor și Activilor 2019
(#IAMA19). Am aplaudat toți Activii
calificați la acest eveniment și

Andreia Deac, Senior Manager

Calificări IAMA19, Nivelul VIP
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Managerii care au atins Nivelurile
1 și 2 ale stimulentului și ne-am
bucurat să îi felicităm pe scenă pe
Managerii calificați la Nivelul VIP
al întâlnirii: Vajda Katalin, Olesea
Anghelinici & Gheorghe Vlad,
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil
Larion, Csoma Josif & Melinda,
care vor fi răsplătiți cu surprize și
un sejur pe cinste la Sovata, acolo
unde ne vom reîntâlni anul acesta.

Success Day
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Calificări Manageri

Calificări Club 100

Calificări FOREVER2DRIVE

De profesie medic pediatru, Monica Costiță, Senior Manager calificat
Eagle, ne-a vorbit despre importanța de a avea grijă de corpul nostru
la orice vârstă. Ne-a amintit beneficiile extraordinare ale câtorva dintre
produsele de excepție ale companiei, care transformă fiecare zi într-o
sursă de sănătate și vitalitate, printre care și produsul nostru de referință
- Forever Aloe Vera Gel - care în combinație cu Actic Sea, Pro-B, Argi+
și mai noul Forever Supergreens sunt cele mai simple și la îndemână
secrete ale unui stil de viață sănătos.

Dr. Monica Costiță, Senior Manager, calificat Eagle

foreverliving.ro
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Sărbătorim, învățăm, ne bucurăm,
dar ne și distrăm în același
timp, pentru că distracția face
parte din spiritul Forever. Ne-am
destins cu o demonstrație de Bar
Session excepțională și extrem de
savuroasă, în care Claudiu Campo
ne-a învățat rețeta unui cocktail
savuros cu produse Forever. Iar
talentata Melina Druță ne-a lăsat
fără suflare cu acrobațiile elegante
și impresionante la cub, un dans
care ne-a amintit de libertatea,
flexibilitatea, bucuria, forța și
energia de care ne bucurăm și noi
în fiecare zi în afacerea Forever.

Moment artistic

Moment artistic

Calificări Senior Manageri

FOREVER | România & Republica Moldova | Septembrie 2019 | 245

Success Day 11

Să ai un vis al tău, să crezi cu
adevărat în el și să acționezi
masiv în direcția îndeplinirii lui
sunt acele lucruri care te mențin
pe linia succesului și despre ele
ne-a vorbit Sebastian Iacătă,
Safir Manager, într-un speech
motivațional extrem de captivant,
care a încheiat și una dintre cele
mai efervescente întâlniri Success
Day de până acum.

Sebastian Iacătă, Safir Manager

Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi la
Success Day și au făcut ca acest eveniment să aibă energia
și entuziasmul care caracterizează familia Forever! Să ne
revedem cu bine pe 16 noiembrie, tot la Brașov, la o ediție
cu totul specială a Success Day, când ne vom bucura de
prezența Vicepreședintelui FLP pe Europa, Peter Boots!

Pentru mai multe imagini cu recunoașterile și momentele importante ale zilei, te invităm pe Facebook.com/
ForeverRomaniaHQ, în secţiunea Albume – Success Day – 24 august 2019.
foreverliving.ro
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12 Produsul Lunii

Ți-ai reîncărcat bateriile toată vara, dar starea și energia ta nu se citesc
și pe chipul tău, când te uiți în oglindă? Bronzul de vară începe să
pălească și să lase loc petelor inestetice, soarele a mai adăugat câteva
semne sau pistrui, deshidratarea și-a făcut loc în profunzimile pielii, iar
tenul tău arată palid și lipsit de strălucire?
Între îngrijirea tenului din sezonul cald și cea din
sezonul rece este nevoie de o etapă intermediară
asigurată cu blândețe și istețime de un kit de produse
Forever unic, care oferă o îngrijire pe măsură, în
special pentru tenul mixt, dar nu numai. Sonya Daily
Skincare Kit conține 4 produse care “șterg” urmele
verii de pe chipul tău și îl pregătesc pentru a înfrunta
cu brio provocările sezonului rece.

Alege un demachiant blând și revigorant

În această perioadă intermediară, care se întinde pe
toată luna septembrie, nu este indicat să schimbi
radical rutina de îngrijire a pielii și să treci de la
produsele folosite vara, cu textură light, apoasă,
răcoritoare, care nu încarcă tenul, la cele foarte grase
și abundente specifice sezonului rece, deoarece
pielea nu este încă pregătită pentru ele. Ai nevoie
de produse care să fie blânde cu tenul tău și să
pregătească terenul pentru îngrijirea de iarnă.

Sonya refreshing gel cleanser are tot ce-i

Tenul tău este deja încărcat și sensibilizat de soare,
iar machiajul, deși necesar adesea, este un alt factor
de “stres”, făcând pielea să pară ternă și obosită.
De aceea, rutina de îngrijire a pielii de la începutul
toamnei are nevoie de armele secrete ale naturii încă
de la procesul demachierii.
trebuie unui demachiant pentru a resuscita tenul după
un sezon provocator:
• Bogat în gelul nostru de Aloe vera
• Îmbogățit cu agenți puternici de hidratare – ulei de
Baobab presat la rece, care calmează și hidratează.
• Fortifiat cu aminoacizi din mere și
hidroxiacetofenonă – o combinație ideală pentru tenul
mixt, și nu numai, care oferă vitalitate și “energie”,
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Produsul Lunii 13

• Conține ingrediente de
origine asiatică (și știm deja
că asiaticele dețin secretele
longevității și frumuseții),
rădăcină de lemn dulce, extracte
vegetale și aloe, toate contribuind
la echilibrarea diferențelor de
ton ale pielii, lăsând-o moale,
catifelată și strălucitoare.
ajutând pielea să își recapete
treptat strălucirea.
• Conține fruct de Acacia concinna
din junglele tropicale asiatice, cu
rol de agent natural de curățare
a machiajului, impurităților și a
celulelor moarte;
• Textura sub formă de gel este
ideală în această perioadă – nu
încarcă pielea, o răcorește și o
calmează instantaneu.

