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La mulți ani, 
Forever România!



oportunitat
e

O
pentru viitor

Adevărul este că tot mai mulți oameni 
își doresc genul de oportunitate pe 
care o oferă Forever. Există mai multe 
persoane ca niciodată ale căror valori 
se aliniază cu misiunea noastră și 
cred că nu a existat un moment mai 
bun pentru a fi parte din Forever.

Atunci când am creat Forever, pentru 
mulți oameni nu exista decât o singură 
cale de a-și construi propria viață, iar 
acest lucru însemna să lucrezi 40 de 
ore pe săptămână sau chiar mai mult, 
într-un loc de muncă de care să nu fii 
neapărat pasionat, pentru a împlini 
visul altcuiva despre succes. Primul 
nostru grup de Forever Business 

Owneri a fost format din pionieri cu o 
viziune diferită. Ei au văzut 
oportunitatea care dădea oricui șansa 
să muncească pentru atingerea 
propriului succes. 

Această oportunitate are la bază un 
concept minunat, pur – acela de a 
împărtăși cu cei din jurul tău produsele 
pe care le iubești. Oricine este pasionat 
să împărtășească și cu alții ideea de 
sănătate și stare de bine și să-i ajute 
să-și îmbunătățească viața poate 
construi această afacere. Își pot stabili 
propriile țeluri și pot alege cât de mult 
timp le dedică. Acesta este echilibrul 
pe care îl caută oamenii în zilele 
noastre – tipul de oportunitate care le 
permite să-și urmeze propriul drum.

Și chiar dacă știm că am oferit 
dintotdeauna genul de viață pe care 
și-o doresc oamenii, continuăm să 
investim și să evoluăm pentru a ne 

menține în fruntea acestei industrii și 
pentru a ne asigura că oportunitatea 
noastră nu este una doar pentru trecut 
sau prezent, ci una care să dureze, 
într-adevăr, pentru totdeauna.

Sper că realizați ce vremuri minunate 
trăim, când atât de mulți oameni caută 
genul de oportunitate pe care o oferă 
Forever. Cu 41 de ani de experiență și 
un model de business dovedit, aceasta 
chiar este o oportunitate pentru viitor. 

Vă doresc mult succes la începutul 
acestei noi decade! 

Mereu al vostru,

Rex Maughan 
CEO, Forever Living Products

ACEASTĂ OPORTUNITATE ARE LA 
BAZĂ UN CONCEPT MINUNAT, 

PUR – ACELA DE A ÎMPĂRTĂȘI CU 
CEI DIN JURUL TĂU PRODUSELE 

PE CARE LE IUBEȘTI.

Știați că, în numai câțiva ani, mai mult de jumătate din 
forța de muncă va activa în domeniul 
antreprenoriatului? Acest lucru vorbește de la sine 
despre cum se schimbă lumea și locurile de muncă 
sau carierele clasice, tradiționale. Oamenii își doresc 
flexibilitate, echilibru și împlinire emoțională.
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Perseverenţa bate talentul
Hotărâţi care vă sunt priorităţile anul acesta: să vă 
calificați Eagle Manageri, să creșteți încă un nivel în 
Planul de Marketing, să dublați rulajul business-ului 
vostru, calificarea la Chairman’s Bonus sau toate laolaltă. 
Atenţia merge acolo unde este intenţia. Acolo unde îţi 
concentrezi atenţia apare și se menţine energia. Iar unde 
îţi concentrezi energia se obţin rezultatele cele mai bune.

Aţi observat cât de mare este azi interesul pentru o 
viaţă echilibrată și sănătoasă? Cât de mulţi oameni aleg 
produse naturale? Continuaţi să vorbiţi cu cei pe care 
îi întâlniţi și oferiţi-le cea mai generoasă oportunitate. 
Dar acordaţi atenţie și fidelizării. Și întoarceţi-vă cu forţe 
proaspete către legăturile vechi, pentru că lucrurile sunt 
într-o continuă transformare, mulţi își doresc azi, pe lângă 
sănătate, și o viaţă mai liberă, mai prosperă. Oamenii 
s-au schimbat, iar Forever se bucură de multă încredere 
și simpatie, deoarece are un renume care atrage și 
convinge din ce în ce mai mult.

E de o sută de ori mai important să fii constant decât 
genial și multe afaceri de mare succes dovedesc asta. E 
adevărat că perseverenţa bate talentul. Un om genial fără 
perseverenţă nu reușește. Unul perseverent, chiar dacă 
nu este genial, poate ajunge la rezultate extraordinare.

Noi vă știm și geniali, și perseverenţi și vă încurajăm să 
îmbrățisați tot ce are mai bun de oferit anul acesta în 
Forever și să dați astfel startul unei decade remarcabile 
pentru voi și familiile voastre în compania noastră. 2020 
este anul fiecăruia dintre voi și al nostru, al întregii echipe 
Forever România.

Vă dăruim tot sprijinul și afecțiunea noastră și avem 
convingerea că veți fi parte din succesele legendare ale 
unui an Forever ca niciun altul.

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

Încă un an în afacere, încă un motiv pentru a 
sărbători! În ianuarie aniversăm Forever România și 
marcăm încă un an de creștere și succes, de curaj, 
perseverenţă și bucurie. Pentru o companie este 
deja o reușită să dureze 21 de ani și să fie azi la fel 
de importantă ca la înfiinţare. Dar să fie după 21 de 
ani mai semnificativă, mai valoroasă și mai iubită, 
așa cum este azi Forever România, este o onoare 
rezervată celor puţini.

Suntem azi pe această treaptă datorită lui Rex Maughan, 
care s-a dedicat fără rezerve visului său. Generos, cu o rară 
intuiţie a oamenilor și o neobosită căldură sufletească, el a 
deschis o cale de aur pentru noi.

Rezultatul? Îl trăim cu toţii, zeci de mii de vieţi atinse 
profund de geniul lui vizionar; Forever Business Owneri și 
consumatori, am primit cu toţii șansa unor produse care 
continuă să creeze standarde, a unui Plan de Marketing 
care înseamnă prosperitate fără limite, înflorire interioară și 
o comunitate unde iubirea și dăruirea de sine sunt cea mai 
importantă parte din misiunea companiei.

Iar cel mai minunat a fost că Rex a avut mereu încredere în 
noi și ne-a stat alături. La fiecare pas ne-a spus ce mândru 
este de reușitele noastre și ne-a încurajat să mergem înainte 
cu zâmbetul pe buze. De aceea ne dorim să-i aducem cele 
mai bune motive pentru a fi mândru de Forever România și 
anul acesta, și la anul, și în fiecare an care va urma.

Avem o firmă fantastică și oportunităţi fantastice, pe care alţii 
nici nu și le pot imagina. Dacă avem un ţel și iubim ceea ce 
facem, dacă muncim în fiecare zi, progresăm lună de lună, 
iar când ceva nu merge corectăm și adaptăm, succesul este 
asigurat.

Așadar – întrebaţi-vă ce doriţi cu adevărat în Forever. 
Îndrăzniţi să vă priviţi visul în ochi. Asumaţi-vă 
responsabilitatea că sunteţi singurii, da, singurii de care 
depinde împlinirea acestui vis. Tot ce aveţi pe lângă propria 
perseverenţă este doar un sprijin. Oricât de puternic este 
acest sprijin, el nu face treaba în locul vostru.
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Noul an este un prilej bun și pentru a 
reflecta la cum să renunțați la 
complicațiile inutile și pentru a vă 
concentra din nou asupra lucrurilor de 
bază. Ca Forever Business Owneri, 
simplificarea abordării vă poate da o 
nouă perspectivă asupra obiectivelor 
voastre și vă poate ajuta să rămâneți 
concentrați pe ceea ce este cu 
adevărat important. 

