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Arăți mai bine. 
Te simți mai bine.



Depășirea problemelor

putere
recunoștință

cu și

Opriți-vă un moment și gândiți-vă la 
modurile în care ați răspuns la provocările 
din viața voastră prin adaptare, învățarea 
de noi abilități și prin atitudinea pozitivă.

Provocarea cu care ne-am confruntat cu 
toții este una fără precedent. Familia 
noastră Forever a rămas unită și, chiar 
dacă nu putem fi întotdeauna împreună 
fizic, cred că această experiență ne-a 
ajutat pe toți să devenim și mai conectați. 
Am avut mai multe training-uri online, am 
găsit noi modalități de a ne conecta digital 
și am avut ocazia să împărtășim emoția și 
pasiunea noastră în cadrul evenimentului 
live FGR20.

Și chiar dacă va mai dura ceva până 
lumea va reveni la normal, știu că atât noi, 
cât și afacerile noastre vom deveni mai 
puternici ca niciodată. Tot acest timp 
îndelungat pe care l-am petrecut acasă a 
fost, de asemenea, o perioadă de 
autoreflecție și o oportunitate de a obține 
o perspectivă nouă a ceea ce este cu 
adevărat important și împlinitor. Dacă 
priviți înapoi, cred că veți descoperi nu 
doar că ați devenit mai rezistenți, ci și mai 
recunoscători pentru oamenii și 
experiențele care v-au făcut să vă simțiți 
împliniți.

Anul trecut, ceva simplu precum o 
îmbrățișare caldă de la o persoană dragă, 
adunarea prietenilor în jurul mesei sau 
ieșirea împreună cu familia într-un parc 
aglomerat într-o zi însorită erau o rutină. 
Într-o oarecare măsură, cred că toți am 
considerat că aceste mici plăceri simple ni 
se cuvin. Cred că va trece mult timp până 
le vom considera din nou așa. O 
îmbrățișare prietenoasă, o atingere umană 
sau o zi la soare cu prietenii reprezintă 
experiențe frumoase care se vor simți și 
mai minunate atunci când vom fi liberi să 
ne întâlnim din nou. Nu există lucruri mai 
importante decât legăturile care ne fac 

mai umani și bunătatea pe care o 
împărtășim între noi.

Vă provoc pe fiecare dintre voi să vă 
gândiți la lucrurile pe care le-ați învățat 
despre afacerea voastră și despre voi în 
aceste vremuri unice pe care le trăim. 
Gândiți-vă la modurile în care ați reușit să 
vă conectați cu oamenii la care țineți și 
cum v-ați promovat afacerea, chiar dacă 
nu ați putut ieși din casă. Reflectați la 
toate lucrurile pentru care ați devenit 
recunoscători și despre care nu veți mai 
considera că vi se cuvin de drept. Lăsați 
lecțiile pe care le-ați învățat și abilitățile pe 
care le-ați dezvoltat să vă împingă pe voi 
și afacerile voastre înainte.

Să fii capabil să vezi lumea într-o 
perspectivă nouă este ceva ce înveți în 
vremuri dificile sau nesigure. Lăsați 
recunoștința să vă catapulteze într-un 
viitor de succes.

Mereu al vostru,

Rex Maughan 
CEO, Forever Living Products

Trecerea prin vremuri dificile ne face mai 
rezistenți. Cu toate acestea, din experiența 
mea, poate fi dificil să observi cât de rezistent 
ai devenit atunci când te afli în mijlocul 
furtunilor vieții.

DACĂ PRIVIȚI ÎNAPOI, 
CRED CĂ VEȚI 

DESCOPERI NU DOAR 
CĂ AȚI DEVENIT MAI 

REZISTENȚI, CI ȘI MAI 
RECUNOSCĂTORI 

PENTRU OAMENII ȘI 
EXPERIENȚELE CARE 

V-AU FĂCUT SĂ VĂ 
SIMȚIȚI ÎMPLINIȚI.
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ALEGEM SĂ TRĂIM EMOŢIA 
NOULUI

simţim că ne bate inima mai tare când ne gândim la 
viitor, noi alegem să trăim emoţia necunoscutului, a 
noului și a aventurii în care ne croim cărarea pe măsură 
ce înaintăm, devenind mai puternici cu fiecare pas.

Totul ţine de atitudine, vedem asta în fiecare zi. Și ceea 
ce ne motivează profund să ne menţinem vie atitudinea 
asta este unul dintre cele mai frumoase lucruri din 
viaţă: oamenii caută mereu oameni.

Aveţi încredere în această nevoie universală, timpurile 
grele nu doar că n-o pot face să pălească, ci o 
amplifică, așa acum se petrece și acum.

Oamenii au nevoie să simtă sprijin, afecţiune, empatie 
și ghidare, încurajare și povești de viaţă, povești de 
reușită care să-i inspire. Oamenii caută oameni pentru 
că atunci când chiar întâlnesc unii extraordinari ca voi, 
sunt impulsionaţi să-și trezească potenţialul.

În această perioadă, vorbiţi online cu oamenii și 
deschideţi-vă inima când vă spuneţi povestea despre 
afacerea Forever. Emoţiile nu cunosc bariere, trec, 
așa cum aţi văzut, ecranul digital, ne conectează 
la oricât de mare distanţă, șterg diferenţele și ne 
dau certitudinea că împreună suntem mai puternici, 
împreună suntem de neoprit.

Vă îmbrăţişăm cu drag şi vă aşteptăm cu bucurie 
la primul Success Day Online al companiei 
noastre!

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

Ce ştii despre tine este important. Ce faci cu tine 
însuţi este şi mai important. Iar în vremuri care ne 
testează tuturor calităţile, devine mai mult decât 
necesar să facem curajos trecerea de la potenţial 
la acţiune.

Asta se petrece când ne punem la treabă calităţile, 
mobilizăm forţele interioare și ne setăm mentalitatea de 
învingători în confruntarea cu dificultăţile.

În 21 de ani Forever România v-am văzut pe mulţi 
înflorind, renăscând și luându-vă avânt într-un fel în 
care nimeni din jurul vostru nu bănuia că este posibil. 
Ne-aţi arătat ce lucruri remarcabile se petrec când 
oamenii extraordinari își împlinesc potenţialul. Pentru că 
Forever are această capacitate – să scoată tot ce este 
mai bun din noi.

Am văzut și în ultimele luni, de când online-ul a fost 
singura scenă de desfășurare a muncii și a comunicării 
în echipa noastră – mulţi aţi făcut un salt uluitor, aţi 
crescut ritmul, aţi găsit soluţii și resurse de energie, de 
încredere, de răbdare.

Suntem mândri de puterea voastră de adaptare, de 
solidaritatea și perseverenţa voastră. Unii dintre voi, 
care înainte nu acordaţi prea multă atenţie online-ului, 
sunteţi azi chiar în ascensiune și v-aţi adăugat reușite 
uimitoare în afacere.

Evenimentele pe care le trăim ne cer tuturor să ieșim 
din zona de confort. Ceea ce contează este felul 
cum o facem – împinși de la spate, încordaţi, triști că 
suntem obligaţi să renunţăm la lucruri care ne plăceau 
- sau energici, cu un pas înaintea temerilor, înfruntând 
obstacolele cu un zâmbet larg, Forever. :) Iar dacă 
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În ultimele luni, cu toții am simțit impactul 
pe care oamenii îl au în viața noastră 
atunci când se gândesc în primul rând să 
îi ajute pe alții. Mulți dintre noi am fost 
izolați și am muncit de acasă pentru a 
contribui la încetinirea răspândirii unei 
pandemii care a afectat toate afacerile din 
lume. Însă în “spatele scenei” au fost și 
continuă să fie oameni curajoși dispuși să 
întindă o mână de ajutor acolo unde este 
nevoie.

Sunt medici și asistente care nu doar că 
furnizează un ajutor critic, dar se asigură 
că toți pacienții sunt îngrijiți corespunzător 
în fiecare zi. Sunt oameni în depozite sau 
șoferi de tiruri care asigură lanțul de 
aprovizionare cu produse în întreaga lume. 
Alții muncesc pentru a se asigura că 
rafturile din magazine sunt aprovizionate 
cu produsele de care avem nevoie zi de 
zi. Acești muncitori sunt cei care țin 
comunitățile unite.

În vremuri bune și rele, cei care reușesc 
să îi ajute pe ceilalți fac o treabă grozavă 
și o fac fără să aștepte atenție sau laudă. 

