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Forever Vision – privește
viitorul cu ochi buni
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Este amuzant cum cele mai simple povești ne pot modela și
ghida pe măsură ce avansăm în viață. O să îmi amintesc
mereu o poveste pe care am auzit-o când eram mic despre
o mamă crab care voia ca fiul ei să meargă drept și nu
lateral. Credea că dacă ar putea merge drept, precum alte
animale din ocean, îi va fi mai ușor să se adapteze.

Mama crab nu se putea abține să nu
observe cum își trăiau viața alte creaturi.
Dacă ar fi putut ca ea împreună cu fiul ei
să urmeze exemplul lor, viața lor ar fi fost
mai ușoară. S-ar fi integrat mai ușor și ar fi
trecut neobservați de prădători. În plus,
nu ar mai fi fost nevoiți să răspundă
tuturor la întrebarea de ce au un mers atât
de ciudat.

CA MEMBRU AL FAMILIEI FOREVER,
ȘTII CUM ESTE SĂ MERGI PE CALEA
TA, CHIAR DACĂ MULȚI PAR SĂ
MEARGĂ ÎNTR-O DIRECȚIE DIFERITĂ.
Ușor influențabil, tânărul crab era
nerăbdător să-i facă pe plac mamei sale și
a rugat-o să-i arate cum să lupte cu
propriile instincte și să nu mai meargă
lateral. Cu toate acestea, oricât de mult a
încercat, a reușit doar să se miște lateral
și orice tentativă de a merge drept a
făcut-o să cadă.
Lecția pe care cei mai mulți oameni o
învață din această poveste este să
conduci prin puterea exemplului. Nu te
poți aștepta ca alții să facă ceva ce tu nu
poți sau nu vrei să faci. Este un sfat

grozav, pe care toți ar trebui să-l urmăm,
dar cred că există și alte învățături în
această poveste.

fiecare zi – sau poate caută o oportunitate
să încerce ceva diferit și să cunoască
oameni noi.

Ca membru al familiei Forever, știi cum
este să mergi pe calea ta, chiar dacă mulți
par să meargă într-o direcție diferită.

Mama crabului și-a dorit ca fiul său să se
integreze în mediul celorlalte creaturi ale
mării pentru că este mai sigur să te
”amesteci” în mulțime și să urmezi
această cale. Dar a învățat o lecție
importantă – nu stă în natura tuturor
oamenilor să urmeze aceeași cale cu a
altora.

Călătoria ta poate că nu seamănă cu a
altcuiva, dar în fiecare zi crești ajutându-i
pe alții să arate mai bine, să se simtă mai
bine și să-și îmbunătățească viața prin
această oportunitate incredibilă. Vor exista
întotdeauna oameni în viața ta care vor
pune la îndoială calea pe care ai ales-o și
te vor întreba de ce nu ai ales să mergi pe
un drum mai tradițional. Nu-ți fie teamă să
explici de ce ești parte din Forever.
Vorbește despre cum Forever te ajută să
muncești pentru visurile tale, indiferent
dacă acestea sunt legate de sănătate și
stare de bine sau pentru a trăi o viață mai
bună.
Unii dintre ei vor continua să se îndoiască
de tine și asta nu e o problemă. Alții vor
urmări ceea ce faci și vor găsi ceva ce
doresc să schimbe în viața lor. Poate că
sunt în căutarea unor produse care să îi
ajute să se simtă și să arate mai bine în
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Forever este un loc în care fiecare poate
merge pe calea lui. Avem libertatea de a
decide cum vrem să arate viața noastră și
o familie globală alături de noi, care este
mereu dornică să ne ajute în acest sens.
Rămâi întotdeauna sincer cu tine însuți și
mergi cu mândrie pe calea ta. Deși
călătoria ta poate nu seamănă cu a altora,
nu există limite asupra locurilor în care te
poate duce.
Mereu al vostru,

Rex Maughan
CEO, Forever Living Products

Mesajul Country Managerilor
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Puteți fi un exemplu
strălucit
Ne aflăm chiar la jumătatea unui an cum n-am
mai trăit niciodată, nu doar noi, în marea
familie Forever, ci întreaga omenire. Iar ceea ce
înţelegem acum, în această intersecţie de timp,
contează hotărâtor pentru următoarele şase
luni.
Suntem impresionați de tot ceea ce aţi reuşit în
perioada dificilă prin care am trecut primăvara
aceasta. Bilanţul arată rezultate bune şi foarte bune
pentru mulţi dintre voi. V-aţi mărit echipele, v-aţi
crescut afacerea lună de lună. Mulţi lideri aţi fost pe
baricade şi oamenii voştri au primit toată susţinerea,
încurajarea, ghidarea de care au avut nevoie pentru a
vă urma.
A fost un suflu extraordinar de solidaritate și prietenie
între noi, care face cinste întregii echipe Forever
România și Republica Moldova. Pe lângă asta, ne-a
impresionat felul exemplar în care aţi acţionat – foarte
mulţi dintre voi aţi dat frâu liber creativității voastre, aţi
inovat, v-aţi reinventat.
Unii dintre voi v-aţi mobilizat din prima şi aţi folosit
intensiv internetul pentru reconfigurarea afacerii, alţii
aţi avut reţineri la început, dar după ce aţi intrat în joc
aţi făcut progrese rapide.
Am învăţat cu toţii cum să luăm în stăpânire lumea
online, cum să folosim în avantajul nostru posibilităţile
pe care le-a născut criza globală. Şi în felul acesta am
arătat nu doar cât de flexibilă este echipa noastră, ci
şi curajul şi realismul ei.
Pentru că aşa cum ştim, curajul nu înlătură criza
în care ne aflăm, ci ne pune pe noi în mişcare să

câştigăm o poziţie mai bună în mijlocul furtunii. E
uşor să spui când totul s-a rezolvat: “Mă aşteptam ca
lucrurile să se aranjeze”, e mult mai greu chiar atunci
când eşti în focuri să acţionezi cu o convingere de
neclintit că totul va fi bine.
Noi toți am avut această convingere şi realismul de a
lua lucrurile aşa cum sunt. Iar asta ne-a ajutat să ne
adaptăm, să orientăm poziţia velelor în aşa fel încât
să profităm inteligent de direcţia vântului, oricare a
fost ea.
Am văzut cum progresăm rămânând pozitivi
în vremuri dificile, cum creştem învăţând din
confruntarea cu obstacolele şi cum devenim o
inspiraţie pentru mulţi din jurul nostru.
Viitorul poate să vină. Noi suntem pregătiți și hotărâţi
să ne continuăm urcuşul. Fiţi convinşi, sunt oameni
care vă urmăresc şi caută un exemplu care să-i
mobilizeze, un exemplu pe care să-l urmeze. Iar voi
puteţi fi un exemplu strălucit.
Abia așteptăm să vă admirăm reușitele cu
care veți cuceri vara Forever și să ne bucurăm
împreună de ele.

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

foreverliving.ro
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În ultimii ani, m-ați auzit frecvent vorbind despre
oamenii din întreaga lume care încă nu cunosc
Forever. Potențialul de creștere în afacerea noastră
este uimitor. Dar, pe măsură ce ne concentrăm să
promovăm afacerea, trebuie să ne amintim că nu
doar oamenii ”noi” sunt cei care pot beneficia de
pe urma a ceea ce avem de oferit, ci și cei cu care
am vorbit în trecut.
Pe măsură ce trece timpul, ne
schimbăm și ne dezvoltăm continuu.
Prioritățile noastre se schimbă odată
cu visurile și obiectivele noastre. O
persoană care te-a refuzat în trecut ar
putea căuta astăzi libertatea și
flexibilitatea pe care Forever le oferă.
Nu uita cum te-ai dezvoltat și tu. Ai
căutat să afli mai multe despre
afacere și despre cum să ajuți pe
cineva să descopere ceva din Forever
care să se potrivească stilului lui de
viață.
Există, probabil, câțiva oameni în lista
ta de contacte care nu erau pregătiți
în trecut să exploreze oportunitatea
Forever sau să încerce produsele din
diverse motive. Le-ai notat datele de
contact pe undeva și te-ai concentrat
mai mult să cunoști oameni noi sau să
prezinți oportunitatea Forever altora.
Este momentul ideal să-ți aduci
aminte de ei, să îi saluți și să afli cum
se potrivește Forever în viața lor la
momentul actual.