Acest gen de construire a afacerii l-au 
avut în minte Rex și Ruth atunci când 
au început Forever în jurul mesei 
noastre din bucătărie, cu patru 
decenii în urmă. Este genul de 
oportunitate unde consecvența și 
motivația înseamnă mai mult decât 
experiența sau educația – o 
oportunitate construită pe patru 
elemente-cheie ale succesului.

Intenții pure.
Produse puternice.
Muncă susținută.
Acțiuni simple.

Să nu vă fie teamă să vă resetați 
mental în noul an și să vă gândiți mai 
mult la bazele construirii afacerii. 
Munca susținută nu trebuie să fie 
complicată, atunci când intențiile îți 
sunt pure. Folosește produsele, 

prezintă-le și altora, sponsorizează, fii 
Activ cu 4 p.c. și califică-te la fiecare 
stimulent. 

Prin acțiuni simple și repetitive, îți poți 
atinge țelurile și îți poți dezvolta o 
afacere echilibrată. Stabilește-ți trei 
sau patru întâlniri săptămânal. 
Prezintă produsele și oportunitatea 
Forever la zece oameni noi. Alocă-ți o 
oră sau două în fiecare zi pentru a ține 
legătura cu prospecții, a fi în contact 
cu echipa ta și a-ți împărtăși 
experiența în social media.

Nu te provocăm doar pe tine să 
simplifici. Aici, la Sediul Central, ne 
străduim să te ajutăm să-ți 
construiești afacerea având în minte 
simplitatea. 

Am început prin a simplifica formulele 
gelurilor noastre din Aloe vera, cel mai 
bine vândute produse, eliminând 
conservanții și punând mai multă aloe 
pură în fiecare cutie. 

A doua inițiativă măreață pe care o 
avem este să lansăm o versiune 
îmbunătățită a FLP360 în februarie. 
Am eliminat unele rapoarte greu de 
utilizat si am adăugat metode simple 
și eficiente prin care voi să înțelegeți 

mai bine afacerea și să acționați. Am 
introdus instrumente care vă vor 
permite să vă împărtășiți poveștile și 
produsele preferate mai ușor în social 
media. Sper să vă acordați timpul să 
analizați toate aceste lucruri și să le 
folosiți pentru a vă simplifica și a vă 
dezvolta afacerea.

Însă nu ne oprim aici. În spiritul inovării 
constante, avem o mulțime de 
proiecte extraordinare în plan pentru 
viitor și le abordăm pe toate în spiritul 
simplității. 

Pe măsură ce avansăm în 2020, cred 
că putem face cu toții pași spre a 
simplifica și a construi Forever pe 
baze și mai puternice, împreună. Sunt 
atât de multe lucruri care ne așteaptă 
în lunile următoare și sunt convins că, 
dacă rămâneți fideli principiilor de 
bază ale construirii afacerii Forever, 
acest an ar putea fi cel mai bun an al 
vostru de până acum.

Continuați să zâmbiți,

Gregg Maughan 
Președinte, Forever Living Products

Un nou an stă în fața noastră, precum un capitol proaspăt ce 
așteaptă să fie scris. Și, pe măsură ce trecutul va continua să ne 
ghideze principiile și misiunea de a ajuta mai mulți oameni să 
ducă o viață mai bună, noul an este o ocazie perfectă să visăm 
măreț și să ne planificăm viitorul. Aici, la Sediul Central, 
continuăm să ne dedicăm, cu o energie proaspătă, 
angajamentului de a simplifica lucrurile și de a găsi modalități 
creative care să vă ajute să vă atingeți țelurile.

2020în
și

Simplifică
reușește
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Întâlnirea Anuală a Managerilor și Activilor 2020

Vă așteptăm cu 
drag la IAMA20!

Anul acesta, vă dăm întâlnire vineri, 4 septembrie 
2020, cu o zi înainte de Success Day, într-o locație 
de vis, unde vom petrece împreună o zi de neuitat. 
La mai puțin de 15 minute de mers cu mașina 
de Brașov, ascuns în inima naturii, centrul de 
evenimente YAZ (localitatea Hărman, jud. Brașov) ne 
va fi gazdă pentru o întâlnire în care ne vom delecta 
cu training-uri de business unice, invitați speciali, 
activități de teambuilding și distracție pe cinste.

IAMA20 este evenimentul de la care nu vă doriți 
să lipsiți, mai ales în acest an. Și nu trebuie să ne 
credeți pe cuvânt. Întrebați-i pe cei care au fost la 

întâlnirile din anii trecuți, aflați poveștile minunate pe 
care le-am scris de-a lungul timpului și asigurați-vă 
locul pentru 2020.

Puteți participa la IAMA20 în calitate de Manager, 
Activ sau invitat VIP din partea companiei! Pentru a fi 
alături de noi la una dintre cele mai îndrăgite întâlniri 
Forever, programată cu o zi înainte de 
Success Day (5 septembrie 2020), 
vă rugăm să consultați regulile de 
calificare disponibile în e-mail-ul 
nr. 7 sau dați click aici.

Ne dorim de fiecare dată să 
vă surprindem cu noutăți și 
evenimente Forever cu totul 
speciale, care să ne adune 

laolaltă și să ne ofere 
amintiri minunate și 

informații de top pentru cele 
mai frumoase succese 

Forever.



și
Promovează

gelul de aloe câștigă
Promovează mai mult din ceea ce iubești: gelul de aloe și oportunitatea de afacere care vine la pachet 
cu el. Lumea globală Forever a dat startul unei competiții dedicate EXCLUSIV Forever Business Ownerilor 
dornici să ofere afacerilor lor un plus de tonus și vitalitate la început de an.

Este simplu! Trebuie să faci mai mult din ceea ce faci zilnic în afacerea ta. Sponsorizează oameni noi în 
echipa ta în perioada competiției (1 ianuarie – 31 martie), iar fiecare gel de aloe și băutură Forever (inclusiv 
cele din pachetele Forever) pe care aceștia le cumpără în luna în care au fost înscriși contează la totalul 
punctelor credit care te pot face câștigător.

Forever Business Ownerul (Sponsorul) din România care a acumulat cele mai multe puncte credit 
din promovarea gelurilor către noii înscriși va fi premiat cu un iPad, iar cel plasat pe locul al doilea în 
clasament cu un Apple watch performant.

Câștigătorii vor fi anunțați pe 16 aprilie 2020.

#AloeAroundTheWorld 
#AloeInJurulLumii 
1-31 Martie 2020

Pentru mai multe informații privind mecanismul 
campaniei, puteți consulta regulamentul disponibil în 
secțiunea Blog de pe foreverliving.ro.
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Competiție FBO 



AM ÎNCEPUT UN NOU AN ȘI O NOUĂ 
DECADĂ AȘA CUM NE PLACE CEL MAI 
MULT – SAVURÂND GELUL DE ALOE VERA 
ÎN FIECARE ZI, ORIUNDE NE-AM AFLA! 
În perioada 1 - 31 ianuarie, alegeți un monument istoric sau o 
locație populară din orașul în care vă aflați. Faceți o fotografie 
inedită și creativă în care să țineți în mâna băutură voastră 
Forever preferată având că fundal locația aleasă și postați-o 
public pe contul vostru personal / business de Facebook și / sau 
Instagram, împreună cu hashtag-urile #AloeAroundTheWorld și 
#AloeInJurulLumii. Invitați-vă prietenii să vă aprecieze postarea.