Înlocuiește produsele
exfoliante cu măști care
uniformizează pielea
Produsele special create pentru
exfoliere sunt utile pentru a
îndepărta urmele de machiaj,
murdărie și celulele moarte. Însă
nu și în această perioadă, când
tenul tău și-așa sensibil după lunile
de expunere la soare puternic nu
le tolerează. Specialiștii recomandă
o mască săptămânală hidratantă,
care să contribuie la îndepărtarea
petelor și urmelor lăsate de vară
pe chipul tău.

Sonya refining gel mask

este produsul după care tenul tău
tânjește la început de toamnă:
• Se aplică ușor, nu necesită
clătire.
• Are o formulă bogată în gel de
Aloe vera.
• Conține extracte vegetale și
botanice – măr, trifoi, bambus
coreean, lemn dulce - cu puternice
efecte hidratante și antioxidante.

• Conține uleiuri speciale din
semințe de morcovi, de busuioc și
din boabe de soia.
• Hrănește și uniformizează nuanța
pielii atunci când dormi (prin
stimularea funcțiilor naturale ale
corpului în timpul somnului, masca
ajută la menținerea echilibrului,
controlând uleiurile secretate și
oferind tenului luminozitate).

Folosește un produs de
iluminare
Ai nevoie mai mult ca oricând
să îți ajuți chipul să-și recapete
luminozitatea, strălucirea
și vitalitatea. Iar una dintre
principalele măsuri pe care trebuie
să le iei după sezonul estival este
îndepărtarea petelor rămase de la
bronz, reducerea aspectului porilor
dilatați și uniformizarea întregului
aspect al pielii.
Sonya refining gel mask contribuie
la obținerea acestor efecte pe
timpul nopții, însă după trei luni
pline de vară și expunere intensă
la soare, ai nevoie și de alți aliați
pentru a spori efectele, astfel încât
tenul să își recapete aspectul
catifelat și neted în cel mai scurt
timp. Iar Sonya illuminating
gel este produsul ideal pentru
asta:
• Se aplică prin masare pe tenul
curățat în prealabil.
• Uniformizează aspectul tenului,
datorită peptidelor încapsulate în
gel cu absorbție rapidă, dar și a
mixului unic de alge verzi și brune.

Oferă-i tenului un răsfăț
hidratant și hrănitor
Tușa finală în rutina de îngrijire
constă întotdeauna în crema de
față. Însă în această perioadă, în
care vrem să ajutăm tenul să se
refacă, dar și să se pregătească
pentru toamnă, este ideal
să optăm pentru un produs
echilibrat și hrănitor, care nu
încarcă tenul.

Sonya soothing gel
moisturizer oferă tenului

puterea de a-și regăși strălucirea:
• Se prezintă sub formă de
gel, aplicându-se mai ușor și
pătrunzând rapid în piele, acolo
unde este nevoie de el.
• Conține peste 10 extracte
naturale din plante și uleiuri
(extract de măr, de rodie, de
smochine, de dude, de ginkgo
biloba, esteri din jojoba și ulei
de măsline), care împreună cu
beta-glucanul extras din ciuperci,
colagenul hidrolizat și extractul
din măr calmează, redau
elasticitatea și hidratează foarte
intens pielea.
• Acidul linoleic și colagenul
hidrolizat sunt ingrediente
binecunoscute pentru efectele lor
în lupta contra îmbătrânirii pielii.
• Nu în ultimul rând, vrem ca
pielea să se simtă proaspătă,
catifelată și moale la atingere,
efecte care sunt asigurate
de gelul infuzat cu uleiuri din
coajă de mandarine, mușețel și
bergamotă.
foreverliving.ro
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Copiii noștri sunt întotdeauna pregătiți pentru școală și pentru orice activitate ed
Forever avem produsele care au grijă ca ei să fie în formă maximă și mereu prot
sau cu orice s-ar îndeletnici.
Abia a sunat clopoțelul, școala e la început și știm că energia copiilor nu este niciodată îndeajuns pentru a face
față tuturor cerințelor profesorilor, recreațiilor distractive și sezonului rece care a debutat în calendar. De aceea,
trebuie să avem mereu în preajmă aliații Forever ai stării de bine a prichindeilor și să ne asigurăm că se vor
bucura din plin de noile experiențe școlare.

Forever Aloe Peaches
Este nectarul dulce și gustos al sănătății, dar și preferatul fiecărui copil. Oferă-i
startul perfect în fiecare zi de școală cu această băutură nutritivă extrem de
hrănitoare. Conține 84.3% gel pur de Aloe vera, aroma și nectarul hrănitor al
piersicilor proaspete și porții generoase de vitamina C, pentru ca micuțul tău
să fie energic și să se bucure la maxim de fiecare zi de grădiniță sau școală.

Forever Kids
Pătrunderea în colectivități – grădinițe, școli
- și sezonul rece vin la pachet cu numeroase
provocări pentru sănătatea întregii familii. Însă
nu și pentru familiile care au început să se
pregătească din timp cu Forever Kids, tabletele
masticabile în culori și forme amuzante, care
completează ideal porția de substanțe nutritive
de care are nevoie copilul în fiecare zi. Și
este ideal și pentru părinți și bunici. Forever
Kids nu conține zahăr, aspartam, coloranți
sau conservanți artificiali, iar fitonutrienții sunt
obținuți din legume și fructe cu valoare nutritivă
ridicată: morcovi, vișine acerola, broccoli,
spanac, varză, mere, afine, tomate și citrice.
Bucurați-vă de noul sezon savurând împreună
cu copilul vostru gustul natural, delicios, de
portocale și struguri, al Forever Kids.
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Hand Sanitizer

ducațională, deoarece în
tejați, oriunde s-ar afla

Microbii sunt cei mai redutabili dușmani ai sănătății întregii
familii, coșmarul oricărui părinte și un magnet pentru
toți copiii. Mâinile curate reprezintă prioritatea odată cu
întoarcerea la grădi sau școală. Forever Hand Sanitizer se
asigură că mânuțele copiilor sunt mereu curate, indiferent
unde s-ar afla, fără a avea nevoie de apă și săpun. Distruge
99.99% dintre bacterii, conține gel stabilizat de Aloe vera cu
efect calmant și miere de albine cu efect hidratant, pentru
a curăța, dezinfecta, catifela și hidrata pielea. Ca să nu mai
vorbim despre mirosul plăcut de lămâie și lavandă pe care îl
lasă în urmă, care este de-a dreptul încântător.

