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Sărbători 
fericite!



Pe măsură ce ne apropiem de finalul 
a încă un an fantastic și ne reunim cu 
prietenii și familia de sărbători, îmi 
aduc aminte de unul dintre lucrurile 
mele preferate în Forever: sentimentul 
de apartenență la comunitatea pe 
care oportunitatea Forever îl oferă 
pentru atât de multe persoane din 
întreaga lume.

Este incredibil să vezi ce schimbare 
pot aduce conectarea și acceptarea. 
Să fii pur și simplu îmbrățișat pentru 
ceea ce ești poate avea un impact atât 
de profund asupra speranțelor și 
aspirațiilor personale și poate schimba 
cursul vieții. Sunt extrem de mândru că 
oportunitatea noastră oferă aceste 
beneficii pentru atât de mulți oameni 
de pe tot Globul. 

Dar senzația de a fi împreună pe care 
o experimentăm în Forever nu e doar 
un sentiment. Suntem foarte norocoși 
să avem sedii în întreaga lume, unde 
Forever Business Ownerii și clienții se 
pot reuni și pot stabili legături. Aceste 
sedii sunt locuri unde poți împărtăși 
idei și poți lega prietenii, sunt locații 
unde te simți întotdeauna binevenit și 
care îți reamintesc că ești parte a unei 
comunități și un membru important al 
familiei globale.

Indiferent că este vorba despre o 
construcție fizică sau o idee 
împărtășită de mai multe persoane, 
clădirile noastre sunt reprezentarea 
palpabilă a ceea ce este posibil să 
creezi atunci când oamenii pasionați 
lucrează împreună. Atunci când 
traversez holul steagurilor de la Sediul 
Central, îmi amintesc de fiecare sediu 
și de fiecare dintre voi, cei care 
contribuiți să umpleți aceste clădiri, să 
le dați viață. 

Sper că atunci când veți vizita unul 
dintre sediile noastre din lume vă veți 

simți mândri de rolul pe care l-ați avut 
în transformarea lui într-un loc special. 
Indiferent că sunteți un FBO cu 
experiență sau abia ați început 
afacerea, aveți o contribuție importantă 
la această familie, la această 
comunitate. Aveți un loc aici, și îl veți 
avea întotdeauna.

Sunt foarte mândru de tot ceea ce am 
construit împreună, ca familie Forever. 
Chiar dacă nu ne aflăm în același loc 
de sărbători, suntem împreună datorită 
legăturilor pe care le-am creat peste 
tot în lume. Sper că vă bucurați de 
fiecare minut pe care îl petreceți cu 
prietenii și cu cei pe care îi iubiți și nu 
uitați că vă doresc sărbători minunate 
și sunt extrem de entuziasmat de ceea 
ce 2020 va aduce pentru fiecare dintre 
noi. 

Mereu al vostru,

Rex Maughan 
CEO, Forever Living Products

întotdeauna
 

Veți avealocîn Forever 

CHIAR DACĂ NU VOM FI ÎN 
ACELAȘI LOC DE SĂRBĂTORI, 
SUNTEM ÎMPREUNĂ DATORITĂ 
LEGĂTURILOR PE CARE LE-AM 

CREAT PESTE TOT ÎN LUME.

Pe măsură ce ne apropiem de finalul a încă un an 
fantastic și ne reunim cu prietenii și familia de 
sărbători, îmi aduc aminte de unul dintre lucrurile mele 
preferate în Forever: sentimentul de apartenență la 
comunitatea pe care oportunitatea Forever îl oferă 
pentru atât de multe persoane din întreaga lume.

FOREVER | România & Republica Moldova | Decembrie 2019 | 248

Mesajul Fondatorului Companiei2



foreverliving.ro

Tu ești acel cineva
decât în luna precedentă, să vorbim mai multor oameni 
despre oportunitatea Forever care asigură cele mai dorite 
lucruri din zilele noastre: libertate, prosperitate, stabilitate. 

Şi nu în ultimul rând, să punem mai convingător în 
evidenţă ceea ce nu oferă nicio altă companie - Planul de 
Marketing Forever, cu toate stimulentele și bonusurile de 
o generozitate inegalabilă. 

Vin sărbătorile și ne vom aduna cu toată familia, ne 
vom întâlni cu mulţi prieteni. Este ocazia perfectă să 
consumăm și să dăruim cât mai multe produse Forever în 
această perioadă, pentru că ele sunt tot ce avem noi mai 
bun și tot ce există mai bun în lumea aloe.

Pentru cei care merg de nevoie la serviciu, va fi o vacanţă 
în care abia așteaptă să se distreze. Dar pentru noi 
afacerea Forever este iubire. Şi iubirea nu intră niciodată 
în vacanţă. Iubirea ne face mereu activi, mereu creativi, 
mereu gata de mai mult. Şi ne face mereu să zâmbim.

Planul nostru pentru 2020 este să creștem 10%, 
împreună, toată ţara. Iar succesul României este suma 
succeselor fiecăruia dintre noi. Putem folosi timpul 
care a mai rămas din 2019 la intensitatea iubirii și cu 
perseverenţa unei familii unite și puternice în care fiecare 
este cu adevărat cineva.

Mai este puţin până la Anul Nou și vă mulţumim pentru 
toată munca voastră extraordinară, pentru pasiunea și 
dăruirea pe care le-aţi dovedit. Aţi fost cei mai harnici 
FBO, cei mai inimoși, echipa cea mai minunată pe care o 
poate avea România, cu un 2019 în care am continuat să 
creștem, să învăţăm, să câștigăm respect global pentru 
progresele ţării noastre.

Să aveţi sărbători minunate ca voi, fericirea pe care o trăiţi 
să fie mai intensă ca niciodată, iar anul care vine să fie 
bogat ca inimile voastre.

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

De câte ori auziţi într-o singură zi “toate merg aiurea, 
nimeni nu face ce trebuie, dacă s-ar apuca cineva 
de treabă, s-ar schimba lucrurile în bine”? De câte 
ori ne uităm la un spaţiu comun unde e nevoie de o 
reparaţie, de măturat frunzele sau de plantat o floare 
și spunem “ar trebui să rezolve cineva chestiunea 
asta odată”?

Cât de frecvent privim cu ochi critic o situaţie care stagnează 
sau comentăm despre persoane din echipa noastră de la 
care așteptăm mai mult: “cineva trebuie să se mobilizeze, să 
muncească mai eficient, să construiască afacerea”? 

Răspunsul îl știm – auzim și rostim deseori aceste cuvinte. 
Dar iată o veste foarte bună: Acel ”cineva” suntem chiar 
noi. Dacă nu facem nimic - sau facem prea puţin - nu avem 
cum să ne plângem că nu se transformă nimic. Dacă nu ne 
asumăm să fim noi înșine schimbarea, nu ne putem revolta 
că nu se schimbă nimic (sau prea puţin).

Cineva este oricare dintre noi, cei care avem privilegiul să fim 
partenerii unei companii lider mondial. Cineva este oricare 
dintre noi, când se hotărăște să folosească șansa Forever 
la adevărata ei valoare și să-și dinamizeze continuu propria 
afacere, impulsionând în felul acesta și restul echipei. 

Încheiem în curând anul și vrem ca în 2020 să spargem 
graniţele zonei personale de confort. Vă provocăm să ne 
asumăm complet responsabilitatea și să facem trecerea de la 
“cineva” care înseamnă “de lucrul acesta să se ocupe altul” la 
a ne trăi viaţa și a progresa în cariera Forever în așa fel încât 
oamenii să spună cu admiraţie despre fiecare dintre noi: tu 
chiar ești cineva. 

Ești cineva prin faptul că atunci când se gândesc la momente 
cheie din viaţa lor, multe persoane îţi sunt recunoscătoare 
pentru inspiraţia și sprijinul de a face transformări radicale. 
Ești cineva prin faptul că îţi stabilești mereu standarde foarte 
înalte și de fiecare dată când îţi atingi un ţel, următorul este și 
mai îndrăzneţ. Ești cineva prin faptul că nu aștepţi să facă alţii 
schimbarea, ci tu însuţi ești schimbarea. 

Vă încurajăm să creștem ritmul afacerii și să folosim ultimele 
săptămâni din 2019 ca teren pe care plantăm seminţele 
succeselor de anul viitor. Să facem mai multe prezentări 
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impactul

Așa cum știți, în fiecare an în Forever 
avem câteva țeluri mari, dintre care 
unul mi-a fost foarte drag și aproape 
de suflet în acest an. Cu câțiva ani în 
urmă, drumurile Forever s-au 
intersectat cu cele ale unei organizații 
numite Rise Against Hunger. Această 
organizație non-profit și-a dedicat 
toate eforturile pentru a hrăni copiii 
flămânzi și familiile în dificultate din 
întreaga lume, însă, chiar și așa, 
milioane nu primesc încă suficientă 
hrană pentru un stil de viață 
sănătos.