Există o mulțime de motive pentru
care oamenii sunt atrași de produsele
Forever sau de oportunitatea de
afacere, iar tu îți poți adapta mesajele
pentru a te conecta cu ei la un nivel
mai profund. Poate că ai un prieten
care este interesat să se implice într-o
companie cu succes dovedit sau cu o
stabilitate testată în timp. Sau poate
cunoști un tânăr care este interesat să
afle mai multe despre o oportunitate
care oferă flexibilitate și libertate. Alții
pot fi pur și simplu în căutarea unor
produse de foarte bună calitate care
să le fie livrate direct la ușă.
Prin înțelegerea nevoilor și a
obiectivelor oamenilor cu care
comunici, le poți adăuga valoare și le
poți arăta cum oportunitatea Forever
se potrivește circumstanțelor lor
individuale.
Data viitoare când îți contactezi
consumatorii sau linia inferioară,
rezervă-ți puțin timp pentru a te
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reconecta cu cei cu care nu ai mai
vorbit de mult timp. Sunt convins că
sunt mulți oameni din trecutul tău
cărora le-ar plăcea să audă din nou
de tine și să descopere toate
oportunitățile pe care le oferă afacerea
ta, indiferent că este vorba de o viață
sănătoasă sau de stabilitate în viața
lor.
Sper ca atunci când citești acest
mesaj să îți aduci aminte de câțiva
astfel de prieteni vechi. Asigură-te că îi
contactezi și vezi dacă este momentul
potrivit pentru ei să intre în lumea
Forever.
Continuă să zâmbești,

Gregg Maughan
Președinte, Forever Living Products

FOREVER
BACK TO
BUSINESS

Eveniment Forever
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REUNIUNE ONLINE
PENTRU FBO DIN
EUROPA
SÂMBĂTĂ, 27 IUNIE
ORA 15:00
ÎNREGISTRAREA
SE VA DESCHIDE
ÎN CURÂND
foreverliving.ro
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Bucură-te de soare și de vară la
un alt nivel cu noul kit avantajos
Forever Sun Set - cumperi 2 Aloe
Sunscreen și primești cadou
2 plicuri de Aloe Bio-Cellulose
Mask, toate într-un ambalaj nou,
unic și foarte practic! În curând,
vei avea ocazia să testezi acest kit
unic, în ediție limitată, compus din
produse care-ți permit să te scalzi
fără griji în razele soarelui, dar
și să oferi tenului și pielii tale un
extra-răsfăț pe tot parcursul verii.

Cod: 61672
P.C.: 0.166
PRV: 37.94 euro (fara TVA)
FOREVER | România & Republica Moldova | Iunie 2020 | 254

Vara Forever - NOU

7

ALOE SUNSCREEN
Aloe Sunscreen protejează
întreaga familie cu un amestec
inovator de agenți de protecție
solară, rezistent la apă și cu
spectru larg SPF 30, ce acționează
împotriva razelor UVA și UVB. Însă
nu doar tehnologia avansată de
blocare a radiațiilor solare face
din Aloe Sunscreen un produs
puternic. Aloe vera pură hrănește
pielea, menține hidratarea și are
efecte calmante.
•

Protecție cu spectru complet,
ce menține hidratarea și
calmează pielea

•

SPF 30 împotriva razelor UVA
și UVB

•

Oxidul natural de zinc asigură
protecție ridicată

•

Calmează, hidratează și
protejează

•

Rezistent la apă timp de 80 de
minute

ALOE BIO-CELLULOSE MASK
Forever îmbină din nou puterea științei cu cea a naturii pentru a duce
la un nou nivel hidratarea tenului. Această formulă super-hidratantă
combină puterea Aloei vera cu bio-celuloza și alte ingrediente naturale
într-o formulă cu adevărat ingenioasă, care transportă nutrienții până în
straturile profunde ale pielii. Rezultatul este o piele catifelată, hidratată
și radiantă. Este produsul care nu trebuie să-ți lipsească din rutina de
îngrijire a tenului vara aceasta, mai ales după expunerea la soare.
•

Hrănește și hidratează puternic tenul în profunzime

•

Ajută la combaterea semnelor îmbătrânirii

•

Calmează pielea, mai ales după expunerea la soare

•

Ideală pentru orice tip de ten

•

Fără parfum

•

Ușor de aplicat și nu necesită clătire

•

Rata mare de absorbție înseamnă că o cantitate mai mare de
nutrienți ajunge până în straturile profunde ale pielii, spre deosebire
de alte măști tradiționale

Vara aceasta este a ta!
Cucerește-o din plin cu produse
unice și extrem de apreciate în
lumea Forever, care te protejează
și îți oferă plusul de frumusețe
și încredere de care ai nevoie în
afacerea ta!
foreverliving.ro
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Afacere Forever

Lucrează. De acasă.
Mentorul meu, Jay Conrad Levinson, spunea că a lucra de acasă este o
plăcere, dar în același timp un mare act de voință. Asta pentru că, fără
disciplină, gândurile îți pot zbura la lucruri pe care le ai de făcut prin casă, fără
legătură cu afacerea ta. Sau ai tot felul de tentații (piscina, în cazul lui...), te atrag
interacțiuni sociale de vecinătate ori mici plăceri (precum un hobby), toate la
îndemână. De cealaltă parte, atunci când copiii sunt încă mici, aceștia îți cer
atenție (și poate nu doar ei, ci și alți membri ai familiei). Iar dacă mai ai și un
animal de companie, tabloul dezastrului devine complet. Ce e de făcut?
În rol de FBO sunt șanse mari
ca activitatea ta de afaceri să se
desfășoare preponderent de la
domiciliu. Așadar, ai avut suficientă
expunere la provocările de mai
sus, iar în perioada prin care am
trecut, acestea au fost, probabil,
amplificate. Situația respectivă e
destul de răspândită. Am întâlnit
recent un studiu de piață legat de
transformări la locul de muncă,
studiu realizat de o mare firmă

internațională de Corporate Real
Estate. Relevante sunt răspunsurile
legate de ce le-a lipsit în această
perioadă celor care sunt obișnuiți
cu munca la birou: capacitatea de
a separa viața de familie de cea
de serviciu; întâlnirile și discuțiile
față-în-față cu colegi, clienți sau
furnizori; mesele împreună cu ei. Și
ce li s-a părut esențial pentru buna
desfășurare a muncii lor de acasă
în această perioadă? Tehnologia
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pe care o utilizau și capacitatea
de a se adapta acesteia pentru
a comunica și colabora de la
distanță.
Distinctiv pentru acest studiu mi
s-a părut faptul că două treimi
dintre respondenți au spus că,
dacă li se lasă libertatea alegerii,
vor munci de acum încolo de
acasă, între una și toate cele cinci
zile lucrătoare ale săptămânii. În

Afacere Forever

consecință, aceasta poate deveni
noua normalitate.
Rezultatele studiului nu sunt
surprinzătoare. Alvin Toffler,
cunoscutul scriitor și futurolog
american, autor al cărților ”Al
treilea val” și ”Șocul viitorului”,
previziona, printre altele, încă din
2010 faptul că internetul de mare
viteză va deveni o normă, iar
videoconferințele și alte tehnologii
vor permite ca angajații să nu mai
meargă la birou, ci să lucreze din
orice colț de lume.
Studiul menționat arată și că cei
care au fost nevoiți să treacă de
la munca de birou la munca de
acasă apreciază acum sentimentul
de libertate, timpul suplimentar
petrecut cu familia, posibilitatea de
a lucra la orele alese de ei. Sunt
mulțumiți, de asemenea, pentru
că dedică mai mult timp dezvoltării
personale sau activităților care
le fac plăcere. Pentru un FBO,
sunt informații importante. Acești
oameni vor avea de acum încolo
o deschidere mai mare către a
susține și o afacere proprie, alături
de slujba pe care o dețin. Iar

dacă ei apreciază cele enumerate
mai sus, vei ști ce argumente să
le prezinți pentru a le dezvălui
oportunitatea și a-i convinge de
beneficiile afacerii Forever.
În ultimele câteva săptămâni am
citit despre și am stat de vorbă
cu mai multe companii care au
intenția clară de a-și reduce
costurile legate de birouri. Au ajuns
la această decizie după ce au fost
forțate de împrejurări să-și trimită
angajații să lucreze de acasă. Și au
văzut că se poate și așa. Ba chiar
treaba a mers, în cele mai multe
cazuri, foarte bine.
Cred că persoanele care se vor
adapta cel mai bine acestei noi
normalități vor avea doar de
câștigat. În calitate de consultant
în marketing și vânzări am,
la rândul meu, privilegiul, dar
și provocarea de a munci, în
majoritatea timpului, de acasă.
De aceea, vă împărtășesc în
continuare câteva principii de lucru
la care am ajuns în urma unei
experiențe de ”lup singuratic”, de
care mă bucur de mai mult de 15
ani:
Lucrez cu sprijinul unui TO DO
list. Este o aplicație prezentă atât
pe laptop, cât și pe telefonul mobil.
Mă ajută să-mi organizez timpul
zilnic și cel săptămânal. Consult
această listă între etapele de
lucru și știu astfel ce am de făcut
în continuare. Activitatea poate
fi organizată pe proiecte, clienți,
ierarhii ale importanței, termene
limită, etc. Atunci când apare (sau
îmi aduc aminte despre) o nouă
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activitate de făcut, o introduc
imediat în listă, chiar de pe telefon,
dacă nu sunt în fața calculatorului.
Aleg orele de lucru în funcție
de ritmul personal. Știu în ce
perioadă a zilei sunt cel mai activ,
creativ și eficient și am grijă ca
sarcinile cele mai importante să le
programez în acele ore. Scrierea
acestui articol, de exemplu, se
desfășoară de obicei începând
cu a doua parte a dimineții,
după jogging și exerciții fizice,
atunci când mintea beneficiază
de oxigen, iar corpul de energie.
Seara știu că sunt mai obosit,
așa că mă ocup de organizare,
documentare, raportare sau
activități administrative.
Îmi organizez locul de muncă
astfel încât să-mi facă plăcere
să lucrez. Păstrez ordine pe
birou, în bibliotecă, în documente
sau pe calculator. Am ceea ce îmi
trebuie la îndemână. Mă înconjor
de obiecte care îmi dau amintiri
plăcute. Încerc să lucrez cât
mai mult timp afară, atunci când
vremea o permite. Mă bucur de
soare și de natură, cu laptopul în
brațe, și simt că acest lucru mă
umple de energie, mă face mai
eficient și mai creativ.
Îmi educ voința pentru a nu fi
perturbat ușor. Stând afară sau
în biroul de acasă îmi pot trece
prin minte lucruri care așteaptă să
fie rezolvate în gospodărie. Sau
aud diverse zgomote care pot
să-mi abată atenția. De aceea,
de mulți ani îmi educ puterea de
concentrare prin meditație. În plus,
am învățat să nu cedez diverselor
impulsuri și rămân concentrat pe
ceea ce am de făcut, urmând să