Forever Bright Toothgel
Dinții copilului tău sunt în siguranță atunci când
folosește Forever Bright Toothgel. Conține doar
ingrediente de cea mai bună calitate, nu conține
fluor, iar combinația dintre gelul stabilizat de
Aloe vera și propolis are proprietăți calmante și
emoliente asupra gingiilor și mucoasei bucale.
Aroma naturală de mentă conferă un gust plăcut
și o senzație de prospețime adorate de copii.

Forever Bee Honey
Încununează masa de dimineață a copilului tău cu Forever Bee
Honey - o bogăție dulce și savuroasă de minerale, vitamine, enzime,
aminoacizi, proteine și alte elemente nutritive care transformă debutul
fiecărei zile într-un maraton de zâmbete, energie și bucurii la grădiniță
sau școală. Indiferent că o adaugi în ceaiul micuțului, în bolul cu lapte
și cereale, peste fructe sau că îmbogățești adoratele clătite cu ea,
energia este asigurată de acest îndulcitor natural cu nenumărate
beneficii pentru creștere și sănătate.

foreverliving.ro
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Tehnici de vânzare
în acțiune
Zilele trecute am primit o lecție în domeniul tehnicilor de vânzare de
la o... florăreasă. Mergeam la un control medical de rutină și în fața
spitalului m-a atras ideea de a cumpăra un buchet de flori pentru
doamna doctor. Florile erau în drum, nu aveai cum să nu le remarci, iar
florăreasa s-a dovedit un personaj pitoresc.
Am intrat în negocieri ”dure”, întrucât opțiunile erau
puține și nu toate proaspete. Femeia îmi zice: ”Alți
florari știți ce fac? Rup inflorescențele care nu arată
bine. Eu le las pe toate, să fie floarea bogată, să
aleagă clientul dacă le rupe...”.”Hopa!”, îmi zic,
”E o tehnică de vânzări, cea a slăbiciunii afișate”.
Îmi dă apoi să miros – erau tuberoze, cu un miros
extraordinar – și-mi dau seama că tocmai fusesem
supus tehnicii stării senzoriale. Aleg câteva flori, se
mai uită florăreasa la mine și zice: ”Vă văd om cu
stare, mai luați câteva fire, să fie buchetul bogat!”

Așa am trecut și prin tehnica etichetării. În consecință
am cumpărat un buchet mare, frumos și nu tocmai
ieftin. Și mi-am dat seama că m-am lăsat cucerit cu
arme pe care le cunoșteam. Dar mi-a plăcut, trebuie
să recunosc...
Și acum vine întrebarea: în afacerea ta Forever, cât
de important este să știi să vinzi? Cred că e foarte
important, iar dacă te vei uita în jur, cei mai de succes
FBO sunt oameni de vânzări excepționali. De aceea,
e bine să stăpânești (și să pui în practică) tehnicile de
vânzare. Iată câteva dintre ele:
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Metoda slăbiciunii afișate.
Încrederea clientului este cea
care trebuie câștigată înainte de
a câștiga vânzarea. Atunci când
porți un dialog cu el, poți prezenta
și mici aspecte negative – de ex.
faptul că la început ți-a fost mai
dificil să comanzi produse online,
dar că, odată ce ai pornit, acum
nu ai mai renunța. Sau că unul
dintre ambalajele de produs nu ți
se pare foarte ușor de utilizat, dar
că produsul în sine este excelent.
Făcând și afirmații de acest tip,
dialogul în ansamblu este mai
firesc, dovedești obiectivitate în
spusele tale, te poziționezi într-un
fel de aceeași parte cu cel din fața
ta, și astfel câștigi încredere.
Metoda stării senzoriale.
Practica din domeniul vânzărilor
demonstrează faptul că un client
potențial se decide mult mai ușor să
achiziționeze un produs atunci când
îl poate experimenta, când trăiește
o stare senzorială (ex. gust, pipăit,
miros) legată de produsul respectiv.
De aceea, în industria auto se fac
drive-teste, iar în supermarket-uri
se degustă produse alimentare
aflate în promoție. Cum poți pune

în practică această tehnică în
calitate de FBO? Oferind mostre,
făcând mici cadouri în produse,
dar și participând, împreună cu
cei cărora le-ai propus să intre
în afacere, la întâlniri precum
Success Day, pentru ca aceștia
să poată simți în mod nemijlocit
atmosfera.
Metoda etichetării. Aceasta
este o aplicație a teoriei disonanței
cognitive. Ea spune că oamenii
au anumite convingeri asupra
propriei persoane și sunt dispuși
să facă multe pentru ca vorbele și
acțiunile lor să fie în concordanță
cu aceste convingeri, chiar
dacă au de sacrificat ceva. În
dialogul de vânzări, după ce
înțelegi personalitatea omului
cu care vorbești, îi poți atribui o
caracteristică (ex. ”Din câte vă
apreciez, aveți un stil de viață
activ.”) pentru ca apoi să oferi un
produs Forever potrivit (ex. Argi+
sau pachetele Fit).
Metoda pașilor mici. Este o altă
aplicație a disonanței cognitive.
În conversația pe care o porți
cu un prospect, încearcă să faci

mici afirmații cu care acesta să fie
automat de acord. De ex. ”Nu-i
așa că sănătatea este importantă
pentru dvs. și familie?” sau ”Un
câștig în plus nu strică nimănui,
așa-i?” Pe măsură ce numărul de
situații în care există acord reciproc
crește, scade șansa de a fi în
dezacord la finalizarea procesului
de vânzare.
Metoda portiței de ieșire. Fie că
oferi produse Forever, fie că susții
potențialul afacerii ca FBO, este
important să se înțeleagă că ceea
ce propui este o situație în care
ambele părți au de câștigat. Altfel
spus, nu arăta disperare în dorința
de a încheia înțelegerea. Lasă-i
clientului deschisă posibilitatea
de a se retrage, nu pune presiune
asupra deciziei sale. Dă-i de
înțeles că ai aprecia cu adevărat
o colaborare cu el, că-i oferi o
oportunitate, dar că afacerea ta
merge bine oricum. În multe dintre
cazuri vei obține, astfel, o reacție
de creștere a interesului din partea
clientului tău potențial.
Metoda variantei de mijloc. De
cele mai multe ori, atunci când