Când am văzut cu ochii noștri cum 
porțiile de mâncare oferite de 
această organizație schimbau vieți și 
aduceau speranță copiilor și 
comunităților, am știut că Forever 
trebuie să fie parte din acest 
proiect. Am avut prima sesiune de 
împachetare în 2014. În doi ani am 
împachetat peste 2 milioane de porții. 
Dar știam că putem face mai mult și, la 
finalul anului 2017, Forever și-a stabilit 
ca țel să împacheteze 5 milioane de 

porții de mâncare până în 2020.

Nu ne-am temut niciodată de țelurile 
îndrăznețe, dar acesta în mod 
particular era foarte ambițios și, 
trebuie să recunosc, puțin 
înspăimântător. Multe lucruri 
trebuiau să se alinieze și a fost 
nevoie de foarte mult angajament 
din partea întregii familii Forever din 
toată lumea pentru a transforma în 
realitate acest vis.

Îngrijorarea mea că nu ne vom 
atinge acest țel a dispărut rapid 
când am văzut cât de mulți dintre 
voi s-au implicat, au participat la 
evenimente și au donat din banii și 
din timpul lor. Ne-am reunit, la scară 
globală, cu acel gen de hotărâre 
care definește familia Forever de 
peste 40 de ani.

Datorită generozității și angajamentului 
vostru, sunt mândru să vă anunț că 
ne-am atins țelul de 5 milioane de 
porții de mâncare și am schimbat 

atât de multe vieți de-a lungul 
acestui drum. Astăzi, datorită 
eforturilor voastre, sunt atât de mulți 
copii care nu se vor mai trezi 
întrebându-se când va fi următoarea 
lor masă.

Sper că sunteți mândri de rolul pe 
care l-ați jucat în a hrăni milioane de 
suflete din întreaga lume și vă veți 
acorda câteva momente, în această 
perioadă festivă a sărbătorilor, să 
reflectați la felul în care generozitatea 
voastră schimbă vieți. Şi când vă 
gândiți la lucrurile incredibile pe care 
le-am realizat împreună în 2019, 
sunt convins că vă veți stabili 
propriile țeluri cu un nou sentiment 
al misiunii și hotărârii pentru anul 
extraordinar care ne așteaptă.

Continuați să zâmbiți,

Gregg Maughan 
Președinte, Forever Living Products

Se pare că stabilirea unor țeluri mărețe este 
întotdeauna însoțită de o combinație de entuziasm 
și teamă. Este incredibil să te gândești în ce fel 
atingerea obiectivelor poate schimba în bine viața 
ta și a celor din jurul tău. Frica se instalează atunci 
când ne punem întrebări precum: “am țintit prea 
sus?”, “și dacă nu reușesc”?

este și 
cu atât

țelul,Cu cât este 

mai mare mai mare 
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Success Day

țelul, Superputerea noastră                   
      este recunostința

Pe 16 noiembrie, în Sala Dacia din Brașov, peste 1.200 de oameni au fost 
creatorii celui mai frumos Success Day din acest an. Energie, entuziasm, 
bucurie, emoție, inspirație, reușite, povești incredibile, momente memorabile, 
vieți transformate, visuri împlinite și oameni minunați au fost cele care ne-au 
oferit și ne oferă în fiecare zi o superputere: recunoștința de a fi Forever și de 
a scrie paginile celei mai frumoase afaceri din lume.

Am deschis ziua cu mesajele 
Country Managerilor Forever 
Living Products România & 
Rep. Moldova, Dora & Gabor 
Szőcs, care cu energia pozitivă și 
entuziasmul care îi caracterizează 
au învăluit evenimentul în emoție, 
bucurie și convingerea că suntem 
acolo unde ar trebui. În prag de 
sărbători, cel mai important lucru 
pe care trebuie să îl facem este 
să ne întoarcem privirea către noi 
înșine, să ne deschidem sufletele 
și să facem loc în viața noastră 
recunoștinței sincere, autentice, 
acestui sentiment unic care ne 
face mai buni, mai generoși, mai 
apropiați de cei de lângă noi și care 
atunci când este trăit autentic are 
puterea să schimbe vieți. Gabor & Dora Szőcs, Country Manageri Forever Living Products România & Rep. Moldova
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Success Day

Ziua a continuat în această notă 
entuziastă și datorită gazdelor 
evenimentului, Dr. Monica și Marian 
Costiță, Senior Manageri calificați 
Eagle, care au creionat cu eleganță 
și profesionalism povestea acestei 
zile și ne-au purtat prin cele mai 
frumoase momente și trăiri Forever.

Ce ar convinge pe cineva să treacă 
de la statutul de angajat ideal la 
antreprenor? "Mi-am dorit să fac 
parte din această comunitate, 
am simțit energia și fericirea și 
am vrut să fiu și eu așa!" - a fost 
scânteia care a aprins focul Forever 
în mintea și inima Loredanei 
Gânbuțan, Manager.

Am felicitat și aplaudat toți Forever 
Business Ownerii care au dat viață, 
energie și culoare sălii și scenei 
prin calificarea la noi niveluri în 
Planul de Marketing! Cei mai noi 
Asistent Supervizori, Supervizori, 
Asistent Manageri au pășit plini 
de speranță pe scena succeselor 
Forever, cu promisiunea că la 
următorul Success Day vor mai 
avansa o treaptă. Managerii, Senior 
Managerii și Soaring Managerii 
ultimelor trei luni au fost și ei 
aplaudați la scenă deschisă de 
întreaga sală, alături de calificații 
în Club 100 și la stimulentul 
Forever2Drive.

Calificări Supervizori

Calificări Asistent Manageri

Calificări Forever2Drive

Marian și Dr. Monica Costiță, Senior Manageri calificați Eagle

 Loredana Gânbuțan, Manager
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Success Day

Emoție, sensibilitate și, mai 
presus de toate, nenumărate ore 
de antrenament pentru un vis 
devenit realitate la vârsta de numai 
12 ani. Ema Stoian, un talent 
înnăscut și o voință imensă, a oferit 
evenimentului nostru o notă cu totul 
aparte prin reprezentația ei unică.

Sărbătorile sunt tot mai aproape, 
iar lista de cadouri începe să 
prindă contur. Dr. Corina Bălan, 
Manager, ne-a inspirat cu idei 
de cadouri din propria noastră 
afacere. Am descoperit împreună 
cât de versatile sunt produsele 
noastre și cât de ingenios le putem 
combina, pentru a oferi și afacerilor 
noastre un cadou binemeritat: 
realizarea mai ușoară a Activului și 
impulsul necesar pentru reușitele 
spectaculoase ale finalului de an.

Mariana și Ionuț Pârju, 
Manageri, au cucerit 
scena și ne-au reamintit 
printr-un moment unic, 
plin de fervoare și 
pasiune, că nu contează 
cine ești, de unde 
provii sau ce vârstă ai 
– poți fi un campion în 
orice îți propui. Tot ce 
contează este să știi 
ce vrei și să faci primul 
pas. Apoi să-ți urmezi 
visul cu perseverență, 
consecvență și pasiune.

Dr. Corina Bălan, Manager

Mariana și Ionuț Pârju, Manageri
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Success Day

Din nou alături de familia Forever 
după mulți ani, trupa Amadeus și-a 
pus amprenta unică asupra întâlnirii 
noastre printr-un recital de cea 
mai înaltă clasă. Cu efervescența, 
pasiunea și bucuria care le 
caracterizează, ne-au încântat 
cu un moment rafinat, modern, 
energic.

Calificări Manageri

Calificări Senior Manageri

Recunoașteri Club 100



Calificări Soaring Manageri
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Success Day

Ce se ascunde în spatele dorinței 
de a fi Eagle? O motivație extrem 
de puternică și o dorință de a 
reuși pe măsură. Sunt cele care 
au condus-o și pe Pethő Agnes, 
Manager, spre calificarea la Eagle.  
Am fost bucuroși să aflăm de la ea 
o parte din experiența în business 
și emoția primei călătorii, împreună 
cu familia, la întâlnirea Eagle 
Managers' Retreat din Dallas, SUA.

Arată că îți pasă! Fii generos și 
creativ! Fii responsabil! Fii tu soluția 
pe care o caută cei cu care intri în 
contact! Sunt pași simpli care te 
ajută să-ți construiești succesul. 
Pentru că în afacerea Forever, 
succesul tău se măsoară în cât 
de mulți oameni ajuți să aibă, la 
rândul lor, succes. Daniel Parascan, 
Soaring Manager și membru KLC, 
ne-a demonstrat încă o dată că 
Reperele Măreției sunt cele mai 
eficiente instrumente pe care 
le ai să crești, să-ți monitorizezi 
progresul și să-ti menții afacerea în 
echilibru.

