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Ridică-te deasupra

furtunilor

O furtună exact ca aceasta m-a luat prin 

surprindere într-o după-amiază. Am rămas 

uitându-mă pe fereastra biroului meu și 

întrebându-mă cum de s-a pornit o furtună atât 

de brusc. Dintr-odată, am observat o pasăre 

așezată într-unul dintre copacii apropiați. Spre 

încântarea mea, era un vultur.

Atunci când o furtună este pe cale să se 

dezlănțuie, majoritatea animalelor își caută 

adăpost pentru a evita tunetele și ploaia. Se 

pare că această pasăre nu a vrut să se 

clintească. Părea mai degrabă pregătită să 

intre în luptă. Într-o clipită, a dispărut de pe 

creanga copacului și s-a înălțat, străpungând 

norii. 

Se pare că vulturii au o altă abordare atunci când 

se pornește o furtună. Un vultur va zbura cât de 

sus poate, permițând vântului să îl poarte 

deasupra vremii tulburi - se folosește astfel de 

puterea furtunii să se ridice deasupra norilor și să 

atingă noi înălțimi.

De câte ori nu te-ai simțit de parcă viața ta ar fi 

fost lovită de o furtună, trecând de la armonie la 

turbulențe? Poate că vânzările au stagnat 

dintr-odată sau cineva din echipa ta a decis 

brusc să abandoneze afacerea ori poate nu ai 

reușit să te califici la stimulentul pe care ți-l 

doreai.

Mi-am dat seama că această calitate a vulturului 

– atitudinea de luptător – este una care se aplică 

atât de bine și în afacerea Forever. În vânzările 

directe, este foarte ușor să te simți descurajat de 

obstacole. Este cel mai ușor să vezi acei nori 

negri de furtună, să simți turbulențele și să îți 

dorești astfel să renunți.

Dar nu poți renunța. Aceia care privesc aceste 

vremuri turbulente ca fiind doar temporare 

descoperă că există soare și după furtună. 

Atunci când vânzările cresc, când găsești o 

persoană cu potențial în echipa ta, care are avânt 

în afacere sau când reușești să te califici la 

stimulentul pentru care ai muncit atât de mult, vei 

privi în urmă și vei fi recunoscător că nu ai lăsat 

turbulențele din viața ta să te îndepărteze de la 

direcția pe care ai ales-o. Ai rămas concentrat și 

ai mers înainte spre țelurile tale. Abilitatea ta de a 

te ridica deasupra furtunii te-a făcut mai puternic 

și pregătit să înfrunți toate provocările pe care 

viața ți le poate scoate în cale.

Aceste calități sunt cele care mă fac să te 

apreciez pe tine și pe toți Forever Business 

Ownerii din afacerea noastră. Datorită dăruirii și 

neînfricării tale în fața obstacolelor, ajutăm 

oameni din întreaga lume să găsească fericirea și 

să aibă vieți mai sănătoase. Îi ajutăm să învețe 

să-și depășească propriile provocări.

Așa cum Gregg v-a menționat de multe ori în 

ultimele luni, este timpul să avem o abordare mai 

simplă a ceea ce facem. Atunci când provocările 

par copleșitoare, gândește-te la oamenii care se 

bazează pe tine ca lider, mentor și ambasador 

Forever.

Atunci când schimbarea bruscă te lovește, fii 

adaptabil! Concentrează-te pe elementele de 

bază și depășește furtuna! Amintește-ți, tu ești un 

vultur, tu ești Forever! 

Mereu al vostru,

Rex Maughan 

CEO, Forever Living Products

MI-AM DAT SEAMA CĂ ACEASTĂ 
CALITATE A VULTURULUI – 

ATITUDINEA DE LUPTĂTOR – ESTE 
UNA CARE SE APLICĂ ATÂT DE 

BINE ȘI ÎN AFACEREA FOREVER. 

În Arizona, musonii apar brusc și sunt imprevizibili. 
Nu știi niciodată când vânturile puternice cresc 
rapid în intensitate și când ploile torențiale 
izbucnesc, chiar dacă în urmă cu câteva secunde 
era soare. 

ca un 
vultur

FOREVER | România & Republica Moldova | Februarie 2020 | 250

Mesajul Fondatorului Companiei2



foreverliving.ro
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CEL MAI FRUMOS MĂRŢIŞOR

doar cu simpla noastră satisfacţie, simpla noastră 
reușită la calificări, simpla noastră prosperitate. 

Dacă privim în miezul lucrurilor, vedem că suntem 
aici pentru a-i ghida și a-i sprijini pe ceilalţi, pentru a 
ne consacra lor eforturile. Făcând asta îi încurajăm 
și pe alţii să procedeze la fel – cei din echipa 
noastră și cei care abia așteaptă să găsească în 
viaţă un drum ca Forever. 

Compania noastră ne oferă genul acela de șansă 
care face oamenii să urce la un alt nivel de carieră 
și dezvoltare personală – prin Planul de Marketing, 
produse, calificări, bonusuri și mulţimea de 
programe. 

Trăim într-un timp în care mulţi au nevoie de o 
asemenea șansă, dar puţine companii chiar pun 
la dispoziţie și îmbunătăţesc continuu o asemenea 
șansă. Voi sunteţi printre privilegiaţi.

Şi sunteţi și cei mai dinamici, cei mai îndrăzneţi, cei 
mai harnici, cei mai flexibili și deschiși români către 
transformarea care nu-și ia niciodată concediu. 

E primăvară. În curând totul va fi o explozie de 
prospeţime și verde. Afacerea noastră vă așteaptă. 
Oferiţi-i cel mai frumos mărţișor, fiţi primăvara ei!

Cu încrederea și bucuria de a construi Forever 
România împreună,

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

Priveam zilele acestea pregătirile extraordinare 
pe care le face natura pentru a declara deschis 
sezonul de primăvară. Copacii au deja altă 
energie, aerul, cerul, iarba care a supravieţuit 
iernii și pământul din care încep să răsară fire 
proaspete. Şi ne-am adus aminte de cuvintele 
lui Robin Williams: “Primăvara e felul naturii de a 
spune: Ce bine, să începem petrecerea!”

Vă propunem să facem și noi din această primăvară 
un aliat pentru afacerea Forever, să ne bucurăm 
din plin, să ne întâlnim des cu echipa, să aducem 
alături de noi și oameni noi, să ne dezlănţuim 
energia, puterea interioară, pasiunea. 

Faceţi cu toată inima ce v-aţi propus să faceţi. 
Jucaţi-vă cărţile pe care le aveţi chiar acum 
în mână, cu toată  încrederea și cu toată 
perseverenţa. Indiferent în ce punct al ascensiunii 
vă aflaţi. În viaţă există doar cărţi câștigătoare 
pentru cei hotărâţi să investească timp și să 
plătească preţul efortului, al disciplinei.

Răsplata în Forever este uriașă – plătim acest 
preţ și valoarea pe care o primim înapoi sporește 
nelimitat. Dar în Forever asta pare cel mai firesc 
lucru, căci Rex Maughan ne arată permanent că 
fiecare dintre noi este important. Fiecare dintre noi 
contează foarte mult în compania noastră.

Forever este echipa care asigură stabilitate 
și protecţie afacerii, punându-ne la dispoziţie 
tot ajutorul. Ţine doar de noi să ne asumăm o 
responsabilitate pe măsură. Căci motivul pentru 
fiecare dintre noi care ne aflăm aici, în această 
familie cum nu există alta în lume, nu are legătură 
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Această platformă digitală a fost reconstruită 

complet pentru a te ajuta să îți dezvolți relațiile 

personale și liniile inferioare mult mai eficient. 

Acest lucru nu înseamnă că ne-am îndepărtat de 

acea formă de marketing care ne-a ajutat să 

creștem în întreaga lume. Am consolidat acele 

relații prin adoptarea tendințelor digitale, 

ajutându-vă astfel să construiți o afacere mai 

modernă și echilibrată.

În ultimul an, echipa noastră de la Sediul Central 

și echipele din întreaga lume au lucrat intens 

pentru a crea o platformă digitală care să vă ofere 

trei elemente cruciale – intuiție, strategie și 

creștere. Aceste trei cuvinte au ghidat 

dezvoltarea ei, deoarece construirea afacerii tale 

necesită mai mult decât simple date. Ar trebui să 

aveți la îndemână informații reale pe care să le 

utilizați pentru a crea strategia potrivită pentru 

dezvoltarea afacerii, dar și instrumentele prin care 

să puneți strategia în mișcare.