foreverliving.ro
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are de ales între două variante,
oamenii aleg produsul sau soluția
cea mai ieftină sau mai ușor de
atins, pentru că le compară doar
pe cele două. Dacă, ulterior, vei
prezenta și un alt produs, mai
scump decât ele, clientul se poate
orienta spre varianta de mijloc,
care acum nu i se mai pare atât
de costisitoare. Spre exemplu, să
presupunem că un client stă în
cumpănă între a alege Fields of
Greens și Forever Daily. Tendința
ar fi să-l aleagă pe primul, care
e mai ieftin, dar dacă-i prezinți și
Forever Supergreens, care este
mai scump, este posibil ca acesta
să reconsidere decizia și să se
orienteze, totuși, spre Forever
Daily.
Metoda tăcerii. După ce ai făcut
o prezentare, ai purtat un dialog
de vânzări, ai adus suficiente
argumente și ai ajuns la momentul

Exerciţiu

în care-i ceri concret unui client să
cumpere produse sau să intre în
afacere, îți rămâne un singur lucru
de făcut: să taci. Într-un astfel de
moment, majoritatea oamenilor
de vânzări simt nevoia să aducă
alte argumente, să expună din
nou părți ale prezentării, să caute
alte exemple, doar-doar, punând
presiune asupra clientului, îl vor
convinge să cumpere. Dar metoda
cea mai eficientă de a obține
un DA este chiar tăcerea. Dacă
omul mai are nevoie de lămuriri,
întreabă. Dacă are argumente
contra, le va expune (iar tu vei
înțelege cauzele și vei ști ce să
răspunzi concret). Dar dacă nu
se întâmplă nimic din toate astea,
a continua să vorbești este o
greșeală. Cel mai bine este să
aștepți, în liniște, decizia clientului.

manipulat, recunosc că mi-am
dorit să văd aceste metode de
vânzare în acțiune la un personaj
care le practică intuitiv. În final, am
obținut ceea ce aveam nevoie la
un preț pe care l-am considerat
corect. Metodele descrise mai
sus sunt tehnici de persuasiune
eficiente și pozitive, care pot fi
utilizate pentru a pune mai bine
în evidență avantajele produselor
sau privilegiile de care se bucură
un FBO. Și, evident, pentru a
impulsiona procesul de vânzare.
Important este să intri într-un astfel
de dialog cu dorința sinceră de a-l
ajuta pe celălalt și cu convingerea
că produsele și afacerea Forever
sunt soluția potrivită pentru a te
simți bine, a câștiga mai mult și a
avea o viață frumoasă.

Chiar dacă în timpul interacțiunii
cu florăreasa m-am simțit ușor

Metodele și tehnicile descrise aici nu pot
funcționa dacă nu știi să asculți activ. Un om
de vânzări bun știe că trebuie să asculte mai
mult decât să vorbească. Doar așa vei avea
informațiile necesare și vei înțelege motivațiile
reale ale celor cu care stai de vorbă. Atunci când
clientul vorbește, încurajează-l. Aprobă din cap,
repetă lucrurile pe care le auzi, fă afirmații care

demonstrează că ai înțeles ce-ți spune, nu te
gândi la altele, nu întrerupe. Vei observa că cel
din fața ta se deschide, capătă încredere și îți
dezvăluie elemente esențiale care te vor ajuta în
a-l convinge să cumpere produse sau să devină
FBO.
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Alexandru Israil
Specialist marketing
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Sezon nou.
Look nou.

După băile îndelungi de soare și distracția parcă nesfârșită de vară, este
timpul ca toamna să-și impună propriul stil, iar tu să treci la acțiune. Visuri
mărețe, reușite nenumărate, evenimente importante, planuri pentru viață,
toate capătă un nou sens odată cu instalarea toamnei. Impune-te cu un
look care să te ducă mai aproape de tot ceea ce îți dorești!
Cine ar fi crezut că un produs de machiaj
poate oferi atât de multă îngrijire pentru
piele?
Obține un aspect îndrăzneț, dramatic,
cu formula noastră unică de tuș lichid pe
bază de aloe!
Cu 9 ingrediente hidratante în
compozitie, precum Aloe vera, uleiul
de ricin, vitamina E și ulei din semințe
de floarea-soarelui, Sonya Precision
Liquid Eyeliner este special conceput
pentru zona delicată a ochilor,
permițând o aplicare ușoară și un
efect de lungă durată.

Sonya Precision Liquid
Eyeliner este accesoriul
perfect al frumuseții în
sezonul rece.
Poartă-l cu încredere!

foreverliving.ro
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CLUB100

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

Rafael-Valer Loghin
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Daniel & Maria Parascan
Vajda Katalin

CLUB60

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

Marian & Dr. Monica Costiță
Carina & Sebastian Iacătă
Gál Irén
Csoma Josif & Melinda
Niculina & Viorel Ciuchea
Vasilica & Dumitru Crăciun
Mariana Enii
Silviu Ursu
Florentina Șerban
Marinela Tuțuleasa
Ionuț & Georgiana Stroe
Paul Pintean
Mihaela Bureac-Pleșcan
Haidița Baștavela
Monica & Cristian Lepădatu
Viorica & Viorel Moca
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TOP 20

Rafael-Valer Loghin

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Rafael-Valer Loghin
Daniel & Maria Parascan
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Vajda Katalin
Marian & Dr. Monica Costiță
Carina & Sebastian Iacătă
Csoma Josif & Melinda
Niculina & Viorel Ciuchea
Vasilica & Dumitru Crăciun
Silviu Ursu
Florentina Șerban
Gál Irén
Mariana Enii
Ionuț & Georgiana Stroe
Marinela Tuțuleasa
Paul Pintean
Haidița Baștavela
Mihaela Bureac-Pleșcan
Monica & Cristian Lepădatu
Marius & Milentina Marcus

