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Acum câteva săptămâni, am stat în sala de
consiliu a Sediului Central împreună cu
Echipa Executivă și am avut o conversație pe
care nu credeam că o vom purta vreodată.
Ne-am confruntat cu decizia de a anula Raliul
Global pentru prima oară în istoria noastră.

Ce greutate incredibilă pe umerii
angajaților și Forever Business
Ownerilor din întreaga lume. M-am
gândit la nenumărate motive diferite
pentru care nu am fi făcut niciodată
asta.

ÎN FINAL, TOTUL S-A REZUMAT LA
O ÎNTREBARE IMPORTANTĂ: CARE
ESTE PRIORITATEA NOASTRĂ ÎN
FOREVER? RĂSPUNSUL A FOST
UNANIM: VOI, FOREVER BUSINESS
OWNERII.

importantă. Și deși decizia de anulare
poate crea dezamăgire acum, este
prioritar pentru noi să ne gândim la
cum vă afectează viitorul.
Ca lideri, arta de a lua decizii grele
constă adesea în a pune întrebările
potrivite și a-ți stabili prioritățile și
valorile. În mod surprinzător, nu toată
lumea știe cum să facă asta. Adesea,
suntem atât de prinși în lucrurile care
ne aduc beneficii imediate, că neglijăm
lucrurile care sunt bune pentru noi pe
termen lung.

Simplul gând că nu vă vom
recunoaște și nu vă vom da personal
cecurile Chairman’s Bonus m-a
neliniștit și, ca să fiu sincer, chiar
dezamăgit. Au fost discuții în jurul
continuării evenimentului, apoi au venit
contraargumente despre cum acest
lucru ar fi nedrept față de cei care nu
vor putea participa.

Sunt convins că vă aduceți aminte de
momente din activitatea voastră
Forever când ați fost nevoiți să luați o
decizie dificilă. Ce întrebări v-ați pus?
Este ușor să fii egoist într-o asemenea
situație, dar liderii adevărați pot să
privească dincolo de efectele imediate,
în viitor.

În final, totul s-a rezumat la o întrebare
importantă: care este prioritatea
noastră în Forever? Răspunsul a fost
unanim: voi, Forever Business Ownerii.
Deși această decizie ne-a întristat, a
trebuit să facem un pas în spate și să
ne gândim la impactul pe care această
decizie îl are nu acum, ci peste luni
sau chiar ani. Dintre valorile noastre
Forever, să punem Forever Business
Ownerii pe primul loc este cea mai

În toți anii petrecuți de mine în Forever,
am văzut mulți FBO venind și plecând.
Cei care au rămas sunt cei care au
realizat că nimic nu se întâmplă peste
noapte. Oamenii urmează liderii care
pun nevoile celorlalți pe primul loc,
acționând cu empatie și autocontrol.
Am văzut asta la liderii care au învățat
să facă față respingerilor și au depășit
perioade economice grele. În astfel de
momente, deciziile devin foarte dificile,
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deorece vă pot afecta familia, prietenii
și alți oameni care depind de voi.
Gândiți diferit data viitoare când
trebuie să luați o decizie dificilă. Esența
a ceea ce sunteți voi și afacerea
voastră constă în acele valori Forever
care vă mențin pe calea corectă. Luați
în considerare nevoile consumatorilor
și ale echipei voastre. Întrebați-vă dacă
atât ei, cât și voi veți beneficia de pe
urma acestei decizii acum sau pe
termen lung.
Desigur, întotdeauna se va găsi o
soluție atunci când vă gândiți la viitor.
Sunt foarte mândru de angajații
Forever și de echipele care au lucrat
asiduu nu doar la planificarea modului
în care veți fi recunoscuți anul acesta,
ci și la acțiunile care au dus la
schimbarea și organizarea Raliului
Global 2021 în Sydney, Australia. Sper
că veți munci intens să ajungeți acolo,
mai ales acum când mergeți mai
departe cu abilități de lider care vă
permit să lucrați la deciziile pe care le
luați azi pentru a avea un mâine mai
bun.
Mereu al vostru,

Rex Maughan
CEO, Forever Living Products

Mesajul Country Managerilor
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Este un timp al acțiunii, un
timp al alegerilor îndrăznețe
Viaţa noastră actuală e foarte diferită de cea pe care
o ştiam. Evenimente, întâlniri şi prezentări faţă în faţă
sunt suspendate, amânate sau pur şi simplu anulate.
Dar iubirea, bunătatea şi omenia nu iau pauză niciodată.
Acestea sunt marile valori Forever, cele care l-au motivat
pe Rex să construiască imperiul Forever. De aceea,
nimic nu e mai firesc acum decât să-i înconjurăm pe
ceilalţi cu iubire şi căldură sufletească.
Să arătăm că ne pasă cu adevărat şi că le suntem alături şi
celor de acasă, şi Forever Business Ownerilor şi oamenilor
îndrăgostiţi de produsele companiei noastre, şi celor care
nu le cunosc încă, dar au nevoie de ele. Pentru că împreună
putem traversa mai uşor perioada în care ne aflăm şi cea care
urmează.
În ochiul de pace din mijlocul furtunii suntem puternici şi
curajoşi, pentru că facem parte dintr-o familie uriaşă, unde
avem tot sprijinul posibil: depozitele sunt la datorie, colegii
lucrează intens; compania ne asigură în flux continuu
produsele, curieratul care funcţionează la capacitate maximă,
filme Forever pe youtube, webinarii, întâlniri online şi numeroase
alte unelte folositoare nu doar pentru a supravieţui acestor
vremuri, ci pentru a trece de ele victorioşi.
Echipele voastre vor să audă de voi, iar coechipierii voştri
îşi doresc să le ascultaţi frământările, gândurile, provocările.
Asiguraţi-vă că oamenii se simt înconjuraţi de atenţia voastră,
motivaţi de încrederea voastră şi de stabilitatea afacerii Forever.
Fiecare dintre noi are nevoie de generozitate şi solidaritate.
Am trecut cu toţii la munca exclusiv online; pentru unii este
simplu, pentru alţii este primul pas în viitorul care peste noapte
a devenit prezent.
Lor le este nepreţuit orice ajutor când vor să-şi facă un cont pe
foreverliving.ro şi o comandă; e valoroasă orice jumătate de oră
în care instruim coechipierii în stilul de muncă virtual. Un sfat, un

zâmbet din suflet şi mai ales răbdare pentru ca toţi să deprindă
aceste abilităţi pot schimba pentru totdeauna viaţa cuiva.
De aceea, vă propunem ca în perioada aceasta să calculăm
într-un fel mai aparte eficienţa muncii noastre. Să ne gândim
seara, înainte de culcare – câtor oameni le-am fost azi alături?
Să ne gândim la sfârşitul săptămânii, la încheierea lunii – câtor
persoane le-am întins o mână acum, aşa cum Rex ne-a întins
mâna tuturor de 42 de ani, câtor oameni le-am vorbit despre
uimitoarea alternativă Forever, acum, când atât de mulţi rămân
fără venituri, fără loc de muncă şi caută cu disperare o soluţie?
Îndrăzniţi să fiţi în avangarda celor care oferă soluţii în această
perioadă, pentru că aveţi de dăruit ceva inegalabil care poate
contribui la reinventarea şi chiar la salvarea multora.
În toată tensiunea, îngrijorarea şi avalanşa de veşti care circulă
acum, avem pentru voi o veste minunată – am încheiat luna
martie cu cele mai bune rezultate din ultimii 12 ani. Vă felicităm
cu toată dragostea pe cei care s-au calificat în această
perioadă şi pe cei care au participat la reuşita remarcabilă a
întregii echipe.
La fel de uniţi, la fel de atenţi şi la fel de prezenţi lângă ceilalţi
prin tot ce ne stă în puteri, haideţi să facem şi din aprilie o lună
peste aşteptări!
Este un timp al acţiunii, un timp al alegerilor îndrăznețe, un
timp al celor care știu că ceea ce facem în perioadele grele
determină cât de departe vom ajunge în perioadele bune.
Vă suntem mereu alături, ne bucurăm mereu
să fim împreună.

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

foreverliving.ro
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Luna trecută am luat decizia incredibil de grea și
fără precedent de a anula Raliul Global 2020 din
Sydney. Deși suntem încă profund dezamăgiți că
nu putem sărbători împreună în Australia, uneori
există provocări în viață și în afacere care nu
sunt în controlul nostru. În astfel de momente,
creativitatea ne poate ajuta să progresăm.
Este ceea ce experimentăm
acum, când COVID-19 afectează
toate țările Forever. Nu există
nicio îndoială că ne vom
confrunta cu provocări o
perioadă, când oamenilor li se
cere să stea acasă și
evenimentele se anulează.
Și totuși, în ciuda acestor
provocări, lucrăm din greu
pentru a menține lanțul de
producție, astfel încât să aveți
acces la produsele extraordinare
pe care voi și cei dragi le folosiți
în fiecare zi ca să arătați mai bine
și să vă simțiți mai bine. Puteți fi
siguri că luăm toate măsurile
pentru a ne asigura că
producerea și livrarea produselor
noastre se fac în condiții de
siguranță maximă.

Vrem, de asemenea, să ne
asigurăm că afacerea voastră
merge înainte în momente în
care nu mai este posibil să
adunați oamenii în jurul mesei
voastre, așa cum am făcut timp
de peste 40 de ani. Așa cum a
spus de curând bunul meu
prieten Aidan O’ Hare, tehnologia
devine noua noastră masă din
bucătărie și am făcut progrese
uriașe în domeniul tehnologiei
pentru a ne asigura că puteți
continua să vă dezvoltați
afacerea în mediul online.
Continuați să stabiliți legături și
să vorbiți despre produse.
Suntem mai conectați ca
niciodată, grație tehnologiei, care
face la fel de ușoare aceste
lucruri online precum sunt și față
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în față. Voi cum veți folosi
instrumentele digitale pentru a vă
construi afacerea?
Știu că trăim vremuri nesigure și
înfricoșătoare pentru mulți
oameni, însă oportunitatea se
poate ivi chiar și în cele mai
potrivnice circumstanțe. Ca
antreprenori și lideri puternici,
sunteți obișnuiți și cu furtunile.
Profitați de aceste momente
pentru a învăța mai multe despre
marketing-ul digital și pentru a
descoperi noi modalități de a vă
crește afacerea.
Continuați să zâmbiți,

Gregg Maughan
Președinte, Forever Living Products

Campanie Forever
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Împreună, în campania
pentru România
România suferă și are nevoie de noi toți. Să o facem bine. Să iasă victorioasă
dintr-o luptă grea. În Forever, generozitatea ne-a adus mereu împreună și
ne-a făcut mai puternici. Acum, mai mult ca oricând, este vital să acționăm la
unison, să ne implicăm cu toată inima. Să nu precupețim niciun efort și niciun
moment. Pentru că putem.