Campania se adresează tuturor consumatorilor Forever, NC și 
FBO, iar premiile constau în seturi de materiale promoționale 
personalizate Forever (utile pentru promovarea produselor și 
dezvoltarea afacerii). Se acordă câte un set, săptămânal, în 
următoarele zile:

• 11 ianuarie
• 18 ianuarie
• 25 ianuarie
• 3 februarie

ABIA AȘTEPTĂM SĂ VEDEM PE UNDE VĂ 
SAVURAȚI PORȚIILE DE ALOE!

Aflați mai multe informații despre condițiile de participare citind 
regulamentul disponibil pe foreverliving.ro, secțiunea Blog.

lumiiTu în ce zonă a

îți savurezi 
porția de aloe?

#AloeAroundTheWorld 
#AloeInJurulLumii 
1-31 Ianuarie 2020
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Eagle Managers’ Retreat 2019 – Pattaya

După ce v-am prezentat sejurul 
minunat și momentele fabuloase pe 
care prima echipă de Eagle-i din 
România și din toata lumea globală 
Forever le-au petrecut în Dallas (SUA), 
in luna octombrie 2019, în perioada 
5-8 decembrie 2019, a doua echipă de 
calificați a zburat către exotica și 
însorita Thailanda pentru a petrece 
câteva zile Forever de neuitat. Pattaya 
a fost un loc cu adevărat special în 
care Eagle-ii au simțit și de această 
dată că afacerea Forever este despre 
muncă, succes, distracție, prietenii și 
călătorii de 5 stele.

Thailanda, 
ai fost de vis!
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Eagle Managers’ Retreat 2019 – Pattaya

Eagle Managerii României care 
au ales să-și răsplătească munca 
și frumoasa calificare la EMR19 
în superba Thailanda au strălucit 
din plin, iar energia, bucuria și 
dragostea lor pentru Forever 
s-au simțit pe parcursul întregului 
eveniment. Suntem #ForeverProud 
de ei și convinși că ne vor fi 
alături și la EMR20. Cu siguranță, 
experiența trăită în Thailanda nu 
va rămâne fără ecou în jurul lor. 
Calificarea se încheie la finalul lunii 
aprilie și mai este timp suficient 
ca oricine să își adauge în agendă 
frumoasa croazieră din apele 
superbe ale Mării Caraibelor.

Întâmpinați, ca de obicei, cu 
produse și materiale personalizate 
Forever, Eagle Managerii au avut 
un start fantastic într-un eveniment 
care le-a oferit o experiență la 
superlativ, totul pentru ca ei să 
îmbrățișeze tot ce are de oferit 
anul 2020 în materie de stimulente 
și calificări Forever.

Am îmbinat plajele superbe, 
răsfățul oferit de resortul de lux și 
delicatesele thailandeze cu stilul 
de viață Forever – un mix perfect 
pentru ca sejurul în Pattaya să fie 
unul complet. Cu sărbătorile de 
iarnă la doar câteva săptămâni 
distanță, echipați cu produse 
Forever și cu motivația de a arăta 
și a se simți bine, diminețile i-au 
prins pe Eagle Managerii noștri la 
antrenamentele de Thai Boxing, 
cu programe special concepute 
pentru ei și desfășurate într-un 
spațiu verde și relaxant.

Mult așteptatele sesiuni de instruire 
le-au furnizat informații esențiale 
despre companie și direcția pe 
care aceasta o urmează în 2020. 
Au aflat, de asemenea, totul 
despre instrumentele digitale 
noi pe care le au la dispozitie și 
pe care le pregătim pentru a le 
relansa afacerile Forever în cel 
mai mare mediu de creștere la 
ora actuală – mediul online – și au 
descoperit inovația și potențialul 
uimitor al celui mai nou produs 
lansat – Forever iVision – creat cu 
ingrediente de ultimă generație 
și cu tehnologii speciale, sub 
atenta monitorizare a Consiliului 
Consultativ Științific Forever, din 

care fac parte medici și nutriționiști 
de renume. Ca de fiecare dată, 
Eagle-ii s-au inspirat și din 
training-urile exclusiviste oferite 
de membrii GLT, care au încheiat 
cu succes o zi plină și bogată în 
informații de top.

Pentru că echilibrul, bucuria 
și distracția fac parte din „fișa 
postului” oricărui FBO, Eagle 
Managerii s-au bucurat nu doar 
de instruire, ci și de o zi de 

activități cu totul specială, în care 
au descoperit specificul, cultura 
și stilul de viață thailandez, având 
la dispoziție două opțiuni: vizita 
la piața plutitoare din Pattaya 
& Big Buddha sau la Templul 
Adevărului, completată cu o 
sesiune de shopping la Central 
Plaza Mall – o atracție populară 
și turistică aparte și datorită 
priveliștii excepționale pe care o 
oferă golful Pattaya.
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Eagle Managers’ Retreat 2019 – Pattaya
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Eagle Managers’ Retreat 2019 – Pattaya

Ziua și ultimul eveniment global 
Forever al anului 2019 s-au 
încheiat cu o petrecere pe cinste, 
cu influențe și gusturi thailandeze, 
în care marea, plaja, distracția, 
muzica bună, dansul și buna 
dispoziție au fost nelipsite.

Eagle Managerii au plecat spre 
case mai încărcați ca niciodată 
nu doar de soarele minunat al 
Thailandei și de plajele absolut 
superbe, ci și cu un bagaj 
senzațional de informații și 
instrumente cu care suntem siguri 
că deja cuceresc anul 2020, 
deoarece perioada de calificare 
la EMR20 se încheie în mai puțin 
de patru luni, iar Bahamasul este 
o experiență pe care nici ei, și nici 
voi nu o puteți rata.

Vă reamintim că cel mai mare 
beneficiu în a deveni Eagle 
Manager este, pe lângă 
posibilitatea de a trăi experiența 
unui astfel de eveniment unic și 
efectul pe care îl are asupra întregii 
afaceri și a viitorului acesteia. Eagle 
Managerii câștigă mai mult, au 
echipe mai mari și mai puternice 
și reușesc mai ușor să se califice 
la toate stimulentele Forever. S-a 
demonstrat: 67% dintre cei care 
devin Eagle Manageri se califică și 
la Chairman’s Bonus, un stimulent 
unic care vine la pachet nu doar 
cu răsplata unui cec generos, ci și 
cu o experiență grozavă petrecută 
la Raliul Global Forever.
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Eagle Managers’ Retreat 2019 – Pattaya

Contactați-vă Sponsorul, stabiliți o 
întâlnire cu echipa și faceți tot ceea 
ce vă stă în putere să fiți alături de 
noi! Dacă dorința este mare, atunci 
calificarea este pe jumătate rezolvată, 
iar timp mai este suficient pentru a 
vă asigura biletul pe vasul luxos de 
croazieră care își pornește călătoria 
din superbul Miami, traversând coasta 
Atlanticului.
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Eagle Managers’ Retreat 2019 – Pattaya

Pentru mai multe imagini care surprind din plin atmosfera și specificul evenimentului 
accesați pagina oficială de Facebook – Forever Living Products Romania HQ – 
secțiunea Photos – Albumul Eagle Managers' Retreat 2019 | Pattaya, Thailanda
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Produsul lunii

Când cerul e gri, diminețile geroase și întunericul ce se lasă devreme ne 
ține mai mult în casă, ce poate fi mai reconfortant decât o ceașcă aburindă 
de ceai? Realizat dintr-un amestec aromat de plante și condimente, Aloe 
Blossom Herbal Tea îți trezește toate simțurile și îți răsfață din plin papilele 
gustative cu o savoare unică. Revigorant, deși nu conține cofeină, Aloe 
Blossom Herbal Tea este combinația perfectă pentru o senzație deplină de 
calm și relaxare.