Printre aceștia, se numără o mulțime de 
membri din lumea Forever care lucrează 
la fabricarea, ambalarea și distribuirea 
produselor în întreaga lume, pentru a 
sprijini afacerile voastre Forever, sănătatea 
și starea de bine a familiei și 
consumatorilor voștri.

De aceea, știm cât de mult a însemnat 
pentru toți angajații Forever din depozitele 
și fabricile noastre să vadă și citească 
nenumăratele mesaje de sprijin venite de 
la voi de-a lungul ultimelor luni.

Continuați să vă manifestați recunoștința 
față de cei care păstrează nu doar 
Forever, ci și restul lumii în mișcare, chiar 
și atunci când vremurile sunt nesigure. De 
la angajații din magazine până la 
persoanele care livrează colete, nu ratați 
ocazia de a le mulțumi oamenilor care ne 
susțin, chiar și atunci când acest lucru 
înseamnă să se supună ei înșiși unui risc.

S-ar putea ca mulți dintre voi să fiți deja 
printre cei care întind o mână de ajutor – 
dacă sunteți, vă spun un mulțumesc din 

toată inima. Dacă nu vă aflați printre ei, vă 
provoc pe fiecare dintre voi să vă gândiți 
la modalități prin care să susțineți această 
cauză și să faceți viața cuiva mai ușoară. 
Poate fi vorba de gesturi simple - a 
cumpăra alimente pentru un vecin în 
vârstă, a suna un prieten cu care nu ați 
mai vorbit de mult timp sau a întreba în jur 
cum puteți fi de ajutor.

Amintiți-vă întotdeauna să faceți bine în 
jurul vostru, pur și simplu concentrându-vă 
pe lucrurile mici pe care le puteți face 
pentru alții. Indiferent dacă este o acțiune 
sau împărtășirea unui simplu gând pozitiv 
cuiva, ați putea fi mâna de ajutor care 
poate ridica pe cineva atunci când este 
jos.  

Continuați să zâmbiți,

Gregg Maughan 
Președinte, Forever Living Products

ne ridicăcare
pe toțiMâinile muncitoare

În vremuri provocatoare, este uşor să vă simțiți 
copleşiți sau să fiți descurajați de negativism. Însă, 
în vremuri potrivnice, sunt mai multe mesaje 
pozitive şi oameni dornici să ajute decât ați putea 
crede. Aceşti oameni ne ajută să trecem prin 
greutăți, nu pentru a fi lăudați sau recunoscuți, ci 
pentru că sunt pasionați să îi ajute pe alții.

4 Mesajul Preşedintelui Companiei

FOREVER | România & Republica Moldova | Mai 2020 | 253



Experimentează două produse speciale 
pentru ten într-un set unic, pe care ai ocazia 
să îl testezi la un preț preferențial în luna Mai              
(dar cu aceleaşi puncte credit).

Sonya Skincare Experience Pack este creat special pentru tine și 
conține două dintre cele mai căutate produse din gama Sonya:

 X Sonya Refreshing Gel Cleanser (un produs de curățare care 
are mult mai multe beneficii decât un simplu demachiant)

 X Sonya Refining Gel Mask (o mască unică, fără necesitatea 
clătirii, care hrănește și acționează atunci când dormi)

NOU! 
Sonya Skincare Experience Pack

De ce să alegi Sonya 
Skincare Experience 
Pack?

 X Set nou, în ediție limitată, exclusiv 
pentru luna Mai.

 X Testezi două produse cu adevărat 
unice, care au făcut furori printre 
consumatorii Forever încă de la 
lansare, iar rezultatele le simți pe 
pielea ta.

 X Ai un discount unic de 20% 
la preț, dar punctele credit ale 
produselor rămân neschimbate.

 X Îți poți mări echipa promovând 
acest set cu reducere și ajutând 
oamenii să le descopere 
beneficiile.

 X Poți organiza prezentări de 
produse cu acest set și le poți 
vorbi și despre celelalte produse 
din gama Sonya, pentru o îngrijire 
completă a pielii.

 X Poți organiza watch party-uri în 
care să testați în echipă produsele 
și să vorbiți despre beneficiile lor.

Sănătos și frumos – așa ar trebui să 
arate tenul tău în fiecare zi! Iar în luna 
Mai ai posibilitatea să îi oferi șansa la 
o îngrijire de cea mai bună calitate, 
totul la un preț avantajos pentru tine 
și clienții tăi.

Află de ce ai nevoie de aceste 
produse în îngrijirea personală și 
în afacerea ta și descoperă mai 
bine întreaga gamă Sonya dând 

click aici. 

Cod Set - 6057
P.C. - 0.188

PRV - 34,38 EUR
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Trecem printr-o perioadă de încercări şi ne întrebăm cum vor decurge lucrurile 
în continuare. Cum va evolua epidemia, cât de serioasă va fi criza economică, 
cum va fi afectat fiecare dintre noi? Cu toată avalanşa de informații la care 
avem acces ne simțim totuşi ... în ceață. O ceață destul de deasă, prin care e 
greu să înaintezi, darămite să zbori.

Cu toate astea, există oameni 
care zboară prin ceață. Sunt 
comandanții de aeronavă, pe 
care îi admir de fiecare dată când 
surprind o astfel de situație. Stau 
în apropiere de aeroportul Otopeni 
și, atunci când pământul se află 
în ceață, nu contenesc să admir 
curajul și dibăcia acestor oameni. 
Mi-i închipui la manșa avioanelor 
pe care doar le aud, nu le și văd, în 
timpul aterizării sau decolării. Cum 
reușesc să facă asta, de fiecare 
dată, în siguranță? 

Piloții sunt caracterizați de viziune, 
înțelegere, curaj și adaptabilitate. 

Instrumente de bord

Sunt trăsături care te pot ajuta și 
pe tine, în calitate de FBO, pentru 
a străbate aceste vremuri. Este 
important să înțelegi corect ce se 
petrece în jurul tău, să ai o viziune 
obiectivă, să te adaptezi rapid 
schimbărilor neprevăzute și să 
nu-ți pierzi curajul de a merge mai 
departe.

Pentru a-și valorifica aceste 
trăsături de caracter, piloții se 
bazează pe instrumentele de bord. 
Ele sunt aparate exacte, care nu te 
lasă la greu. Făcând o paralelă cu 
munca de FBO, îți propun câteva 
astfel de instrumente și trăsături 

personale care te pot ghida spre 
reușită, indiferent de contextul prin 
care treci:

Convingerea. Oamenii vor dori 
să se simtă bine și să arate bine 
și în viitor. Este o nevoie lăuntrică 
pe care vor căuta mereu să și-o 
satisfacă. Dacă vei pune accent 
pe avantajele oferite de produsele 
Forever pe aceste direcții, vei găsi 
în continuare clienți consumatori. 
Îi vei determina să cumpere dacă 
îți vei păstra convingerea interioară 
că produsele Forever îndeplinesc 
aceste nevoi. Felul în care vei 
vorbi și îți vei susține punctele de 
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vedere, tonul vocii și optimismul 
pe care îl vei degaja, tot acest 
complex de mesaje îi va încredința 
că fac o alegere bună.

Siguranța. Cu cât mai nesigură 
va fi perioada prin care vom trece, 
cu atât mai mult vor căuta oamenii 
puncte de susținere. De exemplu, 
să fie parte dintr-un grup ai cărui 
membri să-i simtă apropiați. Vor 
căuta să-și mărească imunitatea și 
să-și păstreze organismul în formă, 
pregătit pentru diverse amenințări. 
Ține cont de aceste aspecte în 
dialogul tău de vânzări și pune în 
lumină soluțiile oferite de Forever, 
care pot contribui la liniștea celor 
cu care vorbești.

Energia. Am observat în această 
perioadă un fenomen ciudat: o 
parte dintre cunoscuții mei au 
asimilat săptămânile de carantină 
cu un concediu forțat. Fie au 
considerat că e vremea să se 
relaxeze, fie au adoptat o atitudine 
mioritică, cu convingerea că ”asta 
e, n-avem ce face”. E complet 
greșit. Este o perioadă în care 
anumite resurse de timp și energie 
(de ex. cele legate de deplasări) 
pot fi canalizate către alte nevoi 
importante (de ex. ordine sau 
planificare). În niciun caz activitatea 
ta nu trebuie diminuată.   