foreverliving.ro
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rezolv celelalte lucruri atunci când
vine vremea lor.
Alternez orele de muncă
intensă cu activități recreative.
Oamenii nu pot rămâne
concentrați la infinit. Nevoia de
a te ridica de la masa de lucru și
de a te relaxa la fiecare 1-2 ore
este o nevoie firească. Atunci e
momentul să bei un Aloe Blossom
Herbal Tea, să porți o conversație
telefonică plăcută cu un membru
al echipei tale, să faci shopping
online sau chiar să pui la slow
cooker tocănița pentru care care
ai ochit rețeta pe internet acum
câteva zile.

Cer și primesc de la cei din
casă respectul necesar muncii
mele. În primii săi ani de activitate,
mentorul meu i-a explicat fiicei sale
că dacă nu este lăsat să lucreze,
familia nu va avea suficiente
venituri, iar o serie de lucruri le vor
lipsi. Prin urmare, fetița a înțeles
că este spre propriul interes să
acorde respectul cuvenit muncii
tatălui ei și i-a acordat liniștea
necesară, separând timpul
petrecut cu familia de timpul de
lucru. Am adoptat același model și
s-a dovedit de succes.
Cea mai mare capcană a muncii
de acasă se poate ascunde în

spatele sentimentului libertății.
Prost înțeles, acesta se poate
transforma în delăsare, în
comoditate. Da, avem acum de-a
face cu o oportunitate, probabil
o revoluție în viața și activitatea
multor oameni. În calitate de
FBO știi asta de la început – este
modelul pe care îl promovezi,
este oportunitatea pe care o oferi
celorlalți. Dar, pentru a beneficia
de întreaga ei valoare, nu uita că
ingredientul esențial în tot acest
demers este efortul. De aceea,
”de acasă” este, în context, mai
degrabă un adverb. Imperativul
este ”Lucrează”. Iar întregul este
”Lucrează. De acasă.”

Lucrez cu sprijinul unui TO DO
list. Este o aplicație prezentă
atât pe laptop, cât și pe
telefonul mobil. Mă ajută să-mi
organizez timpul zilnic și cel
săptămânal.
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Ochii sunt printre cele mai afectate părți ale corpului în această perioadă, în
care suntem nevoiți să stăm mai mult acasă și să petrecem mai mult timp
decât de obicei în fața calculatorului, telefonului sau televizorului. Pe lângă
poluare, alimentație defectuoasă, lipsa protejării corespunzătoare în fața
razelor UV, supraponderalitate, înaintarea în vârstă și alți factori de mediu care
afectează vederea pe termen lung, expunerea îndelungată la ecranele digitale
și la lumina artificială din spații închise pune sănătatea ochilor în pericol. Iar
de cele mai multe ori, ne dăm seama când este prea târziu.
După câteva luni care nu au fost deloc prielnice
bunei funcționări a ochilor, este momentul ideal să
le redăm forța și energia de care au nevoie pentru a
ne ajuta să privim în viitor cu ochi buni. Iar pe lângă
o alimentație corespunzătoare, mișcare fizică, timp
petrecut în aer liber și vizitele periodice la medic,

există niște prieteni ideali ai susținerii funcțiilor
ochilor la cel mai înalt nivel. Este vorba de nutrienții
pe care îi oferim ochilor și creierului pentru ca
vederea noastră să funcționeze perfect.
foreverliving.ro
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SĂ ÎNȚELEGEM MAI BINE OCHII ȘI SĂNĂTATEA LOR!
Înainte de a vorbi despre acest subiect, ar trebui în primul
rând să știm că ochiul este o extensie a creierului, având
aceeași structură ca acesta. Sănătatea ochilor este
foarte importantă, pentru că, deși actul vederii are o
componentă fizico-chimică esențială (legată de mediile
optice ale ochiului și de structura retinei), de fapt, noi
vedem cu creierul. Iată de ce, atunci când structurile
ochiului sunt intacte, dar zona de analiză din creier
este bolnavă, intervine cecitatea centrală. Este foarte
important să susținem atât sănătatea ochilor, cât și pe
cea a creierului. Dacă una dintre ele nu funcționează
bine, vederea ne este afectată. Zicala „scump ca
lumina ochilor” simbolizează, de fapt, totul despre
importanța vederii.
Tulburările de vedere influențează negativ
activitățile noastre, motiv pentru care sănătatea
ochilor reprezintă un factor esențial pentru o viață
de calitate. Ochii sănătoși conțin antioxidanți în
cantități de 20 ori mai mari decât restul țesuturilor
din corpul uman, sunt limpezi, cu iris luminos, cu
o cornee curată, fără vase de sânge vizibile și cu
pleoapele elastice și odihnite.

Ei sunt foarte
sensibili, putând
fi afectați de factorii
menționați mai sus, dar
și de alții: somn insuficient,
expunerea la fumul de țigară,
frecarea ochilor, plâns în exces, ochelari
nepotriviți, abuzul de alcool, zahăr, alimente
procesate industrial, sare, cafea, tutun, o poziție
incorectă a corpului și chiar stres.
Starea de sănătate a ochilor depinde de sănătatea minții și
a întregului corp. O viață echilibrată, fără abuzuri, din care să nu
lipsească exercițiile fizice și mișcarea în aer liber ne poate ajuta să
avem un organism sănătos și o vedere excelentă. Dieta zilnică
trebuie să fie diversificată și echilibrată, cu cel puțin 5 porții
de legume și fructe cât mai colorate și obținute în sisteme cât
mai naturale, de preferință ecologice. Cum în zilele noastre e
destul de greu să respectăm aceste recomandări zilnice, avem la
dispoziție suplimente alimentare de înaltă calitate nutrițională și
biodisponibilitate care să compenseze aceste carențe.
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FOREVER VISION – HRANĂ IDEALĂ PENTRU OCHI
Protecția antioxidantă este funcția principală a produsului
Forever Vision, datorită aportului bogat de:
•

Vitamina A – contribuie la menținerea vederii normale

•

Vitaminele C, E și cuprul – contribuie la protejarea
celulelor împotriva stresului oxidativ

•

Extract de afine negre - foarte bogat în antioxidanți,
cu beneficii importante pentru o bună vedere, mai ales
pentru vederea nocturnă.

•

Cisteină - aminoacid esențial în sistemele de protecție
împotriva radicalilor liberi

•

Extract de crăițe - extrem de bogat în luteină și
zeaxantină, doi antioxidanți absolut esențiali în
prevenția și tratamentul degenerescențelor retiniene și
maculare.

•

Pe lângă consumarea zilnică a 2 tablete de
Forever Vision, există câteva reguli simple
care - respectate în viața de zi cu zi – vă
pot ajuta să vă mențineți și să vă protejați
vederea.
•

Purtați ochelari de soare care rețin razele
ultraviolete și ochelari de vedere potriviți
(recomandați de medic), dacă este cazul.

•

Consumați cât mai multe verdețuri și fructe
în culori intense.

•

Evitați grăsimile hidrogenate, deoarece
acestea interferează cu activitatea acizilor
grași esențiali (Omega 3).

•

Evitați dietele foarte sărace în grăsimi
esențiale, deoarece acestea privează retina
de grăsimile Omega 3 atât de necesare.