Vă invităm să susținem
medicii, personalul medical
și spitalele din România cu
echipamentele de care au
nevoie pentru a-și împlini
misiunea nobilă de a salva
vieți în această perioadă
dificilă. Pe foreverliving.ro, la
orice comandă plasată aveți
posibilitatea de a dărui 5 lei
sau mai mult.
Împreună am dovedit, în ultimii
trei ani, că echipa Forever
România își unește exemplar
eforturile atunci când
motivația este una puternică.
Ne-am implicat trup și suflet în
parteneriatul cu Rise Against
Hunger, un proiect care a
generat valuri de implicare,
acțiune, entuziasm și trăiri
unice în întreaga familie globală
Forever. Un proiect pe care și
noi, echipa Forever România,
ni l-am asumat cu bucurie, cu
seriozitate și cu inimile deschise
și am reușit să împachetăm
peste 200.000 de porții de
mâncare la sesiunile organizate
în țară în ultimii trei ani, la care
se adaugă contribuția adusă de
calificatii noștri la evenimentele

globale. Înseamnă că mii de
copii și familii nu s-au mai dus la
culcare flămânzi și, mai presus
de toate, înseamnă zâmbete,
speranța și încrederea că
viitorul va fi și pentru ei luminos.
Suntem #ForeverProud de
fiecare dintre voi și de întreaga
noastră echipă!
Să dăruim este un gest cu o
semnificație aparte, extrem
de puternică. E ceva ce ne
îmbogățește la nivel personal
și ne face mai buni, mai calzi,
mai apropiați, mai deschiși. Nu
contează cât de mult sau puțin
oferim. Ceea ce contează cel
mai mult este gestul, gândul și
dorința de a fi generoși și de
a ne aduce contribuția. Sunt
sentimente neprețuite, iar binele
făcut altora nu poate fi
comparat cu nimic.
Dăruind, vom dobândi
la rândul nostru mai
mult decât ne-am
imaginat că este
posibil.

foreverliving.ro
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Sistemul digestiv uman conține circa 1014 bacterii, de 10 ori mai multe decât
toate celulele din corpul nostru, iar la nivelul intestinelor se regăsește cea
mai mare parte a sistemului nostru imunitar. În același timp, sistemul digestiv
este o poartă de intrare a germenilor patogeni în organism. Parte dintre acești
germeni sunt distruși la trecerea prin bariera acidă din stomac, dar unii ajung
în intestin, unde dispun de mediul nutritiv și temperatura optimă pentru a se
multiplica și pot cauza probleme.
Bacteriile bune împiedică multiplicarea și colonizarea intestinului de către bacteriile rele (patogene), funcționând
ca un gardian al sănătății. Ce sunt, de fapt, bacteriile bune? Sunt organisme vii, care, consumate într-o anumită
cantitate, contribuie la echilibrul microbian al intestinului.
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Produsul lunii
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Ce ne influențează digestia
astăzi?

Forever Active Pro-B – un produs unic

Este binecunoscut faptul că
un sistem digestiv sănătos
înseamnă și o imunitate bună
și o stare generală de bine.
Sănătatea tractului digestiv
este influențată de o mulțime
de factori, dintre care amintim
doar:

Cu o combinaţie brevetată de şase tulpini diferite, esenţiale pentru
organism, Forever Active Pro-B îţi asigură 8 miliarde de bacterii bune per
doză. Acest amestec echilibrat de bacterii bune utilizează tulpini verificate
clinic pentru a supraviețui de-a lungul tractului gastro-intestinal, cu o livrare
optimă în intestine, pentru a menține o floră echilibrată.

• dieta modernă, bogată în
alimente supraprocesate și
supraaditivate, și bazată pe
alimente grase, alcool și prea
puține fibre din fructe, legume
și cereale integrale
• consumul excesiv de
carne, mai ales procesată,
care favorizează apariția unei
microflore de putrefacție nocivă
• mesele neregulate
• alimentele contaminate de
bacterii
• tratamentul pe bază de
antibiotice, care distrug în
aceeași măsură bacteriile
rele și pe cele bune, făcând
sistemul digestiv vulnerabil
față de colonizarea bacteriilor
dăunătoare
• stresul – studii recente
arată că stresul afectează
sistemul digestiv (excesul de
radicali liberi se transformă
în stres oxidativ, iar acesta
duce la o inflamație la nivelul
tuturor celulelor din corp,
constituindu-se într-un teren
pe fondul căruia pot apărea
probleme de sănătate).

• Bifidobacterium lactis
• Lactobacillus rhamnosus
• Lactobacillus reuteri
• Lactobacillus acidophilus
• Bifidobacterium longum
• Bifidobacterium B-bifidim
• Fibre prebiotice (fructo-oligozaharide)

Cercetările arată că
sănătatea sistemului digestiv
se înregistrează în mod
constant în topul primelor
cinci probleme de sănătate
în rândul populației. Oamenii
au devenit tot mai conștienți
de beneficiile bacteriilor bune.
Pentru că dacă tractul nostru
intestinal este curat, absorbția
nutrienților din alimentație se
îmbunătățește, iar posibilitatea
ca noi să avem o viață mai
sănătoasă, mai fericită și mai
prosperă crește exponențial.

"Bacteriile bune” din Forever Active Pro-B includ tulpini de Lactobacillus
rhamnosus și Lactobacillus reuteri, care au fost folosite și studiate la
Spitalul Universitar din Copenhaga, lider în domeniul gastroenterologiei.

Putem restabili și menține echilibrul bacteriilor sănătoase la nivelul tractului
digestiv și cu ajutorul prebioticelor. Și nu întâmplător una dintre cele mai
bune surse de prebiotice este chiar Forever Aloe Vera Gel, un aliment
funcțional care acționează sinergic cu bacteriile benefice. În plus, Forever
Active Pro-B conține, așa cum este menționat mai sus, și fructooligozaharide, fibre prebiotice care hrănesc bacteriile bune din intestine.
Bacteriile din Forever Active Pro-B sunt obținute folosindu-se tehnologia
prin criogenare și sunt duse într-o stare profundă de ”hibernare” pentru a
se activa când ajung în tractul digestiv. Următoarele etape de producție au
loc în condiții de umiditate extrem de redusă. Bacteriile benefice sunt apoi
încapsulate în încăperi extrem de curate, certificate ISO 8, iar fabrica se
bucură de certificările ISO 9001 și GMP (Good Manufacturing Practice). Se
fac, de asemenea, verificări și analize de microbiologie și după ce produsul
a fost finalizat.
Folosim, deci, cele mai recente cercetări clinice și tehnologii de fabricare și
ambalare, pentru a ne asigura că vei primi ceea ce ai nevoie în susținerea
absorbției nutrienților și a sănătății sistemului tău digestiv. Fiecare capsulă
vegetariană este făcută din celuloză din plante, fiind opacă pentru a
proteja tulpinile bacteriilor sănătoase. Produsul nostru este apoi ambalat
în tehnologia Activ-Vial, cea mai recentă tehnologie menită să maximizeze
termenul de valabilitate. Acest flacon etanș, rezistent la umiditate și
vărsare, are în interior un manșon proiectat pentru a controla absorbția
umidității și a asigura o livrare maximă de UFC (unități formatoare de
colonii).
Forever Active Pro-B este un produs destinat întregii familii, iar consumul
său se recomandă pe tot parcursul anului. Fă-ți tie și celor pe care îi iubești
o favoare și include Forever Active Pro-B în rutina zilnică, pentru o viață
mai sănătoasă și mai armonioasă.

Forever Active Pro-B –
începutul unei frumoase prietenii cu bacteriile
sănătoase de care ai nevoie pentru starea ta de bine!
• Fără alergeni
• 8 miliarde de bacterii bune per doză
• Perfect şi pentru vegetarieni
• Ambalaj unicat, ce nu necesită refrigerare

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

foreverliving.ro
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Trecem cu toții printr-o perioadă cu multe provocări, iar viața noastră se
schimbă rapid, pentru că depinde de factori pe care nu-i putem, deocamdată,
controla. În acest peisaj volatil, căutăm puncte de stabilitate. Căutăm
certitudini. Fie că este vorba despre sănătate, de familie, de afaceri sau de
bani, ne dorim predictibilitate și siguranță. Ne dorim să înțelegem mai clar
ce urmează să se întâmple în continuare cu viața noastră și a celor din jur, și
să facem ceva benefic în acest sens. Dar pentru că vremurile sunt destul de
tulburi, ce putem face cu adevărat este ceea ce ține exclusiv de noi.
De aceea, în calitate de FBO,
merită să adopți câteva atitudini
și să îndeplinești anumite acțiuni
pentru a trece cu bine peste
această perioadă și pentru a-ți
păstra afacerea în vigoare:
Comunică deschis și constant.
Este important ca membrii echipei
și clienții tăi să știe că activezi, că
afacerea merge mai departe, că
ești în continuare la dispoziția lor.
Spune-le că ai luat toate măsurile
de protecție necesare, că modul
în care îți derulezi acum afacerea
este construit de așa manieră
încât să elimine orice risc pentru
ei. Folosește un limbaj onest,
pentru că așa câștigi încredere.
Recunoaște că vremurile sunt

grele, că oamenii trebuie să fie
atenți atunci când cumpără lucruri.
Spune-le ce ai făcut tu pentru a-i
ajuta pe ceilalți și de ce afacerea și
produsele Forever rămân un punct
de stabilitate în tot acest context.
Ai la dispoziție destule canale
gratuite pentru comunicare, de la
un simplu telefon, la postări social
media sau video-conferințe. Tot
ce trebuie să faci este să le acorzi
timpul și energia ta.
Păstrează cel puțin același
nivel de activitate în afacere.
Starea lucrurilor din acest moment
poate copleși emoțional, având ca
efect un apetit de muncă scăzut.
Timpul zboară de multe ori fără
rost. De exemplu, în această
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perioadă, oamenii au tendința de
a urmări știrile mai mult decât de
obicei. Vor să fie la curent cu toate
informațiile noi, chiar și cele mai
puțin relevante, ca și cum asta
i-ar pune la adăpost de primejdie.
Traficul pe canalele media online
a crescut cu peste 40%, ceea ce
este enorm. Dar a-ți pierde timpul
și energia pe această direcție este
o greșeală. Sigur, este firesc să
dorești să fii la curent cu evoluția
situației, dar fă asta de max. 1-2
ori pe zi, și nu dedica informării
mai mult decât o făceai înainte.
În schimb, merită să te apleci
mai mult asupra afacerii, asupra
dezvoltării personale, asupra
relațiilor cu cei apropiați – sunt
investiții pe termen lung, de care