Furnizarea de date utile, ușor de înțeles a fost un 

obiectiv important încă de la început. Noul 

FLP360 face exact acest lucru cu noile tablouri 

de bord pentru Reperele Măreției. Ştiți că sunt 

adeptul ferm al puterii simplității și al construirii 

unei afaceri în care Recrutarea, Fidelizarea, 

Productivitatea și Dezvoltarea cresc împreună.

Tablourile de bord pentru Reperele Măreției vă 

vor arăta cum progresați în afacere și ce trebuie 

să faceți pentru a vă menține în echilibru. Puteți 

vedea situația liniei voastre inferioare în ceea ce 

privește Recrutarea și câți membri ai echipei 

voastre au nevoie de ajutor pentru a-și îndeplini 

obiectivele.

De asemenea, puteți utiliza noile rapoarte pentru 

a stimula Fidelizarea în linia voastră inferioară 

uitându-vă la tendințele de plasare a celei de-a 

doua comenzi. Puteți vedea de câte zile are 

nevoie, în medie, o persoană din linia voastră 

inferioară pentru a plasa a doua comandă și chiar 

procentul de persoane care au plasat comenzi 

de mai multe ori în ultimele 12 luni. Nu-i așa că 

sunt incredibile aceste funcționalități?

Dar reala putere a FLP360 este modul în care 

asociază aceste informații cu acțiuni concrete pe 

care le puteți întreprinde prin noua secțiune de 

instrumente digitale din platformă. FLP360 este 

despre aducerea datelor laolaltă împreună cu 

instrumentele necesare care vă ajută să creșteți. 

Astfel, puteți lua lista de persoane care nu au mai 

plasat comenzi recent și acționa rapid pentru a 

relua legătura și a dezvolta o relație cu ele – totul 

prin intermediul aplicației!

Există chiar și conținut gata creat în aplicație, pe 

care îl puteți distribui direct pe social media sau 

utiliza pe noile pagini de destinație, care vă va 

ajuta să vă prezentați mai bine afacerea în mediul 

online. Există multe funcționalități noi în platformă 

și am vorbit aici doar despre o mică parte dintre 

lucrurile de care este capabilă. Sper că deja 

vizualizați impactul pe care îl puteți avea asupra 

afacerii voastre.

Aceasta este, fără îndoială, una dintre cele mai 

importante investiții pe care le puteți face în voi și 

afacerea voastră anul acesta. Partea mea 

preferată din această aplicație nu este tehnologia 

incredibilă din spatele ei, ci puterea pe care o are 

de a vă ajuta să simplificați și să vă concentrați pe 

ce este cu adevărat inima acestei companii – 

crearea de relații cu oamenii și construirea 

unei familii globale și mai puternice. Pe 

măsură ce munciți pentru a vă atinge 

obiectivele anului 2020, știu că FLP360 vă va 

ajuta să creșteți și să reușiti. 

Continuați să zâmbiți,

Gregg Maughan 

Președinte, Forever Living Products

Forever a fost construită pe conceptul simplu al 
marketingului bazat pe recomandare de la persoană la 
persoană. Şi în timp ce acesta rămâne inima afacerii 
noastre, nu putem ignora faptul că lumea se schimbă. 
Astăzi se fac mai multe afaceri online ca niciodată, iar 
Forever nu face excepție. De aceea, sunt foarte încântat să 
vă anunț că am lansat noul FLP360.

FLP360
noulpentru

viitor
cu

o
Construiți afacere

4 Mesajul Președintelui Companiei
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Buzele sunt cu adevărat speciale. Dincolo de rolul lor evident în a vorbi, a 
mânca, a simți, buzele sunt un simbol al frumuseții și al senzualității, de aceea 
îngrijirea lor este atât de importantă.

La fel ca vârfurile degetelor, și buzele au o piele 
extrem de sensibilă și foarte mulți nervi senzitivi. 
Pielea buzelor este atât de sensibilă și subțire, încât 
vasele de sânge sunt vizibile cu ochiul liber. Acest 
aspect conferă culoarea roșiatică a buzelor. Nu se 
regăsesc, la nivelul buzelor, glande sebacee sau 
sudoripare, responsabile cu producția de uleiuri și 
sebum. Iar stratul cornos, cu rol de protejare a pielii 

de factorii externi nocivi, este de asemenea foarte 
subțire. Astfel, buzele noastre sunt dependente de 
extra îngrijire și protecție.

Așa cum se întâmplă și în cazul mâinilor, și buzele 
sunt o parte a corpului expusă în permanență 
agresiunilor mediului înconjurător. 
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Aloe Lips 
te face să zâmbești 
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Produsul lunii

SFATURI & TRUCURI PENTRU BUZE CATIFELATE

De ce se usucă și se crapă buzele? Vă 
prezentăm doar câteva dintre motivele pentru care 
buzele noastre nu sunt mereu catifelate și netede, așa 
cum ne-am dori:

• Frigul. Schimbarea bruscă a temperaturii 
este cea mai comună cauză a buzelor uscate. 
De aceea, buzele uscate sau crăpate sunt o 
problemă des întâlnită, mai ales în sezonul rece.

• Îngrijire incorectă. Cremele hidratante pentru 
ten nu sunt potrivite și pentru buze, iar aplicarea 
lor pe întreaga față nu ajută la menținerea 
catifelării buzelor.

• Radiațiile UV. Pielea buzelor este extrem de 
subțire și sensibilă și trebuie protejată corect de 
efectele razelor ultraviolete, indiferent de anotimp.

• Stresul. Zilele lungi și foarte aglomerate își lasă 
amprenta asupra pielii noastre în general, iar 
buzele nu fac excepție. 

Buzele au nevoie de protecție.
Nu este doar o chestiune de frumusețe. Buzele 
crăpate sau cojite sunt dureroase și impun acțiune 
imediată, pentru a preîntâmpina alte probleme de 
sănătate.

• Exfoliază. Îndepărtează celulele moarte de pe buze prin masaj ușor, de două ori pe săptămână, cu o 
periuță de dinți moale și apă călduță. Sau poți să-ți prepari propriul scrub amestecând o linguriță de 
Forever Bee Honey cu o linguriță de zahăr fin granulat. Masează cu mișcări circulare delicate și lasă să 
acționeze 10 minute. Astfel, pe lângă exfoliere delicată, beneficiezi și de un plus de hidratare, datorită mierii.

• Hidratarea este cheia. Aloe Lips este un balsam 
cu multiple beneficii pentru buze: protejează, 
catifelează și conferă un luciu plăcut, cu aspect 
de gloss. Aplică-l ori de câte ori simți nevoia și, 
ideal, imediat după exfoliere. Nu uita însă că 
hidratarea începe din interior, iar pe lângă apă, 
în Forever ai la îndemână o întreagă selecție de 
băuturi delicioase și hrănitoare pe bază de aloe, 
care îți completează rutina zilnică a hidratării.

• Renunță la obiceiul de a-ți mușca buzele. 
Pe lângă faptul că nu este deloc estetic, 
acest gest pe care unii dintre noi îl fac de 
cele mai multe ori inconștient, cu precădere 
în momentele de stres sau tensiune, usucă 
buzele.

• Sărută. Ajută la stimularea circulației sangvine la 
nivelul buzelor.

• Evită alimentele prea sărate. În special 
chipsurile și snacks-urile usucă și deshidratează 
buzele.
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Buze sănătoase și frumoase mereu? Da, este posibil!

Buzele nu produc singure substanțe hrănitoare. De 
aceea ține de noi să le acordăm toată îngrijirea de care 
au nevoie. Pe lângă hidratarea corectă, care trebuie 
să ne intre în reflex și să devină parte a rutinei noastre 
zilnice, este esențial să avem mereu la îndemână 
balsamul de buze potrivit. Cum știi că ai ales un 
produs care face ceea ce promite pentru buzele tale? 
Urmărește lista ingredientelor și asigură-te că alegi 
un produs care, pe cât posibil, nu conține deloc apă, 
deoarece apa se evaporă și buzele se usucă și mai rău. 

Aloe Lips este un must-have, cel mai bun produs 
de tip all-season pentru îngrijirea și răsfățul buzelor, în 
orice moment sau anotimp. Pe vârful muntelui, iarna, 
sau la mare pe plajă, vara, asigură-te că buzele tale 
sunt pregătite pentru orice presupun activitățile în aer 
liber. Nu e de mirare că multă lume păstrează câte un 

Aloe Lips în fiecare buzunar sau geantă, ca să-l aibă 
mereu la îndemână.

