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Sărbători Fericite şi La Mulţi Ani!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!

Merry Christmas and a Happy New Year!
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Mesajul Fondatorului Companiei

Odată cu finalul
lui 2010 vine
momentul să
facem bilanţul şi
să reflectăm
asupra succeselor

şi provocărilor din ultimele douăsprezece luni.
Am început acest an incredibil stabilind
lucrurile pe care ne doream să le realizăm. Cu
siguranţă am atins majoritatea obiectivelor
propuse, la fel cum, probabil, au şi rămas
câteva pe care nu prea am reuşit să le bifăm
pe lista noastră sau pe care nici măcar nu am
reuşit să ne punem în poziţia de a le realiza.
Este în regulă. Trebuie să ne amintim
permanent că viaţa este un proces, o călătorie.
Este important să ne atingem obiectivele, dar
cred că cea mai mare satisfacţie vine din lupta
continuă de a merge înainte, indiferent de
obstacolele care ne ies în cale, şi din
învăţămintele pe care le extragem din toată
această experienţă.

Poate că cea mai importantă lecţie pe care o
putem învăţa în anul ce vine este întrupată în
filosofia lui Charles Schultz, creatorul benzilor
desenate „Peanuts”. Nu încercaţi să răspundeţi
la următoarele întrebări, citiţi pur şi simplu şi
gândiţi-vă la ceea ce încearcă să ne înveţe
Charles.

1. Care sunt cei mai bogaţi cinci oameni
din lume?
2. Care sunt ultimele cinci câştigătoare
ale concursului Miss Univers?
3. Numiţi zece dintre cei care au
câştigat premiul Nobel sau premiul
Pulitzer.
4. Numiţi-i pe ultimii şase care au
câştigat Oscarul pentru cel mai bun
actor.
5. Numiţi-i pe cei care au câştigat Cupa
Mondială de Fotbal în ultimele două
decenii.

Ideea este că niciunul dintre noi nu-şi
aminteşte titlurile zilei de ieri. Aceştia nu sunt
învingători de mâna a doua, ci sunt cei mai
buni din domeniile lor, dar ropotul de aplauze
se opreşte, premiile îşi pierd strălucirea,
realizările sunt uitate. Distincţiile şi
certificatele sunt îngropate împreună cu
proprietarii lor.

Dar iată un alt chestionar. Să vedem cum vă
descurcaţi la acesta:

1. Faceţi o listă cu câţiva dintre
profesorii care v-au ajutat mult în
şcoală.
2. Numiţi trei prieteni care v-au ajutat
în momente dificile.
3. Numiţi cinci persoane de la care aţi
învăţat ceva important.
4. Gândiţi-vă la câţiva oameni care v-au
făcut să vă simţiţi apreciaţi şi speciali.
5. Gândiţi-vă la cinci persoane care au
contribuit cel mai mult la călătoria
voastră în Forever.

Mai uşor, aşa-i? Lecţia: oamenii care contează
cu adevărat în viaţa noastră nu sunt nici cei
mai celebri, nici cei mai bogaţi, nici cei mai
premiaţi. Sunt cei cărora le pasă. Găsiţi-vă
timp de sărbătorile care se apropie pentru a le
mulţumi oamenilor care chiar au contribuit cu
ceva la viaţa voastră. Spuneţi-le că au avut o
influenţă binefăcătoare asupra voastră şi că
apreciaţi dragostea şi bunătatea pe care vi le
arată.

Apoi încercaţi ceva şi mai important – faceţi un
gest care poate conta cu adevărat în viaţa
altcuiva. Poate în viaţa noului vecin pe care
n-aţi apucat să-l cunoaşteţi prea bine sau în
viaţa unei rude cu care nu v-aţi mai văzut de
ceva timp. Poate în viaţa cuiva la care vă tot
gândiţi de un timp, că i-ar prinde bine
oportunitatea Forever, dar nu era niciodată
momentul potrivit. Sunt mulţi oameni pretutindeni
care au nevoie de apreciere şi generozitate. Fiţi
voi cei care le oferă toate acestea. Nu numai că
le veţi influenţa vieţile în bine, dar veţi face o
mare diferenţă şi în vieţile voastre – într-un
mod pe care nici nu vi-l puteţi imagina încă.