Afacere Forever

te vei bucura în mod cert, într-un
orizont de timp determinat de
finalul crizei actuale.
Adaptează-ți afacerea
perioadei prin care trecem.
Multe industrii și-au redus
activitatea și au trimis angajații
în șomaj tehnic. Sunt oameni
cărora le poți prezenta acum
oportunitatea de a se înscrie în
afacere. Caută-i și oferă-le acest
ajutor. Pe de altă parte, creșterea
imunității și menținerea sănătății
sunt acum dorințele tuturor. Multe
dintre produsele Forever au acest
obiectiv – ce trebuie să faci este
să le promovezi, având grijă să nu
exagerezi, să nu faci promisiuni
privind efectele lor benefice, fără
un temei solid. În schimb, poți
să-ți dai drumul creativității. De
exemplu, în perioada de carantină
mulți se plâng de creșteri în
greutate, din cauza stresului și lipsei
de activitate fizică. Asta înseamnă
că pachetele pentru controlul
greutății își pot găsi beneficiari
acum, mai mult decât oricând.
Fii de ajutor, implică-te în
cauzele comunității. În jurul
nostru apar permanent cereri și
nevoi venite din partea sistemului
de sănătate, din partea comunității
sau a celor dezavantajați. Forever
România nu a rămas indiferentă,
lansând o campanie de strângere
de fonduri pentru susținerea
spitalelor în lupta contra Covid-19.
Alege o astfel de cauză și dedică-i
o parte din energia, timpul și
resursele pe care le ai la dispoziție.
Dăruind, vei dobândi - este un
principiu pe care îl poți adopta
acum. Dar nu aștepta recompense
în urma gesturilor tale generoase.
Vei avea mai mult de câștigat,
iar bucuria îți va fi mai mare
dacă ceea ce vei dobândi este
încrederea și recunoștința celor pe
care i-ai ajutat. Iar atunci când va
veni vremea potrivită, ele se vor
transforma în rezultate bune pentru
afacerea ta.
Fă focus pe valoare. În această
perioadă de provocări este o

greșeală să crezi că scăderea
prețurilor este o rezolvare. Prețul
trece pe loc secund în vremurile
de criză. Ceea ce caută oamenii
acum este valoarea. Calitatea
produselor Forever și prețul lor
corespunzător devin avantaje
în această perioadă, chiar dacă
pare de necrezut. Oamenii își
doresc produse de calitate și nu
vor să piardă bani. De aceea, ei
îi protejează cheltuind înțelept,
pe lucruri a căror calitate este
garantată. Iar produsele Forever
fac parte din această categorie.
Concentrează-te pe clienții
tăi actuali. Costă de 6 ori mai
mult timp și energie ca să faci o
vânzare unui client nou decât să
faci aceeași vânzare unui client
actual. Asta pentru că unui client
actual i-ai câștigat deja încrederea,
el cunoaște produsele, este
obișnuit să cumpere de la tine. De
aceea, în această perioadă merită
să-i acorzi mai multă atenție decât
înainte – este posibil să fie dispus
să cumpere mai mult, mai variat,
să te recomande altora sau chiar
să intre în afacere.
Recontactează-ți lista veche
de clienți potențiali. Vremurile
s-au schimbat, este posibil ca și
atitudinea lor să se fi schimbat.
Printre ei vei găsi cu siguranță
oameni care și-au reconsiderat
poziția cu privire la a începe o
afacere proprie. Iar grija pentru
sănătate este acum pe primul
plan, așadar produsele Forever
sunt mai atractive decât oricând.

9

Știm că oamenii iau 80% dintre
decizii pe considerente emoționale
și doar 20% pe baze logice.
De multe ori facem alegeri sub
presiunea emoțiilor, apoi revenim
și le justificăm cu argumente. Este
important ca, în această perioadă
tulbure, să treci printr-o analiză
critică și realistă hotărârile și acțiunile
tale, astfel încât să-ți păstrezi
claritatea în gândire și fermitatea în
mersul înainte. Criza va trece, mai
devreme sau mai târziu, iar când
te vei uita în urmă vei privi această
perioadă ca un pas înainte, o
transformare benefică, o încercare
datorită căreia ai devenit un om
mai bun.

Exerciţiu

În aceste zile, în care se lucrează
mult de acasă, exersează-ți voința.
Ignoră micile atracții care-ți pot
distrage atenția de la muncă.
Concentrează-te pe activitățile care
te ajută cu adevărat în afacere.
Iar dacă ai la dispoziție mai multe
ore decât înainte, investește-le
în dezvoltare personală și ajutor
acordat altora.

Alexandru Israil
Specialist marketing

Păstrează o atitudine
pozitivă. Ce ai de câștigat
dacă te copleșește îngrijorarea?
În schimb, dacă îți stăpânești
gândurile negative, controlându-ți
dialogul mental, vei fi într-o poziție
privilegiată. Uită-te la partea plină
a paharului, poți găsi suficiente
argumente în acest sens. De
exemplu, gândește-te că afacerea
în care te dezvolți are un grad
foarte mare de imunitate în fața
crizelor economice, fapt dovedit
constant din 1978 până azi.
foreverliving.ro
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10 Îngrijire personală

Să ai mâinile curate este cel mai simplu și important lucru pe
care îl poți face pentru a împiedica răspândirea germenilor și
pentru a fi sănătos.
În medie, oamenii se spală pe mâini de 8 ori pe zi, dar
Consiliul Global pentru Igienă recomandă ca spălarea să se
facă mai des, în special înainte și după anumite activități,
pentru a contribui la prevenirea răspândirii germenilor.
Aloe Hand Soap
Spălarea repetată a mâinilor poate influența pielea și o poate
deshidrata, mai ales dacă folosești un săpun care conține
surfactanți agresivi. Din fericire, Forever a găsit o modalitate
de a-ți hidrata mâinile în timpul spălării. Conceput din gel
pur, stabilizat, de Aloe vera și agenți naturali de curățare,
formula blândă a Aloe Hand Soap îți curăță mâinile în același
timp în care lasă pielea catifelată.
Când trebuie să te speli pe mâini?
+ După pauze și activități sportive
+ Înainte de a găti și a mânca
+ La sosirea la locul de muncă, grădiniță sau în orice alt
spațiu educațional
+ După utilizarea toaletei
+ După ce arunci gunoiul
+ După atingerea animalelor de companie
+ După ce îți sufli nasul, tușești sau strănuți (recomandarea
este să strănuți sau să tușești în cot, nu în palme)
Cum te speli corect pe mâini?
+ Umezește-ți mâinile sub jetul de apă și apoi pune o
cantitate mică de Aloe Hand Soap în palmă.
+ Freacă mâinile viguros, timp de 20 de secunde,
distribuind spuma săpunului pe toată suprafața palmelor
și între degete.
+ Asigură-te că te clătești corespunzător cu apă călduță.
+ Usucă-ți bine mâinile cu un prosop de hârtie și închide
robinetul folosind prosopul.
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#StaiAcasă a devenit mai mult decât un hashtag popular care a unit planeta
într-o misiune comună. A devenit un stil de viață, o oază de liniște și siguranță,
o oportunitate de ne redescoperi pe noi, în ceea ce privește capacitățile,
limitele noastre. Ne oferă totodată și posibilitatea de a ieși câștigători în lupta
cu o criză care ar vrea să ne domine viitorul, dar care nu are nicio șansă atunci
când ne poziționăm ferm deasupra ei și o privim de la înălțimea acțiunilor
noastre. Însă cum facem asta?

1

. Petrece timp de calitate cu tine și
familia ta

Înainte să fii nevoit să stai în casă, cât de des aveai
ocazia să mănânci în familie? Cât timp aveai să
citești sau să te joci cu copilul tău? Acum, când
nimic din exterior nu îți mai distrage atenția și stai
24 de ore din 24 acasă, este momentul ideal pentru
a petrece cu adevărat un timp de calitate cu familia.
Închide televizorul, calculatorul, ține telefoanele
departe câteva ore pe zi și concentrează-te pe
oamenii din jurul tău – comunicând mai mult, citind
mai mult, jucându-vă și gătind împreună.
foreverliving.ro

12 #StaiAcasă

RĂMÂI
CONCENTRAT
PE CEEA CE ÎȚI
DOREȘTI... ȘI
FĂ-O CU ENERGIA
ȘI BUCURIA CU
CARE O FACI
DINTOTDEAUNA,
AVÂND GRIJĂ SĂ
ÎȚI ÎNCEPI ZIUA CU
GELUL PREFERAT
DIN ALOE VERA

2.