Ritmul. Lucrând în mediu izolat, 
oamenii au tendința de a micșora 
ritmul activității, de a depune mai 
puțin efort, pentru că nu mai au 
cu cine se compara, nu îi mai au 
pe ceilalți aproape, ca să-i tragă în 
sus, să-i responsabilizeze și să le 
dea câte un imbold. Pentru a nu 
pierde pe acest front, planifică-ți 
corect și cu intensitate activitatea 
zilnică și ține-te de planul făcut. 
Ascultă muzică ritmată, fă mișcare 
periodic, păstrează-ți tonusul 
și energia ridicate, consumând 
produsele Forever potrivite.

Eficiența. Ponderea activităților 
s-a schimbat. De exemplu, 
întâlnirile față în față au fost 
înlocuite cu întrevederi video 
sau convorbiri telefonice. Dar de 

multe ori fenomenul însoțitor este 
procrastinarea. Oamenii stau la 
telefon cu orele, vorbind despre 
evoluțiile crizei, plângându-se de 
situațiile pe care le traversează, 
întrebându-se ce se va întâmpla 
în viitor. Pe de altă parte, în 
munca de zi cu zi gândurile lor 
sar la aspectele care-i apasă, 
trec haotic de la o sarcină la alta, 
se lasă întrerupți de lucruri puțin 
importante. E nevoie de putere 
de concentrare, voință și control 
pentru a conștientiza și evita 
aceste obiceiuri și a-ți păstra un 
nivel ridicat de eficiență în această 
perioadă.

Disponibilitatea. Probabil că 
acum depui mai mult efort pentru 
a-ți susține afacerea. Este posibil 
ca în viitor să faci mai multe 
vânzări, dar fiecare de valoare mai 
mică, ca să ajungi la același nivel. 
Poate că va trebui să stabilești mai 
multe întâlniri online de prezentare, 
și poate cu mai puțini oameni în 
același timp, pentru a sponsoriza 
același număr de persoane ca 
și înainte. Fă efort suplimentar, 
propune-ți de exemplu să ajuți mai 
mult – cu informații utile, garanții, 
materiale de marketing, mostre. 
Oferă clienților și membrilor echipei 
disponibilitate telefonică lărgită, 
chiar și în afara orelor de program. 
Fii acolo de câte ori este nevoie.

Deschiderea. Se petrec 
schimbări serioase în marketing și 
vânzări, iar multe dintre ele se vor 
permanentiza. Tehnologia va avea 
o pondere crescută în afaceri. 
Adoptând rapid aceste schimbări 
vei găsi căi noi de a face business. 
De exemplu, o parte dintre oameni 
erau reținuți sau declarau că nu au 
timp pentru a participa o întâlnire 
de prezentare. Dar acum le este 
mult mai ușor să o facă din fața 
laptopului, în intimitatea propriului 
cămin, fără a fi nevoiți să se 
deplaseze. Sunt șanse mai mari 
să-i convingi, dacă le oferi această 
alternativă. Același fenomen 
se întâmplă pentru comenzile 
online, transportul prin curier sau 
participarea virtuală la Success 
Day.

Încrederea. Valurile de 
evenimente din ultima vreme 
au dus la scăderea încrederii în 
anumite instituții, în informațiile 
primite online sau, uneori, chiar 
în propriile convingeri. În schimb, 
oamenii s-au arătat mai dispuși să 
creadă în ceea ce spun prietenii 
și apropiații, cei pe care îi cunosc 
și îi respectă. De aceea, în vânzări 
se va pune din ce în ce mai 
mult accent pe marketingul prin 
recomandări, care este practic 
esența afacerii Forever. Acest 
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fenomen merită valorificat, cu 
inteligență și discernământ. 

Optimismul. Oamenii sunt 
neliniștiți și temători în fața 
amenințărilor pe care le percep 
în mediul înconjurător. Ei primesc 
informații, analizează și trag 
concluzii. Dar o pot face cu 
discernământ. De exemplu, poți 
alege între a citi știri negative sau 
a le căuta pe cele pozitive (care 
sunt greu de găsit, pentru că 
nu atrag audiență). A fi optimist 
este, până la urmă, tot o alegere. 
Această alegere poate fi alimentată 
cu practici anti-depresie. Fă 
exerciții fizice, oxigenează-ți 
creierul și hidratează-ți organismul. 
Consumă produsele Forever 
care te ajută în această perioadă. 
Păstrează legătura cu oamenii 

pozitivi din viața ta. Vizionează 
comedii. Citește literatură pentru 
dezvoltarea personală. Practică 
un hobby. Dedică-te muncii și 
acțiunii, nu lăsa gândurile să te 
copleșească. Orientează-te către 
soluții, nu către probleme.

De multe ori, ceața se risipește în 
apropierea pământului. Fenomenul 
este prezent și la aterizarea 
avioanelor – piloții văd dintr-o dată 
pista și trebuie să se găsească 
în locul corect, la începutul căii 
de rulare, cu viteza potrivită și cu 
mâna pe manșă, pregătiți pentru o 
aterizare perfectă. 

CU ATITUDINEA CORECTĂ 
ȘI INSTRUMENTELE 
POTRIVITE, AFACEREA 
TA FOREVER VA TRECE 
PRIN ACESTE VREMURI 
TULBURI ȘI VA ATERIZA ÎN 
SIGURANȚĂ ÎN VIITOR. 

Ea va continua să existe 
şi să se dezvolte, iar tu te 
vei pregăti pentru o nouă 
decolare, spre a atinge 
niveluri superioare în Planul 
de Marketing, în dezvoltare 
individuală, în câştiguri 
financiare şi împliniri 
personale.

Consumă produsele 
Forever care te ajută 
în această perioadă. 
Păstrează legătura cu 
oamenii pozitivi din 
viața ta. 
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Simți nevoia unei provocări care să te scoată din 
zona de confort, să-ți forțeze limitele și în urma căreia 
să te simți mult mai plin de energie, mai în formă, 
cu o viziune mult mai clară asupra obiectivelor tale? 
Căutările tale se opresc aici!

Programul C9 este conceput pentru a te ghida pe 
drumul spre un nou TU, mai energic și mai plin de 
viață. Dacă îți dorești să obții rezultate vizibile, trebuie 
să începi întotdeauna de la atitudine și modul de a 
gândi. Cu C9 tu ești cel care deține controlul asupra 
corpului și stilului tău de viață, printr-un orar bine 
determinat pentru suplimente, mese cu un număr 
controlat de calorii, sugestii de exerciții fizice și rețete 
delicioase de cocktail-uri, prânz și cină.

Stăm mai mult acasă şi sedentarismul a început să se simtă din plin în viața 
noastră de zi cu zi. Poate că şi felul în care ne hrănim s-a schimbat şi am 
făcut, uneori, alegeri alimentare neinspirate şi nesănătoase care, combinate 
cu sărbătorile care tocmai au trecut, au lăsat urme în corpul nostru şi în starea 
noastră de spirit deopotrivă. Faptul că nu ieşim încă din casă nu înseamnă că 
nu trebuie să avem grijă de noi şi de felul în care arătăm. Chiar din contră! Să 
facem din grija pentru noi un obicei în rutina zilnică ne ajută să ne menținem 
în formă, optimişti, motivați şi ne pregăteşte pentru sezonul de vară care se 
apropie cu paşi repezi.

Așadar, îți dorești mai multă energie, mai puține 
kilograme, un stil de viață mai dinamic, obiceiuri 
alimentare sănătoase și o afacere pe val? De ce să 
alegi doar una, când le poți avea pe toate într-un 
pachet Forever care a făcut furori în toată lumea – 
C9?

Este momentul perfect să ne punem în mișcare nu 
doar corpul, ci și planurile pentru a arăta și a ne simți 
bine și pentru reușite pe linie în toate obiectivele 
Forever.

Poți să te simți mai bine și să arăți mai bine în doar    
9 zile? Cu siguranță, da!

Arăți mai bine, 
te simți mai bine 

în doar 9 zile!

9Produsul lunii
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Ce conține pachetul tău C9?
Gândit în jurul celui mai apreciat produs al nostru, 
Forever Aloe Vera Gel, acest program echilibrat 
din punct de vedere nutritional îți permite să vezi 
schimbări palpabile în numai 9 zile. Găsești în pachet 
o combinație atent gândită de produse care fac mai 
eficientă lupta cu kilogramele în plus.

FOREVER ALOE VERA GEL®

Gelul din interiorul frunzei de aloe susține digestia 
și sănătatea sistemului gastrointestinal. Îți poți 
personaliza pachetul C9 cu varianta preferată de gel. 
Dacă iubești gustul simplu, optează pentru clasicul 
Forever Aloe Vera Gel. Dacă preferi aromele fructate, 
Forever Aloe Berry Nectar, cu gust deopotrivă dulce și 
astrigent dat de combinația cu mere și merișoare, sau 
Forever Aloe Peaches, îmbogățit cu piure de piersici 
bine coapte la soare, sunt alegeri la fel de inspirate.