Daniel Parascan, Soaring Manager și 
membru KLC

Pethő Agnes, Manager
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Success Day

Pentru a doua oară în România și 
invitat special la Success Day, Peter 
Boots, Vicepreședinte Forever 
pentru Europa, ne-a vizitat de 
această dată împreună cu Dejan 
Knezevic, Director de Operațiuni 
pentru Europa. Cald, zâmbitor 
și mereu un om al oamenilor, 
Peter Boots ne-a reamintit cât de 
important este să cunoaștem și 
să ne însușim misiunea companiei 
noastre, să o înțelegem și să-i 
aplicăm principiile zi de zi în 
dezvoltarea afacerii, pentru că noi 
suntem cei care definesc imaginea 
Forever în lume, prin fiecare 
acțiune, cuvânt și gest. Să fim 
autentici, să ne prețuim valorile, să 
creștem, dar să ne și distrăm și, 
mai presus de toate, să acționăm, 
chiar dacă unii ne consideră 
nebuni. Pentru că orice lucru este 
considerat nebunie doar până este 
realizat.

La sfârșitul zilei, superputerea 
noastră – recunoștința – a căpătat 
noi înțelesuri și a devenit cel mai 
frumos cadou pe care îl puteam 
primi la final de an – răsplata de a 
avea alături de noi cei mai frumoși, 
curajoși și puternici oameni, a căror 
pasiune pentru un stil de viață 
sănătos Forever poate muta și 
munții din loc și ale căror succese 
reprezintă cea mai frumoasă 
dovadă de generozitate: de a-i 
ajuta pe alții să arate și să se simtă 
mai bine, în timp ce își construiesc 
o viață mai bună.

Peter Boots Dejan Knezevic, Director de Operațiuni 
pentru Europa
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Success Day

Vă mulțumim că ați fost alături de noi și 
vă așteptăm împreună cu și mai mulți 
parteneri din echipele voastre la Success 
Day-ul aniversar din 15 februarie 2020, 
unde vom sărbători împreună 21 de ani 
de când Forever schimbă vieți în România!

Pentru mai multe imagini cu momentele importante ale evenimentului, te invităm pe Facebook.
com/ForeverRomaniaHQ, în secţiunea Albume – Success Day - 16 noiembrie, Brasov



Prinde energie cu 
perechea perfectă 
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Nou - Produsul lunii

De acum este disponibilă și în România combinația ideală a două dintre 
cele mai apreciate produse Forever – Aloe Vera Gel și Argi+!

Noul Mini Tripack Forever Aloe Vera Gel 330 ml & Argi+ 
reunește puritatea și prospețimea gelului de aloe cu 
beneficiile L-argininei și ale celorlalți nutrienți valoroși din 
Argi+, pentru ca tu să arăți mai bine și să te simți mai 
bine. 

Lansat de curând și în țara noastră, cel mai nou combo 
Forever conține 3 cutii de Aloe Vera Gel 330 ml și 3 
pliculețe de Argi+, pentru un start perfect al fiecărei 
zile, un plus de energie pentru a duce la bun sfârșit 
proiectele pe care ți le-ai propus sau plusul de forță de 
care ai nevoie pentru antrenamentul zilnic. 

CE FACE DIN ACESTE PRODUSE 
COMBINAȚIA PERFECTĂ?
• Argi+ îți furnizează doza zilnică de L-arginină, un 
aminoacid extrem de important de care corpul are 
nevoie pentru a funcționa la parametri optimi. Această 
băutură delicioasă și nutritivă cu aromă de fructe de 
pădure conține 5 grame de L-arginină per porție, 
plus vitamine, inclusiv vitamina C - care contribuie 
la reducerea senzației de oboseală și extenuare, și 
vitamina D - care contribuie la menținerea funcționării 
normale a mușchilor.

• Forever Aloe Vera Gel susține o digestie sănătoasă 
și o absorbție cât mai bună a nutrienților. 

Combinația 
perfectă



Prinde energie cu 
perechea perfectă 
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Nou - Produsul lunii

ATUURI ȘI PUNCTE FORTE DE NEEGALAT

FOREVER ALOE VERA GEL:
• Conținut ridicat, 99,7%, de gel de Aloe vera pur, din interiorul frunzei
• Plantele provin de pe plantațiile aflate în proprietatea companiei, cultivate cu grijă și atenție pentru mediul 
înconjurător, fără pesticide, îngrășăminte chimice sau organisme modificate genetic
• Fără conservanți artificiali
• Fără zahăr 
• Fără gluten
• Bogat în vitamina C cu rol antioxidant, ce protejează celulele de efectele nocive ale stresului oxidativ
• Best-seller Forever
• Gust proaspăt și pur, mai aproape de natură ca niciodată

ARGI+:
• Formulă pe bază de L-Arginină
• Cocktail din extracte valoroase de fructe
• Nu conține lactoză sau gluten

DE CE MINI TRIPACK 
FOREVER ALOE VERA 
GEL 330 ML & ARGI+?

• Susține starea de bine și stilul de 
viață activ.
• Este o modalitate perfectă de 
a face cunoscute două dintre 
produsele – vedetă Forever.
• Reprezintă kit-ul ideal de testare 
atunci când mergi la prezentări.
• Poate fi un cadou inspirat pentru 
cei pasionați de sănătate, fitness și 
nutriție.
• Își găsește rapid locul în orice 
geantă sau rucsac.
• Poate fi savurat oriunde, oricând.

Asigură-te că organismul tău beneficiază 
din plin de toată bogăția nutritivă din Argi+ 
combinându-l cu Forever Aloe Vera Gel. 

De acum te poți bucura de acest duo nutrițional de ultimă 
generație într-un pachet mereu la îndemână, care te menține 
mereu aproape de obiectivele tale de fitness și sănătate. 

Produsele din acest articol nu au fost concepute 
pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, 
simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau 
grupe de afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin 
medical se impune un consult efectuat de medic.



Săptămâna trecută am organizat, împreună cu echipa, un teambuilding 
pentru o companie cu 40 de angajați. Întrucât cerințele inițiale legate 
de calitatea și rezultatele acestui eveniment au fost ridicate, comisionul 
pe care l-am propus în cadrul contractului a fost, la rândul său, mai 
mare decât cel uzual. Managementul companiei a inițiat un proces de 
negociere, dar noi le-am spus că, pentru a atinge nivelul cerut de calitate, 
este nevoie de o implicare ridicată și de efort suplimentar. Au acceptat 
acest punct de vedere și, bazându-ne pe încredere reciprocă, am trecut 
la fapte.

Tehnici de negociere

Rezultatul? După eveniment, mai mulți dintre angajați 
au spus că a fost ”cel mai tare” teambuilding de 
care au avut parte. Prezentările, jocurile, activitățile 
s-au derulat impecabil, cu rezultate reale, iar partea 
de relaxare și distracție a fost mult peste așteptări. 
Managementul, la rândul său, a fost încântat.

Am făcut apoi o analiză și, printre altele, ne-am 
întrebat ce s-ar fi întâmplat dacă cedam la presiunea 

asupra costului muncii noastre. Probabil că am fi 
intrat în proiect cu mai puțin entuziasm, iar acest 
lucru s-ar fi putut reflecta în rezultate. Acceptând însă 
costul cerut, clientul nostru ne-a obligat să păstrăm 
ștacheta ridicată. Astfel, ca urmare a negocierii inițiale, 
desfășurate pe principii win-win, toată lumea a avut 
de câștigat.
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Dar în lumea afacerilor, precum 
și în viața de zi cu zi, te găsești 
deseori în situații în care persoana 
cu care dorești să închei o 
înțelegere are o opinie diferită de a 
ta. Ea dorește un lucru, tu dorești 
altceva. Tentația este de a crede 
că niciuna dintre părți nu va avea 
câștig de cauză. Dar lucrurile pot fi, 
în majoritatea cazurilor, negociate.

A negocia nu presupune a adopta 
varianta propusă de tine SAU 
varianta propusă de cealaltă 
persoană. O negociere corectă 
face ca ambele părți să fie 
mulțumite de rezultat. Şi atunci, 
te-ai întreba, ce-i împiedică să facă 
asta de la bun început, fără a trece 
prin procesul uneori complex și 
dureros de negociere?

O primă cauză poate fi orgoliul. 
Nu vrei să cedezi, din mândrie. Dar 
cei mai buni negociatori fie o lasă 
deoparte, fie nu o arată. 

Altă cauză este lipsa 
creativității și a gândirii 
flexibile. Nu există doar o singură 
soluție la o negociere. Totul este ca 
părțile să fie dispuse să exploreze 
și alte variante, la care poate nu 
s-au gândit de la bun început. 