Am fost binecuvântaţi cu atât de multe! Pentru
mine, fiecare dintre voi, cei care vă implicaţi în
Forever, înseamnă câte o nouă binecuvântare
minunată. Vă doresc tuturor sărbători pline de
fericire şi sănătate. Vă mulţumesc pentru că aţi
colaborat cu noi anul acesta şi vă invit cu drag
să ne fiţi alături încă mult timp de acum
înainte. Va fi o călătorie minunată, pe care cu
siguranţă nu vreţi să o pierdeţi!

Al vostru pentru totdeauna,

Rex Maughan

LECŢIA
UNEI CĂLĂTORII UNICE

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.

CUM NE PUTEŢI
CONTACTA?
Pentru informaţii referitoare la:
�companie, produse, site -
la adresa de e-mail
office@foreverliving.ro, cu
menţiunea “În atenţia
Departamentului de
Marketing”.
�utilizarea produselor - la
numărul de fax 021 222 89 24
sau la adresa de e-mail
office@foreverliving.ro, cu
menţiunea “În atenţia
medicilor consultanţi ai
companiei”. Răspunsurile vor
fi trimise în cel mult 48 de ore,
prin e-mail sau fax (în funcţie de
modul în care aţi făcut
solicitarea). Acest serviciu este
disponibil numai pentru
distribuitorii companiei, prin
urmare, vă rugăm să menţionaţi
numărul dumneavoastră de
identificare în cuprinsul
solicitării. Informaţiile despre
utilizarea produselor nu se dau
prin telefon.
�procesarea înscrierilor şi
a comenzilor - la adresa de
e-mail office@foreverliving.ro,
cu menţiunea “În atenţia
Departamentului AS400”.
� înregistrarea fiscală,
emiterea şi plata facturilor
de bonus, fişele bancare -
la adresa de e-mail
office@foreverliving.ro, cu
menţiunea “În atenţia
Departamentului de
Contabilitate”.

CUM POT AFLA BONUSUL
LUNAR?
�Bonusul Recapitulativ al
lunii precedente poate fi
vizualizat pe
www.foreverliving.com. Pentru
detalii, adresaţi-vă
Managerului superior sau
sediului central din Bucureşti,
la adresa de e-mail
office@foreverliving.ro, cu
menţiunea În atenţia
Departamentului AS400.
�Prin SMS la numărul
0745 072 689. Structura
SMS-ului: user parola
bonus despărţite de un
singur caracter spaţiu.
Bonusurile lunii precedente vor
fi afişate începând cu data de
15 a lunii viitoare.

SUCCESS DAY
Vino alături de cât mai

mulţi prieteni
la întâlnirea aniversară
din 29 ianuarie 2011,
de la Sala Palatului

din Bucureşti.



În fiecare an se petrece la fel. Luna
decembrie vine cu forfota oraşului. Cu
gândul să pregătim tot ce e mai bun pentru
sărbători. Avem de făcut aceleaşi drumuri
prin magazine, aceeaşi curăţenie generală
acasă, aceleaşi mâncăruri care nu pot lipsi
de pe masa de Crăciun şi de Anul Nou.
Desigur, avem de cumpărat şi de împodobit
bradul, de ales pentru cei pe care-i iubim
cadourile pe care le ascundem într-un loc
sigur până în ziua cea mare. Avem apoi
sărbătoarea. Care, deşi am făcut totul la fel
ca în alţi ani, e mereu proaspătă, e mereu o
surpriză încântătoare.

Cum vorbim despre această bucurie
amestecată cu emoţie şi dorinţa de a fi
împreună cu familia, cu prietenii? Spunem
că e vorba de spiritul Crăciunului. Şi nu
simţim nevoia să fim originali. Ne bucurăm
că trăirile acestea nu se uzează, nu se
banalizează, chiar dacă decembrie vine la
fel în fiecare an şi vorbim despre el aproape
cu aceleaşi cuvinte. Ne mai gândim că e o
dovadă de omenie să avem grijă şi de alţii,
chiar de străini, de cei mai puţin norocoşi,
pentru care Crăciunul riscă să rămână doar
un joc de lumini colorate în vitrina
magazinelor.

Am ajuns iar în prag de sărbători şi suntem
convinşi că e nobil, e minunat să le fim
celorlalţi de folos. Mulţi dintre noi chiar o
facem, exact cum am făcut şi iernile
trecute. Dar vă propunem ca în acest sfârşit
de an să privim lucrurile din altă
perspectivă. Adevărul este că nu facem bine
în primul rând celorlalţi. Chiar dacă asta
este intenţia noastră. În primul rând ne
facem nouă înşine bine. Întotdeauna. Când
îi ajutăm pe ceilalţi, într-un fel sau altul, ne
ajutăm propria fiinţă. Asta nu înseamnă că
suntem egoişti. Ci lucizi.