Pur și simplu cel mai bun ceai 

pe care l-ai gustat vreodată 

Amestec natural de plante și condimente

Ingredientele sale bogate în vitamine au fost atent alese 
și combinate în proporțiile ideale, iar gustul desăvârșit 
și aroma bogată sunt tot ce ai nevoie ca să lași în urmă 
stresul și oboseala unei zile agitate și să savurezi în liniște 
clipe unice de calm și relaxare. 

Renumit pentru beneficiile sale, mușețelul adaugă o 
aromă florală, delicată. Dulceag, picant, pătrunzător, 

cardamomul este bogat în minerale și, alături de 
savoarea deosebită a ghimbirului, cuișoarelor și 
scorțișoarei, încălzește corpul și relaxează mintea și 
inima. Regăsești în acest mix de ingrediente gustul 
unic și aroma inconfundabilă a relaxării, mai ales când îl 
savurezi într-o atmosferă caldă, cu lemnele trosnind în 
șemineu și muzica preferată în fundal. 
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Produsul lunii

Ingrediente bogate în vitamine

Gustul ispititor și aroma dulce-picantă a scorțișoarei, 
ghimbirul, cuișoarele, piperul de Jamaica se combină 
perfect cu aroma proaspătă, fructată a cojilor de 
portocală și a frunzelor de mure, iar mirosul suav, delicat 
al bobocilor de aloe, feniculului și Gymnema sylvestre 
conferă calm și relaxare deopotrivă. 

Aloe Blossom Herbal Tea este pur și simplu perfect 
pentru serile geroase de iarnă. Este proaspăt, revigorant 

și calmant în același timp, nu conține calorii și nici 
cofeină, fiind, astfel, ideal și în programele noastre pentru 
controlul greutății. 

Este la fel de delicios și fierbinte, simplu sau îndulcit cu 
Forever Bee Honey, și rece, cu gheață, pentru o senzație 
deplină de revitalizare. Pacea interioară și starea de bine 
sunt garantate.

Aloe Blossom Herbal Tea
• zero calorii

• fără cofeină

• aromă bogată, intensă

Fiecare cutie conține 25 de pliculețe ambalate individual, 
pentru savoare maximă în fiecare ceașcă.

Mai relaxat înseamnă mai creativ, mai productiv

Aloe Blossom Herbal Tea nu este doar un bestseller 
Forever, unul dintre produsele cu care ne mândrim și 
care se bucură de apreciere în întreaga lume. Este și 
asul din mâneca ta atunci când vrei să fii creativ și să-ți 
surprinzi consumatorii sau partenerii de afaceri.

Ce experiențe îți dorești să le oferi clienților tăi și cum ai 
vrea să-și amintească de tine? Creativitatea nu are limite 
atunci când alegi cum să combini produsele Forever 
pentru a le prezenta și altora. N-ai cum să nu cucerești o 
doamnă sau domnișoară oferindu-i experiența supremă 
a unui răsfăț spa la ea acasă. Și e atât de simplu! 
O mască Aloe Bio-Cellulose, un pliculeț de Aloe 
Blossom Herbal Tea și chiar un Fast Break pentru o 
gustare sănătoasă și savuroasă. Ce și-ar putea dori mai 
mult decât hidratarea profundă a tenului cu o mască 
unică, relaxarea și revigorarea corpului și a minții cu 
aroma intensă a ceaiului?! Asigură-te că îi lași datele tale 
de contact, cu certitudine își va dori să repete experiența 
și îți va deveni client fidel.

Ceaiul și beneficiile pentru piele

Ceaiurile din plante pot fi un ingredient minunat în 
rutina zilnică de îngrijire a pielii. Pune apă fierbinte 
într-un bol și lasă un pliculeț de ceai la infuzat. 
Acoperă-ți capul cu un prosop, deasupra bolului, și 
inspiră aburii binefăcători, pentru un ten ce se va simți 
deplin revigorat. Sau, dacă simți că ai ochii obosiți, 
umflați, scufundă pliculețele de ceai în apă fierbinte 
pentru câteva minute, scurge-le și lasă-le să se 
răcească. Apoi aplică-le pe pleoapele închise pentru 
cel puțin 15 minute. 
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Produsul lunii

Aloe Blossom Herbal Tea… altfel

• 240 ml cidru de mere
• 1 baton de scorțișoară
• 1 pliculeț Aloe Blossom Herbal Tea
• 2 lingurițe Forever Bee Honey

Încălzește cidrul de mere la foc mediu, până aproape de punctul de fierbere. Pune-l în cană, adaugă un pliculeț 
de Aloe Blossom Herbal Tea și cele două lingurițe de Forever Bee Honey. Folosește batonul de scorțișoară ca să 
amesteci și lasă-l în cană, pentru un plus de aromă.

• 225 g zahăr
• 240 ml apă
• 360 ml apă fierbinte în care infuzezi 3 – 4 pliculețe de Aloe Blossom Herbal Tea
• 1 linguriță zeamă de lămâie
• 1 linguriță coajă de lămâie
• Forever Bee Honey și batoane de scorțișoară pentru decor

Pune apa la foc mediu. Adaugă zahărul și amestecă până se dizolvă, apoi lasă 
să fiarbă 5 minute, până se formează un sirop. Lasă-l să se răcească și pune-l la 
frigider. Adaugă zeama și coaja de lămâie în siropul de zahăr. După ce ai infuzat 
pliculețele de Aloe Blossom Herbal Tea în apa fierbinte și și-au lăsat aroma plăcută, 
lasă să se răcească și adaugă infuzia peste siropul de zahăr cu lămâie. Pune 
amestecul în mașina de înghețată sau, dacă nu ai un astfel de aparat, pur și simplu 
în congelator și amestecă din când în când, până îngheață. Servește cu un strop de 
Forever Bee Honey deasupra și batoane de scorțișoară ca decor. 

Sorbet aromat cu 
Aloe Blossom Herbal Tea

Cidru reinterpretat cu 
Aloe Blossom Herbal Tea
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Lumea Forever

Mulțumesc din inimă întregii echipe 
Forever România, fiecărui Forever Business 

Owner în parte și Country Managerilor,                        
Dora & Gabor Szőcs, pentru contribuția adusă 
la o nouă reușită minunată în palmaresul meu 
Forever. Deja la sfârșitul lunii noiembrie, am 
depasit pragul de 7500 p.c. necesare pentru 
a face parte din nou dintre membrii Global 

Leadership Team în acest an. Vă urez tuturor 
la mulți ani, multă sănătate și succes în tot ce 

vă propuneți.

Cu prietenie, 
Szabó József, 

Safir Manager & membru GLT
(Sponsorul Echipei României)

• Cum să construiești o afacere etică

• Stimulente Forever 

• Ghid de Marketing Digital

La an nou, materiale noi!

Totul despre cum trebuie 
să vă construiți un business 
în conformitate cu regulile 
scrise si nescrise ale unei 
afaceri corecte, un ghid util 
despre cum ar trebui să se 
prezinte orice business în 
mediul online și o broșură 
care adună laolaltă toate 
informațiile necesare 
pentru a face cunoștință 
colaboratorilor voștri cu 
oferta impresionantă de 
stimulente Forever – toate 
sunt traduse și disponibile 
în contul vostru de FBO 
de pe foreverliving.com și, 
în curând, și în aplicația 
Discover Forever.