FOREVER FIBER®

Oferă un amestec brevetat de 5g de fibre solubile în 
apă, care ajută la menținerea senzației de sațietate.

FOREVER THERM®

Conține o combinație puternică de extracte din plante 
și vitamine care pot ajuta la susținerea metabolismului.

FOREVER GARCINIA PLUS®

Este un supliment alimentar conceput pentru reglarea 
senzației de foame și a metabolismului energetic. 
Conține crom, care contribuie la menținerea 
concentrațiilor normale ale glucozei în sânge.

FOREVER LITE ULTRA®

Disponibil în două arome, vanilie și ciocolată, acest 
shake delicios este o sursă bogată de vitamine și 
minerale și conține 17g de proteine la fiecare porție.

În plus, pachetul tău C9 mai conține:

Centimetru pentru măsurători corporale ca să poți 
ține evidența schimbărilor din corpul tău de-a lungul 
programului.

Broşură
Conține informații detaliate despre etapele 
programului, sugestii de exerciții fizice, tabel pentru 
înregistrarea măsurătorilor corporale, grafic cu orarul 
suplimentelor și rețete delicioase pentru prânz și cină.

Shaker
Pentru prepararea delicioaselor cocktail-uri cu Forever 
Lite Ultra.

Cum funcționează programul C9?
În primele 2 zile, vei consuma doar Aloe Vera Gel, 
shake-uri proteice și suplimente gândite să ofere 
organismului nutrienții de care are nevoie ca să 
funcționeze la capacitate maximă. Este momentul 
“restartului” organismului. E foarte important să te 
hidratezi corect și, dacă senzația de foame își face 
simțită prezența în aceste zile, simte-te liber să 
consumi alimente din lista de gustări prezentată în 
broșură.

În zilele 3-9, vei adăuga și câte o masă de 600 de 
calorii în programul zilnic, la prânz sau cină, în funcție 
de preferință. În broșură ai la dispoziție o mulțime de 
sugestii și rețete de mese delicioase, pe gustul celui 
mai pretențios gurmand.

Se recomandă un program de exerciții fizice ușoare 
în cele 9 zile. Nu este nevoie de antrenament riguros 
sau istovitor, mai ales dacă sportul nu se regăsea 
printre obiceiurile tale. Te poți plimba (cu măsurile de 
precauție necesare în această perioadă) sau poți, pur 
și simplu, să urci și să cobori scările, dacă locuiești 
la bloc, ori să faci mișcare ușoară în casă. Fii creativ 
și adaptează-te situației pe care o traversăm. Cu 
siguranță, vei găsi soluții când ești decis să reușești 
ceea ce ți-ai propus. 
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C9 
–  restart și pentru 

afacerea ta
De toate beneficiile C9 pentru a 
arăta mai bine și a ne simți mai 
bine suntem convinși cu toții, însă 
de multe ori ne confruntăm cu 
principala obiecție legată de acest 
pachet: “e scump”. Cel mai bun 
răspuns pe care îl poți oferi este, 
de fapt, o întrebare: “față de ce 
anume este scump?”- astfel poți 
începe să explici de ce programul 
C9 chiar nu este costisitor.

În primul rând, C9 nu este doar o 
simplă cutie cu câteva suplimente 
alimentare. Este rezultatul muncii 
complexe a unor echipe de 
profesioniști, care au studiat și 
au gândit ce produse să includă, 
ce mese sau exerciții fizice să 
recomande. Cum se „traduce” 
acest lucru din punctul de 
vedere al costurilor: o vizită la un 
nutriționist - minimum 150 de lei, 
un abonament la o sala de sport 
– minimum 200-250 lei/luna. Și 
iată că, deja, jumătate din costul 
pachetului C9 este justificat.

Apoi, la un simplu calcul pentru 
cele 9 zile, costul / zi este de 
10,85 euro + TVA (la Prețul 
Recomandat de Vânzare, dar 
acest cost scade în funcție de 
discount-ul personal pentru fiecare 
nivel din Planul de Marketing). 
În această sumă, avem atât 
suplimentele care constituie, în 
primele două zile, “alimentele” 
din meniu, cât și consultanță în 
nutriție, “antrenor” personal și, 
judecând și modul în care ești 
sfătuit să-ți observi transformările 
corpului, am putea spune chiar și 
consiliere psihologică.

Ce înseamnă toate 
acestea pentru afacerea 
ta?
• Vei arăta mai bine, te vei simți 

mai bine, iar cei din jurul tău 
vor observa asta și vei fi un 
exemplu pentru ei.

Vino alături de noi în 
comunitatea Forever F.I.T. 

România!

Forever România a creat o 
comunitate online, pe Facebook 

– Forever F.I.T. România, în 
care poți găsi sprijin, trucuri și 
informații utile de la persoane 
care au testat atât C9, cât și 

celelalte pachete din programul 
F.I.T. și care te pot ajuta să-i 
inspiri și pe alții să adopte un 

stil de viață sănătos.

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.

• Vei căpăta mai multă încredere 
în tine, iar acest lucru se va 
reflecta în toate acțiunile tale.

• Cele 0.470 p.c. ale pachetului 
C9 îți aduc aproape jumătate 
din punctul personal de care 
ai nevoie în fiecare lună pentru 
îndeplinirea statutului de Activ.

Sănătos, eficient, complet, tot ce 
ai nevoie pentru succesul tău... la 
mai puțin de 11 euro/zi!

Alege programul care ți 
se potriveşte
C9 este potrivit pentru oricine 
îşi doreşte o schimbare a 
obiceiurilor culinare şi a stilului 
de viață. Și reprezintă primul 
pas spre celelalte 3 programe 
F.I.T. Consultă graficele de mai 
jos ca să-ți faci o idee despre 
varianta de F15 care este cea 
mai indicată pentru tine.

11
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Când îți vine să renunți, 
aminteşte-ți de ce ai 
început!



Elena Moraru, Senior Manager calificat Eagle este, fără dar şi poate, exemplul 
Forever Business Owner-ului entuziast şi hotărât care s-a opus valului 
nefavorabil ce a cuprins lumea afacerilor din România în ultima perioadă şi a 
transformat luna Aprilie într-o reuşită frumoasă în echipa ei.

Ea a transformat vremurile pe care mulți le 
consideră nefavorabile în oportunități pentru 
oameni care aveau nevoie de produsele noastre 
mai mult decât oricând sau care așteptau o 
soluție pentru viitorul lor sau pentru a-și relansa 
cariera. Echipa ei și-a dublat numărul de 
persoane înscrise față de o lună normală. Cifrele 
demonstrează, dacă mai era nevoie, că nu 
contează ce se întâmplă în jurul tău pentru a reuși 
și că a fi alături de oameni este nu doar secretul 
succesului, ci și frumusețea afacerii Forever. În 
rândurile care urmează ne-a făcut bucuria de a 
ne împărtăși cum a reușit să pună succesul în 
față atunci când nimeni nu paria pe el.

Secretul succesului 
într-o lună atipică? 

Recrutarea!

12 Interviu Forever
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Mă numesc Elena Moraru, am 
fost profesor de matematică, însă 
am lucrat și în mediul privat în 
HR (resurse umane). Îmi plăcea 
ce făceam, însă voiam mai mult, 
știam că pot mai mult. Îmi doream 
acel ceva care să mă provoace și 
care să mă mulțumească financiar. 
Aveam tot felul de întrebări care nu 
îmi dădeau pace – “Oare hotărăște 
cineva cine să fie sărac și cine 
bogat? Cum ar fi să nu ai grija 
banilor?”. În momentul în care am 
văzut o postare pe Facebook a 
mentorului meu, Monica Costiță, 
a fost ca o revelație pentru mine: 
“Wooow, ce frumos ar fi”, mi-am zis.

Era o postare despre stil de viață, 
o postare în care își exprima 
bucuria de a lucra flexibil de 
oriunde își dorea. Avea o poză cu 
ea lucrând online, de la o teresă 
de pe malul mării. I-am scris că 
vreau și eu și de aici am început 
o frumoasă călătorie alături de 
Monica și Marian Costiță și de 
Cristina Cristache.

1. Împărtăşiți-ne puțin 
povestea dvs. şi cum a 

început călătoria Forever.