Se întâmplă deseori să nu știi 
exact care-ți sunt obiectivele.
Şi nu ajungi la un punct de vedere 
comun din cauză că nu ți-ai făcut 
bine temele. Stabilește, de la 
început, care este cea mai bună 
situație în care dorești să ajungi? 
Ce poți să accepți și ce nu? Ai și 
un plan B, dacă lucrurile nu merg 
așa cum dorești?

În calitate de FBO ai de-a face 
cu multe situații în care trebuie 
să negociezi. O discuție cu o 
persoană pe care dorești să 
o sponsorizezi, invitația la o 
prezentare de oportunitate, 
vânzarea unui produs Forever 
la prețul corect, închirierea unui 
sediu, detaliile unui contract de 
leasing auto, chiar și achiziția unui 
set de cărți de vizită, toate sunt 
momente în care ai nevoie de 

abilități de bun negociator. Asta 
este non-negociabil. De aceea, îți 
propun câteva idei care te-ar putea 
ajuta pe această temă:

Ascultă activ și valorifică 
oportunitățile. Ca bun om de 
vânzări, e bine să-l lași pe celălalt 
să vorbească mai mult decât tine. 
Nu întrerupe. Caută în cuvintele 
sale care-i sunt interesele și 
nevoile. E posibil să vină cu o 
contra-propunere la care nici nu 
te-ai gândit. De exemplu, să spună 
”Nu știu dacă Forever e o afacere 
pentru mine, pentru că mă uit 
în cercul meu de prieteni și mă 
compar cu alți oameni cărora li s-ar 
potrivi.” Afirmație la care tu poți 
răspunde cu ”Vrei să mă prezinți 
acestor oameni?”

Nu-ți însuși problemele 
celuilalt. În cele mai multe 
negocieri vei afla despre bariere și 
motive pentru care cealaltă parte 
nu poate accepta ceea ce-i ceri. 
Ea dorește ca problemele sale 
să devină problemele tale, să le 
înțelegi și să le accepți. Ai grijă 
să nu cazi în această capcană. 
Ia fiecare argument care apare și 
rezolvă-l pe loc: ”Marțea asta la 
ora 17:00 ești ocupat și nu poți 
veni? Dar săptămâna viitoare, joi, 
când organizez o altă întâlnire de 
prezentare?” sau ”Ai mașina la 
garaj, la reparat? Atunci pot trece 
eu să te iau.”

Declară-ți autoritatea limitată. 
”Trebuie să discut cu soția mea 
înainte de a accepta chiria pe 
care o propuneți pentru spațiul 
de birou.” Ulterior vii cu o contra-
ofertă, declarând că nu poți da 
mai mult de atât, întrucât nu ești 
singurul implicat în această decizie. 

Arată-ți, uneori, dezamăgirea. 
O atitudine pozitivă ajută în prima 
parte a negocierii, atunci când 
stabilești o relație. Dar după ce 
începi să discuți termenii efectivi 
ai înțelegerii, anumite semne prin 
care îți exprimi dezamăgirea sau 
grija pot aduce concesii din partea 
cealaltă. De ce? S-a demonstrat 
că în cele mai multe cazuri 
dezamăgirea generează de cealaltă 
parte o nevoie de a compensa, de 
a împăca. Poți spune, de exemplu: 
”Aloe Heat Lotion este un produs 
foarte căutat, deoarece are un 
efect rapid de calmare după efort 
fizic prelungit. Îți spuneam că e 
bine să îl ai în casă. Păcat că nu 
vrei să-l cumperi acum, pentru că 
nu știi când ai nevoie de el. Eu am 
vrut doar să ajut ...”

Pune întrebări deschise. 
Răspunsurile simple de tip 
”da” sau ”nu” sunt mai puțin 
constructive într-o negociere. 
Îți dorești ca cealaltă parte să 
se deschidă, pentru a-i câștiga 
încrederea. Întrebări precum 
”Ce îți place cel mai mult la ceea 



16 Forever Afacere

FOREVER | România & Republica Moldova | Decembrie 2019 | 248

ce faci acum?”, ”Ce fel de oameni îți dorești să ai 
alături?” sau ”Care crezi că sunt calitățile tale, ca om 
de afaceri?” oferă respondentului un câmp larg de 
interpretare și ocazia de a vorbi despre lucruri care-i 
fac plăcere. Iar ție posibilitatea de a-l înțelege și de a-i 
câștiga încrederea.

Afișează relaxare. Nu arăta că îți dorești cu 
disperare încheierea unui acord. Cealaltă parte trebuie 
să vadă valoarea a ceea ce-i propui și orice presiune 
pe care o faci o determină să se îndoiască de asta. 
Tratează negocierea ca un proces în care ambele părți 
au de câștigat. ”Dacă nu ești hotărâtă să cumperi 

acum, nu te grăbi. Trebuie să fug, mai am trei vânzări 
pe ziua de azi, revin mâine cu un telefon. E OK așa?”

Atunci când stăpânești tehnici de negociere, ele 
devin unelte puternice în mâna ta de antreprenor. Dar, 
pentru a avea rezultate pe termen lung, valorifică-le 
în special atunci când știi că e spre binele ambelor 
părți implicate. Negocierea nu este competiție, este 
colaborare, este armonizarea unor puncte de vedere. 
Asigură-te că cel cu care negociezi va avea parte de o 
experiență bună cu Forever, și toată lumea va avea de 
câștigat.

Exerciţiu
Dacă vei simți, în cadrul unei negocieri viitoare, 
că lucrurile nu merg în direcția potrivită, și nu vezi 
perspectiva de a finaliza tranzacția, arată-ți dorința de 
a renunța. Sunt șanse mari ca, prin acest gest, să 
câștigi mai multă putere de negociere, pentru că 

partea cealaltă ar putea simți că pierde mai mult 
dacă renunță de tot decât dacă acceptă ultimele 
detalii propuse de tine. 

Alexandru Israil 
Specialist marketing



Nu ești singurul care pleacă să cumpere cadouri și se gândește că poate nu 
sunt potrivite, că vor ajunge fie la altcineva, fie înghesuite într-un dulap, fără a fi 
utilizate. Ai putea alege calea mai ușoară și să oferi simple vouchere cadou, 
dar nu-i așa că gestul pare, pur și simplu, impersonal?

Minimalistul
Unii oameni preferă să păstreze lucrurile cât mai 
simple cu putință. Dacă sună ca o persoană pentru 
care trebuie să cumperi un cadou de sărbători, te 
ajutăm să îi găsești un dar care să fie ușor de folosit, 
dar să o și încânte.

Ia în calcul posibilitatea de a-i simplifica, dar și de a-i 
oferi o experiență nouă și unică în rutina de îngrijire 
a pielii cu un sistem complet, bazat pe aloe și pe 
ingrediente botanice puternice - Sonya daily skincare 
system, creat pentru tenul mixt. Sonya refreshing 

cleanser, illuminating gel, soothing gel moisturizer și 
refining gel mask nu sunt doar 4 produse, ci 4 pași 
simpli prin care pielea arată și se simte mai bine după 
fiecare utilizare. 

Nu uita să iei în considerare și un ambalaj adecvat 
personalității minimalistului – cât mai simplu, practic 
și recomandabil să fie reciclabil – poate fi un cosuleț 
foarte simplu, o sacoșă de pânză care poate fi 
refolosită. Adaugă și un voucher la spa-ul favorit sau 
la un curs pliat pe hobby-urile lui, decorează cadoul 
cu o panglică simplă și e gata de pus sub brad.

17Sărbători Forever
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Dacă ești în lipsă de idei sau nu 
ești sigur că ceea ce ai în minte 
este și potrivit, este timpul să 
schimbi abordarea. Ia în calcul 
ideea de a crea un coș cadou care 
să vină în completarea intereselor 
și pasiunilor, dar și a personalității 
celui drag. Indiferent dacă ești 
în căutarea unui dar pentru o 
persoană creativă, cu spirit artistic, 
sau pentru un activ, mereu în 
căutarea următoarei aventuri, 
acest ghid te va ajuta să duci 
cadourile de sărbători la următorul 
nivel și să lași o impresie bună și 
de durată.

Dăruiește 
personalitateași

pasiunile fiecăruia!
în funcție de



Aventurierul
Cei care visează cu ochii deschiși la următoarea 
lor aventură de pe lista de călătorii uită uneori să 
se și aprovizioneze cu toate cele necesare pentru 
destinațiile pe care le aleg.

Prin cadoul de sărbători, le poți face viața mai 
ușoară oferindu-le lucruri care îi vor ajuta să se 
bucure mai mult de aventură decât de lipsurile ei. 
Gândește-te la câteva obiecte simple și de mare 
ajutor de care are nevoie un pasionat de călătorii, 
indiferent pe unde îl poartă drumurile. În loc să 
optezi pentru coșul cadou tradițional, alege un 
rucsac de călătorie pe care să îl aprovizionezi cu 
câteva lucruri și produse utile.