Pe vremea când trăiam în Olanda, mă plimbam într-o zi împreună cu un 
prieten prin centrul orașului Arnhem. Amicul Dirk de Witt era City Manager, 
responsabil, așadar, cu probleme administrative ale orașului. Prin urmare, nu 
era o simplă plimbare de plăcere, ci și o activitate lucrativă. La un moment 
dat, ne-am oprit să stăm de vorbă cu un ... măturător al străzii. Mă așteptam 
ca omul să-i dea prietenului meu un fel de raport de activitate. În schimb, cei 
doi s-au lansat într-o discuție amicală pe cu totul alte teme.

Munca de plăcere

La despărțire, omul cu mătura în mână i-a arătat lui Dirk 
strada de-a lungul căreia pășeam și l-a întrebat, ca în 
fața unei opere de artă: ”Îți place ce bine mi-a ieșit?” 

N-am să uit niciodată satisfacția și bucuria autentică 
de pe chipul măturătorului. Am rămas atunci cu 
convingerea că munca nu este niciodată o corvoadă 
atunci când o faci cu plăcere. Și am încercat, în 
permanență, să activez în domenii cu care rezonez.

Este important să ajungi să muncești cu drag. Vei avea 
mai multă inspirație și vei lucra mai eficient. Îți vei atinge 
mai ușor obiectivele, pentru că vei avea mai multă 
energie. Nivelul de stres va fi mai scăzut, iar starea 

de spirit pozitivă te va face o persoană plăcută de cei 
din jur și îți va influența în bine sănătatea. De aceea, îți 
propun mai jos câteva modalități practice prin care te 
poți asigura că munca de FBO îți va aduce plăcere și 
satisfacție:

Alege să faci lucruri care îți aduc plăcere. Și la care 
te pricepi. De exemplu, atunci când prospectezi pentru 
noi clienți sau colegi de echipă, ai mai multe modalități 
de a o face. Poți suna ”la rece” pe o listă de potențiali 
colaboratori, poți stabili întâlniri unu la unu, poți face 
prezentări de produse și de oportunitate sau poți să ai 
multă activitate socială și să valorifici, prin networking, 
diverse situații în care te afli. Stabilește pe care dintre 
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aceste activități le faci cu plăcere și 
concentrează-te mai mult asupra lor, 
dezvoltându-le pe direcțiile care îți 
aduc și cele mai multe rezultate.

Gândește-te la ”de ce”-ul tău. 
Atunci când îți este greu, când ți se 
pare că lucrurile nu merg așa cum 
ar trebui sau când pur și simplu te 
cuprinde comoditatea, dezvoltă-ți 
un reflex: imaginează-ți obiectivele 
pe care ți le-ai stabilit atunci când 
ai devenit FBO și reîncarcă-te cu 
energie știind că le vei atinge, cu 
siguranță, pentru că totul stă în 
puterea ta.

Angajează-te. Nu, nu-ți lua un alt 
job decât cel de FBO. Ci implică-te 
cu adevărat în acesta. Chiar dacă 
uneori îți este greu sau nu-ți plac 
anumite activități dintre cele pe 
care trebuie să le faci în calitate 
de  FBO, dacă te vei opune și vei 
lupta împotriva lor, vei pierde orice 
șansă de satisfacție. Nu ascunde 
sub preș și nu ignora ceea ce nu-ți 
place să faci, dar nici nu lăsa aceste 
lucruri să-ți dicteze starea de spirit. 
Îmbrățișează chiar și activitățile 
mai puțin plăcute. Pur și simplu 
angajează-te cu toate forțele în 
acțiune, chiar dacă nu ești atras 
de ea. Vor crește astfel șansele 
ca, la un moment dat, să găsești 
satisfacție și plăcere acolo unde nu 
te aștepți.

Nu te izola. Uneori, atunci când 
nu-ți place ceea ce faci, ai tendința 
de a te retrage în sine, de a evita 
relația cu cei din jurul tău. Dar, de 
cele mai multe ori, tocmai oamenii în 
mijlocul cărora lucrezi pot fi motivul 
principal de satisfacție. Este vorba 
despre echipa ta și comunitatea 
Forever. Contactează-i de câte ori 
ai un motiv sau o ocazie. Arată-ți 
interesul în problemele lor. Oferă-ți 
ajutorul. Și fă toate astea nu din 
obligație, ci din plăcerea de a fi parte 
din comunitate.

Cultivă energia pozitivă. Fă asta 
atât în interior, cât și în exterior. 
Atunci când te cuprind gânduri 
negative, îndepărtează-le forțat din 
mintea ta. Focusează-te pe lucrurile 
pozitive, pe cele care îți aduc 
bucurie. Și evită pesimiștii, oamenii 
care te storc de energie, cei lipsiți 
de empatie și de poftă de viață. Ai 
grijă de propria-ți stare sufletească și 
fericirea îți va fi mai aproape. 

foreverliving.ro
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Exerciţiu
Pe o scară de la 1 (afirmație total eronată) la 10 (afirmație total 
adevărată) acordă câte o notă următoarelor afirmații despre tine, în 
calitate de FBO.

1. Mă pasionează munca de FBO.

2. Faptul că sunt FBO îmi oferă o mare satisfacție personală.

3. Primul lucru pe care îl afirm atunci când mă prezint altora este faptul 
că sunt FBO.

4. Consider că am luat o decizie cu adevărat pozitivă atunci când am 
ales să devin FBO.

5. Știu că voi continua ca FBO chiar dacă voi întâmpina obstacole mari 
în această activitate.

6. Experiența de FBO este, pentru mine, emoționantă și plăcută.

7. Îmi trec permanent prin minte gânduri legate de activitatea de FBO.

Dacă suma notelor tale depășește 55 înseamnă că munca de FBO îți 
face cu adevărat plăcere și că șansele tale de succes sunt foarte mari. 
Dacă nu, pune în practică recomandările de mai sus și parcurge din 
nou acest exercițiu peste 12 luni.

Alexandru Israil 
Specialist marketing

Ordonează-ți locul de muncă. Se 
spune că un birou dezordonat este 
semnul unei minți dezordonate. O 
altă vorbă spune că cea mai bună 
ordine este dezordinea știută. În 
oricare categorie te-ai afla, prea 
multă încărcătură, prea multă 
zarvă în jurul tău duc la confuzie. 
Pierzi timp prețios căutând, te 
încarci negativ pentru că nu te poți 
concentra, te enervezi pentru că 
lucrurile nu-ți ies așa cum ar trebui. 
Dacă păstrezi ordine în calculatorul 
tău, pe birou, în telefon, în mașină 
sau în bibliotecă, îți îmbunătățești 
starea de spirit în ansamblul ei, îți 
păstrezi gândurile pe direcții pozitive 
și te simți mai bine în timp ce 
muncești. 

Nu-ți propune perfecțiunea. 
Înainte de a fi FBO, ești om. Cu 
bune, cu rele, cu puteri și slăbiciuni. 
Este important să conștientizezi 
faptul că lucrurile nu-ți vor ieși 
100% așa cum vrei tu, de fiecare 
dată. Acceptă faptul că uneori vei 
greși, alteori nu vei reuși să-ți atingi 
obiectivele la timp, dar continuă să 
muncești cu tenacitate și starea ta 
de spirit se va menține ridicată.