Da, am avut o lună excelentă, 
este și rezultatul muncii de lunile 
trecute, însă ce cred că a făcut 
diferența în echipa mea a fost 
setarea mentală. Pur și simplu, 
ne-am concentrat pe activități, 
nu a contat nici Paștele, nici 
pandemia în modul în care am 
abordat afacerea.

Ne-am gândit că este o perioadă 
foarte bună pentru noi, pentru 
că foarte mulți oameni caută 
soluții, foarte mulți antreprenori au 
afacerile blocate, ne-am gândit 
că putem să aducem o rază de 
speranță în viața oamenilor. Unde 

2. Ați avut o lună Aprilie 
excelentă în afacerea 

dvs. Felicitări! Cărui fapt s-a 
datorat creşterea frumoasă 
într-o lună considerată 
de foarte mulți cel puțin 
provocatoare?

îți pui focusul acolo crește, așa că 
în luna Aprilie s-a dublat numărul 
de înscrieri (dacă într-o lună 
normală sunt cam 35 de înscrieri în 
toată echipa mea, ei bine, în Aprilie 
au fost 70).

Pentru recrutare folosesc foarte 
mult social media, asta făceam și 
înainte. Ce am făcut în plus acum 
au fost postările gândite strict pe 
nevoile oamenilor și cu îndemn 
la acțiune. Am renunțat la acele 
postări de stil de viață, pentru că 
nu ar fi fost potrivite în contextul 
actual. Am fost mai aproape de 
prietenii mei de pe Facebook, 
le-am trimis mesaje: ‘’Bună, ce 
mai faci? Cum ești în perioada 
aceasta? Îți este afectat locul 
de muncă?’’. Multe dintre ele au 
condus către discuții de business.

Însă echipa a avut un aport uriaș 
în creșterea mea din luna Aprilie. 
Au crescut mult pentru că sunt 
partenere care dezvoltă afacerea 
și au înțeles importanța Recrutării, 

îmi calcă pe urme și sunt foarte 
mândră de asta. Abia aștept să le 
felicit pentru viitoarele calificări.

În primul rând, fac diferența 
între o persoană înscrisă pentru 
produse și una înscrisă să dezvolte 
afacerea, chiar dacă se pot 
schimba lucrurile cu timpul (mă 
refer la scopul pentru care s-au 
înscris). Așa că lucrez diferit: celui 
care vrea produse îi dau detalii 
despre acestea, îl mai invit la 
prezentări de produse (online) și 
îl mai țin la curent cu ce produse 
sau oferte apar și cam atât.

Cu un înscris care vrea afacerea, 
lucrurile se schimbă. Am câteva 
întâlniri cu el în care îi fac 
cunoscută revista “Primii Pași 
spre Manager”, îi prezint Planul 
de Marketing, vorbim despre 

3. Cum lucrați cu noii 
înscrişi? Aveți vreo 

strategie pentru a-i ține 
aproape?
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Programul este același ca înainte. 
Am întâlniri individuale cu oamenii 
noi și cu cei care sunt în calificări, 
am o întâlnire cu liderii din prima 
generație, unde încerc să aflu ce 

5. Cum arată o zi de 
lucru în aceste zile?

Este clar o perioadă în care trebuie 
să fim mai aproape ca oricând 
de echipă, însă înainte de toate 

6. Ce credeți că ar 
trebui să facă un lider 

în această perioadă cel mai 
mult pentru a-şi dezvolta 
afacerea şi a-şi menține 
echipa motivată?

În lunile care urmează, sunt 
alături de câteva fete din echipă 
care își doresc să se califice la 
nivel de Manager. Îmi doresc 
tare mult să călătorim împreună 
la evenimentele globale Forever. 
Iar pe plan personal, anul acesta 
țintesc calificarea la Chairman’s 
Bonus și calificarea de Safir.

7. Este clar. Sunteți pe 
un trend ascendent şi 

ne inspiră consecvența şi 
hotărârea dvs. De aceea, 
vrem să ştim ce urmează 
în palmaresul reuşitelor 
Forever pentru dvs. Care 
sunt obiectivele imediat 
următoare în afacerea dvs., 
dar şi pentru 2020?

Eu am echipă atât națională, 
cât și internațională, iar întâlnirile 
erau și înainte 95% online. Am 
un program de training fix, iar 
apoi se întâmplă să mai fixez 
anumite întâlniri, în funcție de ce 
au nevoie partenerele mele. Ne 
vedem pe Messenger sau Zoom 
și discutăm despre provocările și 
reușitele avute, căutăm împreună 
soluții, ne susținem și ne încurajăm 
reciproc; cred că asta e partea 
cea mai frumoasă în network 
marketing. În plus, înveți să te 
bucuri de reușitele celuilalt, iar 
legea atracției își face treaba și îți 
aduce și ție reușite. Forever este 
o afacere extraordinară în care nu 
ești niciodată singur, nici la bine, 
nici la rău.

4. Ce activități faceți 
cu echipa în această 

perioadă, în care totul se 
desfăşoară online, pentru a 
o ține aproape?

un lider ar trebui să aibă grijă de 
setarea lui mentală, pentru că 
gândurile sunt energie și indiferent 
ce crezi că spui sau nu la o 
întâlnire, energia ta scăzută sau 
negativă se va simți și astfel s-ar 
putea să faci mai mult rău decât 
bine. Un lucru pe care îl consider 
foarte important este dezvoltarea 
personală; pe lângă cărți și tot 
felul de materiale în această 
direcție, recomand și investiția 
într-un mentor, trainer sau coach. 
Este foarte important să lucrezi 
intenționat la mintea ta, pentru că ea 
îți produce rezultatele pe care le ai.

Recrutare și vânzare și pun mare 
accent pe visul lui și cum această 
afacere poate fi instrumentul ideal 
ca el să și-l împlinească. Sunt 
aproape de el până are primii 
parteneri de afacere și primii clienți.

se întâmplă în adâncime și astfel 
știu concret care sunt Activii, cine 
e aproape de Activ, cine a avut 
înscrieri și cine crește la Supervizor 
și chiar mai sus. Sunt permanent 
în contact cu tot ce se întâmplă în 
echipa mea.

Mai nou, urmăresc și calificările 
de Eagle, pentru că am deja 2 
Manageri și vreau să mă asigur că 
mergem împreună în America.
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15Echipa Forever România

„Acum mai bine de 20 de 
ani, ca proaspăt absolvent al 
Facultății de Medicină, am luat 
o decizie importantă, care s-a 
dovedit una dintre cele mai 
bune: m-am alăturat echipei 
Forever România. A fost o 
provocare multiplă pentru mine 
și familie: mi-am schimbat locul 
de muncă și ne-am mutat în alt 
oraș, Cluj-Napoca. Activitatea 
mea în cadrul companiei  o pot 
compara cu cea a unui nou-
născut: am făcut primii pași 
alături de noii mei colegi, am 
„crescut” împreună, am învățat 
împreună, evoluăm împreună. 
Și ca în orice familie au fost 
alături de mine, am fost susținut 
și îndrumat și de Country 
Managerii noștri, Dóra și 
Gábor. Ei au fost cei care m-au 
încurajat întotdeauna și au fost 
lângă mine.

Împreună cu Adi, Alex, Oana, 
cu care am format de la început 
echipa, și ceilalți colegi care ni 
s-au alăturat pe parcurs suntem 
uniți și la dispoziția FBO/
NC cu tot ce știm și putem 
și ne străduim să le oferim 
tot sprijinul nostru. În acești 
ani, am înțeles că să lucrezi în 
Forever nu înseamnă doar că 
dimineață începi programul 
și la sfârșit pleci acasă, ci că 
sprijinul constant oferit FBO 
face mai ușoară atât activitatea 
lor, cât și a mea și a colegilor 
care lucrează în centrele de 
distribuție și nu numai. Ajutorul 
oferit de noi este apreciat, 
pentru că fiecare comandă 
procesată, fiecare colet care 
ajunge la un FBO de la noi 
este o cărămidă pe care și 

noi o punem la reușitele lor 
și la succesul companiei în 
România. Iar cuvintele, gesturile 
de mulțumire și aprecierile lor 
îmi umplu sufletul, mă fac să fiu 
mai bun și mai împlinit. Mă ajută 
în realizarea idealului meu de a 
fi de ajutor semenilor mei. Asta 
mi-am dorit când am devenit 
medic și astfel am șansa de a fi 
de folos în continuare.                      