O bandană sau eșarfă multifuncțională, un tag 
de călătorie pentru bagaje, un carnețel rezistent 
la apă, o busolă, un ghid interesant al orașului 
pe care știi că urmează să îl viziteze sau le-ar 
plăcea să o facă, un pix, un termos sau recipient 
de călătorie pentru băuturi și o selecție specială 
de produse Forever – Aloe Sunscreen, Aloe Lips, 
Forever Aloe Vera Gel la 330 ml, Argi + - pot crea 
impresia spectaculoasă pe care o aștepți de la cei 
pe care vrei să-i bucuri cu un cadou. 

Perfecționistul
Unele persoane consideră că atenția la detalii este 
esențială în orice. Până la urmă, nu este nimic greșit 
în a fi meticulos dacă asta înseamnă un lucru bine 
făcut, nu-i așa? O astfel de persoană nu se supără 
să petreacă puțin mai mult timp decât ar trebui sau 
să o ia de la capăt dacă asta înseamnă să își atingă 
obiectivele la timp și să fie mulțumit de ceea ce a 
realizat.

Dacă descrierea se potrivește cuiva pentru care 
trebuie să cumperi un cadou, alege un coș cadou cu 
lucruri extrem de utile pentru o persoană organizată 
și orientată spre detalii. Produsele din gama targeted 
skincare de la Forever sunt un cadou excelent. 
Fiecare produs din această colecție este creat pentru 
nevoile specifice ale pielii și se integrează perfect în 
rutina de îngrijire a oricui, mai ales a unui perfecționist.

Ce alte lucruri i se mai potrivesc? Cu siguranță, un 
calendar, o agendă, un planner, un semn de carte, un 
organizator pentru diverse obiecte, instrumente de 
scris - sunt doar câteva dintre ideile care îl vor bucura 
pe un perfecționist. 
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Creativul
Nu te sfii să ieși din zona de confort când 
vine vorba de cadoul pentru un creativ. 
Fiind un spirit liber, artistic și spiritual, 
creativul va aprecia întotdeauna tot ce 
ține de artă și îl stimulează să creeze: 
o pereche de căști wireless, cărți de 
desenat pentru adulți, viniluri cu muzică 
veche sau clasică, set de pictură, tatuaje 
temporare, albume foto sau cărți.

Şi pentru a-i stimula productivitatea și 
creativitatea, poți adăuga un strop de 
inspirație Forever în coșul cadou de 
sărbători: Sonya Precision Liquid Eyeliner, 
Aloe Blossom Herbal Tea, iar Fab & Fab 
X sunt surse de energie perfecte pentru 
toate proiectele inedite ale acestuia. 

Generosul
Ce poți să-i oferi unei persoane 
care iubește să dăruiască altora? 
Răsplătește-i generozitatea printr-un 
coș cadou sau daruri care fac din 
această lume un loc mai bun.

Principalul cadou poate fi o 
donație făcută în numele lui – iar 
noi avem două misiuni importante 
prin care ajutăm la eradicarea 
sărăciei și la ajutorarea oamenilor 
nevoiași – forevergiving.org 
și Rise Against Hunger (pe 
foreverliving.ro și în depozitele 
din țară puteți face donații de 
minimum 5 lei pentru a lupta 
contra foametei). După ce ai 
făcut donația, creează un mic card 
sau o felicitare pe care să îi scrii 
câteva cuvinte simple și personale 
despre gestul care tocmai i-a fost 
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înmânat cadou. Pune cardul într-un 
coșuleț, alături de alte produse sau 
materiale de marketing Forever în al 
căror preț este inclusă o contribuție 
în scopuri caritabile pentru aceste 
campanii (brățări de silicon, tricou 
RAH, set flyere produse apicole, 
set flyere băuturi Aloe vera, set 
postere Misiunea Companiei, cană 
RAH) sau oferă-i prin biletul la 

Success Day-ul din 15 februarie 
oportunitatea de a-și schimba viața. 
De asemenea, biletele la concerte 
sau show-uri create în scop caritabil 
reprezintă o idee excelentă pentru 
generosul care preferă să-i pună 
întotdeauna pe ceilalți pe primul loc. 

Un simplu cadou se poate 
transforma în ceva uimitor 
și cu o însemnătate imensă 
dacă este ales pe gustul și 
personalitatea fiecăruia!
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De sezon 

Să dăruiești este un gest cu o semnificație aparte, extrem de puternică. 
E ceva ce ne îmbogățește la nivel personal și ne face mai buni, mai calzi, 
mai apropiați, mai deschiși. Ce înseamnă pentru tine să dăruiești?

În ultimii doi ani, Forever și-a propus, în parteneriat 
cu Rise Against Hunger, un obiectiv extrem de 
ambițios: împachetarea a cinci milioane de porții 
de mâncare pentru copiii și familiile defavorizate din 
Africa. Un proiect de suflet care a generat valuri de 
implicare, acțiune, entuziasm și trăiri unice în întrega 
familie globală Forever, un proiect pe care și noi, 
echipa Forever România, ni l-am asumat cu bucurie, 
cu seriozitate și cu inimile deschise și am reușit să 
împachetăm peste 200.000 de porții de mâncare 
la cele trei sesiuni organizate deja în țară, la care se 
adaugă contribuția adusă de calificații noștri la Raliul 
Global, Chairman’s Bonus și Eagle Manager care 
au participat la sesiunile Rise Against Hunger de la 
evenimentele globale ale companiei. Puțin din timpul 
și resursele noastre înseamnă atât de mult pentru cei 

cu care viața a fost mai puțin generoasă! Suntem 
#ForeverProud de fiecare dintre voi și de întreaga 
noastră echipă! 

Şi datorită vouă, cele cinci milioane de porții de 
mâncare nu mai sunt acum un vis ambițios, ci o 
frumoasă realitate care stă mărturie principiului 
esențial de la care Rex Maughan, fondatorul 
companiei, nu s-a abătut niciodată, pe care l-a pus 
la baza fiecărei acțiuni și pe care ni l-a insuflat cu atât 
de multă răbdare și dăruire tuturor: 

Puterea Forever este 
puterea dragostei! 

Celebrăm 
spiritul generozității 
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De sezon 

#ForeverWeRise

Ajutam impreuna!

Sustinem organizatia

Rise Against Hunger

in lupta pentru 

eradicarea foametei in lume.

APASA AICI SI CONTRIBUIE 
CU 5 LEI

FINALIZEAZA COMANDA

Oameni cu suflet mare din Africa au visat 
îndrăzneț și nu s-au lăsat descurajați de 
niciun obstacol. Au înțeles că aceste porții 
de mâncare înseamnă mult mai mult decât 
hrana necesară supraviețuirii. Înseamnă șansa 
unică de a oferi acces la educație copiilor care 
reprezintă viitorul acestei lumi. 

Și suntem extrem de fericiți că putem 
contribui și noi la acest vis măreț, 
prin donațiile pe care le-am făcut și le 
putem face în continuare în centrele de 
distribuție și la comenzile plasate online 
sau telefonic, precum și prin achiziția 
materialelor de marketing special create 
pentru parteneriatul cu Rise Against 
Hunger. 

Nu contează cât de mult sau puțin oferim, 
pentru că, de fapt, ceea ce contează cel mai 
mult este gestul, gândul și dorința de a fi 
generos și de a dărui. Aceste sentimente sunt 
neprețuite, iar binele făcut altora nu poate fi 
comparat cu nimic. Dăruind, vom dobândi la 
rândul nostru mai mult decât ne-am imaginat 
că este posibil.

Suntem în cea mai frumoasă perioadă a 
anului. Sărbătorile sunt un prilej să reflectăm 
la ceea ce am realizat și la ce ne dorim 
pentru viitor, să aducem pace în sufletele 
și în casele noastre, să fim buni, senini, 
iertători, iubitori. Să ne gândim cum putem 
face o diferență care să conteze cu adevărat 
în viața noastră și a altora. Vă așteptăm cu 
brațele deschise să celebrăm împreună 
spiritul generozității, conștienți că bucuria 
pe care o aduce bunătatea noastră se va 
întoarce spre noi înzecit.