Aurel & Veronica Meşter

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Aurel & Veronica Meşter
Vajda Katalin
Gizella & Marius Botiş
Daniel & Maria Parascan
Maria Pop
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Camelia Dincuţă
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Kele Mónika
Marius & Milentina Marcus
Carina & Sebastian Iacătă
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Rafael-Valer Loghin
Elisabeta-Maria Iuga
Ramona Vingan
Nagy Ernő & Irma
Smaranda Sălcudean
Derzsi Etelka & Sámuel
Ionuț & Georgiana Stroe
Marian & Dr. Monica Costiță
foreverliving.ro
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STIMULENTUL 1
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
Andreia Marinela Deac
Derzsi Etelka & Sámuel
Romina Doran
Mircea & Raluca Fage
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Tatiana & Florin Gonț
Andreea Gruia
Carina & Sebastian Iacătă
Elisabeta Maria Iuga
Rafael-Valer Loghin
Valentin & Adriana Nițu
Mircea & Dana Olariu
Dr. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu
Iuliana Mirela Popescu

Felicia & Siminel Sumanariu
Ionuț & Georgiana Stroe
Smaranda Sălcudean
Marcela & Ion Şerban
Szabó József
Szabó Éva
Ulbrecht Susana & Gavril
Petru & Emilia Trușcă
Marinela Tuţuleasa

STIMULENTUL 2
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Camelia Dincuţă
Kele Mónika
Marius & Milentina Marcus
Nagy Ernő & Irma
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Constantin & Tania Popa
Ramona Vingan

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

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

Nume

Localitate

Sponsori

Marius Apostol
Ala Babaian
Carmen Elena Bălan
Balasz Gabriella
Benedek Balasz
Daniel Borș
Reka Timea Butean
Naomi Raluca Chiriță
Maria Cîmpean
Ileana Clonda
Maria Defta
Denisa Halinga
Alin Halinga
Liana Horincar
Elena Cecilia Ilincan
Antoneta & Ștefan Ionescu
Cristina Jercan
Kovacs Erzsebet Eva
Laura Florina Maier
Marian Mutu
Cristina Olaru
Nedelea Paler
Ramona-Maria Popan
Florentina Stoia
Ana Maria Tudosie
Iasmine Denissa Vâlcu

Bragadiru, IF
Docești, DB
Constanța
Sfântu-Gheorghe, CV
Miercurea-Ciuc
Iași
Târgu-Mureș
Constanța
Gănești, MS
București
București
Sînmihaiu Roman, TM
Sînmihaiu Roman, TM
Baia-Mare
Suceava
Suceava
București
Zalău
Tășnad, SM
București
Constanța
București
Covasant, AR
Murfatlar
Slatina
București

Ioana Mădălina Culcușică
Viorica & Ștefan Roșu
Minodor-Ion Popescu
Bandi Attila & Izabella
Gizella & Marius Botiș
Liliana Berdan
Elod Bela Butean
Marian & Dr. Monica Costiță
Mihai Traian Brăslașu
Maria Defta
Paler Nedelea
Raluca-Lavinia Gheorghiță
Denisa Halinga
Valer Ioan Pop
Antoneta & Ștefan Ionescu
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Loredana Sorina Ciobanu
Gal Iren
Anca Nicoleta Suceveanu
Marius Apostol
Elena Manea
Florentina & Benone Gavrilescu
Mihaela Dorotovics
Florentina Mihalache
Marinela Tuțuleasa
Carina & Sebastian Iacătă

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

Asistent Manageri

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

Nume

Localitate

Sponsori

Endira & Gihan Bechir
Mihaela Dorotovics
Oana Andreea Lazăr
Răzvan Lodina
Adrian Cristian Poruțiu

Murfatlar
Vladimirescu, AR
Vulcan, HD
Baia-Mare
Baia-Mare

Florentina Șerban
Paul Pintean
Mihaela Bureac-Pleșcan
Adrian Cristian Poruțiu
Rafael-Valer Loghin

Manageri

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

Nume

Localitate

Sponsori

Marieta Tudor

București

Haidița Baștavela

Marina Marin

Leova, Rep. Moldova

Mariana Enii
foreverliving.ro

24 Calificările lunii august

Senior Manageri

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

Nume

Localitate

Sponsori

Baștavela Haidița

București

Carina & Sebastian Iacătă

Calificări Globale
Forever Business Owneri care s-au calificat global în luna iulie & august.

Supervizori

Localitate		

Sponsori

Dalma Lengyel Wolk

Sovata, MS

Andrea Angela Ardelean

Asistent Manageri

Localitate

Sponsori

Carmen Steluța Chifor

Brașov

Iuliana Magdalena Baba

Anita Czimerman

Berveni, SM

Szabrina Czimerman

Ioana Hodoșan

Timișoara

Oana Andreea Lazăr

Laura-Ioana Coloja

Timișoara

Ioana Hodoșan

Manageri

Localitate

Sponsori

Lavinia Lia Horga

Dumbrăvița

Roxana Cristina Filip

Nicolae-Vasile Loghin

Cavnic, MM

Rafael-Valer Loghin
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ECHIPA FOREVER ESTE MEREU PREGĂTITĂ SĂ TE SUSȚINĂ. NE POȚI CONTACTA ASTFEL:
nPentru informaţii legate de marketing – suport_marketing@foreverliving.ro
nPentru informaţii legate de produse – infoproduse@foreverliving.ro
nPentru informaţii legate de comenzi online/Tel Verde – suport_comenzi@foreverliving.ro
nPentru informaţii legate de situatia punctelor credit – suport_as400@foreverliving.ro
nPentru informaţii despre plata bonusurilor, fişe bancare, proceduri de înregistrare fiscală –
suport_contabilitate@foreverliving.ro
nPentru alte tipuri de informaţii – suport_office@foreverliving.ro
nPentru informații legate de produse/afacerea Forever în Republica Moldova – moldova@foreverliving.ro

SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:
Forever Living Products Romania HQ
Forever Living Romania HQ
Forever Living Products Romania HQ
Forever Living Products Romania HQ
Forever Living Products Romania HQ

www.foreverliving.ro
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:
n Luni - Vineri: 8 - 20; Sâmbătă: 10 – 14.
n În prima zi lucrătoare a lunii: 12:00 – 20:00
(Sâmbătă 10:00 – 14:00);
n Sâmbătă – ultima zi a lunii: 09:00 – 17:00.
PROGRAM DEPARTAMENTE: Luni – Vineri: 9 – 17.
Puteți afla informații complete despre programul și adresele tuturor Centrelor de Distribuție Forever de pe foreverliving.ro
foreverliving.ro
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Asistent Supervizori
Nume

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

Localitate

Agapescu, Ildiko

Halchiu

Al Zier Al Masalemah, Adela
Ramona

Timisoara

Alexa, Alexandra

Cernavoda

Alexe, Elena

Constanta

Andro, Dan-Georgel

Gheraiesti

Anechiforesei, Mihai-Alexandru

Stejaru

Anghel, Lucia Marilena

Cluj

Anghel, Mihaela Lorelai

Udesti

Anghelin, Maricica

Vladimirescu

Anna, Cosogleadin

Riscani, Rep. Moldova

Anti, Zinovia

Iasi

Aparaschivei, Daniela

Hemeius

Apostol, Maria

Truseni, Rep. Moldova

Ardelean, Ana Amalia

Arad

Arsin, Mihaela

Sibiu

Asandei, Lacramioara

Bacau

Baban, Cristina-Nicoleta

Bacau

Balan, Liviu Vasile

Bacau

Balasca, Maria

Adjudeni

Balcescu, Gratiela-Floretina

Bucuresti

Balta, Adriana Camelia

Sighetu Marmatiei

Bandi, Karola

Targu Secuiesc

Barau, Floarea

Bucuresti

Barbu, Maria-Lavinia

Salonta

Barbus, Maria Elena

Baia Mare

Barta, Emese Ildico

Biled

Bartolini, Alexandru

Ploiesti

Baschir, Filip

Arad

Baziliuc, Mihai Valentin

Facaeni

Nume

Localitate

Beca, Andrada Denisa

Timisoara

Benedek, Elisabeta Eniko

Miercurea Ciuc

Benedek, Melinda

Batanii Mari

Besleaga, Mihaela

Galati

Bica, Livia Mihaela

Craiova

Bihoi, Maria

Bozovici

Boit, Silvia

Meziad

Boldor, Alexandra-Florentina

Ciumeghiu

Bondici, Timea Ilona

Oradea

Bordei, Daniela Alexandra

Bacau

Bourosu, Liubov

Ghidighici, Rep. Moldova

Bozianu, Gabriel-Alexandru

Bucuresti

Brinzas, Alina-Maria

Oradea

Brudasca, Lavinia

Alesd

Bucur, Lavinia Liliana

Jimbolia

Bulugu, Mariana

Vaslui

Bunduchi, Maria

Cimislia, Rep. Moldova

Buzuriu, Claudia

Arad

Cadar, Ingrid

Bistrita

Caracas, Camelia Maria

Bucuresti

Catrinoiu, Ion Laurentiu

Bucuresti

Cerghizan, Florin

Iasi

Chelaru, Natalia

Roman

Chelu, Maria-Cristina

Arad

Chende, Valentina Lorena

Jibou

Chereji, Mirela

Arad

Chipara, Aura Olguta

Constanta

Chirica, Lidia

Iasi

Ciobanu, Lidia

Timisoara

Ciobanu, Magdalena Petronela

Manolea
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Ciorba, Gabriela

Simleu Silvaniei

Davidoaia, Luminita

Pascani

Ciorba, George Gabriel

Simleu Silvaniei

Delibas, Stefan

Brasov

Cipu, Alina

Mihail Kogalniceanu

Demeter, Eniko

Baraolt

Ciripoiu-Vonica, Mariana

Ploiesti

Dicu, Mihaela Valentina

Murfatlar

Cislaru, Elisaveta

Chisinau, Rep. Moldova

Dimitriu, Irina Manuela

Valea Lupului

Ciubotaru, Verona

Moinesti

Dinu, Alexandra-Elena

Campina

Cobut, Anca Maria

Muresanii Bargaului

Dobrota, Cristina Ionela

Sinaia

Cociug, Alin Constantin

Tomesti

Dracsanu, Ioana Mihaela

Chiajna

Cojan, Maria

Sabaoani

Dragan, Antoneta

Bucuresti

Cojan, Paula

Vaslui

Dragancea, Natalia

Calarasi, Rep. Moldova

Cojocaru, Silvia-Viorica

Craiova

Dragos, Imola

Seini

Constandache, Laura-Alexandra

Constanta

Dragos, Ionel

Cuvin

Constantin, Lia Violeta

Brasov

Drobota, Elena

Tomesti

Constantin, Petronela Raluca

Bucuresti

Duhanes, Diana Elena

Floresti

Coprean, Angelica

Cristesti

Dumbrava, Viorica

Bacau

Coseri, Tatiana

Causeni, Rep. Moldova

Dumitrache, Elena

Valea Cucului

Cosma, Anca Simona

Oradea

Duna, Iordana

Navodari

Costache, Felicia

Pitesti

Dunaevschi, Tamara

Chisinau, Rep. Moldova

Costache, Floarea

Bucuresti

Duta, Florina Mariana

Puranii De Sus

Cotiga, Adriana

Braila

Dutu, Petruta Oana Gabriel

Timisoara

Cozar, Mirabela Mariana

Sarasu

Ene, Mihaela Mariana

Buzau

Craciun, Nicoleta Mirela

Glodeanu-Silistea

Ene, Vasile

Moinesti

Craiovan, Alina Maria

Sat Lunga

Enus, Luminita

Ramnicu Valcea

Cretan, Roxana

Bucuresti

Farcas, Loredana

Ploiesti

Cristea, Angela Mariana

Sanmartin

Filimon, Maria

Hincesti, Rep. Moldova

Cristea, Corina Daniela

Constanta

Florea, Narcisa Maria

Roznov

Crudu, Aurelia

Criuleni, Rep. Moldova

Fluture, Liliana

Galati

Cucu, Danka

Bucuresti

Fort, Ofelia Voichita

Arad

Curtusan, Monica

Alba Iulia

Fratila, Flavius Ciprian

Timisoara

Danciu, Adina Stefania

Nazna

Gabor, Carmen Rodica

Bistrita

Danila, Doina

Risca

Gal, Debora

Archid

Dano, Mihai

Ciumesti

Galateanu, Vlad

Constanta

foreverliving.ro
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Gane, Alexandrina