Cu binecunoscutul nostru gel de Aloe vera ca 
ingredient principal și îmbogățit cu ulei de jojoba, 
trei tipuri de ceară și alantoină, Aloe Lips calmează, 
hidratează și catifelează buzele. Şi nu ne-am oprit aici. 
Aloe Lips este îmbogățit și cu miristat de miristil, un 
ingredient care păstrează pielea atât de sensibilă a 
buzelor în cea mai bună stare. 

Puterea calmantă a gelului de aloe, combinată cu un 
amestec perfect echilibrat de ingrediente naturale, 
conferă o senzație plăcută de răcorire. Buzele tale vor 
fi perfect hidratate și pline de volum. Cele trei tipuri 
de ceară mențin bariera hidrică la nivelul buzelor și 
asigură, în același timp, un efect incredibil de gloss, 
pentru un look impecabil. 

Aloe Lips, pe scurt:
• Ideal pentru oricine, femei, bărbați și copii 

deopotrivă.

• Fă-ți un obicei din a aplica Aloe Lips în fiecare 
seară, înainte de culcare, și apoi dimineața, pentru 
menținerea hidratării. 

• Buzele perfect hidratate completează o dantură 
curată și îngrijită. Ai la dispoziție Forever Bright 
Toothgel, cu o formulă delicată, fără fluor, și o 
aromă plăcută de mentă. 

• Ieși în oraș la întâlnire? Cu rujul perfect sigur vei 
atrage toate privirile, te vei simți și mai frumoasă 
și mai încrezătoare în tine. Există și aici un 
secret pentru ca buzele tale să arate impecabil: 
hidratarea, desigur, înainte de aplicarea rujului. 
Mai ales dacă optezi pentru un ruj cu formulă 
rezistentă, care în general usucă buzele, nu uita 
să aplici un strat generos de Aloe Lips înainte. Iar 
seara, după demachierea completă, Aloe Lips 
este cel mai bun aliat pentru refacerea buzelor pe 
durata nopții. 

BUZELE UNEI FEMEI 
SUNT CEA MAI 

FRUMOASĂ POARTĂ 
CĂTRE SUFLETUL EI.

(Proverb suedez)

Forever știe ce ai nevoie ca 
să zâmbești mereu: Aloe 
Lips. Balsamul fin, cu o 

compoziţie complexă, te 
face să uiți de grija buzelor 
uscate, iritate sau crăpate.

foreverliving.ro
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CALIFICĂRI FOREVER

În perioada 26 aprilie – 3 mai, Forever ne dă întâlnire la cel mai mare și spectaculos eveniment al anului – Raliul Global din Sydney, Australia – singura regiune a lumii 
care este simultan țară, continent și insulă. Cunoscut și ca Orașul de Smarald, Sydney este cel mai mare oraș din Australia, o destinație multiculturală cu adevărat 
impresionantă.  

Cu un port fermecător, completat de atracții impresionante, precum Opera din Sydney si Podul Harbour, și cu zeci de plaje scăldate în soare, Sydney reprezintă o destinație unică în lume și 
un loc de întâlnire perfect pentru familia Forever, acolo unde toți calificații la Raliul Global și Chairman’s Bonus, printre care se numără și FBO din România, sunt așteptați să își primească 
răsplata binemeritată a muncii și să trăiască la intensitate maximă satisfacția succesului.

Sydney își așteaptă calificații

Gizella & Marius Botiș

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Marian & Dr. Monica Costiță
Vasilica & Dumitru Crăciun
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Csoma Josif & Melinda
Marilena Culișir
Gál Irén
Carina & Sebastian Iacătă
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Marius & Milentina Marcus

Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Viorica & Viorel Moca
Nagy Ernő & Irma
Valentin & Adriana Nițu
Daniel & Maria Parascan
Maria Pop
Ionuț & Georgiana Stroe
Marinela Tuțuleasa
Vajda Katalin

Aurel & Veronica Meșter

Vă felicităm pe toți, suntem mândri de voi și nerăbdători să vă aplaudăm împreună cu ceea ce credem că va fi cea mai mare și frumoasă 
echipă a României de până acum pe scena celui mai spectaculos Raliu de până acum.
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care este simultan țară, continent și insulă. Cunoscut și ca Orașul de Smarald, Sydney este cel mai mare oraș din Australia, o destinație multiculturală cu adevărat 
impresionantă.  

Cu un port fermecător, completat de atracții impresionante, precum Opera din Sydney si Podul Harbour, și cu zeci de plaje scăldate în soare, Sydney reprezintă o destinație unică în lume și 
un loc de întâlnire perfect pentru familia Forever, acolo unde toți calificații la Raliul Global și Chairman’s Bonus, printre care se numără și FBO din România, sunt așteptați să își primească 
răsplata binemeritată a muncii și să trăiască la intensitate maximă satisfacția succesului.

Sydney își așteaptă calificații

Aurel & Veronica Meșter

Vajda Katalin

Gizella & Marius Botiș

Maria Pop

Ionuț & Georgiana Stroe
Nagy Ernő & Irma
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Ramona Vingan
Gajdo Olivia
Romina Doran
Marian & Dr. Monica Costiță
Smaranda Sălcudean

Daniel & Maria Parascan

Marius & Milentina Marcus

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

Camelia Dincuță

Derzsi Etelka & Sámuel
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Carina & Sebastian Iacătă
Kele Mónika
Elisabeta-Maria Iuga
Iuliana Mirela Popescu
Csoma Josif & Melinda
Mircea & Raluca Fage
Mircea & Dana Olariu

Vă felicităm pe toți, suntem mândri de voi și nerăbdători să vă aplaudăm împreună cu ceea ce credem că va fi cea mai mare și frumoasă 
echipă a României de până acum pe scena celui mai spectaculos Raliu de până acum.
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Îmi amintesc din primul meu drum cu avionul momentul în care însoțitorii de 
zbor făceau instructajul dinaintea decolării. Am fost contrariat atunci când 
li s-a spus părinților ca, în cazul depresurizării cabinei, să-și pună întâi ei 
măștile de oxigen și abia apoi copiilor. Sigur că impulsul firesc al unui părinte 
este cel opus, dar logica (și probabil experiența) dictează faptul că, pentru a 
fi de ajutor celor din jurul tău trebuie ca, în primul rând, tu să funcționezi în 
parametri optimi.

Grija de sine

Principiul acesta este valabil și în viața de zi cu zi. De 
multe ori el este neglijat, cu consecințe nefaste asupra 
propriei persoane și, implicit, asupra celor care contează 
pe ajutorul tău. Chiar dacă, aparent, dai dovadă de 
egoism atunci când mai întâi ai grijă de tine, într-un plan 
mai larg, gestul se justifică și face parte din personalitatea 
oamenilor altruiști. Natura însăși susține acest paradox: 
leul se înfruptă primul din vânat, apoi își lasă haita să 
continue. Asta pentru a-și păstra la un nivel optim rolul 
său de protector, apărător al teritoriului și aducător de 
hrană.

Sigur că acest principiu nu trebuie dus la extreme. Leul 
își lasă haita să se hrănească, la rândul ei. Iar părintele nu 
uită să pună și masca de oxigen a copilului. Omul este 
o ființă complexă și, de aceea, el are capacitatea de a-și 

controla acțiunile, putând să supună instinctele primare 
în favoarea beneficiilor mai importante sau ale celor pe 
termen lung. 

E nevoie să ai grijă de tine și în cariera de FBO, dacă vrei 
ca ea să fie una de succes. Pentru a pune în aplicare 
acest principiu, iată câteva idei de care poți ține cont:

Înconjoară-te de oameni care te ridică și îți vor 
binele. Este posibil ca propriul ego să te facă să cauți 
compania celor cu care te asemeni sau poate a celor 
inferiori ție, pentru a avea un sentiment de bine, de 
superioritate. Dar acești oameni nu te vor învăța nimic 
nou. Şi nu-ți vor ridica nivelul calităților și al abilităților. 
Dacă vrei să te dezvolți, alătură-te celor superiori ție. De 
exemplu, caută să sponsorizezi persoane cu potențial 
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intelectual ridicat, situate pe poziții 
mai înalte în cadrul societății.
Şi încearcă să petreci cât mai 
mult timp în compania celor aflați 
pe nivelurile superioare în Planul 
de Marketing. Dar alege-i pe cei 
care au și dispoziția necesară 
să-ți împărtășească din propria 
experiență.