Care sunt semnalele care-ți spun 
că muncești de plăcere? E simplu. 
Dimineața te trezești cu dorința 
de a te apuca de treabă, iar în 
timpul zilei nu aștepți cu nerăbdare 
ora de încheiere. Îți vin idei noi și 
ai inițiative... pe care le pui și în 
practică. Te întrebi uneori ”Oare cum 
a trecut timpul așa de repede?”. Iar 
seara, când ajungi acasă, ai încă 
energia necesară pentru a te dedica 
familiei sau hobby-urilor.

Există mulți factori care determină 
ecuația satisfacției și a plăcerii 
în muncă. Dar probabil că unul 
este predominant. E cel care te 
face să simți că munca pe care 
o depui nu este un simplu job, ci 
este o chemare, este chiar scopul 
tău în viață. Ca FBO, obiectivul 
tău principal nu este neapărat să 
câștigi bani, ci să faci bine celorlalți. 
Să-i ajuți prin produsele Forever, 
prin oportunitatea de afaceri, prin 
apartenența la grup, prin dezvoltare 
personală. Și, dăruind, vei dobândi 
ceea ce îți dorești: împlinire 
financiară, sănătate fizică și psihică, 
satisfacție și plăcere în muncă, 
afecțiunea celor din jurul tău, fericire 
în orice formă îți dorești.



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

CLUB100

CLUB60

Marian & Dr. Monica Costiță

Vajda Katalin

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Csoma Josif & Melinda

Daniel & Maria Parascan

Ionuț & Georgiana Stroe

Valentin & Adriana Nițu

Gál Irén

Silviu Ursu

Marilena Culișir

Nagy Ernő & Irma

Deák Mihály & Katalin

Mariana Enii

Carina & Sebastian Iacătă

Elena Moraru

Viorica & Ștefan Roșu

Vasilica & Dumitru Crăciun

Mircea & Dana Olariu

Veronica Banari 

Veaceslav Stati

Pethő Roland Tiberiu

Monica & Cristian Lepădatu

Niculina & Viorel Ciuchea

Alexandra Badea

20 Club Forever
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TOP 20
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P.C. non-manageriale

Marian & Dr. Monica Costiță 
Vajda Katalin
Csoma Josif & Melinda
Daniel & Maria Parascan
Ionuț & Georgiana Stroe 
Marilena Culișir 
Silviu Ursu
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Nagy Ernő & Irma
Deák Mihály & Katalin 
Carina & Sebastian Iacătă 
Elena Moraru 
Gál Irén 
Valentin & Adriana Nițu 
Vasilica & Dumitru Crăciun 
Mariana Enii
Veronica Banari 
Monica & Cristian Lepădatu
Pethő Roland Tiberiu
Cristina Rodica Duma 

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 decembrie
Primii 20 FBO (Forever Business Owneri) care au acumulat 
cele mai multe puncte non-manageriale și au fost Activi în luna 
decembrie.

Top Forever 21

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

Vajda Katalin
Aurel & Veronica Meșter 
Gizella & Marius Botiș
Maria Pop
Daniel & Maria Parascan
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad 
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion 
Camelia Dincuţă 
Marius & Milentina Marcus
Nagy Ernő & Irma
Ramona Vingan 
Derzsi Etelka & Sámuel
Marian & Dr. Monica Costiță 
Mircea & Dana Olariu 
Ionuț & Georgiana Stroe
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Romina Doran
Smaranda Sălcudean
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Csoma Josif & Melinda

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

Marian & Dr. Monica Costiță 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 Mei Roșu
Viorica & Viorel Moca
Valentin & Adriana Nițu
Mircea & Dana Olariu
Dr. Cătălina Pălăncianu

Iuliana Mirela Popescu
Felicia & Siminel Sumanariu
Ionuț & Georgiana Stroe
Smaranda Sălcudean
Marcela & Ion Șerban
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
Ramona Vingan
Marinela Tuţuleasa

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

22 Stimulent Forever
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Calificările lunii decembrie 23

foreverliving.ro    

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

Nume Localitate Sponsori

Ioan Bogdan Iliant Târgu-Mureș Marius Moldovan & Laslo Maria

Carmen & Liviu Ionescu Craiova Marinela Tuțuleasa

Jobb Emese Sf. Gheorghe, CV Kisgyörgy Kósa Zoltán 

Kisgyörgy Kósa Zoltán  Sf. Gheorghe, CV Csoma Josif & Melinda

Lucia Elena Moisoiu Târgu-Mureș Ioan Bogdan Iliant

Marius Moldovan & Laslo Maria Târgu-Mureș Deák Mihály & Katalin

Onoriu Cristian & Maria Cristina Truță Sângeorgiu de Mureș Lucia Elena Moisoiu

Tatiana Botezatu Durlești, Rep. Moldova Mariana Enii

Claudia Cazac Ialoveni, Rep. Moldova Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Ana Leu Horești, Rep. Moldova Sorina Pleșca

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

Nume Localitate Sponsori

Balázs Jutka Gheorgheni, HR Viorica Molnar

Emil & Gabriela Ballai Arad Lenuța & Bogdan Pocaznoi

Fülöp Tünde Jimbor, BV Jobb Emese

Florentina Corina Gradoe Parta, TM Romina Doran

Cristina Iuliana Horohai Thannhausen, Austria Maria Pop

Mădălina Marieta Isac Craiova Carmen & Liviu Ionescu

Laura Maria Mados Arad Emil & Gabriela Ballai

Viorica Molnar Gheorgheni, HR Dorina Hîncu

Andreea Diana Papuc Fălticeni Vasilica & Dumitru Crăciun

Lucica Papuc Fălticeni Andreea Diana Papuc

Paraschiva Picoiu Muchea, BR Florin Nicolaeasa

Daniela Rusin Târgoviște Viorica & Ștefan Roșu

Adina Scriosteanu București Silviu Ursu

Vasile Sumanaru Bacău Silviu Ursu

Daniela Adina Urzică Cluj Marilena Culișir

Üszöges Tünde Jolán Brașov Tünde Narcisza & István Bogdan

Clara Claudia Varodi Sînmartin, BH Bokor Zoltán & Gabriela Ildikó

Ionuț Domide Vasilca Maieru, BN Nastasia Cornelia Vasilca

Daniel Zegoicea Oradea Nagy Ernő & Irma

Maria Filimon Hîncești, Rep. Moldova Alexandra Badea

Valeria Leu Ialoveni, Rep. Moldova Ana Leu

Maria Samoilă Cantemir, Rep. Moldova Tatiana Botezatu

Calificările lunii decembrie



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

Supervizor Localitate             Sponsori

Corina Palosi Seini, MM   Valentina Chelu
Anita Coste Petin, SM   Ramona Dragon

Nume Localitate Sponsori

Sorina Pleșca Ialoveni, Moldova Veronica Banari

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.

Manager Localitate             Sponsori

Emilia Maria Milas Oradea             Cristina Rodica Duma

Nume Localitate Sponsori

Alexandru Suciu București Dorina & Ioan Suciu

Senior Manageri Forever Business Owneri care au 2 Manageri Recunoscuți în prima linie sponsorială.
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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 25

Forever Living Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

www.foreverliving.ro

Vineri, 24 ianuarie, Centrele de 
Distribuție din toată țara sunt DESCHISE 

între orele 10:00 - 14:00.

Sâmbătă, 25 ianuarie, Centrele de 
Distribuție din toată țara sunt ÎNCHISE, 

dar va așteptam 24 de ore din 24 pe 
foreverliving.ro pentru a vă comanda 

produsele preferate.