Tusnad

Ilyes, Etelka

Sat Sanzieni

Georgescu, Gabriel

Bucuresti

Imbre, Krisztina

Brasov

Georgescu, Liana

Bucuresti

Ion, Alina Giorgiana

Caracal

Gergely, Izabella

Sat Sanzieni

Iovescu-Smeu, Alexandra

Oradea

Gheorghiu, Ioana

Bistrita

Irimia, Bogdan Alin

Falticeni

Ghermanescu, Mirela

Constanta

Isleam, Rachipe

Murfatlar

Ghitulescu, Niculina-Bianca

Timisoara

Ivan, Rodica

Chitila

Ghiuro, Ioana Anca

Sinmartin

Janosi, Csanad

M.Ciuc

Giumali, Elida

Murfatlar

Jecan, Vasile-Alin

Geaca

Gligor, Iulia

Oradea

Jibleanu, Calin

Timisoara

Goia, Ioan

Timisoara

Jichitu, Florentiu-Juliet

Constanta

Grad, Viorica

Sighetu Marmatiei

Josan, Mariana

Chisinau, Rep. Moldova

Grigoras, Alina Mihaela

Roman

Jurcut, Ioana

Bacau

Grigorean, Diana

Com Todiresti

Komcz, Timea

Targu Mures

Gusu, Alina

Giarmata

Konrad, Tibor

Oradea

Har, Bianca

Floresti

Kozma, Melinda Sara

Oradea

Herta, Bianca-Alexandra

Arad

Krall, Dana Elena

Decea

Holczinger, Iosif Nelu

Tarna Mare

Kraushaar, Alexandra Gabriela

Jimbolia

Horga, Ionela

Stulpicani

Ladaru, Lucia Gilda

Cluj

Horvath, Ilona Ildiko

Tg. Secuiesc

Laiu, Eliza Vasilica

Bacau

Hotoboc, Angelia-Alina

Com. Turcinesti

Lakatos, Rita

Sfintu Gheorghe

Hudea, Mihaela

Medias

Lascu, Valeriu Mihail

Baia Mare

Iacob, Denisa

Craiova

Laszlo, Timea

Sancrai

Iagaru, Narcisa

Talmaciu

Laudat, Maria Raluca

Ostroveni

Iahor, Claudia

Ghindaresti

Lazar, Katalin

Targu Secuiesc

Iascu, Cristina

Brasov

Lehaci, Rarita

Sadova

Ichim, Daniela

Moinesti

Leonte, Lavinia Alexandra

Botosani

Ielceanu, Nicoleta Monica

Cluj

Lepadat, Tudorita

Bucuresti

Ilie, Alina

Giurgiu

Longa, Maria

Poienile De Sub Munte

Ilie, Rusu, Sarhan

Bucuresti

Luca, Angelica

Iasi

Iliescu, Mariana

Leordeni

Luca, Mihaela

Stroiesti

Ilincan, Vasile-Gheorghe

Suceava

Lupsea, Mirela Carmen

Oradea
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Lupu, Lavinia

Drobeta-Turnu Severin

Muncaciu, Angela Anca

Cluj

Lupu, Petru

Galati

Munteanu, Ioana

Satu-Mare

Lutescu, Veronica

Tirgu Jiu

Muresan, Daniela

Nasaud

Macovei, Mariana

Vaslui

Muresan, Floare

Zalau

Man, Miriam Alexandra

Cluj

Muresian, Persida

Sibiu

Manaila, Silvia

Constanta

Nadahovschi, Vera

Costuleni, Rep. Moldova

Mandea, Andreea

Navodari

Nagy, Gergo Attila

Salonta

Manea, Nilghiun

Constanta

Neacsu, Marinela Georgiana

Craiova

Marc, Elena

Floresti

Neagoe, Petre Marian

Oradea

Marica, Valeria Jeni

Craiova

Negoi, Aurelia

Floresti

Mate, Ildiko

Gheorgheni

Negruta, Alla

Orhei, Rep. Moldova

Matei, Livia-Mirela

Vladimirescu

Nicu, Raisa-Marilena

Gagu

Matei, Vasile

Com Clejani

Nistor, Madalina

Com Talpas

Mazilu, Ileana

Bucuresti

Nita, Ionela

Bucuresti

Micu, Mariana

Bacau

Novac, Elena

Leova, Rep. Moldova

Mihai, Raluca-Cerasela

Targoviste

Oala, Eleonora

Rn. Falesti, Rep. Moldova

Mihalache, Mircea

Com Baia

Olteanu, Florica Otilia

Sagu

Mihart, Lucian

Drobeta-Turnu Severin

Onac, Alecsandru Adrian

Sibiu

Mihut, Ovidiu Darius

Arad

Onisie, Ana Maria

Murfatlar

Milea, Mihaela-Valentina

Rosiori de Vede

Oprea, Adriana

Ramnicu Valcea

Minescu, Paula

Bucuresti

Oprea, Ioan

Bistrita

Mirauti, Doina

Suceava

Oprea, Mihuca Lucretia

Bistrita

Mireanu, Amalia

Moinesti

Oprea, Viorel

Feldru

Mitroiescu, Carmen

Craiova

Orceag, Daniela

Constanta

Moca, Zelma Silvia

Cornesti (Mihai Viteazu)

Pacurar, Dorina Doina

Petrosani

Mocanet, Angela

Chisinau, Rep. Moldova

Padurean, Roxana Bianca

Simleul Silvaniei

Moldovan, Livia Eugenia

Bistrita

Palosi, Corina

Seini

Moraru, Elena

Suceava

Panta, Darius Cristian

Valea Lupsii

Moraru, Elena Alina

Roman

Para, Ion

Cantemir, Rep. Moldova

Moraru, Mariana

Bacau

Paraschiv, Alecu

Bucuresti

Morutan, Simion-Marcel

Geaca

Pasca, Viorica Emanuela

Constanta

Mosneagu, Elena

Cotu Vames

Pascal, Oxana

Ghidighici, Rep. Moldova
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Pater, Alexandra Loredana