Fii mai bun decât omul care ai 
fost ieri, nu te compara cu alții. 
Atunci când te uiți la posesorul 
unui automobil mai modern, al unei 
case mai mari sau al unui cont în 
bancă având mai multe zerouri, ești 
expus unui pericol numit invidie. 
Invidia este o capcană. Ea aduce 
nefericire, pentru că se manifestă 
printr-un sentiment de nemulțumire 
provocat de succesele, calitățile sau 
situația altuia. Şi nu este un motor 
de creștere pozitivă. Focusul tău 
este doar pe comparație, pe ceea ce 
invidiezi, fără a ști sau a vedea că, la 
rândul său, persoana respectivă are 
și probleme, minusuri sau aspecte 
nefericite în viața personală.

Soluția pozitivă este să te compari azi 
cu persoana care ai fost ieri. Găsește 
câte un aspect al vieții tale care te 
preocupă, pe care ai capacitatea 
de a-l îmbunătăți și pe care ești și 
dispus să-l îmbunătățești. Şi treci la 
fapte. Schimbarea în bine nu trebuie 
să fie majoră, de azi pe mâine. Mai 
degrabă îmbunătățește câte un 
lucru mic, dar fă asta permanent. 
De exemplu, folosești multe ”ăăăă”-
uri atunci când faci o prezentare de 
produs? Exersează zilnic timp de o 
săptămână, până când îți stăpânești 
discursul și scapi de acest neajuns. 

Rezolvă-ți propriile probleme 
înainte de a critica lumea din jur. 
Este important să ai convingerea 
că poți controla majoritatea 
situațiilor sau evenimentelor care îți 
influențează viața. De aceea, înainte 
de a da vina pe alții, pe context sau 
pe destin, încearcă întotdeauna 
să te uiți în propria ogradă. Depui 
suficient efort în cariera ta de FBO 
înainte de a te întreba de ce nu ajungi 
repede la rezultatele așteptate? 
Acorzi suficientă atenție și respect 
familiei, prietenilor, membrilor echipei 
tale înainte de a le face observații 
și reproșuri? Încerci să asculți și să 
înțelegi, înainte de a vorbi și a te face 
tu înțeles? 
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ExerciţiuExerciţiu
Ai grijă și de ceilalți. Dar înainte de a oferi ajutor unei alte persoane, 
întreabă-te dacă îi faci cu adevărat un bine. Apoi întreabă-te cum să oferi 
acel ajutor, astfel încât să-i fie într-adevăr de folos. ”Dă-i unui om un pește 
și-l vei hrăni pentru o zi. Învață-l să pescuiască și se va hrăni singur tot 
restul vieții”, spun înțelepții. 

Cum ți-ai dori să devină omul ideal din echipa ta? Protejat sau puternic? 
Vrei să-i dai tu clienți ca să-și facă punctele necesare sau vrei să-l înveți să 
și-i caute singur? Vrei să faci tu prezentări de oportunitate alături de el, tot 
timpul, pentru a avea mai multe rezultate sau vrei să-l înveți să și le facă 
singur de la un moment dat încolo? Fă-l puternic, ca să ai grijă de tine. Şi, 
astfel, vei avea cu adevărat grijă și de el.

Alexandru Israil 
Specialist marketing

Ai grijă atât de fondul, cât și 
de forma propriei persoane. 
Ce înseamnă fond? Înseamnă 
minte, inimă, corp. Apleacă-te 
asupra dezvoltării tale intelectuale, 
iubește-i pe cei din jurul tău, 
îngrijește-ți organismul. Iar forma? 
Înseamnă îmbrăcăminte curată 
și de calitate, potrivită cu locul în 
care te afli. Înseamnă gesturi și 
maniere corespunzătoare diverselor 
situații, o postură dreaptă, care 
emană încredere și un zâmbet 
natural. Înseamnă tot ceea ce ține 
de aparență, dar care contează în 
evaluarea pe care ți-o fac cei din jur.

Pune o barieră slăbiciunilor, dar 
deschide drumul recompenselor. 
Nu fă greșeala să crezi că ai grijă 
de tine atunci când cedezi unor 
pofte de moment sau ești îngăduitor 
cu propria persoană. Mâncarea 
și băutura în exces, fumatul, lipsa 
de exercițiu fizic, lâncezeala în fața 
televizorului, toate sunt tentații care, 
aparent, îți dau o stare de bine, dar 
pe termen lung sunt devastatoare. 
Poți lupta cu ele. Pune-ți mai puțin în 
farfurie, servește doar o jumătate de 
pahar de vin, urmărește la TV doar 

un documentar care să-ți lărgească 
orizontul de cunoaștere. Exersează-ți 
voința. Ea este acolo, în interiorul tău, 
și e mai puternică decât crezi. Te va 
ajuta să faci lucrurile care sunt bune 
pentru tine, nu lucrurile pe care le 
dorești sau care te încântă. 

Dar omul nu poate trăi o perioadă 
lungă de timp doar sub presiunea 
impunerilor, chiar dacă ele vin din 
interior. Din când în când, el trebuie 
să se și relaxeze, să elibereze 
presiunea care se acumulează. 
De aceea, atunci când obții câte o 
victorie, când atingi câte un obiectiv, 
recompensează-te. De exemplu, fă-ți 
cadou o mică sesiune de shopping 
de fiecare dată când faci o nouă 
sponsorizare. Sau mergi într-un City 
Break atunci când urci la un alt nivel 
în Planul de Marketing.

Cariera de FBO este presărată cu 
suișuri și coborâșuri, cu provocări 
și satisfacții. Pe măsură ce urci pe 
acest drum, ajuți un număr tot mai 
mare de oameni, fie prin accesul la 
produse, fie prin oportunitatea de 
afacere. Prin urmare, având grijă 
de tine și de urcușul tău, ai grijă de 
ceilalți. Respect de sine combinat cu 
generozitate, marca Forever.



În formă

Forever Supergreens - un 

mărțișor VERDE pentru sănătatea ta
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Suntem în luna 
iubirii și ne pregătim 
să urăm bun 
venit primăverii în 
viețile noastre. Ne 
întoarcem mai întâi 
privirea spre noi și 
spre corpul nostru. 
Ce cadou îi facem? 
Cum îi declarăm cel 
mai bine dragostea? 
Ce mărțișor poartă 
sănătatea anul 
acesta? Noi știm: 
Forever Supergreens!

Forever Supergreens este mai mult decât un supliment alimentar, este o bogăție de nutrienți valoroși, pe care de 
multe ori îi procurăm cu greu din alimentația zilnică și cu atât mai puțin în dozele potrivite pentru ca organismul nostru 
să funcționeze la capacitate maximă. Iar în sezonul rece, când dieta este orientată mai puțin spre legume și fructe 
proaspete, un astfel de produs, prin care îi poți oferi corpului susținerea de care are nevoie, este întotdeauna binevenit.

De ce Forever Supergreens?
Forever Supergreens conține peste 20 de fructe și legume în fiecare pliculeț, plus vitaminele C, E și magneziu, care 
ajută corpul să se mențină la capacitate maximă, pentru performanțe optime în fiecare zi:

mere,

sfeclă, 

ardei roșu, 

roșii,

căpșuni,

merișoare, 

coacăze,

vișine acerola, 

spanac, 

varză, 

ceapă, 

acai,

mangostan, 

goji (lycium), 

rodii, 

broccoli, 

kale,

morcovi, 

dovleac, 

struguri, 

iarbă de orz, 

spirulină, 

semințe de struguri, 

ceai verde, 

magneziu.
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În formă 

Forever Supergreens conține 
nutrienți cheie și antioxidanți puternici 
care ajută corpul să-și susțină 
mecanismele naturale de apărare și 
să fie în formă maximă. Legumele 
verzi cu proprietăți alcalinizante, 
precum spanacul, varza kale și 
broccoli, sporesc performanțele 
corpului prin susținerea unui pH 
echilibrat, care este vital pentru multe 
dintre funcțiile organismului.

Ingredientele selecționate special te 
ajută să menții abilitățile naturale de 
apărare ale corpului în momentele 
dificile și te mențin în formă maximă, 
pentru performanțe optime. Forever 
Supergreens conține un amestec 
puternic de nutrienți naturali din 
surse atent alese, precum polifenoli 
și antioxidanți din lycium, semințe de 
struguri, ceai verde, legume verzi, 
spirulină și aloe de pe plantațiile 
noastre și reprezintă o sursă zilnică 
la îndemână de nutrienți de origine 
vegetală:

• Bogat în vitaminele C și E, cu rol 
antioxidant

• Susține pH-ul echilibrat și 
imunitatea

• Fără organisme modificate 
genetic

• Fără gluten

• Fără grăsimi

• Fără zahăr adăugat

Indiferent că vrei să-ți savurezi porția 
de legume și fructe verzi (și nu numai) 
pe drum sau ai nevoie de un imbold 
pentru antrenamentul zilnic nu există 
opțiune mai bună decât Forever 
Supergreens. 