Alături de colegii mei din 
depozitul din Cluj-Napoca 
am avut șansa de a cunoaște 
numeroși  FBO/NC și de a oferi 
sprijinul nostru tuturor oamenilor 
minunați care ne-au vizitat și pe 
care îi așteptăm nerăbdători să 
revină mereu, să ne revedem 
sănătoși. În această perioadă, 
ne lipsesc prezența lor, vorbele, 
zâmbetele, chiar dacă ne auzim 
la telefon sau comunicăm 
electronic. Am fost alături unii 
de alții foarte mulți ani și ne 
dorim să-i ajutăm în continuare 
cum putem mai bine. 

Este important ca munca şi 
efortul FBO să fie susținute 
cât mai mult posibil, pentru 
că bucuria reuşitelor lor este 
şi a noastră. 

M-am bucurat și mă bucur 
în continuare pentru fiecare 
FBO care este recunoscut 
la Success Day, fie pentru o 
calificare la nivelul de Asistent 
Supervizor, fie pentru a primi 
un cec Chairman’s Bonus sau 
insigna de Manager. Datorită 
acestor oameni minunați am 
devenit mai încrezător, mai 
înțelept.

András, Csongor, Ilka, Kata 
și Szabolcs (Echipa Forever 
din Cluj) sunt mereu pregătiți 
să ofere ajutorul lor și să fie 
aproape de FBO. Depozitul 
din Cluj a fost primul deschis 
în România după cel din 
București, iar experiența 
acumulată în timp acolo m-a 
ajutat să fiu promovat în poziția 
de Manager de Operațiuni în 
companie, care mi-a oferit 
șansa de a fi astfel mult mai 
aproape de colegii mei din 
celelalte depozite din țară, 
care sunt mereu „în prima linie” 
atunci când este nevoie de ei 
și de la care am învățat multe 
lucruri noi.                

Chiar dacă tebuie să facem față 
unor noi timpuri în dezvoltarea 
afacerii noastre, echipa Forever 
România este dedicată FBO/
NC și hotărâtă să transforme 
provocările în oportunități, 
pentru ca împreună să 
construim succesele lor.

Fiți siguri că aveți tot 
sprijinul nostru şi în viitor!”

Balló János Barna, 
Manager Operațiuni Forever România
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16 Forever Inspirație 

Toată lumea se străduieşte să aibă succes. Iar 
în ziua de astăzi, când ştirile negative sunt mai 
numeroase decât cele pozitive şi eşti nevoit să stai 
mai mult în casă, succesul şi împlinirea pot părea 
tot mai departe de tine. Să te simți împlinit şi să fii 
perceput ca o persoană de succes reprezintă un 
vis care cuprinde întreaga planetă. Și totuşi, foarte 
mulți oameni au încă dificultăți când trebuie să 
definească ce înseamnă succesul pentru ei înşişi.

Dacă nu definești succesul în 
termenii tăi, s-ar putea să sfârșești 
prin a alerga după versiunea altcuiva 
despre succes. Sigur, există câteva 
noțiuni comune ale reușitei, cum ar 
fi să ai propria casă, să conduci o 
mașină frumoasă și să te bucuri de 
libertatea financiară de a călători și 
a-ți face timp pentru tine și familia 
ta. 

Există, însă, repere ale succesului 
care presupun să gândești dincolo 
de bani. Când te-ai gândit ultima 
dată la lucrurile care te fac fericit 
acum, în prezent? Este o întrebare 
foarte bună pe care să ți-o pui, 
pentru că, dacă nu știi ce te face 
fericit în absența banilor, cel mai 
probabil nu vei ști să recunoști 
fericirea atunci când ți se întâmplă. 

Autorul și cercetătorul de la Harvard 
Shawn Achor spune, în cartea 
sa “Arta fericirii”, că oamenii care 
prioritizează fericirea în detrimentul 
câștigurilor financiare sunt mai 
susceptibili de a atinge succesul 
în definiția lui clasică. Achor și 
cercetătorii lui au descoperit că 
banii nu cumpără fericirea. Dacă 

ești capabil să te simți fericit și să 
duci o viață fericită acum, ești pe 
drum spre succes, indiferent cum îl 
definești. 

Cum se schimbă astăzi 
definiția succesului

În trecut, să ai un loc de muncă 
stabil, pentru o perioadă lungă de 
timp, în care să avansezi ierarhic 
era o viziune des întâlnită despre 
succes. Și până la urmă de ce nu?! 
Era o cale sigură spre a-ți cumpăra 
propria casă, a te bucura de 
libertate financiară și a avea o viață 
de familie liniștită.

Dar vremurile și piața locurilor 
de muncă se schimbă. Trăim o 
perioada în care joburile care odată 
păreau stabile, astăzi nu mai există, 
iar toată viața noastră s-a mutat 
în casă și în online. Tehnologia 
avansează rapid, iar internetul le 
oferă oamenilor mult mai multe 
oportunități să devină antreprenori 
și să-și creeze un stil de viață 
care nu mai gravitează în jurul 
programului de la 9 la 5 și care le 

oferă oportunitatea de a-și lua viața 
în propriile mâini. Iar acest lucru 
schimbă inclusiv felul în care oamenii 
definesc succesul.

Nu mai este totul despre salariu, 
funcție sau posesiuni. Oamenii 
definesc astăzi succesul în termeni 
precum împlinire personală, echilibru 
între job și viața de familie, timp liber, 
flexibilitate și dezvoltare personală. 
Dacă nu ai privit încă aceste lucruri 
ca măsuri ale succesului, poate ar 
fi timpul să începi. Este perioada 
ideală sa treci la reflecție și să îți dai 
seama ce îți dorești. 

Cum poți să redefineşti 
conceptul personal despre 
succes

Călătoria spre succes e una 
personală. În lumea de astăzi, 
mai mult decât oricând, suntem 
bombardați cu imagini și noțiuni 
despre cum ar trebui să arate 
succesul. Dar se potrivesc acestea 
cu viața pe care ți-o dorești? 
Schimbându-ți modul de gândire și 
fiind sincer cu tine însuți cu privire la 

Redefinește-ți 

succesul 
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lucrurile care sunt importante pentru tine, 
îți poți redefini noțiunea de succes. Când 
faci asta, succesul devine o imagine de 
ansamblu despre împlinire, dezvoltare și 
mulțumire. 

1. Calitatea muncii tale:
Gândește-te la munca pe care o 
faci nu neapărat din punctul de 
vedere al salariului sau funcției, ci 
din perspectiva impactului pe care 
îl ai în viața altora. Îi ajuți pe oameni 
să găsească soluții și să devină 

mai productivi? Poate le prezinți 
clienților produse care le îmbunătățesc         

într-adevăr calitatea vieții. Indiferent 
ce muncești, gândește-te cât de mult 

bine faci pentru cei din jurul tău dând 
semnificație și sens vieții lor. 

2. Flexibilitate:
Abilitatea de a găsi echilibrul între viața personală și 

cea profesională este un factor important de măsurare 
a succesului. Să ai libertatea să muncești de-acasă sau 
să petreci mai mult timp făcând ceea ce îți place sau 
fiind în preajma oamenilor pe care îi iubești este un lucru 
neprețuit. 

3. Dezvoltare personală:
Când te-ai așezat ultima dată liniștit și te-ai gândit cât 
de mult ai crescut, personal și profesional, în ultimii ani? 

Dacă mintea ta este ocupată numai să se gândească 
unde vrei să fii, e ușor să uiți toate lucrurile pe care 
le-ai făcut ca să devii mai inteligent, mai experimentat 
și mai de încredere. Toate abilitățile pe care ți le-ai 
dezvoltat de-a lungul drumului, cunoștințele pe care 
le-ai dobândit și oamenii pe care i-ai primit în viața ta 
reprezintă factori de măsurare a succesului personal.

4. Evită capcana comparațiilor:
Astăzi, mai mult ca niciodată, este foarte ușor să ne 
lăsăm prinși în jocul comparațiilor. Indiferent că te uiți 
la televizor, răsfoiești o revistă, te plimbi pe stradă sau 
ești activ în social media, nu poți să eviți ideile despre 
succes pe care le fac alții publice.  Nu pleca de la 
premisa că viața altora e perfectă. Cel mai probabil și 
ei se confruntă cu aceleași provocări ca tine. Numărul 
de like-uri adunate la o postare nu este un indicator 
despre cât de mulțumit sau împlinit este prietenul tău 
cu adevărat. Ceea ce vezi tu reprezintă doar părțile 
bune ale vieții lui.