Arad

Popescu, Camelia

Bucuresti

Patru, Maria Nicoleta

Com Mischii

Popescu, Doina

Targoviste

Patrulescu, Delia

Constanta

Popescu, Ramona Livia

Craiova

Pavaloi, Andreea

Iasi

Popescu, Zanfira

Rm.Sarat

Perijoc, Veronica

Zamostea

Postelnicescu, Mirela Andreea

Bucuresti

Petrila, Vasilica

Ruginoasa

Primac, Ioan-Dorin

Bucuresti

Petrov, Natalia

Anenii Noi, Rep. Moldova

Prinose, Mariana

Bucuresti

Petrovici, Simona Loredana

Timisoara

Puscasu, Liviu Nicolae

Sabaoani

Petruti, Lucia

Loc. Siria

Racu, Valentina

Birsanesti

Picoiu, Paraschiva

Muchea

Racz, Margit

Simian

Pirvu, Andreea

Onesti

Radu, Petruta

Blagesti

Piscoi, Ovidiu Andrei

Biharia

Radu, Valeria

Neamt

Pistea, Elena

Com Pirjol

Rayna, Cristina Maria

Oradea

Pitaru, Nicoleta

Pitesti

Rogoz, Elena-Camelia

Craiova

Ples, Gheorghe Marian

Rogosel

Rosanu, Anastasia

Hincesti, Rep. Moldova

Ploias, Cristina- Adriana

Sibiu

Rotariu, Livioara

Iasi

Pobirci, Gabriela

Com Runcu

Rotariu, Marioara

Murfatlar

Podoreanu, Camelia

Bucuresti

Rus, Mariana

Samboleni

Podut, Ramona Camelia

Danesti

Rustom, Emile

Beirut, Liban

Polgar, Andreea

Mescreac

Rusu, Andreea Ioana

Bucuresti

Polochan, Daniel Florin

Galati

Rusu, Roxana Ioanita

Arad

Pompei, Maria

Bucuresti

Sandulescu, Anamaria

Carei

Ponov, Aurelia

Valu lui Traian

Saracut, Mariana Delia

Cluj

Pop, Ana Lucia

Certeze

Sava, Ion

Petrosani

Pop, Daniela Aurelia

Baia Mare

Savu, Gina

Bucuresti

Pop, Mariana

Bistrita

Savu, Vasile

Falticeni

Pop, Razvan Andrei

Baia Mare

Scirbiuc, Elena

Bucuresti

Popa, Constantin

Iasi

Scriosteanu, Adina

Bucuresti

Popa, Emilian

Brasov

Selever, Ileana

Remeti

Popa, Maria

Piatra Neamt

Serbu, Ionica

Bucuresti

Popa, Nelia

Galati

Silaghi, Zsolt Zoltan

Baia Mare

Popa, Sorina Delila

Arad

Sirbu, Nina

Telenesti, Rep. Moldova
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Sirbu, Svetlana

Chisinau, Rep. Moldova

Trifan, Marilena

Mangalia

Slabu, Lenuta

Kogalniceni

Tritean, Elena

Cluj

Slaniceanu, Monica

Brasov

Tronciu, Margareta

Roman

Smaranda, Marinela Damaris

Com Farcas

Tudorache, Anisoara

Vizuresti

Sorici, Angela Denisa

Plopii-Slavitesti

Tudorof, Alina Claudia

Constanta

Stanculescu, Ana-Maria

Bucuresti

Tufeanu, Cristina

Popesti-Leordeni

Stanica, Eduard-Mihai

Bucuresti

Turcas, Andrada

Oradea

Stefan, Bianca

Lunga

Ungureanu, Diana Parascheva

Vaslui

Sterp, Maria-Iuliana

Hunedoara

Ungureanu, Maria Luminita

Letea Veche

Stirbu, Valerica

Dorohoi

Ursu, Alexandru

Bogdanesti

Strajescu, Calin Ionut

Iasi

Ursu, Ionela

Plugari

Strestian, Margareta

Ialoveni, Rep. Moldova

Ursu, Margareta

Orhei, Rep. Moldova

Suciu, Camelia-Semida

Alba Iulia

Urzica, Daniela Adina

Cluj

Suciu, Iosif

Fagaras

Vacarel, Elena Jana

Valenii de Munte

Szabo, Imre

Cluj

Valcu, Rodica

Onesti

Szabo, Magdolna

Camar

Vanie, Lidia Oana

Paulesti

Szakacs, Daniela Laura

Baia Mare

Vanta, Valeria

Maramures

Szanto, Eva-Erzsebet

Sarmasag

Vasilachi, Elena

Bacau

Szilveszter, Julia

Od. Secuiesc

Vasilcov, Rahilina

Edinet, Rep. Moldova

Tanase, Adriana

Bucuresti

Vasile, Mirela

Bucuresti

Tarna, Galina

Nisporeni, Rep. Moldova

Vass, Hajnal Erzsebet

Targu Mures

Tataranu, Georgiana

Tirgoviste

Veres, Andrea

Sat Ozun

Teglas, Petrina Maria

Floresti

Veres, Sara

Zalau

Tiran, David Aurelian

Baia Mare

Vladescu, Anca

Mangalia

Tiru, Maria Mirela

Deva

Vladoi, Fursuna

Craiova

Tiu, Iulia Teodora

Bucuresti

Vladuta, Elena

Poarta Alba

Todorut, Rafila

Santana

Voicu, Stefana

Murfatlar

Todut, Carmen

Satu-Mare

Voinea, Ramona Vasilica

Brasov

Toth, Kinga

Targu Secuiesc

Vornicu, Claudia

Darabani

Trache, Ionelia

Mangalia

Zaharia, Ionut

Pascani

Trandafir, Marian

Com Crevedia

Trifan, Alexandra Cristina

Girov
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