Astaxantina naturală, extrasă din microalge - un
component valoros al suplimentului Forever Vision, cu
atât mai mult cu cât puține surse alimentare ne asigură
un aport semnificativ din acest antioxidant extrem
de important pentru sănătatea ochilor. Pe lângă
proprietatea lor antioxidantă, luteina și zeaxantina
protejează împotriva daunelor cauzate de expunerea
retinei la lumină, prin filtrarea luminii albastre, care
nu este oprită de cornee și de cristalin, și care poate
deteriora retina în timp. Totodată, protejează vasele de
sânge care alimentează regiunea maculară.

•

Consumați alimente bogate în sulf, precum
usturoi, ouă, sparanghel și ceapă, care
oferă ochilor elemente nutritive protectoare.

•

•

Resveratrol - un antioxidant implicat în foarte multe
procese fiziologice.

Limitați timpul petrecut în fața calculatorului
sau televizorului; în cazul în care sunteți
nevoiți să lucrați mult cu aceste dispozitive
digitale, faceți pauză de 10 minute la
fiecare oră; țineți-le la o distanța de 5060 cm față de ochi atunci când le folosiți;
ajustați luminozitatea acestora și folosiți
filtre de limitare a luminii albastre.

•

•

Zinc – contribuie la menținerea vederii normale,
precum și la protejarea celulelor împotriva stresului
oxidativ.

Vizitați medicul oftalmolog cel puțin o dată
pe an sau mai des, în cazul în care aveți
probleme care necesită vizite recurente.

Ochii sunt poarta sufletului
fiecărei persoane, dar și organul
corpului care preia peste 80%
din informațiile primite din jur și
permit integrarea și adaptarea
organismului în mediu. De prea
puține ori suntem conștienți de cât
de importanți sunt ochii pentru noi.
Însă la fel ca orice parte a corpului,
ochii au nevoie de îngrijire specială
și ține doar de noi să ne asigurăm
că le oferim tot ce au nevoie pentru
a fi în formă și sănătoși.

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.
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Key Leaders’ Council For

Îi felicităm pe noii membri KLC pentru performanțele care i-au propulsat în
impresionante în afacerile lor și, de acum, cu o responsab

Aurel & Veronica Meșter,

Vajda Katalin,

Gizella & Marius Botiș,

Maria Pop,

Daniel & Maria Parascan,

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Larion,
Safir Manageri

Marius & Milentina Marcus,

Nagy Ernő & Irma,

Olesea Anghelinici &
Gheorghe Vlad,

Diamant Manageri, calificați Eagle

Soaring Manager

Soaring Manageri, calificați Eagle

Soaring Manager

Soaring Manageri

Senior Manageri, calificați Eagle
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Diamant Manageri

Soaring Manageri, calificați Eagle
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rever România 2020/2021

n liga liderilor de top din Forever România. Sunt FBO de elită, cu rezultate
bilitate importantă, ghidată de pasiunea de a trăi Forever.

Carina & Sebastian Iacătă,
Safir Manageri

Soaring Manageri, calificați Eagle

Ionuț & Georgiana Stroe,

Derzsi Etelka & Sámuel,

Romina & Cristian Doran,

Dr. Cristina & Gabriel Cristache,
Senior Manageri, calificați Eagle

Marian & Dr. Monica Costiță,

Senior Manageri, calificați Eagle

Senior Manageri, calificați Eagle

Senior Manageri, calificați Eagle

Le dorim multă inspirație și succes în dezvoltarea și promovarea
proiectelor companiei și suntem convinși că, împreună, vom reuși
să facem pași hotărâți spre succesele mărețe pe care le merită
echipa Forever România!
Vă amintim că în grupul Key Leaders’ Council (KLC) sunt invitați 5 FBO calificați la Raliul Global,
5 FBO calificați la Chairman’s Bonus și 5 FBO calificați la Eagle Manager. Fiecare grup de cinci este
stabilit pe baza punctelor totale domestice obținute în anul calendaristic precedent.

foreverliving.ro
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Atenție, urmează un interviu de pe urma căruia este posibil să pleci de acum
încolo la bordul afacerii tale mai motivat ca oricând, cu o energie debordantă
și cu totala încredere că poți orice, indiferent de ce se întâmplă în jurul
tău. Este cel mai bun ”avertisment” pentru următoarele pagini extrem de
valoroase, ancorate în realitatea zilelor noastre, care dezvăluie o poveste
extraordinară, la finalul căreia scrie ”SUCCES”. O femeie puternică, un om
frumos, pozitiv și cald, mamă a doi copii mici, antreprenor Forever full-time,
Elena Stochiță, Manager, lucrează 100% online și în Mai a avut cea mai bună
lună în afacerea ei de până acum, dublându-și punctele non-manageriale, atât
în România, cât și în alte țări Forever. Un alt interviu Forever tonic, energizant,
dinamic și inspirator urmează să vi se dezvăluie în continuare, iar noi vă
invităm să îl savurați din plin și să degustați astfel o porție generoasă de
pasiune marca Forever.

1

. Vorbește-ne puțin despre tine și despre
cum a intrat Forever în viața ta.

Numele meu este Elena Stochiță, de profesie sunt
economist, iar în momentul de față sunt mămică
antreprenor. Am două fetițe minunate de 10 luni,
respectiv 3 ani și jumătate, ele fiind și DE CE-ul meu
puternic pentru care dezvolt acest business. Îmi
doresc pentru familia mea libertate, să le ofer fetițelor

o viață liniștită, fără stres, să pot să le ofer timp de
calitate și o educație excelentă, iar alături de Forever
am reușit să-mi câștig libertatea. În urmă cu fix un an
de zile, odată cu calificarea la nivel de Manager, mi-am
câștigat libertatea de a munci pentru visul meu, tot
de atunci soțul meu este alături de noi non-stop și
ne bucurăm de o viață minunată împreună cu fetițele
noastre. Ne creștem fetițele singuri, suntem prezenți
100% în viața lor, ne organizăm timpul cum vrem noi
și asta este minunat.
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Am cunoscut afacerea Forever prin intermediul
mentorei mele, Elena Moraru, care într-o zi de vară, în
timp ce împreună cu familia ne întorceam din vacanță
de la mare, mi-a trimis un mesaj pe Facebook
Messenger, ea fiind pentru mine o persoană total
străină. M-am uitat puțin pe profilul ei, mi-a plăcut ce
am văzut și am dat curs invitației de a afla mai multe
informații și, din momentul în care am spus "DA"
afacerii, am început să-mi dezvolt propria afacere
lucrând 100% online. Elena a fost persoana care
încă de la început a crezut în mine și mi-a fost alături
necondiționat, am construit o relație foarte frumoasă
și pot spune că suntem mai mult decât partenere, eu
o consider o prietenă foarte bună, care mi-a schimbat
viața trimițându-mi un simplu mesaj prin care mă
întreba dacă vreau o schimbare în viața mea.

2

. A fost o perioadă interesantă pentru

toată lumea în ultimele luni. Cum ai
resimțit-o, ce provocări ai întâmpinat și cum
ai reușit să te mobilizezi pentru a merge mai
departe?
Într-adevăr, această perioadă a fost pentru multe
persoane destul de dificilă, însă pentru afacerea mea
a fost acel mic impuls de care mai aveam nevoie
pentru a-mi duce business-ul la următorul nivel. Am
înțeles încă de la începutul pandemiei că acum, mai
mult ca oricând, trebuie să ajut și mai mulți oameni,
trebuie să ajung la acei oameni care mă așteaptă,
să le ofer această oportunitate fantastică ce le poate
schimba și lor viața. Lucrând 100% online încă

de când am intrat în business, nu am întâmpinat
provocări în această privință. Aș putea spune că
cea mai mare provocare a fost faptul că echipa
începuse să primească și mai multe refuzuri decât
în mod normal, însă am înțeles că, de fapt, totul ține
de noi și de setarea noastră mentală, am început să
avem întâlniri mai dese, să ne încărcăm cu energie
unele de la celelalte, să împărtășim la final de zi atât
reușitele, cât și rezultatele (întrucât nu există eșecuri,
doar rezultate) și să învățăm să lucrăm și mai bine pe
partea online.

3.

Ai avut o lună Mai excelentă în
afacerea ta, în care ți-ai dublat
punctele. Cum ai reușit?
Luna Mai a fost cea mai bună lună de când sunt
în Forever, însă luna Iunie o să fie fantastică. 😊 
Am reușit să cresc de la 45 p.c. non-manageriale
în Aprilie la 85 p.c. non-manageriale în Mai având
doar dorința de a-mi ajuta echipa să-și vadă visurile
împlinite și crezând în ele că pot.
În luna mai am ajutat două partenere directe să se
califice la nivel de Asistent Manager și alte două
partenere din linia inferioară să se califice la nivel de
Supervizor. Atât eu, cât și echipa mea am investit în
dezvoltarea noastră personală, am renunțat la a ne
mai uita la TV și a mai asculta știri despre ceea ce se
întâmplă în jurul nostru, astfel că am reușit să facem
față cu brio provocării primirii unui număr și mai mare
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de refuzuri din partea prospecților
noștri. Ne-am concentrat pe
recrutare, eu personal am realizat
un Activ Excepțional de aproape
9 p.c., dintre care aproximativ 7
p.c. reprezintă puncte de la Novus
Customeri.
Ce am făcut diferit a fost că
am schimbat puțin modul
de promovare a afacerii pe
Facebook, în sensul că am
mers mai mult pe ideea de "Poți
lucra de acasă, 100% online".
De asemenea, am încercat să
fim mai aproape de oameni
și de nevoile lor folosindu-ne
mai mult de live-uri decât de
postări, oferindu-le diverse sfaturi
despre cum pot să treacă mai
ușor peste această perioadă și
relatând poveștile de succes din
echipă. Liderii s-au mobilizat și
au realizat împreună cu echipele
lor evenimente online pe partea
de promovare de produse și s-au

ajutat și ele reciproc, împărtășind
prin live-uri atât experiențele cu
produsele, cât și succesul în
business.