Când ai nevoie de 
Supergreens?
Forever Supergreens reprezintă mai 
mult decât o modalitate rapidă și la 
îndemână de a acoperi carențele 
nutriționale. Poate fi adăugat cu 
ușurință și în geanta de fitness - 
susține forța și rezistența în timpul 
antrenamentelor, precum și refacerea 
de după antrenament.

De asemenea, în zilele aglomerate, 
când ești suprasolicitat sau ai nevoie 
de un plus de energie și vitalitate, 
acest superaliment îi poate oferi 
corpului tot ce are nevoie pentru 
a funcționa. Şi în sezonul rece sau 
spre finalul acestuia, când carențele 
de vitamine și minerale sunt mai 
pronunțate decât în restul anului, 
Supergreens este mereu aproape de 
nevoile organismului tău.

Cum se prepară?
Fiecare pliculeț din acest 
superaliment complet are un 
gust excelent și se dizolvă ușor 
în apă sau băutura preferată.
Aroma delicioasă de fructe de 
pădure se combină perfect 
chiar și cu shake-urile Forever 
Lite Ultra sau cu băutura ta 
preferată din aloe. 

Forever Supergreens 
îți susține stilul de 
viață activ cu cele 
mai bune surse de 
superalimente verzi din 
natură și reprezintă cel 
mai frumos mărțisor 
al primăverii dăruit 
sănătății și stării de 
bine!
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Inspirație Forever

Cum să-ți începi afacerea 

Forever Aloe Vera Gel conține 99.7% 
gel pur de Aloe vera și este produsul 
vedetă al companiei de peste 41 
de ani. Există mai multe variante de 
geluri în oferta noastră, extrem de 
populare în rândul consumatorilor din 
întreaga lume: Forever Aloe Peaches, 
Forever Aloe Berry Nectar și Forever 
Freedom. Având la bază planta de 
aloe, recunoscută pentru numeroasele 
beneficii unice pentru piele, sistem 
imunitar și digestie și cu adaosul de 
vitamina C, atât de necesară în fiecare 
zi, nu este de mirare că ”flaconul 
galben”, așa cum mai este cunoscut 
Aloe Vera Gel, nu doar a urcat rapid 
în topul vanzărilor Forever din lumea 
întreagă și ne reprezintă cu mândrie în 

rândul consumatorilor, dar a și devenit 
cea mai de succes ”carte de vizită” a 
fiecărei afaceri Forever.

Cu o ofertă bogată de produse 
extraordinare, unele persoane care 
decid să își schimbe viața cu afacerea 
Forever decid cu greutate ce produse 
să recomande prima oară oamenilor 
din jurul lor. Deși fiecare persoană 
poate să promoveze ceea ce dorește 
și cei mai mulți preferă să înceapă cu 
suplimentele alimentare și pachetele 
pentru controlul greutății sau cu 
produsele de îngrijire a pielii, se pare că 
cel mai promițător mod de a-ți începe 
afacerea este cu o bază stabilă de 20 
de consumatori de Aloe Vera Gel și îți 
explicăm și de ce.

cu o bază de 
20 de consumatori de gel

Cu siguranță ai auzit că Aloe vera este inima a tot ceea ce facem în 
Forever. Aloe barbadensis Miller este singura dintre cele 400 de specii 
existente de aloe recunoscută pentru beneficiile pentru piele, pentru 
valorile nutriționale excepționale și reprezintă ingredientul principal al 
majorității produselor noastre.

99.7%  
GEL PUR DE 
ALOE VERA 
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Inspirație Forever

Gelul de aloe se bea 
zilnic
Deși cele mai multe dintre produsele 
noastre sunt concepute pentru uz 
zilnic sau consum regulat, multe 
dintre ele se termină în aproape sau 
chiar mai mult de o lună, ceea ce 
înseamnă că acestea se comandă 
mai rar. Se știe deja că, pentru a 
resimți cu adevărat beneficiile gelului 
de aloe, este necesar un consum de 
cel puțin 120 ml/zi. Drept urmare, 
dacă la începutul afacerii îți creezi 
o bază de consumatori de gel, vei 
avea întotdeauna o fundație solidă 
pentru veniturile tale.

Forever Aloe Vera 
Gel se promovează 
singur
Imaginează-ți că rupi o 
frunză de aloe și consumi 
gelul din interiorul ei. Atât de 
natural și pur este gelul pe 

care îl oferim consumatorilor. 
Frunza de aloe conține peste 

200 de compuși activi, dintre 
care 20 de minerale, 18 aminoacizi 
și 12 vitamine, iar noi am reușit să 
ți le punem la dispoziție pe toate 
în Forever Aloe Vera Gel. Cu așa 
un pachet extrem de valoros de 
nutrienți și cu nenumărate beneficii 
pentru organism, orice persoană 
care îl testează pe o perioadă de cel 
puțin 3 luni va observa diferențele în 
modul în care arată și simte. Așadar, 
testarea rămâne cea mai bună 
promovare pentru un produs ale 
cărui unicitate și calitate ne fac să 
fim zilnic mândri că suntem Forever.

Gelurile sunt valoroase în puncte credit
Afacerea și succesul tău Forever se calculează în puncte 
credit. Un flacon de Forever Aloe Vera Gel are 0.101 p.c. Dacă 
fiecare consumator bea câte 120 ml de gel pe zi, așa cum este 
recomandat, va avea nevoie de cel puțin 3 litri de gel pe lună 
(0.303 p.c.). Așadar, dacă ai o bază de 20 de consumatori de gel 
în afacerea ta, asta înseamnă un total de 6.060 p.c. pe lună. Dacă 
adăugăm și cei trei litri pe care tu îi bei tu, avem 6.363 p.c. lunar, 
ceea ce îți asigură garantat Activul (4 p.c.) în fiecare lună și încă 
ceva în plus. Este un început grozav!

3 LITRI DE GEL PE LUNĂ 
CU O BAZĂ DE 20 DE 
CONSUMATORI DE GEL 
ÎNSEAMNĂ UN TOTAL DE 
6.060 P.C. PE LUNĂ



16

FOREVER | România & Republica Moldova | Februarie 2020 | 250

Inspirație Forever

Cum îți formezi o bază de 20 de consumatori fideli?
Începe prin a fi tu însuți ambasadorul 
băuturilor Forever, consumându-le 
cu regularitate. Asigură-te că ai 
întotdeauna în casă geluri (din toate 
variantele), pentru ca atunci când 
cineva vine în vizită să ai ocazia să îi 
faci cunoștință cu ele. Acum, că ai 
la îndemână și versiunile la 330 ml, 
nu ezita să le ai cu tine în mașină, 
pe drum spre birou, la întâlniri sau 
oriunde mergi. Ține-le întotdeauna la 
vedere, iar când cineva te întreabă 
ce bei (și cu siguranță te va întreba!), 
asigură-te că ești întotdeauna pregătit 
să dai un răspuns scurt, dar care 
să includă toate aspectele cheie și 
beneficiile acestei băuturi cu adevărat 
unice.

Îți poți completa baza de consumatori 
sau Novus Customeri prin organizarea 
de prezentări de produse, fiind unele 
dintre cele mai grozave moduri prin 
care poți cunoaște oameni și poți 
dezvolta relații. Sunt extraordinare, 
deoarece au în centrul discuției 
produsul pe care vrei să îl promovezi: 
gelul de aloe și beneficiile lui (tot 
procesul - pornind de la plantă, la 
produs până la consumatorul final). 
Dacă organizezi și o mică degustare, 
cu toate variantele de gel, ai mai 
multe șanse să atragi consumatori 
în afacerea ta. Propune-ți mereu 
ca de la fiecare prezentare de 

produse să ”câștigi” în echipa ta 
cel puțin trei persoane. Având o 
prezentare grozavă, povești reușite și 
ascultând cu atenție nevoile fiecăruia, 
cu siguranță vei reuși să atragi 
chiar mai mulți oameni de partea 
extraordinarului gel pe bază de aloe 
(te poți inspira în discursurile tale din 
materialele video, print și digitale puse 
la dispoziție de companie, din Primii 
Pași spre Manager, broșurile despre 
băuturi, reviste etc.).