Rămâi concentrat pe țelurile
tale

Nimic din ce se întâmplă în exteriorul tău și al casei
nu trebuie să te îndepărteze de visurile tale. Va veni
ziua când vei ieși în lume și nu vrei să o iei de la
capăt, ci să îți continui călătoria Forever în atingerea
stimulentului dorit, a unui nivel nou în Planul de
Marketing etc. Rămâi concentrat pe ceea ce îți
dorești și asigură-te că nu trece zi în care să nu
lucrezi pentru ceea ce îți dorești. Și fă-o cu energia
și bucuria cu care o faci dintotdeauna, având grijă
să îți începi ziua cu gelul preferat din Aloe vera și
un Forever Active Pro-B (ce combinație puternică!).
Continuă cu ceaiul Forever Aloe Blossom Herbal
Tea atunci când îți suni contactele sau ții legătura
cu echipa. Iar seara, bucură-te de răsfățul rutinei
de înfrumusețare cu o mască Aloe Bio-Cellulose
și produse din gama Sonya sau infinite by Forever.
Iar dacă ești mulțumit, transformă bucuria ta într-o
inspirație pentru alții. Găzduiește o prezentare de
produse online!

3.

Descoperă sau redescoperă
puterile online-ului

Poate cea mai mare șansă pe care mișcarea
#staiacasă ți-o oferă este să descoperi (în cazul în
care nu o făceai până acum) și chiar să redescoperi
mediul online și ce poate face el pentru tine și
visurile tale. De la aplicații care te pot aduce mai
aproape de oameni prin videoconferințe sau
call-uri, până la pagini de socializare sau, de ce
nu, crearea unui blog nou în care să îți prezinți
povestea Forever, toate sunt oportunități
digitale care îți stau la îndemână în orice
moment, și pe care alții abia așteaptă să
le cunoască. Pentru că viitorii membri ai
echipei tale fac în aceste momente ceea
ce faci și tu: răsfoiesc mediul online și
își caută inspirația și vocația în ceea ce
găsesc navigând printre zeci, chiar sute
de pagini. De ce nu și prin a ta?!
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. Muncește și

fă-o organizat și
disciplinat
Nu lăsa nicio zi la voia întâmplării,
chiar dacă stai în casă. Planifică-ți
zilele cu atenție, încercând să nu
te îndepărtezi de la programul pe
care îl aveai înainte de această
perioadă. Dacă aveai întâlniri
cu echipa în anumite zile ale
săptămânii, programează-le
online. Dacă aveai o prezentare
de produse, creează un watch
party pe Facebook cu toți cei
interesați. Mergi la cumpărături în
zilele în care mergeai de obicei,
sună-ți contactele în intervalul
în care o făceai de obicei. Fă
mișcare împreună cu echipa
lunea, miercurea și vinerea, de
la ora 09:30, pe grupul Forever
FIT România, acolo unde Forever
împreună cu Mariana Pârju îți
energizează diminețile și te aduc și
mai aproape de țelul de a arăta și
a te simți mai bine. Fără disciplină
și organizare, nu există rezultat,
indiferent că vorbim de muncă sau
activități personale.
Inspiră-te în activitatea Forever
din toate sursele și canalele pe
care ți le punem la dispoziție:
• Site-ul foreverliving.ro –
informații produse + comenzi
online: deschis 24/24
• Aplicația Discover Forever –
materiale de business, training-uri,
Ghidul de Social Media

• Revista Forever – online, poate
fi accesată de oriunde și oricând
• Contul de FBO din foreverliving.
com – secțiunile Afacerea mea,
Instruire & Formulare și descărcări
• Canalul de Youtube: numeroase
video-uri cu și despre produse,
afacere și companie
Prezentări, training-uri și
live-uri Forever:
• În fiecare joi din lună organizăm
webinariile:
20:00 – Online Business
Opportunity Meeting
• În prima zi de joi din luna
organizam webinarul:
21:00 - Construiește-ți o echipă
de Activi
• În a 3-a joi din lună organizăm
webinarul Go for Eagle, exclusiv
pentru Manageri
• În fiecare zi de luni, de la ora
20:00, avem webinarii despre
produsele Forever pe platforma
Zoom cu dr. Corina Bălan
• În fiecare a doua și a patra zi de
miercuri din lună, de la ora 13:00
avem “Prânzul Forever de Beauty
și Lifestyle” cu demonstrații live în
grupul Forever România FBO și/
sau Youtube live.

5.

6.

Relaxează-te și
bucură-te de ce ai

Trezește-te în fiecare zi cu gânduri
de recunoștință și mulțumire
pentru fiecare zi care începe.
Pe lângă paharul de Aloe Vera
Gel, care oferă energie și hrană
pentru corp, o gândire pozitivă,
un mindset puternic și bucuria
de a împărtăși ceea ce ai cu cei
de lângă tine poate fi cel mai bun
antrenament pe care îl poți exersa
azi pentru un mâine de succes.
Pentru foarte mulți, izolarea între
pereții casei, care durează deja de
multe săptămâni, s-a transformat
într-o închisoare care găzduiește
anxietatea, neputință, depresia,
plictisul și tristețea. În acest fel,
trec pe lângă ei oportunități și
șanse care le-ar putea schimba
viața dacă și-ar muta atenția,
gândurile și acțiunile spre câteva
lucruri și activități care, odată ieșiți
din case, le-ar putea oferi șansa
unei noi destinații în succesul
personal și profesional deopotrivă.
Suntem împreună în această
poveste al cărei sfârșit ne
va găsi învingători pe toate
planurile. Suntem convinși
de asta. Pentru că împreună
reușim orice ne propunem.

Ține-ți echipa
aproape

Această perioadă este propice
pentru a reintra în contact cu
colaboratori mai vechi, dar mai ales
pentru a-ți ține echipa aproape. Cu
siguranță, sunt mulți cei din echipa
ta care trăiesc aceleași sentimente
de incertitudine, teamă, angoasă și,
poate, deznădejde ca mulți oameni
de pe întreg mapamondul. Este
momentul ideal să fii și mai aproape
de ei. Orice vorbă bună, caldă,
de încurajare, de la Sponsorul lor,
vine ca un impuls motivațional
puternic în activitatea lor Forever și
le dă încrederea de care au nevoie
pentru a continua. Fă-ți timp și
aranjează-ți agenda astfel încât
în fiecare zi să dai cel puțin 5-7
telefoane la persoane înscrise de
tine sau, pur și simplu, din echipa ta.
foreverliving.ro
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Romina Doran, Senior Manager, calificat Eagle & membru KLC, este
unul dintre liderii de top din Forever România care, zilele acestea, în care
#stămacasă, spune că mediul online îi este mai familiar decât oricare altul,
pentru că este cel pe care a pus prima cărămidă a succesului la începutul
afacerii ei Forever, în urmă cu 5 ani.
Practic, astăzi, când suntem forțați
să ne mutăm afacerile în online,
ea nu face decât să se întoarcă
la origini și să repună în practică
modelul de lucru de atunci,
împreună cu câteva alte trucuri
și activități interesante, adaptate
vremurilor pe care le trăim. Totul
copiabil și dovedit 100% prin
succesele răsunătoare și calificarile
la programe Forever de top de-a
lungul timpului: Raliuri Globale,
Eagle Managers’ Retreat. Online-ul
este mai degrabă o oportunitate și
un avantaj pentru afacerea Forever
decât o provocare sau un obstacol
în calea reușitelor pe care ni le
propunem – este concluzia la care
am ajuns la finalul interviului tonic,
dinamic și inspirator pe care ni l-a
oferit cu generozitate Romina în
rândurile care urmează.
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puțin despre tine
și împărtășește-ne
povestea ta Forever.
Cum a început totul și
care a fost de ce-ul tău?
Am 34 de ani, sunt de profesie
inginer chimist și meseria aceasta
îmi oferea confortul perfect să
îmi trăiesc cele mai puternice
limitări - teama de a vorbi în public,
teama de a fi judecată de ceilalți
pentru că da, îmi imaginam că voi
lucra într-un halat alb, înconjurată
de reacții chimice, procese
tehnologice și eprubete colorate
o viață întreagă. Vedeam locul
perfect în care pot ține totul sub
control, fără să fiu nevoită să îmi
asum responsabilitatea pentru
ceva ce ar putea să fie și greșit - o
altă frică, de data aceasta, frica
de eșec. Dar în momentul în care
am devenit mamă, ceva în mine
s-a schimbat. Nu doar că trebuia
să găsesc eu rețeta după care
să funcționeze această misiune
de părinte, ci trebuia să îmi asum
și responsabilitățile care vin la
pachet. Am doi băieței minunați,
pentru care învăț zilnic să fiu o
mamă bună, un exemplu pe care
să îl urmeze, și alături de soțul
meu, Cristi, ne dorim să le oferim o
altă perspectivă pentru viață.
Așa a apărut pentru mine dorința
de a căuta ceva care să îmi ofere
flexibilitate în programul de lucru,
dar și șansa de a aduce câștiguri
pe măsură în familie. Și am găsit
asta prin oportunitatea Forever.
A venit informația prin intermediul
unei mămici dintr-un grup pe care
îl urmăream. Văzusem postarea
ei inițială în care întreba de o
modalitate de a câștiga bani
lucrând de acasă și, la câteva
luni distanță, vedeam și postarea
în care spunea cum a reușit.
La întâlnirea la care urma să ne
cunoaștem, ea nu a mai ajuns,
însă am cunoscut-o pe cea
alături de care urma să clădesc
tot acest business, pe Milentina
și chiar și pe Marius Marcus. A
fost ceva ce contraria toată firea
mea. Acceptasem invitația la un

ceai (eu, care nu băusem ceai
decât în episoade de răceală) cu o
persoană pe care nu o cunoșteam
decât din mediul online și care
nu mai venea la acel ceai. Pentru
o fire timidă, ca mine, clar era
ceva mai mult care mă împingea
să fac lucrurile. Tot ce a adus
acea întâlnire pentru mine a fost
temeinic - să cunosc oameni noi
care mai departe mi-au devenit
prieteni, nu doar Sponsori. Am
intenționat să nu pierd nicio
secundă energia aceea bună,
conectarea din grupul care se
formase.

2.