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

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

CLUB100

CLUB60

Daniel & Maria Parascan

Marian & Dr. Monica Costiță

Marinela Tuțuleasa

Csoma Josif & Melinda

Constanța & Dănuț Mei Roșu

Vajda Katalin

Iuliana Mirela Popescu

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Ionuț & Georgiana Stroe

Nagy Ernő & Irma

Marilena Culișir

Silviu Ursu

Gál Irén

Cristina Rodica Duma

Carina & Sebastian Iacătă

Elena Moraru

Vasilica & Dumitru Crăciun

Deák Mihály & Katalin

Veronica Banari 

Elisaveta & Alexandru Pocaznoi

Viorica & Viorel Moca

Monica & Cristian Lepădatu

Pethő Roland Tiberiu

Sorbán Anna Mária

Marius & Milentina Marcus

Mariana Enii

Gizella & Marius Botiș

Dr. Cristina & Gabriel Cristache
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TOP 20
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P.C. non-manageriale

Daniel & Maria Parascan 
Marian & Dr. Monica Costiță
Vajda Katalin 
Csoma Josif & Melinda 
Marinela Tuțuleasa
Ionuț & Georgiana Stroe 
Nagy Ernő & Irma
Constanța & Dănuț Mei Roșu
Marilena Culișir 
Silviu Ursu
Iuliana Mirela Popescu
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Carina & Sebastian Iacătă 
Cristina Rodica Duma
Vasilica & Dumitru Crăciun 
Elena Moraru 
Deák Mihály & Katalin 
Banari Veronica
Pethő Roland Tiberiu
Sorbán Anna Mária 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

Top Forever 23

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

Vajda Katalin
Gizella & Marius Botiș 
Aurel & Veronica Meșter 
Daniel & Maria Parascan
Maria Pop
Camelia Dincuţă 
Marius & Milentina Marcus
Nagy Ernő & Irma 
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion 
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Iuliana Mirela Popescu
Marinela Tuțuleasa 
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Ramona Vingan 
Derzsi Etelka & Sámuel
Marian & Dr. Monica Costiță
Ionuț & Georgiana Stroe 
Romina Doran
Constanța & Dănuț Mei Roșu
Smaranda Sălcudean

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

P.C. non-manageriale P.C. totale

Maria & Daniel Parascan Vajda Katalin



STIMULENTUL 1 
Bandi Attila & Izabella
Viorica & Neculai Bărdașu
Fiodor Beliman
Niculina & Viorel Ciuchea
Rodica & Ghiță Codoban
Marian & Dr. Monica Costiță
Vasilica & Dumitru Crăciun
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Csoma Josif & Melinda
Marilena Culișir
Andreia Marinela Deac
Derzsi Etelka & Sámuel 
Romina Doran
Mircea & Raluca Fage
Gál Irén
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Tatiana & Florin Gonț
Andreea Gruia
Carina & Sebastian Iacătă
Elisabeta Maria Iuga
Rafael-Valer Loghin
Constanța & Dănuț Mei Roșu
Viorica & Viorel Moca
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

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

STIMULENTUL 3
Gizella & Marius Botiș
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Aurel & Veronica Meșter
Daniel & Maria Parascan
Maria Pop
Vajda Katalin
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FOREVER | România & Republica Moldova | Decembrie 2019 | 248



Calificările lunii noiembrie 25

foreverliving.ro    

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

Nume Localitate Sponsori

Emilia Maria Milas Oradea, BH Cristina Rodica Duma

Liliana Tivadar Sighetu Marmatiei, MM Nicolae Loghin

Sorina Plesca Ialoveni, Moldova Veronica Banari

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

Nume Localitate Sponsori
Lucia Marilena Anghel Cluj Gizella & Marius Botiș
Cătălina Ioana Badanoiu Suceava Livia Cusiac
Maria Baletchi Suceava Alexandra Bilan
Balla Levente Gheorgheni, HR Dorina Hincu
Alexandra Mihaela Bilan Suceava Cătălina Badanoiu
Lidia Emanuela Briscan Zalău, SJ Eugenia Salajan
Elenuta Ciobanu Galați Ligia Iordache
Csik-Molnar Margareta Cermei, AR Constanța & Dănut Mei Roșu
Irma Finta Târgu Secuiesc, CV Borcsa Erika
György Erika Piroska Marghita, BH Sorbán Anna Maria
Aurel Grigore Hategan Sasciori, AB Niculina Stefana
Cătălin Iftimie Suceava Cornelia Rotariu
Cornelia Ionita București Edmund Cătălin Ardeleanu
Maria Ionita Com Cornetu, IF Cornelia Ionita
Kozma Melinda Sára Oradea, BH György Erika Piroska
Laszló Kajcsa Helga & Barna Tg. Mureș, MS  Onoriu & Maria Truta
Maria Lavinia Lupu Iași Adriana Lupu
Constantina Nicola Craiova, DJ Carmen Ionescu
Mariana Popescu Craiova, DJ Constantina Nicola
Florin Pujina Suceava Cătălin Iftimie
Maria Mirabela Pujina Suceava Florin Pujina
Rácz Margit Simian, BH Sorbán Anna Maria
Luiza Randasu București Iasmine Denissa Valcu
Cornelia Rotariu Suceava Maria Baletchi
Delia Maria Scheff Sighetu Marmatiei, MM Liliana Tivadar
Maria Sociu Bacău Daniel & Maria Parascan
Olimpia Stefanovici Iași Lucica & Gheorghe Tabacaru
Andra Diana Sustik Oradea, BH Dudás Attila Csaba
Nastasia Cornelia Vasilca Maieru, BN Aurel & Veronica Meșter
Vass Hajnal Erzsébet Tg. Mureș, MS  Deák Mihály & Katalin
Felicia Voicu Plopii Slavitesti, TR Ana Maria Tudosie
Tatiana Botezatu Durlesti, Rep Moldova Mariana Enii
Corpacean Sergiu Straseni, Rep Moldova Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Sergiu Zlotescu Chisinau, Rep Moldova Alexandra Badea

Calificările lunii noiembrie



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

Supervizor Localitate             Sponsori

Maria Tudor Țăndărei, IL   Constantin Neagu
Roxana Blagaila Siria, AR   Ramona-Maria Popan
Constantin Neagu Brașov   Georgiana Cosmina Grigore
Cristina Maria Rayna  Oradea   Cristina Rodica Duma

Nume Localitate Sponsori

Lidia Musat Constanța Iuliana Mirela Popescu

Marilena Tarca Pascani, IS Marina & Vasile Gândulescu

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.

Asistent Manager Localitate             Sponsori

Ramona Diana Dragon Satu Mare             Elena Moraru
Elisabeta Maior Ceica, BH             Emilia Maria Milas
Monica Niculae București   Ionuț & Georgiana Stroe 

Manager Localitate             Sponsori

Laura-Ioana Coloja Timișoara             Ioana Hodosan
Czimerman Anita Berveni, SM   Czimerman Szabrina

26 Calificările lunii noiembrie

FOREVER | România & Republica Moldova | Decembrie 2019 | 248



foreverliving.ro    

SEDIU CENTRAL (BUCUREȘTI):
n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852.      

 021 222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289;  
 021 222 89 24
  aviatorilor@foreverliving.ro

Pentru orice informaţii referitoare la comenzile de 
produse plasate în centrul de distribuţie din București,                  
după orele 17:00 puteţi suna la numărul 0728 88 00 41.  
PROGRAM: 
n Luni - Vineri: 8 - 20; Sâmbătă: 10 – 14. 
n În prima zi lucrătoare a lunii: 12:00 – 20:00  

(Sâmbătă 10:00 – 14:00); 
n Sâmbătă – ultima zi a lunii: 09:00 – 17:00.   
PROGRAM DEPARTAMENTE: Luni – Vineri: 9 – 17.

SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:

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, fișe 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

ECHIPA FOREVER ESTE MEREU PREGĂTITĂ SĂ TE SUSȚINĂ. NE POȚI CONTACTA ASTFEL:

Forever Living Products Romania HQ

Puteți afla informații complete despre programul și adresele tuturor Centrelor de Distribuție Forever de pe foreverliving.ro

Info 27

Forever Living Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

www.foreverliving.ro

În perioada sărbătorilor de iarnă, centrele 
de distribuţie Forever vor fi deschise 
conform următorului program:

24 decembrie - 9:00 - 17:00
25 & 26 decembrie - Închis
31 decembrie - 9:00 - 17:00
1 & 2 ianuarie - Închis
3 ianuarie – Inventar (închis)
4 ianuarie - prima zi de comenzi

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

27 
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Asistent Supervizori Forever Business Owners care au obţinut 2 p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Nume Localitate