După ce ai înscris o persoană 
cu băuturi pe bază de aloe, 
asigură-te că păstrezi legătura 
cu ea și o contactezi după 
un timp, pentru a te asigura 
că experiența ei cu gelurile 
este așa cum i-ai povestit 
și pentru a-i răspunde 
la eventualele întrebări. 
Oamenii se simt bine și 
capătă mai multă încredere 
în produse și în cei care le 
recomandă atunci când, 
după ce li se recomandă 
un produs, sunt întrebați 
de experiența cu acesta. 
Dacă își exprimă satisfacția 
atunci când vorbesc 
despre gel, nu 
ezita să începi 
procesul de 
cross-sell și upsell. 

Recomandă-le și alte produse în 
completarea băuturilor (de exemplu, le 
poți spune că există un mini tripack cu 
AVG 330 ml și Argi+, oferindu-le astfel 
ocazia să testeze și unul dintre cele 
mai valoroase și apreciate suplimente 
Forever – Argi+).

STIMULENTUL 
”PROMOVEAZĂ GELUL DE ALOE ŞI CÂŞTIGĂ” 
PENTRU FBO – O MOTIVAȚIE ÎN PLUS

#AloeAroundTheWorld 
#AloeInJurulLumii

Continuă să faci aceste lucruri până ajungi la o bază stabilă de 
20 de consumatori de gel. Până pe 31 martie 2020, ai și mai 
multe motive să faci înscrieri cu gelurile de aloe și să-ți crești 
astfel numărul de consumatori din echipa ta. Orice Aloe Vera 
Gel și băutură Forever pe bază de aloe (inclusiv pachetele care 
le conțin) cumpărate de persoane noi, sponsorizate personal 
de tine, te califică în cursa pentru premii excepționale.

Forever Business Ownerul (Sponsorul) din România care a 
acumulat până pe 31 martie cele mai multe puncte credit din 
vânzarea gelurilor va fi premiat cu un iPad, iar cel plasat pe 
locul al doilea în clasament cu un Apple watch. Pentru mai 
multe informații privind mecanismul campaniei, poți consulta 
regulamentul aici.
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Materiale Forever

Nou 

Suntem bucuroși să vă anunțăm că cel mai nou material Forever - revista 
Aloe Life (versiunea în limba română) vă stă la dispoziție începând de 
acum în contul vostru de FBO – secțiunea Instruire.

Vă punem la dispoziție o revistă 
digitală bogată în pagini cu informații 
utile despre produse, povești de viață 
cu adevarat inspiratoare și sfaturi și 
idei interesante prin care să vă resetați 
starea de spirit și să vă creșteți 
afacerea și în acest an.

Aloe Life
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Felicitări 

Calificații la nivelul 3 al stimulentului 
Soar to Sydney primesc din partea 
companiei 3 nopti de cazare la hotel, 
2 bilete de acces gratuite la cele 2 zile 
ale Raliului Global, 1 Goodie Bag (kit 
cu produse cadou) marca #FGR20.

Petru & Emilia Trușcă
Ulbrecht Susana & Gavril
Constantin & Tania Popa
Cristiana & Eugen Dincuță
Bandi Attila & Izabella
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Niculina & Viorel Ciuchea
Andreea Gruia
Elena Moraru

Calificații la nivelul 2 al stimulentului 
Soar to Sydney primesc din partea 
companiei 2 nopti de cazare la hotel, 
2 bilete de acces gratuite la cele 2 zile 
ale Raliului Global, 1 Goodie Bag (kit 
cu produse cadou) marca #FGR20.

Mariana Enii
Veres Juliana
Daniel & Ligia Cifor
Silviu Ursu
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
Doina Ligia Iordache
Tatiana & Vasile Tofan
Dr. Cătălina Pălăncianu
Niculina Ştefana
Cristina Rodica Duma
Rafael-Valer Loghin
Sorbán Anna-Mária
Pethő Roland-Tiberiu
Narcisa Marcela Sătmărean
Andreia Marinela Deac

tuturor calificaților la stimulentul Soar to Sydney!
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Calificații la nivelul 1 al stimulentului Soar to Sydney primesc din partea 
companiei 2 bilete de acces gratuite la cele 2 zile ale Raliului Global și       
1 Goodie Bag (kit cu produse cadou) marca #FGR20.

Ioan & Paraschiva Păcuraru

Elena & Adrian Cristache

Balog Dávid & Ildikó

Victor & Ludmilla Sass

Bardócz István & Ildikó

Florentina Şerban

Haidița Baștavela

Beneamin & Viorela Blaga

Ana & Gabriel Piparcă

Cristina & Ilie Iscrulescu

Peter Mária

Deak Mihály & Katalin

Rodica & Ghiță Codoban

Viorica & Ştefan Roșu

Viorica & Neculai Bărdașu

Georgeta Stanciu

Marina & Vasile Gândulescu

Liliana Berdan

Nuța & Bogdan Şaramet

Monica & Cristian Lepădatu

Alina Tudose

Ciarnău Aniko Ildikó

Violeta Loredana Gânbuțan

Andreea Cristina Miclea

Ana-Maria Scobercea

Iuliana Magdalena Baba

Borivoi Achimovici

Valentina Chelu

Sydney, Australia, vă așteaptă cu drag la cel mai așteptat și 
spectaculos Raliu Global Forever de până acum!

tuturor calificaților la stimulentul Soar to Sydney!



Felicitări Forever Business Ownerilor la nivel de 
Manager și mai sus care, în luna ianuarie, 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 ianuarie, 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
Daniel & Maria Parascan
Mariana Enii

Ionuț & Georgiana Stroe
Silviu Ursu
Csoma Josif & Melinda
Elena Moraru

Marius & Milentina Marcus

Nagy Ernő & Irma

Veaceslav Stati

Maria Pop

Pethő Roland Tiberiu

Deák Mihály & Katalin

Marilena Culișir

Constanța & Dănuț Mei-Roșu

Niculina & Viorel Ciuchea

Angela & Valentin Gherghe

Doina & Gavrilă Trif

Vasilica & Dumitru Crăciun

Daniela Levărdă & Alexandru Chiș

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

Monica & Cristian Lepădatu

Nicolae-Vasile Loghin

Valentin & Adriana Nițu

Bucurel & Gyöngyike Ghirdă

Carina & Sebastian Iacătă

20 Club Forever
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P.C. non-manageriale

Marian & Dr. Monica Costiță 
Vajda Katalin
Daniel & Maria Parascan
Ionuț & Georgiana Stroe 
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Silviu Ursu
Csoma Josif & Melinda
Mariana Enii
Elena Moraru 
Marius & Milentina Marcus 
Liliana Tivadar 
Nagy Ernő & Irma 
Pethő Roland Tiberiu
Deák Mihály & Katalin 
Veaceslav Stati 
Marilena Culișir 
Doina & Gavrilă Trif 
Niculina & Viorel Ciuchea 
Vasilica & Dumitru Crăciun 
Constanța & Dănuț Mei-Roșu 

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

Top Forever 21

P.C. totale

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

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

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 
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
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 Şerban
Szabó József
Szabó Éva
Ulbrecht Susana & Gavril
Petru & Emilia Trușcă

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

STIMULENTUL 3
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
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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Supervizori Forever Business Owneri care au obţinut cel puțin 25 de p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Nume Localitate Sponsori