Știm că tu
organizai foarte
multe evenimente și
întâlniri offline în diverse
orașe din țară. Cum a
fost trecerea la 100%
online și ce stil de lucru
abordezi acum?
Cu toții am devenit conștienți ce
putere au evenimentele offline,
fie că este vorba de o simplă
prezentare de produse sau de
o întâlnire pentru expunerea
oportunității de afacere, întâlnire
ce reunește echipa, Business
Day-urile sau da, cel mai important
eveniment pentru noi ca FBO Success Day. În cadrul acestor
evenimente, ai ocazia să oferi
conectare, emoție, informație
într-o legătură poate mai strânsă.
Pentru mine, pentru că eu am
intrat în acest business cu dorința
de a crea timp pentru copilul meu
și dorința de a dezvolta cu totul

acest business în mediul online
să ies și să fac evenimente la
sală a fost reala tranziție. Deci, aș
putea spune că perioada aceasta,
de izolare, pe mine m-a adus
înapoi la bază, un fel de „Back
to the roots”. Din perspectiva
omului introvertit, a persoanei
care își dorea flexibilitate, deși în
săptămâna în care s-a luat decizia
că evenimentele la sală au nevoie
de aprobări diverse și programul
nostru de evenimente era deja
stabilit, s-a a trezit totuși la prima
vedere instinctul acela – „ok, acum
eu ce fac?”. După care imediat ce
am început să analizez situația, am
realizat ce oportunitate fantastică
îmi creează aceste circumstanțe.
Nu voi mai avea timpi morți între
întâlniri, distrageri care să mă
deconcentreze. Dimpotrivă, acel
„game plan” de 90 de zile de care
auzim foarte des și de fapt a cărui
menire este chiar aceasta - să
elimini distragerile. Se pare că
circumstanțele create prin măsurile
luate sunt de ajutor.

3.

Ce activități ai
împreună cu echipa
pentru a o ține aproape
în această perioadă?
Imediat ce s-au luat măsurile de
a rămâne în casă, am ales să
facem munca în mediul online
mult mai concentrat, dar și mai în
strânsă legătură. Deja începusem
de ceva timp anumite sesiuni de
lucru împreună cu echipa și pot
spune că nu a fost un lucru nou
pe care trebuia să îl implementez,
în măsura în care, în sesiunile cu
foreverliving.ro
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să recrutezi zilele
acestea și cum îi înveți
și pe alții să o facă?
Pentru partea de recrutare, eu
sunt recunoscătoare organizației
din care fac parte – Success
Team – pentru că acolo am
mereu exemplul că se poate.
Mă las inspirată de oamenii care
arată că nu este nevoie de toate
cunoștințele din lume ca să ai
rezultate excelente, ai nevoie doar
de pasiune și energie.

unul dintre mentorii mei, acesta
îmi vorbea despre astfel de sesiuni
încă de anul trecut. Este de fapt
un termen tradus foarte bine
prin “conducerea prin exemplul
personal”. Ai refuzuri, arată asta, ai
obiecții, arată oamenilor din echipă
cum le tratezi, faci abordări, arată
ce scrii, ce ți se răspunde sau
cum vorbești la telefon. De fapt,
făceam asta, așa că de ce ne-ar
fi greu să mutăm totul ”în direct”,
ca să zic așa? Vă spun de ce mi-a
fost mie teamă – luam personal
răspunsul final al prospectului și,
până când nu am trecut peste
această temere, am întârziat să
arăt câte refuzuri primesc pe zi.
Asta în programul actual de lucru
este ceva normal.
În sesiunile de lucru alocăm
timp în care să discutăm despre
direcția zilei, un lucru fantastic ce
ajută oamenii să se organizeze,
să se disciplineze. Este un lucru
ce ne “arde” foarte tare, pentru
că în acest business nu te trage
nimeni la răspundere pentru ce
faci sau ce nu faci, dar ești gata să
spui dacă merge sau nu merge,
indiferent dacă acționezi sau
doar te gândești să acționezi. Am
învățat asta tot mai mult, pentru
că noi așa am fost educați - să
ni se spună ce să facem - și nu
reușim să transpunem această

disciplină în munca noastră. Și
atunci evaluăm că lucrurile nu
funcționează doar pentru că
alegem ce anume vrem să facem
sau nu din acele activități zilnice
legate de afacerea noastră. Partea
aceasta de sesiuni de lucru a creat
pentru mine și un parteneriat de
responsabilizare. Nu pot veni în
fața oamenilor zilnic cu aceeași
obiecție primită acum 3 săptămâni,
deci zilnic trebuie să fac lucruri, ca
să pot arăta ceea ce fac.
Întâlnirile online într-un anumit
interval de timp în care toți facem
invitații, în care ne pregătim pentru
evenimente, care sunt zilnice în
această perioadă funcționează
foarte bine în ambele sensuri
- și pentru sponsor, și pentru
sponsorizat. Și chiar am dus mai
departe această idee de conectare
- dacă lucrăm împreună, ne și
distrăm împreună - și organizez
periodic sesiuni în care facem și
altceva, ceva care nu este legat
de business (de exemplu, gătim
împreună). În modul acesta, pot
rămâne lângă oameni, pot arăta
că și eu sunt mamă, și eu mă
transform în femeia cu atribuțiile
asumate cumva ancestral în a
asigura bunăstarea familiei, dar
asta nu mă împiedică să îmi
dezvolt afacerea.
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Recunosc, eu sunt omul care voia
să facă lucrurile perfect, asta până
când am înțeles că perfecțiunea
te face să amâni extraordinar de
mult acțiunea. De-asta arăt foarte
mult în sesiunile de lucru ce obiecții
primesc, cum merg spre oameni
noi, cum abordez oamenii vechi.
Sunt lucrurile pe care le facem
cu toții, avem un subiect comun
în această perioadă și cei care
au experiență în vânzări cunosc
importanța acelui mic amănunt
de care să te legi ca să ajungi să
transformi un necunoscut, cel
puțin într-o cunoștință. Avem ”un
elefant în cameră”, ca să spun
așa, și oricui îi prinde bine să îl
întrebi măcar cum traversează
această perioadă și dacă este
deschis să se uite la ceea ce ai
găsit tu ca soluție - este unicul
truc ce aș putea spune că îl
folosesc. Nu spamez pe nimeni
cu tone de mesaje, vreau să aflu
despre omul acela întâi cum este
și apoi să îi pun o simplă întrebare.
Bineînțeles, păstrez lucrurile deja
definite - dacă sunt implicat în
afacere full-time, un minim de 10
conversații sunt vitale (conversații,
nu doar mesaje date) și dacă este
implicat part-time, sincer la cât timp
avem acum la dispoziție, un minim
de aceleași 10 conversații este la
fel de vital și aici fiecare își poate
stabili o rată de conversie - câte
mesaje sau telefoane trebuie să
dea ca să deschidă acest minim
de conversații orientate către o
expunere, fie că este o prezentare
online sau că este un material, în
funcție de ce unelte folosește.

5

. Cum arată o zi de

lucru pentru tine
în afacerea Forever,
în perioada în care
#StamAcasa?

În această perioadă, chiar dacă
stăm acasă, în echipă s-a mers pe
provocarea de a ieși din pijamale
indiferent că lucrezi flexibil și ești
în casă. Tocmai modul în care
te îmbraci, cum te aranjezi, cum
faci acele mici lucruri care te ajută
să îți păstrezi starea îți definesc
modul în care îți vei conduce ziua,
săptămâna, luna. Ziua începe cu o
sesiune de jumătate de oră în care
ne setăm direcția zilei, consumăm
băutura preferată din aloe care ne
energizează, apoi avem sesiune
de lucru pe întreaga organizație,
în care facem invitațiile pentru
evenimentele săptămânii. Seara o
alocăm prezentărilor de business
pentru diverse categorii de
persoane, în funcție de interesele
lor, și apoi avem webinariile de
echipă, dedicate recunoașterii
performanțelor din echipă, sau
traininguri de învățare pe partea de
Primii Pași spre Manager. Aceste
zile ne țin conectați într-o energie
bună, concentrați pe acțiune.

6.

Ce crezi că ar
trebui să facă un
lider pentru a-și motiva
oamenii în contextul
actual?
Pentru fiecare, această perioadă
este o provocare, indiferent dacă
își desfășura business-ul în mediul
online sau acum începe. Cu
toții suntem marcați de această
incertitudine legată de cât vor dura
aceste restricții sau ce va însemna
”normalul” după această etapă.

Însă în egală măsură, și ca lider,
și ca FBO, în primul rând suntem
lideri în propria noastră viață,
în care impactăm părinți (acolo
unde este cazul), copii, vecini,
colegi de serviciu, deci setarea
mentală este una căreia putem
să-i acordăm o atenție sporită în
aceste momente, să ne menținem
deasupra problemelor. Informarea
o putem lua din surse mult mai
sigure decât mass-media și chiar
vă îndrum să urmăriți un scurt
material al cărui link îl las aici, ca
să înțelegem cât de actuală este
tema și să ne tragem concluziile
https://www.youtube.com/
watch?v=5ULorgOFpdE.
Mai departe de asta, indiferent
de încercările prin care trecem
(încercările vin acolo unde se simte
o slăbiciune), împreună cu siguranță
putem reuși și chiar putem exploda
business-urile noastre.
CONSIDER CĂ TOT CE SE
TRANSMITE PE TOATE
CANALELE SOCIAL MEDIA
ESTE IMPORTANT SĂ FIE
POZITIV, SĂ FIE LEGAT DE
CEVA CONSTRUCTIV ȘI MAI
ALES DE CEVA CARE POATE
ADUCE PLUSVALOARE.
Liderii cu siguranță s-au mobilizat
în această direcție, de a fi mult mai
aproape de oameni, de a lua zilnic
pulsul, fie că este telefonic, prin
webinariile de echipă sau printr-un
simplu apel video - asta ne ajută
să nu reacționăm, ci să venim cu
soluția la provocări. Eu consider că
atitudinea pozitivă necesită mult
mai puțin consum energetic decât
panica și, de aceea, munca din
această perioadă ne va apropia și
ca oameni, nu doar ca parteneri în
business.

Interviu Forever 17

7

. Pentru ce obiective

muncești acum în
agenda ta Forever?