4

. Cum abordezi

recrutarea în online,
mai ales că o faci cu mult
succes, după cum arată
rezultatele tale?
La fel ca înainte, am recrutat
doar online, folosindu-mă atât de
marketing-ul prin atracție, cât și
de abordarea prin mesaje directe.
Prospectând zi de zi, fără pauză,
având un profil de Facebook
pus foarte bine la punct, arătând
oamenilor că eu chiar îmi dezvolt
un business online și, mai mult
decât atât, că am și rezultate
fantastice, interacționând mai mult
decât de obicei cu oamenii din
mediul online și, bineînțeles, având
mereu energia sus și o atitudine
grozavă, am reușit să-mi dublez
afacerea de la o lună la alta.

Un NU nu este niciodată definitiv!
Multe persoane care spuneau
NU inițial ajungeau apoi să-și
dorească mai multe detalii.
Cum? Tratându-le obiecțiile și
arătându-le cum le putem ajuta
să-și schimbe viața. Dintotdeauna
am avut refuzuri, care la început
dureau destul de tare, însă ulterior
mi-am spus că toate aceste
refuzuri se vor transforma la un
moment dat în DA-uri, am dat
această credință mai departe în
echipă și chiar a funcționat. Clar,
afacerea Forever nu este pentru
toată lumea și multe persoane
dețin informații eronate despre
domeniul în care activăm noi,
refuzând astfel afacerea fără să-și
dea măcar șansa de a afla mai
multe detalii. Însă noi, prin intermediul
postărilor și al live-urilor, facem
oamenii curioși și îi determinăm să
vină ei apoi către noi.

5.

Ce activități faci în
această perioadă, în
care totul se desfășoară
online, cu echipa pentru a o
ține aproape și motivată?
Zilnic vorbesc cu liderii mei, însă
am și o întâlnire de grup cu ei.
Fiecare lider are propriul chat pe
messenger cu echipa din linia
inferioară și acolo sunt și eu în
contact permanent cu absolut toți
membrii echipei. Am astfel șansa
să le cunosc pe fete mai bine,
le dau provocări, le ofer sfaturi,
le arăt tot timpul conversații cu
prospecții mei în care le tratez
obiecții ori le arăt ce rezultate am
în urma unei postări ori a unui
live. Intru cât de des pot și la
întâlnirile săptămânale ale liderilor
cu echipele lor și așa reușesc să
mă conectez și mai bine cu fiecare
persoană și să descopăr unde
anume mai trebuie să lucrăm.
Avem un program de training-uri
și webinarii foarte bine stabilit,
iar la începutul lunii toată echipa
cunoaște acest program.
Apoi, în fiecare zi se anunță
informațiile legate de training-ul,
webinar-ul, prezentarea de afacere
ori evenimentul online ce va avea
loc și mergem foarte mult pe ideea
de a arăta echipei importanța
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participării la toate acestea. Avem
săptămânal training-uri pentru cei mai
noi parteneri, training-uri la un nivel
mai avansat pentru cei care deja sunt
de mai mult timp în business și avem
și o zi dedicată dezvoltării personale.
Pot spune că zi de zi sunt în
contact direct cu echipa mea nonmanagerială, atât cât îmi permite
timpul pe care îl aloc afacerii.

6.

Cum arată pentru tine
o zi de lucru în această
perioadă?
Timpul pe care îl dedic afacerii mele
este bineînțeles în funcție de timpul
pe care îl aloc familiei și de programul
fetițelor, iar de cele mai multe ori îmi
țin întâlnirile 1-1 ori training-urile cu
bebe în brațe.
De obicei, în prima parte a zilei,
între orele de mese ale fetițelor, îmi
programez telefoane și întâlniri 1-1
cu prospecții, iar în cea de-a doua
parte a zilei am întâlnirile cu echipa și
training-urile la care particip negreșit,
chiar dacă poate am mai auzit acea
informație de multe ori înainte. Ce
face liderul face și echipa și, dacă eu
sunt la training-uri, mă asigur că mă
urmează și partenerele mele.

Când prind câte un moment în
care fetițele se joacă singure, verific
Messenger-ul și mă pun în contact
cu echipa, ori postez pe profilul
meu de Facebook.
Activitățile de recrutare le fac seara
târziu, după ce culc fetițele. Atunci
este momentul în care pot fi 100%
focusată pe un singur lucru și
chiar dacă poate uneori mă simt
epuizată fizic, psihic sunt foarte
bine, pentru că îmi place ceea ce
fac, iar motivația mea este mult
prea puternică pentru a-mi căuta
scuze.
Sunt în permanență în contact cu
persoanele care sunt în calificare,
ne întâlnim mai des decât de
obicei, facem planuri, stabilim
strategii, oferim stimulente atât
în echipele lor, cât și pentru cei
calificați, dându-le astfel o motivație
în plus. Recunoașterile calificaților
le facem atât în cadrul echipei,
luându-le chiar și interviuri despre
cum au reușit să obțină calificarea,
cât și pe profilul personal de
Facebook, felicitându-i pentru
rezultatele extraordinare, inspirând
astfel și alți parteneri/potențiali
prospecți.

7.

Ce crezi că ar trebui
să facă un lider în
această perioadă pentru
a-și dezvolta afacerea
și a-și menține echipa
motivată?

Consider că a avea o relație
frumoasă și apropiată cu
membrii echipei este esențial
pentru a avea un business de
succes. Ca lideri, trebuie să
le arătăm partenerilor noștri
că ne pasă de ei, să-i ajutăm
permanent să se conecteze cu
visul lor. Foarte important este
să ne interesăm și de viața
lor personală, să creăm relații
puternice, să le oferim toată
încrederea noastră, dar și să le
spunem că noi credem în ei și
permanent să-i încurajăm. De
exemplu, la mine a funcționat
foarte bine să-mi provoc
partenerele, fie să facă un live,
fie să primească o comandă
până la finalul zilei, ajutându-le
astfel să-și crească încrederea
în ele și să conștientizeze că
ieșind din zona de confort pot
să evolueze.

8

. Vrem să știm

ce urmează în
palmaresul reușitelor
Forever pentru tine. Ce
planuri ai în continuare?
Luna aceasta, la diferență de
un an față de calificarea de
Manager, va veni calificarea
la următorul nivel, Senior
Manager. Deja simt o emoție
puternică pentru partenerele
mele care se vor califica la
nivel de Manager, știind că
acest nivel le va ajuta să-și
împlinească un vis frumos.
Pentru anul 2020 am ca
obiectiv să obțin toate
stimulentele de top ale
companiei și știu și cred că
pot face asta. Îmi doresc o
mașină nouă, atât eu, cât și
soțul meu visăm să călătorim
în SUA, iar calificarea la
Chairman's Bonus ar fi
dovada că am ajutat foarte
mulți oameni să-și schimbe
viața.
foreverliving.ro
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Perfect cur să fie
i
așa ar trebum
âinile tale!
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 microbilor.

Aloe Avocado Face & Body Soap
Gelul pur de Aloe vera din interiorul frunzelor a fost combinat
cu un mix unic de botanice și avocado cremos, pentru a
curăța ușor și a hidrata profund, lăsând pielea suplă și moale la
atingere. Săpunul bogat cu aloe și avocado este blând cu pielea
ta, lăsând în urmă mireasma plăcută a citricelor proaspăt culese.