Totuşi, unii dintre noi se tem să recunoască
faptul că ei au în egală măsură parte de
darurile pe care le oferă altora. Se sperie
când întrezăresc ideea că pun un pachet cu
hăinuţe şi jucării pentru copiii săraci,
donează bani ori duc alimente bătrânilor
din aşezămintele sociale, pentru că ei au la
fel de multă nevoie de asemenea gesturi ca
semenii noştri defavorizaţi.

Le e frică să accepte acest lucru, deoarece
asemenea oameni doresc să creadă în
continuare că ajutându-i pe alţii pun
umărul la construcţia unei lumi mai bune. Şi
ştiţi care este realitatea? Chiar asta fac.
Numai că lumea nu devine mai bună fiindcă
un om de pe stradă are azi de mâncare
datorită nouă. Nici pentru că un copil se
bucură că a venit şi la el Moş Crăciun.
Lumea devine mai bună fiindcă noi devenim
mai buni. Fiindcă marile transformări
sociale încep întotdeauna cu noi. Şi tot
acolo se întorc. Este un cerc al binelui care
se hrăneşte din el însuşi.

De aceea, dragi prieteni, e momentul
perfect să ne deschidem inima şi să dăruim
celor din jur ceea ce ştim că-i bucură. Ceea
ce ştim că le este necesar. Să le oferim
sprijin material, încredere, afecţiune, timp.
Să le dăruim produsele Forever, care, ştiţi
prea bine, sunt mai mult decât cadouri.
Sunt sănătate curată. Şi nu vom obosi
niciodată să vă îndemnăm – folosiţi-le şi
voi, zi de zi, ca pe o răsplată meritată din
plin. Haideţi să dăruim miracolul Planului de
Marketing Forever tuturor celor care caută o
nouă şansă. În felul acesta ne dăruim şi
nouă posibilitatea să modelăm viitorul după
viziunea inspirată a lui Rex Maughan, care a
ştiut să ridice afacerea aloe la nivelul unui
stil de viaţă. Mai bună, mai fericită, mai
frumoasă. O viaţă aşa cum ni se cuvine.

Vreţi să punem umărul la ridicarea unei
asemenea lumi? Dăruiţi şi lumea deja va
deveni mai bună. Pentru că noi toţi vom
începe să devenim mai buni.

Vă urăm sărbători extraordinare şi puterea
de a dărui continuu,

Cu drag,

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra
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Mesajul Fondatorului
Companiei &
Mesajul Directorilor
Generali

Forever Argi+
Suplimentul alimentar
complet

Tenacitatea.
În panoplia ta

Organizează-ţi
afacerea

2011 e anul tău

Vin sărbătorile!

Success Day
cu mireasmă
de sărbători

Depinde de tine

INFO FOREVER

Calificările
lunii noiembrie
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DĂRUIŢI ŞI LUMEA VA
DEVENI MAI BUNĂ

Mesajul Directorilor Generali

cu
pr
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Stil de viaţă
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CE ESTE L-ARGININA,
MAI EXACT?

Arginina este un aminoacid foarte
important, studiat mai mult de 50 de
ani. Aminoacizii sunt „cărămizile”
proteinelor, iar proteinele sunt
materia din care sunt construite toate
celulele vii. Cea mai mare parte din
masa unui organism uman, după apă,
o constituie proteinele. Un ficat
sănătos poate să producă aproximativ
80% din aminoacizii necesari
organismului. Arginina este
convertită, în organism, în oxid nitric,
substanţă care sprijină o bună
circulaţie a sângelui. Fluxul sanguin
îmbunătăţit contribuie la o tensiune
arterială normală şi, în general, la
sănătatea sistemului cardiovascular.
Totodată, L-arginina sprijină
organismul în sinteza creatinei, o
proteină foarte importantă care
contribuie la formarea masei
musculare. S-a descoperit chiar că
L-arginina creşte rezistenţa şi sprijină
funcţia imunitară a organismului. Este
totodată o componentă a colagenului,
contribuie la crearea de noi celule
osoase şi este benefică pentru
întărirea articulaţiilor şi a ţesutului
conjunctiv.