Obiectivele mele pentru acest
an sunt în primul rând legate
de atingerea programului Eagle
Manager, Chairman’s Bonus, Raliul
Global, pe care compania le pune
la dispoziție extrem de generos prin
Planul de Marketing.
Și dincolo de aceste obiective,
cred că este dorința de a transmite
această posibilitate la cât mai multe
persoane din echipă. De asemenea,
doresc să ajut ca o persoană la
început să câștige cât mai repede
din business, pentru că asta o face
mai ușor de rămas decât de plecat,
să afle cum poate apoi debloca
accesul la stimulentele de top,
pentru că merită fiecare secundă să
simți toate experiențele pe care le
poți crea în călătoriile oferite nu doar
pentru tine, ci și pentru familia ta.

foreverliving.ro

18 Echipa Forever România

Oana Ioan,
Director Executiv Forever România și
Coordonator al Departamentului AS400
“Iubesc Forever, este o parte frumoasă din viața mea. Au trecut nu
mai puțin de 20 de ani de când fac parte din echipa Forever Living
Products România. Și fiecare persoană din această companie
poate spune o poveste pe cinste despre primii pași în companie.
În cazul meu, am plecat de la nesfârșitele și complicatele proceduri
vamale de import și am trecut prin provocarea primelor închideri
de lună și emiterea primelor bonusuri recapitulative. Pentru fiecare
dintre noi primii pași sunt numai ai noștri. Și știm, în noi înșine, că
nu este ușor. Orice susținere și îndrumare ajută. De cele mai multe
ori găsești în Sponsorul tău un sprijin de nădejde, dar ne ai și pe
noi alături în afacerea ta Forever.
Eliza Munteanu vă activează
ID-ul Forever pentru a putea
opera în alte țări (sponsorizare
internațională), vă ajută cu
informații despre aceste
subiecte și vă trimite parole
pentru biroul vostru online de
pe foreverliving.com.

 Cum mă pot sponsoriza
internațional?
 Mă pot califica la un nivel
superior în Planul de Marketing
cu puncte obținute și din alte
țări?
 Ce sunt Punctele Noi?
 De ce este statutul de Activ
atât de important?
 Am nevoie de o parolă pentru
contul meu de pe
foreverliving.com, cum o pot
obține?
 Cum mă pot califica la Eagle
Manager? Dar la Raliul Global
sau la Chairman’s Bonus?
 M-am stabilit în UK sau
Germania, cum pot face
comenzi aici?
 Îndeplinesc condițiile de
schimbare a sponsorului?
Sunt doar câteva dintre întrebările
la care găsiți răspunsuri în
Departmentul AS400. Ne plac
provocările, ne place să vă
fim de ajutor. De pe
suport_as400@foreverliving.ro,
acolo unde atât eu, cât și colegele
mele vă așteptăm întrebările și
solicitările.

Mihaela Ioniță vă este alături
și vă îndrumă în procedurile
de relocare, Forever
Global Pay, procesarea
comenzilor în AS400.
Stăpânește senzațional
tot ce are legătură cu
Politicile Companiei și vi le
prezintă pe înțelesul vostru.
Oricând aveți întrebări sau
nelămuriri, vă stă cu drag la
dispoziție.
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Puteți apela oricând și la
mine cu orice întrebare legată
de Politicile Companiei și vă
îndrum și în procedurile de
responsorizare și schimbare
de sponsor.
Împreună actualizăm datele
voastre în sistemul AS400 și
ne asigurăm, lună de lună, că
fiecare comandă plasată de
voi și de rețelele voastre va
fi înregistrată corect. Echipa
AS400 este aici pentru voi.
Și ne place să vă fim mereu
alături.”

Îngrijire personală 19
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Spălarea constantă a mâinilor poate afecta pielea.
În medie, oamenii se spală pe mâini de 8 ori pe zi, dar
Consiliul Global pentru Igienă recomandă ca spălarea
să se facă mai des, în special înainte și după anumite
activități, pentru a contribui la prevenirea răspândirii
germenilor. Creșterea frecvenței spălării pe mâini poate
duce la piele uscată și sensibilă.
Aloe Propolis Crème
Amestecul bogat și cremos de Aloe vera, propolis și
mușețel contribuie la menținerea tonusului și texturii
adecvate a pielii, are efect calmant și este una dintre
cele mai bune și căutate creme de piele din gama
Forever.
De ce ar trebui să folosești Aloe Propolis Crème?
+ Contribuie la menținerea tonusului și texturii adecvate
a pielii
+ Oferă o senzație plăcută de calmare
+ Hidratează excelent și hrănește pielea
+ Combină Aloe vera cu propolis
Cum te speli corespunzător pe mâini?
+ Umezește-ți mâinile sub jetul de apă și apoi aplică o
cantitate mică de Aloe Hand Soap, Aloe Scrub sau
Aloe Avocado Face & Body Soap în palmă.
+ Freacă mâinile viguros, timp de 20 de secunde,
distribuind spuma săpunului pe toată suprafața
palmelor și între degete.
+ Asigură-te că te clătești corespunzător pe mâini.
+ Usucă-ți bine mâinile cu un prosop de hârtie și închide
robinetul folosind prosopul.
+ Aplică Aloe Propolis Creme la discreție și răsfață-ți
pielea mâinilor cu un produs de cea mai bună calitate.
foreverliving.ro

20 Club Forever

CLUB100
Nagy Ernő & Irma
Marian & Dr. Monica Costiță
Vajda Katalin

CLUB60

Csoma Josif & Melinda
Daniel & Maria Parascan
Carina & Sebastian Iacătă
Vasilica & Dumitru Crăciun
Maria Pop
Andreea Gruia
Niculina & Viorel Ciuchea
Petru & Iuliana Petrov
Pethő Roland Tiberiu
Sofiea Zamfir
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Gizella & Marius Botiș
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Marinela Tuțuleasa
Daniela Levărdă & Alexandru Chiș
Monica & Cristian Lepădatu
Violeta Loredana Gânbuțan
Elena Moraru
Aurel & Veronica Meșter
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Angela & Valentin Gherghe

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

Marius & Milentina Marcus
Silviu Ursu

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

Viorica & Ștefan Roșu
Rodica & Ghiță Codoban
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Viorica & Viorel Moca
Deák Mihály & Katalin
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TOP 20

Marian & Dr. Monica Costiță

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

1
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15
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19
20

Marian & Dr. Monica Costiță
Nagy Ernő & Irma
Vajda Katalin
Marius & Milentina Marcus
Silviu Ursu
Daniel & Maria Parascan
Csoma Josif & Melinda
Vasilica & Dumitru Crăciun
Andreea Gruia
Carina & Sebastian Iacătă
Pethő Roland Tiberiu
Petru & Iuliana Petrov
Niculina & Viorel Ciuchea
Elena Moraru
Daniela Levărdă & Alexandru Chiș
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Rodica & Ghiță Codoban
Monica & Cristian Lepădatu
Violeta Loredana Gânbuțan
Maria Pop

Vajda Katalin

P.C. totale
TOP 20 în funcţie de pc totale realizate în luna martie
Primii 20 FBO (Forever Business Owneri) care au acumulat
cele mai multe pc totale și au fost Activi în luna martie.
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Vajda Katalin
Aurel & Veronica Meşter
Gizella & Marius Botiş
Nagy Ernő & Irma
Maria Pop
Marius & Milentina Marcus
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Daniel & Maria Parascan
Camelia Dincuţă
Derzsi Etelka & Sámuel
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Ionuț & Georgiana Stroe
Marian & Dr. Monica Costiță
Ramona Vingan
Csoma Josif & Melinda
Smaranda Sălcudean
Carina & Sebastian Iacătă
Romina Doran
Kele Mónika
Elisabeta-Maria Iuga
foreverliving.ro

22 Stimulent Forever

STIMULENTUL 1
Bandi Attila & Izabela
Viorica & Neculai Bărdaşu
Rodica & Ghiță Codoban
Marian & Dr. Monica Costiță
Vasilica & Dumitru Crăciun
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Csoma Josif & Melinda
Marilena Culişir
Andreia Marinela Deac
Derzsi Etelka & Sámuel
Romina Doran
Gál Irén
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Tatiana & Florin Gonț
Andreea Gruia
Carina & Sebastian Iacătă
Elisabeta-Maria Iuga
Rafael-Valer Loghin
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Viorica & Viorel Moca
Valentin & Adriana Nițu
Mircea & Dana Olariu
Dr. Cătălina Pălăncianu
Iuliana Mirela Popescu
Felicia & Siminel Sumanariu
Smaranda Sălcudean

Marcela & Ion Şerban
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
Ionuț & Georgiana Stroe
Marinela Tuţuleasa
Szabó József
Ramona Vingan