Să te compari cu alții nu face decât să reducă la 
tăcere vocea ta interioară, cea care știe de ce ai nevoie 
cu adevărat ca să te simți un om de succes. Când 
lucrurile se întâmplă așa, de fapt alergi după versiunea 
altcuiva despre succes, un drum cu un singur sens 
spre dezamăgire. Important este să îți stabilești tu care 
este definiția succesului și să acționezi zilnic în acest 
sens. Creează-ți un panou al visurilor tale, indiferent cât 
de mari sau mici sunt și lasă-l să te motiveze zilnic în 
activitatea ta. 

Cum îți vei defini     
                   

       succesul?
Vei accepta provocarea să pui fericirea şi 
împlinirea personală pe primul plan şi îți vei 
aminti că succesul nu trebuie să fie o cursă spre 
vârf? Parcurge drumul în ritmul tău şi cu propriul 
concept despre succes în minte. Rămâi onest cu 
tine însuți şi profită la maximum de călătorie.



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

CLUB100

CLUB60
Vajda Katalin Marian & Dr. Monica Costiță

Elena Moraru

Daniel & Maria Parascan

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Carina & Sebastian Iacătă 

Valentina Chelu

Nagy Ernő & Irma 

Angela & Valentin Gherghe

Silviu Ursu

Aurel & Veronica Meşter

Viorica & Viorel Moca

Marinela Tuțuleasa

Monica & Cristian Lepădatu

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

Vajda Katalin 
Marian & Dr. Monica Costiță 
Elena Moraru 
Daniel & Maria Parascan
Valentina Chelu
Carina & Sebastian Iacătă 
Nagy Ernő & Irma 
Angela & Valentin Gherghe
Silviu Ursu
Monica & Cristian Lepădatu 
Violeta Loredana Gânbuțan 
Marius & Milentina Marcus 
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Niculina Ștefana 
Csoma Josif & Melinda 
Rafael-Valer Loghin 
Niculina & Viorel Ciuchea 
Ionuț & Georgiana Stroe
Elena Stochiță
Viorica & Viorel Moca

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

Top Forever 19

P.C. totale

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

Vajda Katalin
Aurel & Veronica Meșter 
Gizella & Marius Botiș 
Maria Pop
Camelia Dincuţă
Daniel & Maria Parascan
Ionuț & Georgiana Stroe 
Marian & Dr. Monica Costiță
Marius & Milentina Marcus 
Nagy Ernő & Irma
Romina Doran 
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Dr. Cristina & Gabriel Cristache 
Carina & Sebastian Iacătă 
Kele Mónika
Elena Moraru
Ramona Vingan
Derzsi Etelka & Sámuel 
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi 
Tatiana & Florin Gonț

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
Vajda Katalin



STIMULENTUL 1 
Bandi Attila & Izabela
Viorica & Neculai Bărdașu
Rodica & Ghiță Codoban
Marian & Dr. Monica Costiță
Vasilica 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
Kele Mónika
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 Șerban
Szabó Éva
Ulbrecht Susana & Gavril
Petru & Emilia Trușcă

STIMULENTUL 2
Camelia Dincuţă
Marius & Milentina Marcus
Nagy Ernő & Irma
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Constantin & Tania Popa
Ionuț & Georgiana Stroe
Marinela Tuţuleasa
Ramona Vingan
Szabó József

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

20 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

Loredana Blaga Voslabeni, HR Asztalos József Attila

Viorica Delia Bocea Craiova Ioana Bizera

Eugenia Adriana Burescu Oradea Maricel Beniamin Blaga & Viorela Viorica

Todorica Aurora Chiciudean Bistrița Daniel & Ligia Cifor

Elena Constantin Petracheaoaia, IF Haidița Baștavela

Daniela Florica Crăiță Oradea Elena Moraru

Csato Bernadett Odorheiu Secuiesc, HR Vajda Katalin

Alina Ilinca Dabugeanu Pitești Constanța & Dănuț Mei-Roșu

Alexandru Duma Baia-Mare Valer Ioan Pop

Cateluța Gheorghiu Sinaia Tatiana & Florin Gonț

Illes Erika Miercurea-Ciuc, HR Illes Ildikó

Sergiu Nuțu Popovici Sighetu-Marmației Liliana Tivadar

Daniela Sîngeorzan Bistrița Aurel & Veronica Meșter

Ionela Alexandra Tudor Călărași Vasilica & Nicolai Tudor

Oana Maria Vlase Urziceni Romina Doran

Elena Gidilica Miorița, Rep. Moldova Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Calificările lunii aprilie

Nume Localitate Sponsori

Marius Dorel Gîrbo Cluj-Napoca Ioana Dana Marin

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.

Felicitări 
calificaților!



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

Supervizor Localitate             Sponsori

Luiza Neamţu                               Oradea                            Rodica & Ghiţă Codoban
Roxana Mihaela Tantana              București                            Elena Moraru
Mariana Prinose                           București                            Valentina Chelu
Ioana Nica                                    București                            Ionuț & Georgiana Stroe

22 Calificările lunii aprilie
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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 şi adresele tuturor Centrelor de Distribuție Forever de pe foreverliving.ro

Info 23

Forever Living Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

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

 0723.603.556, 
    0726.332.140, 
    0726.332.157,  

 0726.332.178;
 aviatorilor@foreverliving.ro

23 
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Asistent Supervizori Forever Business Owners care au obţinut 2 p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Nume Localitate

Achim, Rodica Oradea

Agapie, Lucia Ana Grinties

Alecu, Florinda Constanta

Alexandru, Marilena Brasov

Alexe, Cristina Mihaela Murfatlar

Andor, Adrian Florin Oradea

Andrei Lazaroiu, Ana Maria Bucuresti

Andries, Maria Bucuresti

Artene, Timeea Iuliana Dej

Azis, Enis Agigea

Baiasz, Ana Sighetu Marmatiei

Bajkuj, Krisztina Covasna

Bakk, Andrea Emese Odorheiu Secuiesc

Balazs, Erika Daniela Baia Mare

Balazsi, Agnes Cluj-Napoca

Banut, Irina Cisnadie

Banutoiu, Paula Bechet

Barabas, Zoltan Odorheiu Secuiesc

Barcan, Daniela Bacau

Barta, Jutka Irma Cetariu

Bartalis, Csilla Remetea

Bartalis, Ilona Ulcani

Bejan, Aurel Gepiu

Bene, Andrea Lemnia

Berciu, Georgiana Perisoru

Bereczki, Delia Uihei

Bernat, Rahela Unciuc

Berzegheanu, Adelaida Diana Timisoara

Beschiu, Ramona-Irina Petresti

Bivol, Lucia Ialoveni, R. Moldova

Blaga, Ciprian Voslobeni

Blaga, Mihai Fagaras

Nume Localitate

Bodean, Doinita Sanda Bucuresti

Bodi, Ingrid Szevilia Catalina

Bogosi, Krisztina-Melinda Oradea

Bologh, Valeria Ana Simleul Silvaniei

Boriceanu, Razvan Brasov

Bors, Claudiu Bogdan Letea Veche

Bors, Zoltan Miercurea Ciuc

Borza, Mircea Alin Sambateni

Botez, Simona Petronela Perieni

Botezatu, Anna Ramnicu Valcea

Branduseriu, Catalina Eforie Nord

Bretan, Ramona Satu-Mare

Bucur, Cristian Sangeorgiu De Mures

Buda, Timea-Hilda Oradea

Buduru, Oana Liana Giurgiu

Bungardean, Petruta Zau De Campie

Bura, Amalia Ana Sighetu Marmatiei

Buzatu, Ionut Gologanu

Buzea, Cristina Bucuresti

Cacuci, Cosmina Valea Crisului

Cada, Carmenica Moinesti

Cadar, Hajnalka Timisoara

Carletz, Luminita Iosifalau

Catarig, Florina Mihaela Bistrita

Chercheja, Ecaterina Nisporeni, R. Moldova

Chersan, Irina Bucuresti

Chiper, Ana Anca Pascani

Chirila, Mihaela Maria Baia De Aries

Chis, Razvan Baia Mare

Chitic, Irina Alexandra Bacau

Chiturlea, Ionela Darmanesti

Chiujdea, Ramona Fagaras
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Nume Localitate