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
+ De fiecare dată când ajungi acasă
+ 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 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 Avocado Face & Body Soap în palmă.
+ Freacă mâinile viguros, timp de 20 de secunde, distribuind
spuma săpunului pe toată suprafața palmelor și între degete
+ Clătește-te bine cu apă călduță
+ Usucă-ți bine mâinile cu un prosop de hârtie și închide
robinetul folosind prosopul.
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Cristina Petrov ,

Director de Evenimente & Comunicare
Forever Living Products România
”Ce vrei să te faci când vei
fi mare? Cred că nu există
persoană care să nu fi primit
această întrebare la un anumit
moment al existenței. Nu-mi
aduc aminte ce răspuns am
dat eu, dar știu sigur că mi-am
urmat pasiunea de a studia
limbi străine și apoi viața
m-a trecut prin multe teste și
încercări profesionale până să
mă aducă pe calea care se
pare că a fost menită pentru
mine. Păcat că nu citisem la
timp vorba celebră care spune
așa: Ce faci când viața îți oferă
lămâi? Le vinzi și îți cumperi
ciocolată . Am descoperit
“ciocolata” ceva mai târziu,
odată cu prima zi de lucru în
sediul Forever din Aviatorilor,
într-un domeniu care nu
mi-era familiar, dar care mi s-a
potrivit perfect. Au trecut 16
ani de atunci și cred că aceștia
sunt cea mai bună dovadă
că intuiția, curajul de încerca
ceva nou și de a ieși din zona
de confort te pot conduce în
cea mai frumoasă călătorie a
carierei și chiar a vieții.
Au fost 16 ani extrem de intenși
și de bogați pentru mine. Un
drum de-a lungul căruia mi-am
depășit o mulțime de temeri și
limitări, am învățat poate mai
mult decât în toți anii de școală,
am trăit experiențe unice, am
cunoscut oameni incredibili
și povești de viață care m-au
îmbogățit, am fost stimulată și
încurajată să dau mai mult din
mine, să îndrăznesc mai mult,
să fiu mai mult, am descoperit

ce-mi place, m-am descoperit
pe mine. Evenimente, marketing
și comunicare sunt denumiri
care descriu, organizatoric
vorbind, activitatea pe care o
fac, zi de zi, împreună cu colegii
mei, dar cuvintele sunt sărace
ca să oglindească adevăratul
sens al muncii noastre. Pentru
că dincolo de revistă, broșuri,
cataloage, campanii și oferte,
postări în social media,
email-uri, strategii, Success
Day-uri, Raliuri și multe altele
stă, de fapt, un singur gând,
care pune în mișcare și cele mai
nebănuite energii, de care uneori
nici nu ne credem capabili:
Forever nu este pentru noi un
loc de muncă și atât. Este un
sentiment al apartenenței, al
siguranței, al stării de bine, al
pasiunii. Biroul nostru nu este o
încăpere și atât. Este un loc în
care ne simțim bine împreună,
un loc al veseliei, unde se râde
mult și se muncește pe măsură,
pentru că cele mai bune și mai
inspirate idei vin atunci când
ești liber să fii tu, să fii creativ,
să-ți pui imaginația la treabă.
Echipa noastră nu înseamnă
doar colegi cu care împarți
mare parte din zi. Înseamnă,
alături de voi, toți FBO, o doua
noastră familie.
Forever este, pentru mine,
într-un fel “acasă” și pentru asta
le mulțumesc colegilor mei din
departament, Dana, Alexandra,
Andreea, Marian, tuturor
celorlalți colegi cu care lucrăm
zilnic, Dorei și lui Gabor, care
m-au primit cu sufletul și brațele

deschise acum 16 ani și nu le-au
închis niciodată de-atunci.
Se spune că „Datoria ta este să
afli care ţi-e datoria şi apoi să te
dăruieşti ei din toată inima.”
Și cred din toată inima că
noi, în echipa de marketing și
comunicare, ne-am descoperit
datoria – aceea de a ne dedica
vouă și succesului vostru
Forever, zi de zi, clipă de clipă,
cu tot ce avem noi mai bun,
mai frumos, mai inspirat, mai
creativ. Și pentru că în spatele
oricărei povești frumoase și de
succes sunt oameni frumoși,
îndrăzneți, curajoși, pe care voi
îi cunoașteți și îi descoperiți zi
de zi prin munca voastră, vă
încurajăm să împărtășiți cu noi
aceste povești, să ne trimiteți
oricând sugestiile, întrebările,
gândurile voastre pe adresa
suport_marketing@foreverliving.ro.
Suntem Forever pentru voi. Pentru
că împreună scriem istoria Forever
România și împreună totul e mai
ușor.”

foreverliving.ro

22 Club Forever

CLUB100

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

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Marius & Milentina Marcus

Vajda Katalin
Marian & Dr. Monica Costiță

CLUB60

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

Violeta Loredana Gânbuțan
Elena Stochiță
Mariana & Radu Papadopol
Carina & Sebastian Iacătă
Iuliana Magdalena Baba
Ionuț & Georgiana Stroe
Elena Moraru
Valentina Chelu
Nagy Ernő & Irma
Niculina & Viorel Ciuchea
Rafael-Valer Loghin
Niculina Ștefana
Viorica & Viorel Moca
Monica & Cristian Lepădatu
Csoma Josif & Melinda
Marilena Culișir
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Marinela Tuțuleasa
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TOP 20

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

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

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

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Marius & Milentina Marcus
Vajda Katalin
Marian & Dr. Monica Costiță
Elena Stochiță
Violeta Loredana Gânbuțan
Mariana & Radu Papadopol
Iuliana Magdalena Baba
Carina & Sebastian Iacătă
Valentina Chelu
Elena Moraru
Ionuț & Georgiana Stroe
Nagy Ernő & Irma
Rafael-Valer Loghin
Niculina & Viorel Ciuchea
Daniel & Maria Parascan
Monica & Cristian Lepădatu
Viorica & Viorel Moca
Niculina Ștefana
Csoma Josif & Melinda

Vajda Katalin

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

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

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

24 Stimulent Forever

STIMULENTUL 1
Bandi Attila & Izabela
Viorica & Neculai Bărdaşu
Rodica & Ghiță Codoban
Marian & Dr. Monica Costiță
Vasilica 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
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 Şerban
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 Botiş
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Aurel & Veronica Meşter
Daniel & Maria Parascan
Maria Pop
Vajda Katalin
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Calificările lunii mai
Supervizori

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

Nume

Localitate

Sponsori

Doinița Sanda Bodean

București

Aurel Grigore Hațegan

Viorica-Alina Buzatu

Craiova

Carmen Mihaela & Liviu Dorel Ionescu

Ioana Liliana Costache

București

Constanța-Mihaela Pavel

Marinela Domuta

Satu-Mare

Daniela Biro

Cornelia Duță

Popești Leordeni, IF

Violeta Loredana Gânbuțan

Mircea Ivanof

Galați

Liliana-Petronela Vasiliu

Adriana Manole

București

Lidia Mușat

Nicoleta Raluca Nițu

Corbii Mari, DB

Ionuț & Georgiana Stroe

Alina Oarcea

Frumușeni, AR

Andreia Marinela Deac

Constanța-Mihaela Pavel

București

Dana Viorica Breaz

Mihaela Cristina Petrache

Comarnic, PH

Tatiana & Florin Gonț

Mădălina Petrache

Constanța

Iuliana Magdalena Baba

Alexandra Stamate

Mureș

Iuliana Magdalena Baba

Ioana Mariana Stancu

Gorgota, PH

Andreea Simona Gheorghe

Crina Gabriela Țifrea

Toplița, HR

Didina Ahalani

Elena Gîscă

Edinet, Rep. Moldova

Mariana Enii

Lina Turcan

Briceni, Rep. Moldova

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Asistent Manageri

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

Nume

Localitate

Sponsori

Ionelia Camelia Hendem
Gabriela Hofman
Lavinia Valentina Mingheris
Gabriela Papadima
Elena-Gabriela & Octavian Păun

Năvodari, CJ
Constanța
Constanța
Constanța
Constanța

Lavinia Valentina Mingheris
Endira & Gihan Bechir
Gabriela Papadima
Elena-Gabriela & Octavian Păun
Lucian Ungureanu

Felicitări
calificaților!

foreverliving.ro

26 Calificările lunii mai

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

Anca Bulzan
Carmen Mihaela & Liviu Dorel Ionescu

Oradea
Craiova

Viorica & Viorel Moca
Marinela Tuțuleasa

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

Supervizor

Localitate		Sponsori

Ioan-Adrian Lupșa
Dana-Rozalia Caraman
Andreea-Claudia Ujoc
Nita Dreghici
Imola Dragoș
Aida-Cristina Motea
Alina Mitrache
Mihaela Constantin
Dumitru Stoica
Lavinia Copocean
Veronica Tonț
Robert Varga
Andreea Buduroiu

Arad 		
Andreia Deac
Cluj-Napoca 		
Bratu Maximilian Caraman
Arad 		
Ioan-Adrian Lupșa
Arad 		
Andreea-Claudia Ujoc
Seini, MM 		
Dumitru Stoica
București 		
Elena Constantin
București 		
Anca Elena Pop Jurj
Cosambesti, IL 		
Marina Constantin
Sighetu Marmației, MM
Liliana Tivadar
Reșița, CS 		
Claudia Boldea
Oradea 		
Marius & Milentina Marcus
Baia-Mare 		
Corina Palosi
Roman, NT 		
Irina Burcea

Asistent Manageri

Localitate		

Olga Chergan
Ionela Ștefănescu
Maria Tudor
Daniela Paraschiv
Constantin Neagu

Orhei, Rep. Moldova 		
Elena Stochiță
Cobadin, CT 		
Elena Moraru
Țăndărei, IL 		
Constantin Neagu
Pitești, AG 		
Elena Stochiță
Brașov 		
Georgiana-Cosmina Grigore

Manageri

Localitate		Sponsori

Vajda Daniel & Margit Katalin
Andrea Angela Ardelean

Gheorgheni, HR 		Emma Fodor
Berveni, SM 		
Anita Czimerman

FOREVER | România & Republica Moldova | Iunie 2020 | 254

Sponsori

Info 27

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

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

Forever Living Products Romania HQ
Forever Living Products Romania HQ

www.foreverliving.ro

Vara FOREVER este

pe buzele tuturor!