25 
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Asistent Supervizori Forever Business Owners care au obţinut 2 p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Nume Localitate

Acristinei, Maria Diana Popesti-Leordeni

Albu, Bianca Areta Oradea

Albu, Calina Mihaela Cluj-Napoca

Aldescu, Ana Maria Iuliana Bucuresti

Andreescu, Eugenia Tatarani 

Andronic, Iuliana Bacau

Andronic, Marcel Bucuresti

Anghel, Erzsebet Targu Mures

Antoci, Laura Mihaela Sabaoani

Antoci, Mirela Mihaela Trifesti

Anton, Nicoleta-Roxana Ploiesti

Apostu, Alexandru Baia Mare

Ardelean, Lenuta Teliu

Artene, Ana Tunari

Aszalos, Marta Valea Lui Mihai

Asztalos, Orsolya Baraolt

Avram, Bogdan Ion Chiuzbaia

Babut, Alina Silvia Culcea

Badoiu, Valentina Constanta

Baicus, Cristina Buzau

Bajenaru, Simona Deva

Balazs, Andrea Targu Mures

Balint, Csilla Dealul

Barabant, Cristina Iuliana Cugir

Barnuti, Daniel Ioan Cluj-Napoca

Barta, Aranka Odorheiu Secuiesc

Bartalis, Edit Emese Odorheiu Secuiesc

Belenesi, Delia Haieu

Belu, Simona Timisoara

Bereanda, Andreea Ioana Bacau

Bezede, Raluca-Mihaela Iasi

Bica, Aurelia Agigea

Bilan, Maria Suceava

Blanaru, Maria Buhusi

Bleoju, Mihaela-Estela Galati

Boangiu, Ion Craiova 

Bodoki, Andrea Sighetu Marmatiei

Bogdan, Izabella-Hajnalka Tarcea

Boldor, Cristian Ionut Cluj-Napoca

Nume Localitate

Bolohan, Paulina Botosani

Bosca, Mariana Daniela Sighetu Marmatiei

Bosca, Olimpia Cluj-Napoca

Botezatu, Mirela Teisani

Botis, Leontina Daniela Oradea

Botond, Dalnoki Sfantu Gheorghe

Bresug, Maricela Constanta

Bruca, Mihaela Bucuresti

Budnea, Rodica Floresti,  Moldova

Budu, Iliana Baia Mare

Buhus, Florin Barlad

Butnaru, Luminita Iasi

Caltea, Silvia Bucuresti

Calugaru, Daniela Sabaoani

Campeanu, Andreea Cristina Slobozia

Cantaragiu, Daniel Bacau

Catan, Lilia Iasi

Cazacu, Adriana Iasi

Cazacu, Nona Iasi

Cazacu, Violeta Iasi

Chirila, Daniela Buhusi

Chirilus, Mihaela Simona Podu Iloaiei

Chitan, Aliona Floresti, Moldova

Cicai, Angela Bistrita

Ciobanu, Claudia Lenauheim

Ciobanu, Vania Elena Bacau

Ciobanu, Victoria Onesti

Ciorcasan, Lenuta Calinesti

Circeie, Angela Ionela Sintereag

Cirlig, Mariana Soldanesti, Moldova

Cismaru-Stanica, Cristina Craiova

Ciubotariu, Didina Lisna

Codrea, Smaranda Lia Sighetu Marmatiei

Cojocariu, Viorica Costesti

Cont, Iuliana Baia Mare

Copcea, Anca Anuta Sugatag

Corciu, Any Dana Ploiesti

Coschevici, Larisa Orhei, Moldova

Costache, Ioana Liliana Bucuresti
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Nume Localitate

Costea, Ana Maria Murfatlar

Costin, Camelia Nuseni

Cruceru, Madalina Gabriela Filiasi

Daogaru, George Craiova 

Daranuta, Natalia Criuleni, Moldova

David, Ion Brasov

Deme, Tunde Lemnia

Diaconu, Crina Maria Iasi

Diaconu, Doina Bira

Dianca, Monica Constanta

Dieac, Ioana Oeteleni

Dragus, Alina Ramona Sighetu Marmatiei

Dulea, Simona Ionela Oravita

Dulhaz, Lidia Elisabeta Arad

Dumitrescu, Victor Gabriel Constanta

Dumitru, Anca, Sanziana Bucuresti

Durne, Camelia Laura Oradea

Farcas, Maria Zalau

Fazakas, Florentina Ionela Sfantu Gheorghe

Fildan, Antonio Raul Oradea

Filimon, Marina Alexandru Lapusna, Moldova

Florescu, Daniela Craiova 

Fodor, Hilda Timea Curtuiseni

Fodorean, Alina Bianca Cluj-Napoca

Fronea, Felicia Iugani

Galan, Daniela Elena Timisoara

Gavrilut, Eunice Ana Cisnadie

Gered, Agnes Sanpaul

Gergely, Melinda Eva Culciu Mic

Gherman, Darius Timisoara

Ghic, Nicolae Carei

Gioacas, Flori Iasi

Gitlan, Sorin Dan Pascani

Grancea Vlaicu, Roxana Lavinia Brasov

Graus, Ioana Andra Sebis

Grigoras, Mirela Moinesti

Grigore, Marinela Bucuresti

Grigore, Roxana Picior de Munte

Grigorie, Maria Craiova 

Grozavu, Ana-Maria Balti, Moldova

Gusas, Emanuel Balan

Guta, Corina-Mariana Ciupercenii Noi 

Nume Localitate

Hadarau, Cristina Elena Maieru

Hodajeu, Floare Arad

Hodrea, Monica Floresti

Hopirtean, Gheorghe Valentin Lunca Muresului

Hornea, Ionela Apateu

Hutu, Ana Maria Stulpicani

Iancu, Adriana Murfatlar

Iant, Doina Tomesti

Ilie, Roxana Maria Craiova 

Iliev, Cristina Florica Constanta

Ionila, Gabriela Pitesti

Ionita, Flori Ulmi

Iordache, Beatrice Alexandra Bucuresti

Iordache, Diana Elena Valenii de Munte

Iordache, Stefana Mangalia

Iorga, Octavia Elena Cluj-Napoca

Iosub, Elena Bucuresti

Ispas, Izabella Inis Bucuresti

Istoc, Voica Vinga

Iuga, Anamaria Saliste

Janko, Aliz Hoghiz

Jimbu, Diana Mangalia

Jolan, Melinda Ilyes Sfantu Gheorghe

Jurea, Elena Braila

Kis, Maria Valea Lui Mihai

Kiss, Andrea Tg. Secuiesc

Kolumban, Erika Santimbru

Kostandi, Kamilla Gheorgheni

Kovacs, Erzsebet Targu Mures

Kovacs, Kornel Miercurea-Ciuc

Laszlo, Monika Sancraieni

Leva, Ana Traian

Luca, Ana Maria Santana de Mures

Lukacs, Lenke Sfantu Gheorghe

Lungu, Adela Ecaterina Sascut

Macesanu, Ancuta Ionela Cacuciu Nou

Magureanu, Mariana Plopana

Mai Mihai, Tereza Iasi

Mailat, Argentina Braila

Manole, Simion Constanta

Maranduca, Mihaela Hartop

Marcu, Mihaela Constanta
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Nume Localitate