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

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

Nume

Localitate

Sponsori

Cristel Anagnostu

Constanța

Niculina & Viorel Ciuchea

Aszalos Marta

Valea lui Mihai, BH

Bartha Ilona Erika

Balogh Judit

Târgu-Mureș

Boni Maria & Karoly

Marcel Bercea

Oradea

Rodica & Ghiță Codoban

Ionela Gabriela Beschiu

Săliște, SB

Anca Elena Pop Jurj

Ioana Bizera

Craiova

Flori Viorica Vasile

Viorica Blaj

Trăznea, SJ

Gál Irén

Boni Maria & Karoly

Ernei, MS

Deák Mihály & Katalin

Maria Cizmaș

Brașov

Naomi Raluca Chiriță

Gabriela Maria Damian

Ojdula, CV

Benkő Szidonia & János Levente

Carmen Gabriela Dragomir

Baia-Mare

Ulbrecht Susana & Gavril

Alina-Iuliana Duță

Timișoara

Andreea Gruia

Fazakas Piroska

Miercurea-Ciuc

Ballo Mónika

Fekete Zoltán

Sfântu-Gheorghe

Fekete Maria & Ludovic

Anda Filimon

Oradea

Rafael-Valer Loghin

Ionuț Filimon

Sântandrei, BH

Anda Filimon

Viorica Filip

Iancu Jianu, OT

Ionela Droahnă

Karina Frătuțescu

Lugoj, TM

Marius & Milentina Marcus

Gall Katalin

Sfântu-Gheorghe

Fekete Zoltán

Mihaela Valerica Gavrilaș

Baia-Mare

Erika & Ciprian Smetan

Doina Gogean

Panciu, VN

Sofiea Zamfir

Hideg Melinda

Gheorgheni, HR

Mathe Agnes

Karacsony Ilka

Ozun, CV

Fekete Maria & Ludovic

Viorela Elena Manciulea

Brașov

Alina Mihaela Frățilă

Mathe Agnes

Ciumani, HR

Kollo Csaba & Erika

Santiliana Nicoleta Matic

Voila, BV

Iosif Suciu

Elena Simona Miloiu

Surani, PH

Marian & Dr. Monica Costiță

Iulian Miru

Rediu, IS

Lucica & Gheorghe Tăbăcaru

Mihaela Loredana Morogan

Poian, CV

Gabriela Maria Damian

Nagy Csilla

Târgu-Mureș

Balogh Judit

Alexandru Mihai Neș

Arad

Andreia Marinela Deac

Marinela Ovadiuc

Suceava

Alina Tipa

Nela Mirela Popescu

Drăgășani, VL

Viorica & Marcel Cismaru

Alin-Ionuț Răvoiu

Târgoviște

Viorica & Ștefan Roșu

Natalia-Daniela Reuțchi

Cucuruzu, GR

Gabriela & Vasile Ghivirigă

Bianca-Rodica Roșu

Sebiș, AR

Laura Maria Madoș

Elena-Bianca Safciu

Târgoviște

Viorica & Ștefan Roșu

Sorbán Iuliana

Valea lui Mihai, BH

Sorbán Anna-Mária

Vasilica Tabardici

Galați

Tatiana & Vasile Tofan

Toaso Zsuzsa

Odorhei, HR

Vajda Katalin

Torok Edit

Teliu, BV

Karacsony Ilka

Constantin-Valentin Uruioc

Timișoara

Suzana-Niculina Boștioca

Stela Uruioc

Timișoara

Constantin-Valentin Uruioc

Maria Magdalena Zota

Mărășești, VN

Sofiea Zamfir

foreverliving.ro
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Asistent Manageri

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

Nume

Localitate

Sponsori

Bartha Ilona Erika

Valea lui Mihai, BH

Neméth Elvira Iboyo

Anca Bulzan

Oradea

Viorica & Viorel Moca

Alina Mihaela Frățilă

Brașov

Bucurel & Gyöngyike Ghirdă

Neméth Elvira Iboyo

Valea lui Mihai, BH

Boldog Gavril & Ileana

Manageri

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

Nume

Localitate

Sponsori

Fekete Maria & Ludovic

Sfântu-Gheorghe

Dinka István Levente

Veronica Pahoncia

Roman, NT

Petru & Iuliana Petrov

Senior Manageri

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

Nume

Localitate

Sponsori

Petru & Iuliana Petrov

Forasti, SV

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

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

Supervizor

Localitate		

Adina Martin

Oituz, BC

Asistent Manageri

Localitate		

Giullia Suca

Giarmata VII, TM

Manageri

Localitate		

Georgiana-Cosmina Grigore

Țăndărei, IL
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Sponsori
		

Ionela Gabriela Beschiu

Sponsori
		

Andreea Gruia

Sponsori
		

Carina & Sebastian Iacătă

Info 25

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

SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:
Forever Living Products Romania HQ
Forever Living Romania HQ
Forever Living Products Romania HQ
Forever Living Products Romania HQ
Forever Living Products Romania HQ
SEDIU CENTRAL (BUCUREŞTI):
n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852.
0723.603.556,
0726.332.140,
0726.332.157,
0726.332.178;
aviatorilor@foreverliving.ro

Program de Paște
Comenzile plasate pe foreverliving.ro
în perioada 16-20 aprilie vor fi livrate
începând de marți, 21 aprilie.
Program de 1 Mai
Comenzile plasate pe foreverliving.ro în
perioada 30 aprilie - 3 mai vor fi livrate
începând de luni, 4 mai.

www.foreverliving.ro

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

26 Calificările lunii martie

Asistent Supervizori

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

Nume

Localitate

Nume

Localitate

Achim, Stefania

Gheba

Bogdandi, Flavia Diana

Oradea

Aftanache, Aura-Denisa

Giarmata

Boglarka, Eniko Banya

Valea Lui Mihai

Alexandru, Maria Cristina

Surani

Bohorodit, Larisa

Stamora Germana

Alexe, Alina Gabriela

Bucuresti

Boiu, Stefania Catalina

Ovidiu

Ali, Gabriela

Marghita

Bold, Cristina Ramona

Craiova

Ambrus, Orsolya

Fancel

Bold, Denis Daniel

Arad

Amet, Catalina

Constanta

Bonciu, Maria

Ploiesti

Amus, Emilia

Ploiesti

Bondor Crisan, Petrica Radu

Turda

Anghel, Andrada Georgiana

Resita

Borla, Cristina Maria

Arad

Anghel, Oana, Monica

Bucuresti

Bortis, Ramona-Rodica

Sebis

Anti Martinica, Petrut Alexandra Iasi

Bot, Angelica Lidia

Oradea

Anton, Violeta Neli

Constanta

Bota, Erika

Șiria

Apostol, Maria-Elena

Rediu

Brancus, Liviu

Craiova

Ardusadan, Laura Narcisa

Baia Mare

Bratu, Elena Luminta

Ramnicu Valcea

Aurica, Elisabeta

Liesti

Brici, Marinela

Deva

Avramescu, Elena

Cazasu

Bucur, Rares

Bistrita Nasaud

Balan, Elena

Constanta

Buduroiu, Andreea

Roman

Balazs-Karancsi, Zsuzsanna

Gheorgheni

Burca, Doinita

Ineu

Bandi, Reka

Od.Secuiesc

Buta, Ileana

Falticeni

Banu, Daniela

Galati

Butnaruc, Adina

Fagaras

Barbu, Denisa Paula

Cerat

Calbaza, Viorela Maria

Urmenis

Barbu, Tudorita

Bucuresti

Calinescu, Razvan Mihail

Ghimbav

Bejan, Denisa Florentina

Oradea

Calinoiu, Elena-Sonia

Ploiesti

Bejan, Luminita

Magiresti

Calpanu, Laurentia

Crevedia

Bejan, Simona

Roman

Capitanul, Florentina

Jebel

Bichir, Carmen-Elena

Buzau

Carabuz, George

Constanta

Bledea, Irina

Hunedoara

Cardos, Sibel Diana

Bistrita

Bodoarca, Madalina

Bucuresti

Cautisanu, Cristian

Buhusi
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Cernea, Marilena Valentina

Craiova

Creanga, Simona

Parjol

Cheptanaru, Laura

Arad

Cristea, Zenovia

Iasi

Chereches, Cecilia

Gheraesti

Croitor, Aliona

Galati

Chiciudean, Todorica Aurora

Bistrita

Dancea, Elvira

Resita

Chimerel, Karmen Claudia

Alesd

Danga, Oana

Ploiesti

Chiriac, Ana Andreea

Titu

Daniliuc, Bianca Stefanica

Malini

Chirila, Elena Gratiela

Slobozia

Daraban, Daniel

Sangeorz-Bai

Chis, Trandafir Florin Man

Sebis

Dascalu, Loredana

Botosani

Chiuariu, Madalina-Liliana

Roman

David, Josephine

Bucuresti

Cican, Nicoleta

Brasov

Deaconu, Elena -Aurelia

Talpasi

Cimpoi, Elena Liliana

Brasov

Dezsi, Tiberiu Iosif

Orastie

Ciobanasu, Roxana Teodora

Corni

Dezspa, Mihaly

Sfantu Gheorghe

Ciocan, Maria

Bucuresti

Diaconescu, Rebeca

Calafindesti

Ciolan, Teodora Elena

Campulung

Dimache, Georgian

Bertea

Cionca, Daniela-Crina

Oradea

Dios, Emilia

Oradea

Ciornei, Florin

Faurei

Ditoiu, Ligia

Ramnicu Valcea

Cirneanu, Sofica

Macesu De Sus

Domokos, Eva Maria

Ciumani

Cismaru, Cosmina Gabriela

Liscoteanca

Dragu, Florentina Liliana

Sibiu

Ciubotariu, Didina

Constanta

Drosceac, Marcela Daniela

Cermei

Ciurte, Simona

Lapusel

Duduia, Claudia Cristina

Hunedoara

Codoban, Denisa Valeria

Oradea

Duka, Erzsebet Szende

Micfalau

Constantin, Elena

Petracheoaia

Dumitrascu, Alice Gabriela

Timisoara

Corbei, Claudia Gabriela

Cicir

Dumitrascu, Felicia

Constanta

Cosma, Carmen Roxana

Cluj-Napoca

Dumitru, Adriana Marina

Fantanele

Costilov, Liuba

Braila

Dumitru, Mihaela Aurora

Zarnesti

Coverca, Valentin

Targu Mures

Elec, Edit Judit

Targu Mures

Cozma, Consuela Denissa

Boldesti-Scaeni

Eva, Elena-Catalina

Iasi

Cozmiuc, Loredana-Delia

Arad

Faragau, Dorina

Cluj-Napoca

Craciun, Cristian

Targu Mures

Filip, Onelia

Carbunesti

Craita, Daniela Florica

Oradea

Fiordean, Daniela

Arad

foreverliving.ro
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Flore, Daniela Ionela