Cindea, Aureliana-Cristina Recas

Ciobanu, Monica Bucuresti

Ciocanel, Florentina Tantava

Cirja, Mariana Timisoara

Ciutacu, Victor Cristian Dori Braila

Codrea, Alexandra Sighetu Marmatiei

Coman, Anabella Targu Mures

Condratov, Daniela Tulcea

Corbeanu, Carmen Iancu Jianu

Cosarca, Cristina Calarasi, R. Moldova

Cosma, Cristina Maria Satu Mare

Costinas, Cristian Baia Mare

Cotet, Domnica Bucuresti

Crasuc, Andreea Crasna Viseului

Cristea, Nicoleta Arad

Crivat, Smarandica Focsani

Cureleac, Liuba Mariana Rona De Sus

Cuzman, Avram Lipova

Czumbil, Simona Cristina Satu Mare

Darau, Sandy Belatris Ineu

Deac, Mireal Adina Muntele Baisorii

Decsei, Denisa Oradea

Deszke, Csaba Turia

Dinca, Ileana Larisa Com. Diosti

Dirlea, Iulia Brasov

Dobrescu, Andreea Brasov

Domocos, Mihaela Oituz

Dorobat, Valentina-Veronica Cioranii De Jos

Drinceanu, Ionela-Alina Constanta

Duma, Simona Baia Mare

Enache Tiriachiu, Alexandra Maria Bucuresti

Enescu, Andreea Cristina Ploiesti 

Feher, Andrada Oana Odoreu

Fekete, Gyongyi Leordeni

Nume Localitate

Fieraru, Mariana Constanta

Filip, Emanuel Seini

Florea, Bogdan Fagaras

Frinc, Augustina Titu

Gati, Beata Satu Mare

Gavris-Todinca, Veronica Sighetu Marmatiei

Ghencea, Daniel Bucuresti

Gherta, Olga Chisinau, R. Moldova

Gidioi, Niculina Piatra Neamt

Giontaru, Stefan Bucuresti

Gisca, Elena Edinet, R. Moldova

Gluh, Natalia Causeni, R. Moldova

Gratianu, Ana Bacau

Grigoras, Brandusica Marginea

Grigore, Marius Maracineni

Grigore, Valentina Com.Rascaeti

Gug, Sergiu Marius Oradea

Hagiu, Ionela Brosteni

Haras, Florica Galati

Horotan, Beata Satu Mare

Hoza, Ana Rona De Sus

Hueci, Catalin Mihai Targoviste

Hulea, Lamiita Botosani

Iancu, Bibiana Faraoani

Ianos, Laura Timisoara

Ilascu, Maria Iasi

Ilie, Adrian Ploiesti

Ioja, Ioana Iuliana Bacau

Ion, Gabriel Cioranii De Sus

Ionita, Elena Magurele

Iordache, Simona Ploiesti

Ivan, Lucica Cermei

Jakab, Noemi Sancrai

Jipa, Filica Constanta
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Nume Localitate

Jurca, Livia Roxana Salonta

Kacso, Regina Izabella Gheorgheni

Karda, Zoltan Ineu

Kasa, Magdolna Targu Mures

Kiss, Bernadett Odorheiu Secuiesc

Komporaly, Levente Herculian

Kovacs, Timea Valea Lui Mihai

Kozma-Sipos, Robert Danesti

Lazar, Adam Odorheiu Secuiesc

Lazar, Laviniu Cluj-Napoca

Lazar, Maria Beata Gheorgheni

Lehaci, Oana Mihaela Pojorata

Luca, Stefania Cluj-Napoca

Lungu, Victoria Briceni, R. Moldova

Magurean, Calin Gavril Maieru

Magyari, Iulia Madalina Deva

Maiuru, Georgiana Craiova

Maran, Nicanor Ioan Oradea

Marchis, Madalina Andrada Bocsig

Marian, Anda Mihaela Brasov

Maroiu, Ancuta Ramnicu Valcea

Matei, Ioana Bistrita

Mazilu, Marilena Pitesti

Meltzer, Katalin Petra Targu Mures

Mihai, Florina Poienarii Apostoli

Mihai, Mariana Craiova

Mihalache, Adriana Margareta Botosani

Mihalascu, Valentina Galati

Mihaly, Ildiko Santimbru

Minea, Florenta Bucuresti

Mirauta, Irina Ilva Mica

Misici, Ileana Sangeorgiu De Padure

Mitache, Emanuela Bucuresti

Nume Localitate

Mitu, Carolina Chisinau,  R. Moldova

Moisoiu, Lucia Elena Targu Mures

Muj, Loredana-Maria Nadlac

Munteanu, Alexandra Bucuresti

Munteanu, Lenuta Braila

Mustea, Alexandru Iasi

Nagalisov, Tatiana Dubasari, R. Moldova

Nagy, Attila Sangeorgiu De Padure

Nagy, Renata Krisztina Simleul Silvaniei

Nagy, Valentina Marina Botiz

Neacsu, Georgiana Mamaia

Neag, Teodor Vladimirescu

Negoita, Ileana Ramnicelu

Negru, Anca Maria Doba

Negrusa, Loredana Doris Bistrita

Nica, Ileana Alba Iulia

Nicolae, Radita Mihailesti

Nicolae, Simona Lenauheim

Oajdea, Ramona-Anda Husi

Oanca, Denisa Elena Dobresti

Palcu, Ioana Andreea Tarnaveni

Pasca, Angela Ioana Simleul Silvaniei

Pasculea, Alina Popesti-Leordeni

Peli, Eszter Miercurea Ciuc

Periat, Cristina Elena Timisoara

Pestesan, Ancuta Ioana Bistrita

Petrut, Daciana Oradea

Ples, Stefania Bucuresti

Poiana, Vladislava Chisinau,  R. Moldova

Pop, Ioan Aurel Targu Mures

Popescu, Mihaela Slatina

Postolache, Daniela Braila

Preda, Alina Florentina Bradu
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Nume Localitate

Predoi, Paula-Alexandra Botoroaga

Purice, Monica Cristina Navodari

Put, Andreea Claudia Nadlac

Radu, Carmen Ramnicu Sarat

Raicu, Florentina Bucuresti

Raileanu, Magdalena Iasi

Rebleanu, Estera Giurgiu

Rednic, Liliana Baia Mare

Rotaru, Mihaela Lespezi

Ruge-Martin, Andreea Floriana Oradea

Sabau, Anca Cristina Oradea

Savin, Andreia-Ionela Com. Rediu

Seilscan, Darius Izvin

Serban, Cornelia Valentina Cluj-Napoca

Siderias, Amalia Sibiu

Silivestru, Larisa Buzau

Sime, Laura Oradea

Simion, Andrei Purani

Simion, Mirela Ploiesti

Smerea, Cristina Roman

Sontea, Florentina Targoviste

Staicut, Dana Ionela Bucuresti

Stancu, Andreea Campulung

Stefan, Alina Bucuresti

Stefanescu, Nicoleta Bucuresti

Stere, Marilena Constanta

Stoian, Aurelia Bucuresti

Sultana, Alina Titu

Szakacs, Renata Miercurea Ciuc

Szocs, Tibor Odorheiu Secuiesc

Tabara-Savitchi, Cristina Nisporeni, R. Moldova

Tanasa, Angela Florina Felnac

Tanase, Ioana Pitesti

Nume Localitate

Tanase, Mioara Ziduri

Tane, Monica Bucuresti

Taralunga, Elena Bacau

Tekse, Erzsebet Ciucsingeroiu

Tica, Maria Liliana Sebis

Ticleanu, Catalina Valea Ramnicului

Tifrea, Crina Gabriela Toplita

Tingey, Maria Satu Mare

Tiponut, Alexandra Sanmartin

Toader, Monica Ioana Mihai Viteazu

Toma, Claudia Arad

Toma, Cristina Maria Elena Dezna

Tudor, Andrei Corni

Tudose, Iulian-Adrian Suta Seaca

Tulit, Alpar Miercurea Ciuc

Turcan, Lina Briceni, R. Moldova

Turcu Chivaran, Camelia 
Monica

Saveni

Turda, Elena Adriana Nasaud

Turturica, Cristina Glodeanu Sarat

Udrea, Adina Mosnita Veche

Ureche, Maria Adela Maieru

Ursu, Bernadett Arad

Urziceanu, Maria-Madalina Craiova

Usvat, Patricia Bianca Oradea

Vaida, Mirela Cristina Suceava

Vanta, Bianca Biharia

Varga, Renata Orsolya Valea Lui Mihai

Vlad, Maria Reghin

Voicu, Gabriel Cluj-Napoca

Vrinceanu, Florentina Mizil

Zamfir-Kalogirou, Cristina Bucuresti



Balancing Toner
 

aduce VARA 
pe chipul tău!

Tenul tău spune un „DA” hotărât acestui produs 
considerat de specialiști       
secretul mai puțin știut 
al frumuseții pielii. Este 
un deliciu nutritiv şi 
hidratant pentru ten.
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