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

Localitate

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

Nume

Localitate

Aladar, Sandor

Ciumani

Bechir, Maria Claudia

Nazna

Albu, Antonia Daniela

Baia Mare

Becsky, Borbala

Sangeorgiu De Mures

Albu, Emanuel

Horia

Bedo, Henriette

Calimanesti

Aldescu, Raluca

Timisoara

Bilici, Ionela

Stamora Germana

Alecu, Andreea Raluca

Bacau

Birladeanu, Lavinia

Focsani

Alexandrescu, Mariana-Madalina

Timisoara

Birsan, Anca Doina

Oradea

Alexandru, Serban

Lugoj

Blajan, Adriana

Bucuresti

Anania, Kinga

Feldioara

Boanta, Eszter Tunde

Targu Mures

Antal, Levente

Secuieni

Boboutanu, Angelica Smil

Bacau

Apopei, Iuliana

Bucuresti

Boc, Ana Maria

Pietroasa

Apreotesei, Nicoleta

Bacau

Bodo, Andreea

Timisoara

Ardelean, Eleonora

Baile Felix

Bogdan, Constantina

Medias

Astefanoaie, Ionel

Bacau

Bogos, Mariska

Pietroasa

Avramoaie, Geta

Moinesti

Bonat, Mihaela

Baia Mare

Axinei, Ana Maria

Bacau

Bosca, Mirela Felicia

Simleu Silvaniei

Bacs Benke, Erika Eszter

Sfantu Gheroghe

Bota, Anna

Targu Mures

Bajko, Izabella

Ditrau

Bouaru, Valentina

Codlea

Bala, Elena Daniela

Oradea

Bozianu, Monica

Ploiesti

Balauca, Irina Elena

Curtesti

Bozintan, Dina Lucia

Barsau De Sus

Balcu, Adina

Sibiu

Bratosin, Felicia

Com. Nicolae Balcescu

Balint, Istvan

Odorheiu Secuiesc

Bratu, Irina

Bucuresti

Balint, Kinga

Sangeorgiu De Padure

Bucur, Mariana

Comanesti

Balogh, Monika

Viile Satu Mare

Budiu, Andreea

Arad

Bals, Daniela

Oradea

Bugariu, Iulia

Sibiu

Baltat, Ivan

Chisinau, R. Moldova

Bulai, Mihaela

Faraoani

Barbu, Adriana

Ulmeni

Burcea, Carmen Elena

Ramnicu Valcea

Barbu, Alina-Mihaela

Bucuresti

Butuc, Aurora

Targoviste

Barbu, Marian

Mogosoaia

Buze, Calin Andrei

Oradea

Bardocz, Hunor Istvan

Sfantu Gheroghe

Calo, Viorica

Bistrita
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Calvarasanu, Adriana

Mogosoaia

Covaci, Mirela Alina

Rona De Sus

Camarasan, Simona

Boldut

Craciun, Stefan Ioan

Baia Mare

Casciuc, Alexandru

Chisinau, R. Moldova

Cretu, Sebastian

Mizil

Cazacu, Cornelia

Mizil

Crintea, Maria Roberta

Targu Jiu

Ceausescu, Petruta

Buftea

Crisan, Andrei Vladut

Baia Mare

Ceciu, Adela-Dorina

Bucuresti

Crisan, Dorin

Oradea

Chibzii, Natalia

Balti, R. Moldova

Cristea, Daniel Catalin

Targoviste

Chiriac, Catalina

Tamboesti

Cucu, Elena-Andreea

Bucuresti

Cilan, Florentina

Bocsig

Curchi, Elena

Telenesti, R. Moldova

Cioaza, Elena Maria

Cluj-Napoca

Curila, Iuliana

Com. Margineni

Cioban, Carmen Daniela

Siret

Curteanu, Tudor

Baia Mare

Ciobotaru, Ladislau

Brasov

Cutic, Sinziana Lacramioara

Botosani

Ciocodei, Elena

Sfantu Gheroghe

Dacin, Krisztina Gabriella

Baia Mare

Cione, Daniel

Constanta

Daila, Sabina

Dorohoi

Cirt, Ileana

Baia Mare

Damian, Marin

Ojdula

Cloca, Rodica

Fagaras

Danila, Mihaela

Brasov

Cobanu, Angelica

Iancu Jianu

Daroczi, Sandor Zsolt

Adoni

Cobzas, Mirela

Constanta

Dascaliac, Gabriela

Ipotesti

Cocis, Cosmin Sorin

Oradea

Dascalu-Gavril, Constantin

Bucuresti

Cojocaru, Georgel

Bacau

David, Hunor-Istvan

Miercurea Ciuc

Colceriu, Claudia Laura

Targu Mures

Defteriu, Elena-Corina

Pitesti

Colompar, Lucica

Matasari

Degau, Florica Zorica

Buntesti

Coman, Manuela

Satu Mare

Diaconu, Mihaiela

Bucuresti

Coman, Nicoleta

Darmanesti

Dinu, Rodica-Nicoleta

Timisoara

Coman, Paul

Targu Mures

Dios-Pupui, Livia

Marghita

Constantin, Paulina

Constanta

Dobai, Delia Ramona

Oradea

Corpodean, Iulia

Cugir

Dobos, Attila

Satu Mare

Costea, Doina Mariana

Cluj-Napoca

Dobrica, Elena

Dragasani

Costinas, Adriana

Baia Mare

Dobricza, Tunde

Micfalau

Cotfas, Sabina

Toplita

Doczi, Edina

Oradea

Cotrau, Ileana

Simleu Silvaniei

Dodon, Alina

Basarabeasca, R. Moldova

foreverliving.ro
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Nume

Localitate

Nume

Localitate

Dominte, Carmen

Husi

Grosu, Emilia

Medgidia

Dordea, Angela Daniela

Tarnaveni

Grosu, Lidia

Drochia, R. Moldova

Draga, Nicoleta Sidonica

Sebis

Gurban, Sara

Arad

Draghiceanu, Maria Stefanie

Bucuresti

Gurgu, Tatiana Lenuta

Sebis

Dragoi, Monica

Bucuresti

Gurka-Balla, Ilona

Cluj-Napoca

Dragos, George

Baia Mare

Gutu, Svetlana

Basarabeasca, R. Moldova

Draguta, Liubinca

Resita

Habalic, Cristian

Arad

Dumitrica, Andreea

Medgidia

Haidau, Marius Ionel

Falticeni

Fekete, Gabriella

Toplita

Hatmanu, Oana

Iasi

Ferenc, Elena

Brasov

Havadtoi, Attila

Targu Mures

Florea, Simona

Harman

Henrik, Sandor

Ciumani

Floroian, Silvia

Budila

Herciu, Cristina

Bacau

Fogarasi, Laura

Tg. Secuiesc

Hodajeu, Mirela-Florentina

Curtici

Fornwald, Tunde

Satu Mare

Hoffman, Sanda Stanica

Oradea

Foszto, Ildiko Agnes

Bradut

Homoranu, Gabriela

Popesti-Leordeni

Frasinesco, Dorina

Ghindesti, R. Moldova

Hora, Daniela Andreea

Lugasu De Jos

Frigioiu, Stefania

Braila

Horjan, Ioana Bianca

Tirgoviste

Gabor, Bianca

Osorhei

Hrisca, Cati

Onesti

Galin, Maria

Moinesti

Hrisca, Ioan

Onesti

Gante, Emilia

Oradea

Hulea, Ionel

Botosani

Gardin, Beatrice

Brasov

Hunziker, Sara

Bucuresti

Garlea, Daniela

Aiud

Iacob, Cristina

Forasti

Gavris, Andrei

Baia Mare

Ianco, Claudia Marinela

Cavnic

Georgescu, Roxana

Bucuresti

Ianus, Luca

Tg. Frumos

Gergely, Leila

Sfantu Gheroghe

Ienei, Szende

Catalina

Gergely, Zsuzsa Erika

Odorheiu Secuiesc

Iftime, Andreea Georgiana

Suceava

Ghilan, Raisa

Chisinau, R. Moldova

Ilie, Nicoleta

Focsani

Goicea, Maria Raluca

Gura Ocnitei

Imreh, Jozsef Levente

Targu Mures

Goncearenco, Rodica

Falesti, R. Moldova

Ion, Cornelia

Bucuresti

Gordan, Jozsef Attila

Paulesti

Ion, Florentina

Balotesti

Greciuc, Elena-Teodora

Suceava

Ionescu, Felicia Mihaela

Videle
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Calificările lunii mai 31