Acatrinei, Iuliana Brusturi

Acatrinei, Maria Giulesti

Adam, Clavdia Causeni, R. Moldova

Aghergheloaei, Ionela Roman

Akdag, Umit Constanta

Albu, Eduard-Andrei Targoviste

Alexandru, Maria Bucuresti

Ambrus, Brigitta Miercurea-Ciuc

Andor, Angela Sighetu Marmatiei

Andries, Elena Halaucesti

Anghel, Diana Maria Cluj-Napoca

Anghel, Irina Chisinau, R. Moldova

Anitia, Maria Cluj-Napoca

Antal Roca, Marinela Cleja

Antisz Curea, Maria Otelu Rosu

Antonov, Anisoara Roman

Apostol, Simona Pascani

Apostu, Roxana Braila

Aursulesei, Liliana Botosani

Avram, Corina Ancuta Cermei

Axiuc, Mihaela Monica Petroasa Mare

Bacescu, Mihail Coziei

Baciu, Lucica Bacau

Badea, Andra Craiova

Bala, Andreea Maria Amarastii De Jos

Balan, Georgiana Ploiesti

Balazs, Jutka Gheorgheni

Balea, Larisa Beatrice Vladimirescu

Banica, Zoia Preajba 

Bara, Imola Tg. Secuiesc

Barabas, Sara Irma Baraolt

Baragan, Violeta Vilcelele

Bartha, Reka Tg. Secuiesc

Nume Localitate

Baum, Melinda Enoke Arad

Bejan, Damian Butea

Belanov, Sarbinca Denta

Belea, Nina Cernavoda

Beleua, Rodica Berivoi

Berbec, Nicoleta-Felicia Navodari

Bernevic, Elena Brasov

Bica, Cornelia Cristina Lugasu De Jos

Bilea, Loredana Arad

Binder, Stefan Santau

Biro, Eva M.Ciuc

Blaj, Doina Suceava

Bocz, Reka Andrea Baraolt

Bodor, Rozalia Cluj-Napoca

Boghian, Alexandra Brasov

Boghici, Dorica Buhusi

Bogorodita, Doina-Viorica Cermei

Bordea, Eugenia Leova, R. Moldova

Braila, Ianis Marian Hunedoara

Brasov, Teodora Georgiana Voluntari

Buleandra, Cristian Galati

Butaru, Adriana Liana Oradea

Buza, Ovidiu Cluj-Napoca

Buzdea, Daniela Bacau

Caia, Camelia Iasi

Calugarescu, Mihaela-Laura Targoviste

Calugaru, Carmen Luminita Roman

Capruci, Ioana Bucuresti

Caramida, Marilena Vulcan

Cefan, Kinga Klara Oradea

Centeri, Iusztina Ilona Baia Mare

Chiriac, Mioara Gabriela Craiova 

Chirtoaca, Mariana Orhei, R. Moldova
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Nume Localitate

Chis, Lidia Peceiu

Cilighidrian, Haralambie Galati

Cimpean, Paraschiva Gura Raului

Cioban, Mihaela Anenii Noi, R. Moldova

Ciobanu, Maricica Sabaoani

Circeie, Gheorghe Maieru

Clonda, Daniel Bucuresti

Cociuban, Simona Curtici

Coman, Dorina Maria Fagaras

Combei, Elena -Liliana Craiova 

Condrea, Tatiana Ialoveni, R. Moldova

Condrici, Ionela Constanta

Cop, Mariana Nimaiesti

Copcea, Florentina Pascani

Copusneac, Ianca Budoi

Corobana, Alina Maria Valea Seaca

Cosoi, Dumitra Botoroaga

Costachi, Stelian Soroca

Costin, Dana Maria Miroslava

Cozma, Angela Cornelia Sinaia

Cretu, Voichita Claudia Oradea

Cristea, Anica Pietroasele

Croitoru, Daniela Afumati

Crucichevici, Violeta Chisinau, R. Moldova

Csengettyus, Monika Nusfalau

Csik Molnar, Matei Cermei

Cucu, Cateluta Patricia Corabia

Czofa, Katica Sf.Gheorghe

Dan, Ioana Adriana Targu Mures

Danaila, Geanina Florentina Veresti

Darandoi, Monica Tomesti

Darle, Stefania Seini

Darvas, Beata Magdolna Sinsimion

Davidescu, Atanase Orsova

Deac, Alexandra Ionela Tg. Mures

Demeter, Anasztazia Tomesti

Nume Localitate

Demian, Gabriel Alexandru Surdesti

Digolean, Alina Larga, R. Moldova

Dima, Gabriela Zemes

Dimidov, Doina Zarnesti

Dinca, Ana Maria Campina

Dinulescu, Ruxanda Brasov

Dinuta, Alina-Florina Cluj-Napoca

Dragan, Monica Camelia Braila

Dragomir, Violeta Bucuresti

Dragos, Danuta Florina Babta

Dragos, Mihaela Selimbar

Dragota, Loredana Timisoara

Dumbrava, Genovica Bacau

Dumea, Adrian Sabaoani

Dumici, Laura-Maria Zadareni

Dumitras, Nicoleta Iasi

Dumitrascu, Andreea Poarta Alba

Dumitrascu, Petruta Falticeni

Edit, Forika Valea Stramba

Emurla, Semra Murfatlar

Enachi, Saftica Galati

Ene, Lavinia-Elena Ploiesti

Enea, Dumitru Mihaita Bacau

Enescu Bieru, Denisa Craiova

Farkas-Raduly, Julianna Targu Mures

Fazakas, Melinda Nusfalau

Fedor, Iulia Iasi

Felhert, Ioana Santandrei

Filigean, Loredana Selimbar

Fit, Alexandra Oradea

Fitero, Viorica-Mariana Oradea 

Florea, Iuliana Huneadoara

Florescu, Florina Andra Cluj-Napoca

Frasila, Valeria Pascani

Gafita, Elena Iasi

Gafton, Aura Alina Galati
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Nume Localitate

Georgescu, Ivona Andreea Bucuresti

Georgiu, Vasile Iosif Arad

Gheolbanoiu, Mariana Bucuresti

Gheorghe, Sorina-Ionela Bucuresti

Gheorghe, Stefan Bucuresti

Gherghey, Julianna Micfalau

Ghinea, Crinela Galati

Ghiuzan, Eugen Adjudeni

Gisca, Violeta Constanta

Giurgea, Delia Monica Targu Mures

Grama, Ciprian Mihai Brasov

Grecea, Virginia Buhusi

Groza, Elena-Aura Ploiesti

Gurgu, Adi-Nicusor Braila

Gurici, Adelina Farliug

Gyarfas, Zsuzsanna Sf.Gheorghe

Haidu, Bela Levente Valea Lui Mihai

Hangea, Raul Maieru

Hauca, Ana-Maria Gura Humorului

Hincu, Valentina-Andreea Simnicu De Sus 

Hogea, Rita Fabiola Maria Halaucesti

Hotira, Sergiu Ioan Roman

Hruban, Mona Gabriella Brasov

Iacub, Crina Chisinau, R. Moldova

Iancu, Marioara Alba Iulia

Ifrim, Adriana Bucuresti

Ilie, Marius, Claudiu Otopeni

Ilie, Roxana Constanta

Ilies, Ludovica Baia Mare

Iliescu, Ionut Rediu

Iluna, Ana Eva Cermei

Ionel, Doina-Mina Agigea

Ionescu, Monica Angela Seini

Iordachescu, Valentin-Marian Bucuresti

Iordanescu, Tabita Targu Jiu

Iorga, Cristina Vaslui

Nume Localitate

Iorga, Svetlana Valu Lui Traian

Iovan, Liliana Lugoj

Isac, Dumitru Catalin Craiova

Ispas, Gherghina Braila

Ivan, Livia Alexandra Bucuresti

Jozsa, Robert Sf.Gheorghe

Kaizler, Elvira Timisoara

Kemenes, Karola Sf.Gheorghe

Kis, Zoltan Tauteu

Kiss, Brigitta Chinari

Kiss, Lucica Ozun

Kocsis, Elvira Bistrita

Kovacs, Melinda-Crina Sighetu Marmatiei

Laja, Veturia Targu Jiu

Lascau, Angela Eva Zavoiu

Lazar, Zsuzsa Tg. Secuiesc

Lefter, Aureliana Cernavoda

Lehaci, Elena Vasilica Stulpicani

Leica, Florentin Eforie Nord

Lemne, Catalin Cozmin Falticeni

Lesco, Stela Chisinau, R. Moldova

Leu, Denisa Mihaela Talmaciu

Lita, Simona Ratesti

Lonescu, Dan-Eugen Cermei

Lorinczi, Laszlo Targu Mures

Lungu, Sorina Valu Lui Traian

Lupu, Elena Simona Tirgu Jiu

Lupu, Petru Iasi

Maghiari, Claudia Ghiroda

Magureanu, Cristina Zvoristea

Mak, Tunde Annamaria Sarmasag

Malurica, Gabriel Bucuresti

Man, Maria Letca

Manciu, Catalina Gaiseni

Manea, Iuliana Florica Constanta

Manoila, Denisa Cisnadie
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Nume Localitate