Bokor Magdolna Leliceni, HR Vajda Katalin

Delia Maria Scheff Sighetu-Marmației, MM Liliana Tivadar

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

Nume Localitate Sponsori

Larisa Babus Chiajna, IF Marian & Dr. Monica Costiță

Anca Bonto Baia-Mare Ulbrecht Susana & Gavril

Camelia Brașov & Dănuță Giurgică Câmpina, PH Aurora Maria & Liviu Rîncioagă

Ana Cazan Săcălaz, TM Andreea Gruia

Ana-Maria Cebuc Deva Roxana-Marina Pruteanu

Viorel-Sorin Ciarnău-Dănilă Arad Gina Ciarnău-Dănilă

Maricica Ciobanu Săbăoani, NT Veronica Pahoncia

Camelia Laura Durne Oradea Beneamin & Viorela Blaga

Angela Maria Medan Baia-Mare Kachef Hadi & Fazekas Klara

Ioan-Ciprian Moga Oradea Alexandra Dana Vancea

Alina Rednic Berbești, MM Delia Maria Scheff

Lucia-Elena Roman București Haidița Baștavela

Carmen Camelia Roman Buzău Viorica & Ştefan Roșu

Lia Mihaela Sabău Baia-Mare Veres Juliana

Mirela Şanta Târgu-Mureș Deák Mihály & Katalin

Norbert Scheff Sighetu-Marmației, MM Delia Maria Scheff

Vasile Şerban Dărmănești, DB Daniel & Daniela Plăiașu

Alina Simandan Sânleani, AR Paul Pintean

Liviu & Raluca Staicu Dărmănești, DB Vasile Şerban

Viorel Staicu Târgoviște Liviu & Raluca Staicu

Miorița Tulea Murfatlar, CT Florentina Şerban

Alexandrina Bivol Ialoveni, Rep. Moldova Ana Leu

Galina Botnari Chișinău, Rep. Moldova Veaceslav Stati

Calificările lunii ianuarie



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

Supervizor Localitate             Sponsori

Simo Erika Miercurea-Ciuc   Pavlovics Istvanne

Nume Localitate Sponsori

Dorina Hîncu Gheorgheni, HR Doina & Gavrilă Trif
Cristina Adriana Lupu Iași Constantin & Tania Popa
Nicușor Ploșniță Bacău Daniel & Maria Parascan
Liliana Tivadar Sighetu-Marmației, MM Nicolae-Vasile Loghin
Tatiana Botezatu Durlești, Rep. Moldova Mariana Enii
Claudia Cazac Ialoveni, Rep. Moldova Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

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 Manageri Localitate             Sponsori

Ballo Monika Miercurea-Ciuc   Bokor Magdolna

Nume Localitate Sponsori

Mariana Enii Sîngerei, Rep. Moldova Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Elena Moraru Constanța Marian & Dr. Monica Costiță

Rafael-Valer Loghin Călan, HD Kele Mónika

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

Soaring Manageri
Nume Localitate Sponsori

Ionuț & Georgiana Stroe Corbii Mari, DB Romina Doran

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

Manageri Localitate             Sponsori

Ramona Diana Dragon Satu-Mare   Elena Moraru
Elisabeta Ogbarschi Ceica, BH   Emilia Maria Milas
Monica Niculae București   Ionuț & Georgiana Stroe
Mihaela Parlac Brașov   Marian & Dr. Monica Costiță

24 Calificările lunii ianuarie
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SEDIU CENTRAL (BUCUREŞTI):
n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852.      

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

Pentru orice informaţii referitoare la comenzile de 
produse plasate în centrul de distribuţie din 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

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

Nume Localitate

Albulescu, Mariana-Elisabeta Timisoara

Aldea, Laura Voluntari

Aldea, Liliana Buhusi

Aliosan, Nicoleta Monica Arad

Amariei, Delioara Neamt

Ancuta, Ristiana Mihaela Constanta

Andreias, Mihaela Sambata De Sus 

Andries, Eugeniu Singerei,  R. Moldova

Andriita, Iuliana Botosani

Anghel, Iuliu Alexandru Bucuresti

Antoci, Veronica Sabaoani

Apan, Daniela Monica Satu Mare

Apostol, Vasilica Ramniceni

Apostu, Irina Iasi

Aprofirei, Ramona Bacau

Ardelean, Maria Catita Sebis

Avadani, Maria Suceava

Avramescu, Adriana Doina Salistioara

Baciu, Iulian Brasov

Bajdechi, Mariana Constanta

Balogh, Maria Miercurea Ciuc

Bandi, Anita Beius

Banu, Maria Etelca Popesti

Bar, Cornelia Buzau

Barbu, Anca Buciumi

Barna, Judit Valea Lui Mihai

Bartalis, Zsolt Meresti

Becze, Viktoria Plaiesii De Jos

Benko, Arabella Racosul De Sus

Bercea, Marcel Oradea

Bizera, Ioana Craiova 

Bizgan, Claudia Maria Deva

Blidea, Mihaela Tirgu Jiu

Bocea, Viorica Delia Craiova

Bocskor, Ana Susana Batanii Mari

Bogdan, Cristina Adela Campia Turzii

Bogdan, Gabriela Daniela Mosnita Veche

Bogdan, Rodica Baisoara

Bojan, Corina Cluj-Napoca

Bolicenco, Eugenia Bucuresti

Nume Localitate

Bologa, Livia Meziad

Bongyan, Laura Sf.Gheorghe

Bonica, Marcela Suceava

Bors, Gabriela Emilia Constanta

Borsos, Laszlo Gheorgheni

Bostangica, Loredana Andreea Baia

Bota, Aurica Bistrita

Bozga-Terkel, Stefania Baia Mare

Brad, Maria Jibou

Bragau, Petrisor Breznita-Ocol Mehedinti

Brainas, Nicolae Oradea

Brinza, Andreea Ciurea

Buda, Marinela Elena Oradea

Bulancea, Alexandru Calin Deva

Burcuta, Maria Simona Ghimbav

Burlo, Monica Oradea

Buscus, Sorana Iasi

Butusina, Mihai Victor Marius Arad

Buzea, Gheorghe Cluj-Napoca

Cambrea, Laura Timisoara

Capolna, Mihaela Cluj-Napoca

Caragea, Maria Limanu

Catiche, Iulian Ionel Bacau

Ceausu, Doinita Bacau

Cernat, Maria Valea Voievozilor

Cesarean, Simona Augusta Cluj-Napoca

Chihai, Galina Cantemir,  R. Moldova

Cinca, Simona Plopsoru

Cine, Hunor Gheorgheni

Ciobanu, Dorina-Alexandra Galati

Ciobanu, Iuliana Sabaoani

Ciobanu, Maria Ramona Brasov

Ciobanu, Maricica Sabaoani

Ciobanu, Mihaela Scorteni

Ciobanu, Mioara Bacau

Ciobanu, Tereza Bacau

Cirebea, Emilia Margareta Arad

Ciugudean, Adrian-Nicolae Brasov

Ciupitu, Valentina Brasov

Ciuraru, Adelina Antonela Faraoani
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Nume Localitate

Cobzaru, Ludovic Sabaoani

Cociuba, Daniela Rodica Cluj-Napoca

Codre, Eva Aurora Baia Mare

Codrea, Cecilia Giulesti

Codrea, Corneliu Sighetu Marmatiei

Cojoc, Loredana Piatra Neamt

Cojocariu, Silvia Topile

Cojocaru, Maria Drochia,  R. Moldova

Coman, Cristina Claudia Sighetu Marmatiei

Constantin, Ioana-Alexandra Bucuresti

Constantin, Gabriel Bacau

Constantin, Marina Oravita

Corcodel, Ioana Maria Marghita

Coriu, Irina Campulung

Coros, Elena Targu Mures

Craciun, Nicolai Bucuresti

Cretu, Dan Piatra Neamt

Cristian, Camelia Brasov

Croitor, Silvia Ungheni,  R. Moldova

Csato, Bernadett Odorheiu Secuiesc

Csilla, Demeter Livezeni

Cujba, Cosmina Maria Horia

Custura, Marioara Braila

Czompa, Andrea Satu Mare

Daboczi, Melinda Miercurea Ciuc

Dabugeanu, Alina Ilinca Pitesti

Damoc, Maria Sabaoani

Deac, Irina Bogdan Voda

Debreczeni, Reni Satu Mare

Diaconu, Mariana Galati

Dima, Elena Sinca Noua

Dinu, Catalina Elena Santu-Floresti

Dinu, Ionela Cazasu

Dragomir, Danut Constanta

Dragota, Ovidiu Emil Timisoara

Duca, Gabriela Bacau

Duceac, Andreia Elena Brasov

Dulgheriu, Alexandra Botosani

Dumitru, Georgeta Oreavu

Dumitru, Maria Uliesti

Dunca, Danela-Anuta Giulesti

Fabian, Mihaela Nicoleta Bacau

Farcas, Carolina Onesti

Nume Localitate

Fasie, Cristian Sorin Comlosu Mare

Fazekas, Eniko Marghita

Ferencz, Ildiko Miercurea Ciuc

Fermus, Raluca Elena Piatra Soimului

Feteanu, Florentina Murfatlar

Filip, Simona Gheorgheni

Florea, Anisoara Alina Cristian

Florea, Maria Bucuresti

Forika, Klara Miercurea Ciuc

Fulga Damian, Mirela Constanta

Gabrian, Zorioara Cluj-Napoca

Gagionea, Mihaela Razvad

Gaspar, Agota Brasov

Geczi, Ioan Cluj-Napoca

Georgescu, Gabriela-Florentina Bucuresti

Gheorghe, Maria Emilia Baia Mare

Ghilezan, Ramona Sag

Golovataia, Tamara Ialoveni,  R. Moldova

Gombos, Eniko Emese Targu Mures

Gorban, Aurelia Chisinau,  R. Moldova

Grigoras, Ioan Rediu

Groza, Anisoara-Viorica Timisoara

Gruia, Paula Draganesti-Vlasca

Guguian, Aneta Onesti

Harmanescu, Maria Cristesti

Hava, Gabriela Iuliana Oradea

Hemen, Crina Stroiesti

Hirstioga, Lidia Leova,  R. Moldova

Hlusneac, Bogdan Suceava

Hotea, Monica Liliana Sighetu Marmatiei

Huh, Florina Mihaela Bratca

Iakab, Ildiko Huedin

Iancu, Nicoleta Ploiesti

Ilca, Ramona Targu Mures

Ilie, Costica Brasov

Ilie, Sabrina Sibiu

Ionescu, Nicoleta Sadu

Ionescu, Paula Bucuresti

Iutis, Anna Ungheni,  R. Moldova

Ivan, Daniel Marian Diosig

Jozsa, Noemi Meresti

Jula, Amalia Orastie

Kadar, Orsolya Miercurea Ciuc
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Nume Localitate