Marin, Anisoara Movileni

Maris, Alexandra Targu Mures

Matei, Vasile Bucuresti

Maties, Marinela Valea Larga

Mazilu, Maria Claudia Craiova 

Medan, Camelia Culcea

Medan, Corneliu Ioan Culcea

Micu, Andrei Catalin Crist Craiova 

Micula, Daiana Valea de Jos

Mihai, Romica Dorohoi

Mihaly, Imola Miercurea-Ciuc

Miscu, Ligia Chier

Mitar, Mihaiela-Simona Lugoj

Mitrache, Constantina Craiova

Mitroi, Felicia-Elena Timisoara

Mitrut, Constantin Viorel Bucuresti

Molnar, Erzsebet Gyongyi Boghis

Monoran, Petronela, Dumitru Letcani

Morarescu, Daniel Medgidia

Morariu, Maria Resita

Movila, Cornel-Adrian Targu Mures

Muntean, Mariana Victoria

Muntianu, Mihaela Bacau

Muresan, Calin Vasile Bucuresti

Muresan, Olimpia Baia Mare

Muresan, Salonica Zalau

Musat, Irina Sinmartin

Naghi, Adela Ioana Targu Mures

Nagy, Emoke Ineu

Nagy, Krisztina Curteni

Nechifor, Maria Tisauti

Nechifor, Rahela Sacuieu

Negrusa, Emilia Bistrita

Negrut, Violeta Maria Pestis

Nemtanu, Mihaela Bacau

Nichita, Simona Constanta

Nicoara, Marina Estera Targu Mures

Nicola, Marcel Utvin

Nita, Catalin Agigea

Noreanu, Eliza Cristina Craiova

Nutu, Liliana Targoviste

Nume Localitate

Olaru, Constantin Bucuresti

Olaru, Ioana Floarea Bistrita

Olaru, Stefania-Mihaela Murfatlar

Onel, Fabian-Florin Ploiesti

Oprea, Camelia Brasov

Orban, Gyongyi Bianca Brasov

Orban, Iuliana Sibiu

Palcu, Cristina Arad

Pana, Marian-Augustin Bucuresti

Pasca, Andrei Nicolae Zalau

Patrunjel, Elena Daniela Focsani

Paturescu, Marian Bacau

Paul, Sorina Baia Mare

Pavel, Ionut Bratesti

Pavel, Olguta Bucuresti

Petres, Rozalia Miercurea-Ciuc

Petrescu, Andreea Elvira Ploiesti

Petrescu, Mircea Ionut Craiova 

Piriianu, Gheorghe Marian Sinaia

Pirvu, Maria Campina

Pop, Iuliana Dana Campia Turzii

Pop, Melania Ioana Sighetu Marmatiei

Popa, Anamaria Timisoara

Popa, Carmen-Mihaela Iasi

Popescu Sandovici, Camelia Tg. Neamt

Popescu, Claudia Lehliu Gara

Popescu, Nela Constanta

Popescu, Teodor Craiova

Radu, Mirela Craiova

Ratezanu, Loredana Mosnita Veche

Razman, Ibolya Tg. Secuiesc

Roitman, Alexandrina Chisinau, Moldova

Roman, Carmen Camelia Buzau

Roman, Cristina Oradea

Roman, Teodora Targu Neamt

Rosu, Bianca-Rodica Sebis

Rotari, Tatiana Cantemir, Moldova

Ruse, Ramona-Mariana Barcanesti

Rusu, Adriana Eugenia Constanta

Sabau, Lia Mihaela Baia Mare

Sararu, Aurora Sibiu
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Nume Localitate

Sarghi, Mariana Codlea

Sasu, Liuta Saut

Saveliev, Marinela Sascut

Scarlat, Ionela Bacau

Scepanschi, Cristina Mihaela Buzias

Serbanescu, Violeta-Elena Ploiesti

Sferle, Mariuta Hunedoara

Silaghi, Anca Satu Mare

Silaghi, Claudia Florina Popesti

Simion, Mihail Vitanesti

Simion, Monica Bucuresti

Singeorzan, Sabina Maieru

Soare, Florin-Codrut Rincaciov

Spataru, Maria Tirgoviste

Staicu, Victor Pecinisca

Stan, Cristina Miercurea-Ciuc

Stan, Liliana Gaesti

Stancu, Elena Cumpana

Starm, Alexandra Iulia Timisoara

Stavar, Petrea Birlad

Stefan, Ancuta Horezu

Stefan, Aurelia-Claudia Bolintin-Vale

Stefan, Livia Bucuresti

Stefanescu, Angelica Iulia Bacau

Stroe, Silviu-Ionel Husi

Suciu, Denisa Pestere

Sulyok, Elisabeta Zalau

Surujiu, Cristina Piatra-Neamt

Sut, Lucian Florin Bistrita

Svet, Mariana Straseni, Moldova

Szabo, Anna Carastelec

Szabo, Yvette Ildiko Oradea

Szalok, Irina Szerenke Satu Nou

Szasz, Kinga-Katalin Covasna

Szekely, Andrea Rita Targu Mures

Szilagyi, Edit Gheorgheni

Sztojka, Eva Odorheiu Secuiesc

Tabardici, Vasilica Galati

Tanase, Oana Lorena Ceremi

Tarca, Elena Laura Pascani

Tasnadi, Timea Brigita Targu Mures

Nume Localitate

Tau, Ovidiu Oradea

Terzi, Svetlana Ialoveni, Moldova

Timis, Angelica Baia Mare

Tincu, Alina Florentina Cosmesti

Tinte, Otelia Culcea Pasunii

Topolnicianu, Olga Ruginoasa

Torok-Pali, Melinda Capusu Mare

Trusca, Fanica-Nicoleta Bucuresti

Tuca, Svetlana Teofana Dor Ramnicu Valcea

Tudosa, Petrica Padureni

Tudose, Carmen-Violeta Galati

Uca, Floriana Bucuresti

Ungureanu, Iulian Bucuresti

Uruioc, Stela Timisoara

Uzun, Diana Ialoveni, Moldova

Vacareanu, Denis Bucuresti

Varodi, Petru Sangeorgiu de Mures

Varvara, Dorina Ionela Craiova

Vasi, Andreea Ploiesti

Vasilescu, Florica Pitesti

Vasilescu, Ioana Focsani

Vasiliu, Lenuta Bratesti

Veltan, Iulia Cluj-Napoca

Verebcean, Agnesia Causeni, Moldova

Vesa, Viorela Crina Meziad

Vincze, Eniko Annabella Sintion

Virlan, Rodica Ialoveni, Moldova

Visovan, Gheorghe-Marian Sighetu Marmatiei

Vlad, Doina Mihaela Cluj-Napoca

Voicila, Nicoleta Bucuresti

Vrinceanu, Iuliana Luminita Constanta

Zablatoschi, Gianina Sacalaz

Zahan, Alina Tg. Mures

Zaharia, Iulia Filipestii de Targ

Zele, Mihaela Timisoara

Zelker, Olga Targu Mures

Zota, Vasilica Buzau

Zotica, Ioana Georgiana Pausesti-Maglasi



15 februarie 2020
Brașov

Succesul se construiește și 
se sărbătorește aici!

Vă așteptăm cu drag la un 
SUCCESS DAY special, unde 

vom sărbători 
21 de ani împreună!

Forever Living Products România & Republica Moldova
Bd. Aviatorilor 3, cod 011852, București, Tel: 021-222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289 Fax: 021-222 89 24
E-mail:  suport_office@foreverliving.ro Site: www.foreverliving.ro

Această publicație are rol exclusiv educativ și nu este destinată folosirii ca material promoțional asociat unei campanii de vânzări.
Sunt interzise copierea sau extragerea oricăror fragmente din publicație fără permisiunea prealabilă a Forever România.
Autorii textelor sunt pe deplin responsabili pentru informaţiile prezentate în materialele publicate.