Nume

Localitate

Nume

Localitate

Ionita, Cristina

Arad

Mihaes, Vladut Bogdanel

Gioseni

Ionita, Florina

Amzacea

Mihaila, Julianna

Bacau

Istrate, Denisa

Alba Iulia

Mihu, Mirela

Focsani

Ivan, Georgiana

Bucuresti

Minescu, Ana-Maria

Bucuresti

Jakab, Zsolt

Alunis

Minescu, Naumi-Daniela

Bucuresti

Jalba, Vasile

Onesti

Mirica, Constantin Narcis

Poienarii Apostoli

Jianu, Aurelia

Dobrotesti

Miron, Luminita

Bucuresti

Jimborean, Anca Virginia

Santandrei

Mitrof, Florentina Daniela

Resita

Jungheatu, Alexandra

Brasov

Mitrofan, Stefania

Intorsura Buzaului

Kelemen, Bea

Valea Lui Mihai

Mocanu, Apollonia

Chichis

Kerezsi, Casian Geroge

Oradea

Mohan, Noemi

Zarnesti

Kovacs, Kornel

Lazarea

Moise, Andreea

Bucuresti

Kovacs, Noemi

Malnas

Moldovan, Claudia

Targu Mures

Lastun, Roxana

Glodeanu-Silistea

Moldovan, Elena

Constanta

Lazar, Annamaria

Talisoara

Molnar Haris, Kinga

Odorheiu Secuiesc

Lazar, Claudia

Suciu De Jos

Molnar, Etelka

Livezeni

Lazar, Melania

Remetea Chioarului

Muntean, Nina

Causeni, R. Moldova

Lica, Victorita

Corbu

Munteanu, Andreea Malvina

Balanesti

Luca, Mihaela Gabriela

Baia Mare

Munteanu, Ramona

Sighetu Marmatiei

Lucan, Florentina Monica

Bucuresti

Mustatea, Minodora

Mizil

Luchian, Angelica

Chisinau, R. Moldova

Nagy, Tibor

Oradea

Lukacs, Ana

Aita Mare

Nagy-Burian, Krisztina

Oradea

Lup, Lavinia

Arad

Nanu, Luminita

Filiasi

Macaveiu, Loredana Gabriela

Sibiu

Neagoie, Alina Mirela

Craiova

Mantai, Liuba

Sarichioi

Neamtu, Georgiana Debora

Cornesti

Mare, Nica

Tulcea

Negoita, Leorinda Alexandra

Tirgu Jiu

Marginean, Ramona Gabriela

Gherla

Neniu, Gaby

Bucuresti

Marin, Mariana

Bucuresti

Nicolescu, Ionela

Ploiesti

Mariu, Claudia Andreea

Bucuresti

Niculescu, Simona

Iasi

Melenciuc, Ana

Anenii Noi, R. Moldova

Nikula, Zsuzsanna

Bezid

Mesesan, Ionelia Victoria

Avram Iancu

Nistor, Ramona

Deva
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32 Calificările lunii mai

Nume

Localitate

Nume

Localitate

Novac, Maria

Popesti-Leordeni

Popovici, Lucia

Cermei

Oltean, Ioana Sanda

Alesd

Popovici, Natalia

Briceni, R. Moldova

Oncete, Madalina

Cisnadie

Popovici, Rodica

Satu Mare

Oprea, Georgiana

Sangeru

Porca, Maria Monica

Bucuresti

Orban, Eniko

Apata

Portik, Hunor

Gheorgheni

Ostaf, Diana

Chisinau, R. Moldova

Porumb, Andreea

Baia Mare

Oteleanu, Liliana

Navodari

Preda, Laura

Bucuresti

Otescu, Alexandra

Lugoj

Procopciuc, Rodica

Chisinau, R. Moldova

Padurariu, Anamaria Bianca

Dorohoi

Profor, Maria

Bacioi, R. Moldova

Pal, Erzsebet

Santimbru

Radu, Carmen

Slobozia

Palcu, Adriana Mona

Arad

Radu, Liliana

Crovu

Pall, Ildiko

Satu Mare

Radulescu, Anca

Constanta

Pandrea, Tabita

Codlea

Radut, Constanta

Craiova

Paraschiv, Iulia

Bucuresti

Revnic, Olivia Rebeca

Cluj-Napoca

Parausanu, Maria

Sinesti

Roman, Andra

Ramnicu Sarat

Pargaru, Martina Teodora

Bretcu

Roncea, Sebastian Florin

Brasov

Partene, Elisabeta Violeta

Timisoara

Rostotchi, Ramona

Bucuresti

Pascal, Tincuta

Galati

Rus, Adelina

Satu Mare

Paval, Tatiana

Iasi

Rus, Elena

Topilta

Peca, Mariana

Craiova

Safta, Costin Ionut

Tuzla

Peterfi, Janos

Poian

Sandor, Petra

Gheorgheni

Petrea, Andra Maria

Targu Mures

Sandor, Valentina Madalina

Satu Mare

Petrescu, Mihaela Florina

Bucuresti

Saracut, Alin

Diosig

Pilipciuc, Natalia

Chisinau, R. Moldova

Sararu, Nicolae Ioan

Oradea

Plean, Anamaria

Targu Mures

Sarb, Bianca

Deva

Plesca, Bianca

Brasov

Sasu, Daliana Aurelia

Cermei

Podean, Cristina Mariana

Costeiu

Savu, Maria

Mioveni

Poenariu, Claudia

Valea Seaca

Scutaru, Andrei

Ploiesti

Pop, Ancuta Nadia

Baia Mare

Seboiu, Alexandru Mihail

Bucuresti

Pop, Maria

Bilbor

Sibii, Aliona

Dubasari, R. Moldova

Pop, Mariana

Satu Mare

Simo, Katalin

Sambrias
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Calificările lunii mai 33

Nume

Localitate

Nume

Localitate

Singurelu, Anisoara

Galati

Truca, Loredana

Petrosani

Sirghiuta Boboc, Loredana Maria Constanta

Truta, Florina Georgiana

Bilbor

Soporan, Luminita Sorina

Oradea

Tudorache, Eugenia

Borcea

Sorescu, Mihaela Elena

Techirghiol

Tus, Alexandra Andreea

Borod

Spitska, Angela Alexandra

Deva

Tutu, Stefan Adrian

Oradea

Stanica, Ionica-Celasela

Giurgiu

Tyelu Blaj, Liana Nicoleta

Oradea

Stefan, Adelina Elena

Nicolae Balcescu

Ungheanu, Roxana Alexandra

Piatra Neamt

Stefan, Teodora

Popesti-Leordeni

Ungurasu, Bianca Loredana

Bacau

Stefanescu, Elena

Lugoj

Ursut, Andreea

Dorna Candreni

Stoica, Daniela

Focsani

Vaia, Tatiana

Balti, R. Moldova

Stoica, Daniela

Piatra Neamt

Van, Mita

Bucuresti

Szabo, Andrei

Miercurea Ciuc

Varna, Floare

Barsau De Sus

Szabo, Naomi

Luna De Sus

Varna, Paul Mihai

Barsau De Sus

Szabo, Piroska

Miercurea Ciuc

Vasile, Ana-Maria

Slobozia

Szanto, Irma

Sovata

Vasile, Aurica

Caracal

Tampau, Gabriela-Viviana

Bacau

Vasiliu, Ionela Alina

Rediu

Teodorovici, Cristina

Caransebes

Venczel, Ildiko Edit

Miercurea Ciuc

Tilita, Dana Iuliana

Bacau

Verdes, Bianca

Baia Mare

Tiron, Loredana Maria

Roman

Veres, Cristina Melinda

Baia Mare

Titiriga, Ana Ramona

Resita

Vesa, Samuel

Nasaud

Toader, Giorgiana

Dragasani

Vieru, Camelia

Galati

Tokai, Orsolya

Tinca

Villand, Nicoleta Marcela

Sighetu Marmatiei

Toma, Oleg

I. Creanga

Vitus, Levente Arpad

Rupea

Tomuta, Daniel Ioan

Oradea

Voda, Ana

Slobozia

Torge, Naomi Vanesa

Marghita

Zainea, Adriana

Bragadiru

Traistaru, Georgi Viviana

Stefan Cel Mare

Zold, Szebida

Lunca Cilnicului

Trasca, Maria Nicoleta

Pitesti

Zoltan, Blanka

Ghipes

Trif, Marioara

Sacalaseni

Zsiga, Lorant

Baia Mare

Trimbitas, Marcela Cornelia

Fagaras

Zugravu, Alexandru

Bucuresti

Triste, Timea

Satu Mare
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Zborul #EMR21 a început!
16-20 SEPTEMBRIE 2021

EAGLE
MANAGERS
RETREAT
#EMR21
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