Manolache, Maria Raucesti

Manole, Adrian Galati

Manole, Maricel Galati

Manole, Tudora Constanta

Marc, Andrei Oradea

Marinescu, Atena Secui

Maris, Bianca Maria Sieu

Matei, Costel Hirsova

Matic, Santiliana Nicoleta Voila

Melan, Annamaria Oradea

Meres, Camelia Simona Cisnadie

Micu, Anamaria Satu-Mare

Mih, Maria Nicoleta Sighetu Marmatiei

Mihai, Camelia Rasnov

Mihalcea, Carmen Galati

Mihaly, Erika Gheorgheni

Mikulajcsuk, Natalia Ruscova

Miron, Laura Piatra-Neamt

Miron, Ramona Nicoleta Suceava

Mirza, Lidia Luizi Calugara

Miscu, Anica Chier

Mititel, Emanuela-Alina Suceava

Mitru, Octavian-Costel Alexandria

Miu, Madalina Mihaela Carpenisu

Moga, Maria Irma Borod

Moize, Madalina Mihaela Sighetu Marmatiei

Morosanu, Iulia Gabriela Falticeni

Motiu, Roxana-Daniela Arad

Mucileanu, Adriana Bogdanesti

Munteanu, Sorina Dofteana

Muraru, Marinela Bucuresti

Muresan, Angelica Bicaz

Murgu, Costica Florin Focsani

Mursa, Mariana Chisinau, R. Moldova

Musteata, Elena Elisabeta Bucuresti

Musteata, Marinela Bacau

Nume Localitate

Nagy, Andrea Sf.Gheorghe

Nandra, Andreea Sorina Hunedoara

Nandra, Mihail Ioan Valea Lupsii

Nastase, Madalina Georgiana Slobozia

Nastase, Veronica Iasi

Nastoiu, Roxana Barbatesti

Navratil, Nicoleta Sighetu Marmatiei

Neagoe, Tatiana Talea

Neagu, Maria Cosmina Silistea Snagovului

Negrescu, Daniel Grigore Dr. Tr. Severin

Negrut, Marina Violeta Alesd

Niculae, Gabriela Tirgoviste

Niculae, Mariana Lamiita Targoviste

Niculai L, Floarea Sangeorz Bai

Niculescu, Daniela Pascani

Nistor, Petru Bucuresti

Nituleasa, Alina Craiova

Novac, Maria Marcela Murfatlar

Olaru, Teodora Florina Tg-Jiu 

Oltean, Angela Arad

Olteanu, Gabriel-Claudiu Constanta

Olunden, Camelia Cluj-Napoca

Onaca, Anca Georgeta Cluj-Napoca

Onaci, Dorin Valea Chioarului

Onete, Iuliana Agigea

Oniga, Paul Bistrita

Onisca, Narciza Pitesti

Ordeanu, Ioana Madalina Bucuresti

Oroian, Nadina Ioana Targu Mures

Pal, Tunde Hortenzia Miercurea-Ciuc

Palea, Gheorghe Calafat

Palfi, Anita Edina Targu Mures

Pana, Gabriela Bucuresti

Pancu, Daniela Trifesti

Parau, Nadejda Hincesti, R. Moldova

Pasarin, Mihaela-Georgiana Bucuresti



FOREVER | România & Republica Moldova | Decembrie 2019 | 248

Nume Localitate

Pascareanu, Daniela Botosani

Pascu, Mirela-Mariana Vladila

Pavel, Maria Momocea

Penciu, Claudia Lupsa

Perciun, Ecaterina Chisinau, R. Moldova

Peterfi, Istvan Sf.Gheorghe

Petrean, Sabin Bucuresti

Pintilie, Nastasia-Ancuta Sinaia

Pitea, Anca Nicoleta Campulung

Plesu, Iulia Hincesti, R. Moldova

Plewinski, Dawid Piotr Uivar

Pop, Anamaria Sasar

Pop, Marcela Otilia Iasi

Popa, Anamaria Denisa Oradea

Popa, Ecaterina Corod

Popa, Liviu Sorin Ploiesti

Popescu, Eugenia Scaesti

Popescu, Patricia Dumbravita

Porca, Silvia Cisteiu De Mures

Prada, Florentina Rarita Suceava

Preda, Nela Giurgiu

Puscas, Angela Reghin

Puscoci, Claudia-Ernestina Arad

Radoias, Emilia Mihai Gherghita

Radu, Ana Dofteana

Radu, Mihaela Bucuresti

Raducanu, Oana Maria Bacau

Radulescu, Alice Brasov

Rahaian, Gabriela Viorica Sibiu

Rebedea, Andreea Minodora Dobroesti

Rebrisorean, Saveta Viorica Maieru

Ripean, Ana Hotaroasa

Ritok, Ingrid Andrea Sinmartin

Romaniuc, Marinela Bistrita

Rosca, Irina Otopeni

Rosu, Anamaria Zalau

Nume Localitate

Rosu, Camelia Bacau

Rusnac, Silvia Craciunesti

Sabau, Csaba Balc

Sabau, Elena Andreea Nazna

Sacala, Codruta Lavinia Arad

Saftoiu, Loredana Pitesti

Samoila, Maria Cantemir, R. Moldova

Samoila, Maria Tulcea

Sandor, Anca Sighetu Marmatiei

Sandor, Anica Derna

Sandor, Emoke Erika Od. Secuiesc

Sarateanu, Georgeta Piatra-Neamt

Sas, Ildiko Cluj-Napoca

Sava, Mandita Ziduri

Sava, Mariana Chisinau, R. Moldova

Sera, Richard Imre Zabala

Serban, Ionelia Oana Focsani

Sician, Valer Radu Sangeorgiu De Mures

Sido, Szidonia Zabala

Sima, Monica Loredana Craiova 

Simina, Ana Cluj-Napoca

Simo, Emese Vlahita

Sion, Mihaela Bacau

Smeu, Adela-Florina Valul Lui Traian

Soare, Ioana-Paraschiva Rancaliov

Socaci, Ioana Angela Bistrita

Sofronia, Antonela Cristina Iasi

Soos, Szidonia Ocland

Staicu, Fulvia Mizil

Stan, Adriana-Mihaela Ploiesti

Stan, Maria Tirgu Neamt

Stan, Mirela Nicoleta Eforie Sud

Stanciu, Andreea Valenii De Munte

Stanciu, Petru Falticeni

State, Steliana Nicoleta Albesti Paleologu

Stefan, Mihaela Resita
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Nume Localitate

Stefanescu, Florina Rapsig

Stoenescu, Daniela Pielesti

Stoica, Monica Crevedia

Stoica, Ramona Ortanza Cernavoda

Strateanu, Coca Suceava

Sturza, Nuta Iasi

Suciu, Alina-Florina Cermei

Suciu, Mariana Pecica

Susanu, Rodica Suceava

Szabo, Ana-Maria-Magdalena Deva

Szabo, Edina Renata Oradea

Szabo, Ibolya Sf.Gheorghe

Szabo, Monika Oradea

Szasz, Emese Diosig

Szasz, Kinga Brasov

Szigethi, Maria Bretcu

Szilagyi, Anita Cetariu

Szitko, Eniko Oradea

Szoke, Boglarka Mathe Miercurea-Ciuc

Tanasa, Mihaela Veresti

Tanase, Catalin Ionut Murfatlar

Tanase, Ioan Chiscareni

Tancau, Mirabela Nicolae Balcescu

Tanko, Levente Od. Secuiesc

Tantana, Roxana Mihaela Bucuresti

Tepes, Gheorghe Bicazu Ardelean

Tiparu, Catalin Muchea

Tont, Veronica Oradea

Treanta, Lucia Dabuleni

Trifu, Valentina Veronica Bolintin-Vale

Tudor, Lidia Ploiesti

Tudor, Mihaela Ortisoara

Tudorache, Maricica Rediu

Tulea, Miorita Murfatlar

Turcan, Irina Chisinau, R. Moldova

Turcu, Florin Daniel Cluj-Napoca

Nume Localitate

Tutulan, Elena Bucuresti

Udila, Dana Santamaria-Orlea

Ulian, Dana-Gabriela Panciu

Ungurean, Nicoleta Paraschiva Darmanesti

Ungureanu, Ioan Cristian Bucuresti

Vadana, Alina Plopana

Vaduva, Elvira Brasov

Varvaroi, Gabriel Suceava

Vasile, Gabriela Camelia Constanta

Vasile, Liliana Cristina Suceava

Vasilescu, Daniela Arad

Vegh, Reka Izabella Targu Mures

Veres, Ramona Oradea

Vidican, Cornel Cermei

Vitos, Krisztina Sinmartin

Vlad, Anca Ioana Brasov

Vlad, Daniela Sibiu

Vlaican, Viorel Leordeni

Vlaja, Ioana Merei

Vlase, Oana Maria Urziceni

Vodut, Nicoleta Tatiana Vaslui

Voica, Ramona Cristina Ploiesti

Voichita, Costin Sighetu Marmatiei

Voicu, Mihaela Cordun

Voinea, Daniela Galati

Vultur, Elena Baisesti

Zaha, Florica Elena Arad

Zahorneanu-Ciaia, Sorina Elena Bucuresti

Zeican, Eniko Sf.Gheorghe

Zidaru, Olivia Violeta Filiasi

Zima, Anca Popesti
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