Kalman, Monika Iuliana Hoghiz

Kondrath, Szende Targu Secuiesc

Konig, Claudia-Cristina Satu Mare

Kovasznai, Andras Abraham Targu Mures

Lapadat, Lenuta Craiova 

Laza, Andreea-Camelia Straubing,  Germania

Lazar, Gabriela Roman

Lazur, Alina Marioara Satu Mare

Leoca, Ioana Camelia Cluj-Napoca

Lukacs, Krisztina Gheorgheni

Lung, Octavian Radu Turda

Lungu, Ecaterina Ialoveni,  R. Moldova

Lupoi, Maria Vama Buzaului

Lupu, Delia Corina Drobeta-Turnu Severin

Lupu, Ramona Brasov

Lupu, Teodora Iasi

Macovei, Ioan Ipatele

Macovei, Marinela Focsani

Magyar, Agnes Timea Sf.Gheorghe

Malacea, Catalina Maria Brasov

Manescu, Romeo Baia Mare

Manzarescu, Simona Cristina Arad

Marginean, Bianca Codruta Targu Mures

Marian, Maria-Liliana Chisinau,  R. Moldova

Maries, Ionut Tudor Baia Mare

Marina, Gina Denisa Cluj-Napoca

Marit, Mariana Durlesti,  R. Moldova

Marta, Ramona Mihaela Haieu

Martin, Claudiu Oituz

Marton, Erzsebet Odorheiu Secuiesc

Matei, Cristina-Ramona Paulesti

Matyas, Kincso Karola Jimbor

Matyi, Bianca Adina Otomani

Mihai, Bogdan Targu Frumos

Mihai, Teodora Camelia Arad

Mihalache, Emanuel Mihai Baia

Mihu, Cristina Arad

Mirea, Lavinia Angelica Craiova 

Mitroi, Camelia Genoveva Bucuresti

Moldovan, Florica Lenuta Vadu Izei

Molnar Hornet, Georgiana Doina Castelu

Moraru, Virgil Iasi

Nume Localitate

Mostis, Irina Francisca Baia Mare

Mustata, Petronela Lavinia Ramnicu Valcea

Nagy Bibart, Angelica Laura Valea Lui Mihai

Nagy, Maria Miercurea Ciuc

Nascutiu, Dumitru Nasaud

Neacsa, Eugenia Bucuresti

Neag, Mihaela Bucuresti

Nedel, Rodica Bucuresti

Negoita, Ligia Paltineni

Nemes, Timea Odoreu

Nes, Alexandru Mihai Arad

Oltean, Georgeta Alina Cluj-Napoca

Onodi, Edit Miercurea Ciuc

Oprea, Mirela Galati

Opris, Aurel Cristi Fagaras

Orban, Emoke Ciumani

Orza, Andreea Camelia Sighetu Marmatiei

Ouatu, Andreea-Elena Geamana

Palea, Valentina Rn Cahul,  R. Moldova

Pamfiloiu, Maria Oradea

Panaite, Marinela Mangalia

Partene, Elena Stefania Bistrita Bargaului

Pascal, Gabriela Roman

Pascal, Irina Chisinau,  R. Moldova

Patache, Mariana Margareta Botosani

Patrasc, Silvia Botarlau

Paxton, Anita Nidia Bucuresti

Petrache, Madalina Constanta

Petrache, Mihaela, Cristina Comarnic

Petre, Ana Maria Bucuresti

Petroiesc, Iuliana Ramona Hunedoara

Piciorus, Ionut Ploiesti

Pintilescu, Oltea Falticeni

Pirvu, Nicolaie Ciprian Brasov

Pitut, Mirela Mihaela Rast

Plesco, Ana Balti,  R. Moldova

Pletosu, Elena Magdalena Suceava

Ploscar, Simona Floresti

Pop, Ileana Mariana Sighetu Marmatiei

Pop, Simona Ileana Satu Mare

Popa, Elena Iasi

Popa, Florin Corneliu Blaj
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Nume Localitate

Popescu, Gabriela Targoviste

Popescu, Nela Mirela Dragasani

Prisacaru, Mariana Beresti-Tazlau

Prunaru, Nicoleta Eliana Craiova

Puiu, Catalina Bucuresti

Repede, Adriana Bucuresti

Robaniuc, Viorica Ostra

Rodelia, Vasilcov Edinet,  R. Moldova

Rojcova, Diana Ungheni,  R. Moldova

Rudnic, Rodica Falesti,  R. Moldova

Rus, Angelica Raluca Sebis

Rus, Lidia Budacu De Jos

Rus, Monika Oradea

Salajan, Andreea Ionela Denta

Sallai, Richard Odorheiu Secuiesc

Sandor-Heim, Brigitta Petresti

Sandra, Ileana Cluj-Napoca

Sandulescu, Luci Elena Bucuresti

Sarca, Alexandra Sabina Sf.Gheorghe

Sarkadi, Ana-Maria Simleul Silvaniei

Schiopu, Ionela Florentina Constanta

Sebestyen, Viktoria Corod

Secioreanu, Marian Craiova

Seres, Adrian Nicolae Fintinele

Sescu, Lucica Sabaoani

Simon, Brigitta Maria Piscolt

Sirbulescu, Maria Timisoara

Slusar, Ilona Margareta Oradea

Smadu, Doina Marilena Bucuresti

Smicala, Irina Mihaela Floresti

Somcutean, Romina Rozalia Baia Mare

Somosdi, Valentina Campia Turzii

Spinu, Camelia Bucuresti

Sprincenatu, Costel Iasi

Stan, Camelia Valeria Fibis

Stan, Denisa Targoviste

Stanus, Gheorghe Miercurea Sibiului

Stefan, Dorina Constanta

Stefan, Georgiana Blejoi

Stefan, Petruta Denisa Gaiseni

Stoenescu, Elena Bustuchin

Suarasan, Maria Elena Dej

Nume Localitate

Suciu, Paula Vanesa Minis

Suciu, Teodora Targu Mures

Sucuturdean, Ana Maria Targu Mures

Suleap, George Bucuresti

Surani, Simona Loredana Rau De Mori

Suvani, Tatiana Chisinau,  R. Moldova

Szabo, Tunde Nora Cluj-Napoca

Szarvas, Raul Alexandru Ghiroda

Szekely, Andrea Gheorgheni

Tarta, Margareta Baia Mare

Teorean, Bianca-Ionela Socodor

Terinte, Mihaela Maricica Bacau

Teslaru, Maria Constanta

Tirt, Alexandru Adrian Cluj-Napoca

Tiscu, Lenuta Liliana Ivanesti

Todie, Diana Bucuresti

Toma, Aurora Isabela Campina

Toth, Anita Ibolya Nusfalau

Tropotel, Tamara Iasi

Tudor, Mihaela Bucuresti

Tudosa, Georgeta Padureni

Tuns, Dorinel Cristinel Coltirea 

Uidilescu, Elena Voluntari

Ungur, Mirela Targu Mures

Ursu, Maria Angela Batarci

Vadean, Pamela Daniela Timisoara

Vaida, Alina Felicia Cresuia

Vancea, Crinela Corina Sint Andrei

Varga, Georgiana Oradea

Vizeli, Erika Targu Mures

Vlad, Elena Ancuta Ploiesti

Voicu, Constantin Gura Sutii

Voicu, Daniela Letea Veche

Vono, Gizella Huedin

Zamfir, Luminita Bucuresti
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