Pestisu Mare

Gyujto, Gyozo

Brasov

Floria, Miluta

Bacau

Halmagean, Mihaela Rodica

Oradea

Focsa, Elena

Poienari

Hamat, Andreea

Timisoara

Fogarasi, Eniko

Targu Mures

Herea, Speranta Giulia

Iasi

Frumuselu, Ioana

Bucuresti

Iacob, Florin-Mihai

Timisoara

Furtuna, Elena Alexandra

Roscani

Ianasi, Adriana

Bucuresti

Gaal-Rimoti, Andrea Noemi

Gheorgheni

Iancu, Gheorghita

Bucuresti

Gaina, Elena Monica

Dorohoi

Iancu, Ramona Madalina

Costesti

Gal, Aurelia Florina

Oradea

Iftime, Lavinia

Moara

Gal, Gabriela Magdolna

Sarmasag

Ion, Ramona

Sibiu

Gal, Jolan

Targu Mures

Ionescu, Stelian Laurentiu

Satu Mare

Galea, Lidia

Sanpaul

Iovan, Puia

Craiova

Gavrila, Agurita

Bacau

Irimia, Maria

Cercejti

Gavrilescu, Elisabeta

Campia Turzii

Ivanus, Minodora

Bucuresti

Ghet, Veronica

Halaucesti

Jakab, Janka

Santimbru

Ghidea, Rumelia-Valentina

Bistra

Jakab, Sarolta

Santimbru

Ghita, Sorin Florin

Satu Mare

Jurge, Maria

Oradea

Ghituica, Adrian

Cluj-Napoca

Kelemen, Ildiko

Covasna

Gidilica, Elena

Miorita, Rep. Moldova

Kerekes, Margit

M.Ciuc

Giurgea, Vasile Teodor

Focsani

Keresszegi Petras, Tunde

Targu Mures

Giurgi, Paula

Fagaras

Keresztes, Anna

Sovata

Gligor, Maria

Lunca Ampoitei

Kerr, Anamaria Sorana

Cluj-Napoca

Goga, Elena

Craiova

Konnath, Brigitta

Catalina

Gogu, Ana Liliana

Ciurbesti

Kozma, Timea Emese

Targu Mures

Gorbe, Aranka

Ciumani

Kulcsar, Hajnal

Od.Secuiesc

Gorgan, Dorina

Craiova

Lacatusu, Crina Alexandra

Sighetu Marmatiei

Grad, Mihaela

Viseu De Sus

Lapadat, Dumitru Alin

Craiova

Greavu, Ionut Stefan

Bucuresti

Lapadat, Ionel

Craiova

Grigore, Raluca-Gratiana

Mosnita Noua

Lechintan, Ionut Ciprian

Oradea

Gyorfi, Istvan

Satu Mare

Lecusanu, Anton

Bacau
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Lemnaru, Erika

Malnas

Movileanu, Flavia

Botosani

Liciu, Gabriel, Elena

Bucuresti

Munteanu, Victoria

Braila

Lucut, Maria

Satu Mare

Nani, Svetlana

Ialoveni, Rep. Moldova

Lung, Cristina

Oradea

Neagu, Alina Elena

Constanta

Luscan, Nicoleta

Cobadin

Nemes, Melinda Erzsebet

Valea Lui Mihai

Magearu, Catalin

Alexandria

Nicolae, Claudia

Constanta

Mairean, Anamaria

Vatra Dornei

Nicolae, Fabiola

Patru Frati

Mandescu, Loredana

Constanta

Nicolau, Corina Luiza

Targu Mures

Marczi, Paula

Feldioara

Nicula, Iuliana

Orastie

Mare, Valer

Cluj-Napoca

Niga, Vaselena

Pojorata

Marton, Mariana

Reteag

Nyiri, Izabella Andrea

Targu Mures

Martuneac, Viorica

Timisoara

Obreja, Tatiana

Ialoveni, Rep. Moldova

Matei, Georgiana Denisa

Chiajna

Olariu, Kinga

Carei

Matyas, Edina

Arad

Olaru, Daniela Elena

Arad

Medintu, Paula

Bucuresti

Olaru, Emilia

Cristian

Mihail, Diana-Loredana

Nereju

Oniga, Magdalena

Ploiesti

Mihaila, Ana-Bianca

Roman

Onofrei, Tatiana

Berceni

Mihalca, Eugenia

Culcea

Oprea, Carmen Daniela

Slobozia

Mihaly, Erzsebet

Mihaileni

Opris, Nicoleta Maria

Sibiu

Mihaly, Melania

Lueta

Oros, Nicoleta Olimpia

Oradea

Mihincau, Adela

Oradea

Orza, Cristina Daniela

Sighetu Marmatiei

Milik, Ileana

Brasov

Ovadiuc, Cristina Viorica

Suceava

Miron, Corina

Comanesti

Pal, Alexandra

Oradea

Mocanu, Genoveva

Horia

Pal, Mihaela

Halaucesti

Moise, Nicoleta

Greci

Pascu, Cristian

Brasov

Moldovan, Ileana

Bistrita

Pata, Adriana

Constanta

Moldovan, Ovidiu Iosif

Floresti

Paunescu, Oana-Mariana

Baia De Fier

Mortila Zaharescu Toma, Andrei Sinaia

Pavel, Nicoleta Catalina

Resita

Mortun, Viorica

Oniscani

Pavel, Ovidiu

Aroneanu

Motea, Aida-Cristina

Bucuresti

Paveliuc, Eniko Monica

Fagaras

foreverliving.ro
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Pelin, Dorina Georgiana

Sanpetru

Romaniuc, Adelina

Timisoara

Pelu, Carmen-Ioana

Giurgiu

Rostas, Petruta

Cluj-Napoca

Pentie, Mihaela

Oradea

Rosu, Florentina

Damuc

Pepu, Ana-Maria

Timisoara

Ruican, Elena

Unirea

Peter, Andras

Sfantu Gheorghe

Rusu, Veronica-Mihaela

Ploiesti

Peter, Elisabeta

Valea Lui Mihai

Sahan, Lina

Roman

Petre, Demian

Tirol

Sandu, Mariana

Iasi

Petrea, Viorica

Telenesti, Rep. Moldova

Santa, Daniela Violeta

Tarnaveni

Pieleanu, Ioana

Rasuceni

Saracut, Adriana Florentina

Oradea

Pintea, Elisabeta

Mosnita Veche

Sava, Constanta

Podu Iloaei

Pirvu, Cristina

Maldaeni

Sava, Maria

Satu Mare

Pop, Adina Maria

Turt

Sdira, Virgil

Alba Iulia

Pop, Aurel

Carpinis

Sdraila, Irina

Poiana Marului

Pop, Maria

Giulesti

Selegean, Maria-Floredana

Arad

Pop, Marioara

Baia Mare

Serban, Mariana

Bicaz

Popa, Maria Mirela

Suceava

Sergan, Irina

Braila

Popa, Petrisor

Bacau

Sevcenco, Elena

Floreni, Rep. Moldova

Popescu, Daniela

Slatina

Simbov, Dumitru Eugen

Fagaras

Popescu, Delia

Avrig

Simion, Cornel

Medgidia

Popescu, Gheorghita

Popesti-Leordeni

Soare, Tatiana Valentina

Aricestii Zeletin

Popescu, Ionica

Constanta

Somogyi, Szabolcs

Valea Lui Mihai

Porea, Adina-Maria

Comanesti

Sorop, Doina Diana

Turburea

Posea, Oana Madalina

Valenii De Munte

Stanciu, Manuela Sidonia

Pesac

Praja, Diana Mariana

Ianosda

Stanescu, Georgeta Cristina

Comana De Jos

Radu, Daniela Andreea

Lugoj

Stetca, Monica

Sighetu Marmatiei

Raileanu, Mariana

Buzau

Stoean, Silviu Nicolae

Bacau

Raita, Vaselena

Fagaras

Sulea, Ancuta

Botosani

Rasoaga, Cristina

Copaceni

Svab, Rebeca Veronica

Oradea

Rogojinaru, Ingrid -Ruxandra

Slatina

Szabo, Jozsef

Sfantu Gheorghe

Roitan, Noemi

Saldabagiu De Munte

Szabo, Monica

Arad
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Szabo, Ramona

Sangeorgiu De Mures

Udrea, Lenuta

Borcea

Szecsi, Eniko

Lutita

Ungur, Alexanra Elena

Șiria

Szekely, Beata

Oradea

Ungureanu, Ana Maria Nicoleta Brasov

Szekely, Boglarka

Targu Mures

Urs, Carmen Florinela

Curtici

Szekely, Eva Katalin

Sfantu Gheorghe

Ursul, Gheorghe

Criuleni, Rep. Moldova

Tache, Zoica

Braila

Vacari, Ana-Rafila

Orheiul Bistritei

Tamas, Melinda

Od.Secuiesc

Vaida, Dorina

Cluj-Napoca

Tanko, Zsuzsanna

Valea Lui Antaloc

Vaidas, Carmen

Marginea (Oituz)

Tarniceriu, Claudia

Arad

Valeanu, Alina

Hincesti, Rep. Moldova

Tatar, Katalin

Sovata

Varga, Andreea Claudia

Baltati

Tescas, Monica Cristina

Satu Mare

Varga, Jozsef-Kristof

Valea Lui Mihai

Ticus, Rodica Roxana

Oradea

Veres, Ligia

Oradea

Tilica, Zina

Braila

Vieriu, Florentina

Bucuresti

Timuc Romanet, Emanuela

Botosani

Virlan, Mihaela

Mosnita Veche

Toader, Maria Corina

Aricestii Rahtivani

Viziru, Madalin-Petrica

Pantelimon

Tocila, Alina

Constanta

Vlascianu, Daniel

Baicoi

Todoran, Livia

Cluj-Napoca

Vrinceanu, Sorin

Onesti

Toma, Mirela

Craiova

Zbircea, Eniko

Od.Secuiesc

Topada, Olesea

Basarabeasca, Rep.
Moldova

Zdrobis, Genoveva

Berzasca

Toth, Oana Roxana

Brasov

Zete, Mihaela

Ilba

Totorean, Danut Gheorghe

Periam

Trandafir, Mariana

Calarasi

Trif, Loredana Roxana Flav

Sacalaseni

Trif, Patricia Ramona

Cluj-Napoca

Tripa, Cosmina Laura

Ineu

Tulea, Karla-Teodora

Selimbar

Tulpea, Marius-Adrian

Musculesti

Tunaru, Vasile Ionut

Pitesti

Turcu, Constantina-Livia

Craiova

Turcus, Cecilia Florentina

Alesd
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Fă și tu parte din ea!

Forever Living Products România & Republica Moldova

Bd. Aviatorilor 3, cod 011852, București, Tel: 021-222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289
E-mail: suport_office@foreverliving.ro Site: www.foreverliving.ro

Fax: 021-222 89 24

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.