PE SCURT, CÂTEVA DINTRE
BENEFICIILE APORTULUI DE
L-ARGININĂ PENTRU ORGANISM:

� menţine tensiunea arterială la un
nivel sănătos
� îmbunătăţeşte starea generală de
sănătate a aparatului cardiovascular

� îmbunătăţeşte funcţia imunitară
� contribuie la creşterea masei
musculare
� are rol în creşterea şi refacerea
oaselor şi a ţesuturilor
� îmbunătăţeşte metabolismul
grăsimilor şi al glucozei
� îmbunătăţeşte funcţia sexuală
masculină
� contribuie la eliberarea hormonilor
anti-îmbătrânire
� reduce la minim cantitatea de
deşeuri metabolice
� elimină radicalii liberi

SE POATE SUPLIMENTA
CANTITATEA DE L-ARGININĂ
ÎN ORGANISM?

Din fericire, da! Forever Living
Products a creat FFoorreevveerr AARRGGII++, un
supliment alimentar de ultimă
generaţie, care conţine 5 grame de 
L-arginină per porţie. „+”- ul din
denumirea produsului  se referă la
plusul de vitamine şi antioxidanţi, un
amestec brevetat, alături de care
acest produs devine singurul
supliment complet pe bază de
arginină, datorită căruia organismul
tău va fi mereu în cea mai bună
formă.

FOREVER ARGI+ aduce
organismului toate beneficiile 
L-argininei, şi în plus: 
� pe cele ale rodiei, binecunoscută
pentru proprietăţile sale antioxidante
puternice;
� extract de vin roşu, pentru
menţinerea colesterolului la un nivel
normal;

� coajă de struguri, pentru creşterea
imunităţii;
� sucuri de fructe uscate, inclusiv de
coacăze negre, ce conţin diverşi
nutrienţi, precum acidul gama
linoleic, acizii graşi esenţiali şi alte
substanţe cu eficienţă dovedită în
ajutorul şi sprijinul sănătăţii mentale; 
� cireşe morello, despre care s-a
demonstrat că au rol în menţinerea
sănătăţii articulaţiilor, datorită
flavonoidelor şi celorlalte substanţe
pe care le conţin, precum şi coacăze,
mure, zmeură şi soc, care ajută la
neutralizarea radicalilor liberi, asociaţi
cu o îmbătrânire prematură a
organismului.

Împreună, toate aceste ingrediente
alcătuiesc un supliment de ultimă
generaţie, pentru o stare optimă de
sănătate a întregului organism.

Cu o singură măsură de Argi+
mixată cu apă sau cu băutura ta
favorită pe bază de Aloe vera asiguri
un nivel optim de performanţă
aproape fiecărui sistem al
organismului.

SUPLIMENTUL ALIMENTAR COMPLET
Oamenii de ştiinţă nu se încumetă prea des să spună „miracol”, dar exact acesta este termenul  pe care îl
folosesc atunci când descriu efectele L-argininei, un aminoacid atât de benefic pentru starea generală de
sănătate a organismului, încât mai este denumit şi „molecula miracol”.

Cod 320

Preţ depozit – 39,39 euro + TVA

Preţ NDP – 47,81 euro + TVA

Preţ Recomandat de Vânzare –
56,25 euro + TVA

PC – 0.303
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NOU

„„AAşşaa ccuumm nnee--aa oobbiişşnnuuiitt ccoommppaanniiaa,, ffiieeccaarree pprroodduuss FFoorreevveerr aarree llaa bbaazzăă oo rreeţţeettăă uunniiccăă,, pprriinn ccaarree vvaalloorriiffiiccăă
cceeeeaa ccee nnaattuurraa nnee--aa ooffeerriitt mmaaii bbuunn,, ddaarr şşii uullttiimmeellee ddeessccooppeerriirrii şşttiiiinnţţiiffiiccee.. TTooaattee aacceesstteeaa aauu ssttaatt llaa bbaazzaa nnoouulluuii
pprroodduuss FFoorreevveerr AArrggii++,, uunn ssiisstteemm nnuuttrriittiivv ccoommpplleett şşii uunniicc ppee bbaazzăă ddee aarrggiinniinnăă,, ccee aajjuuttăă llaa mmeennţţiinneerreeaa uunnuuii
nniivveell ooppttiimm ddee ooxxiidd nniittrriicc îînn oorrggaanniissmm.. SSppeecciiaalliişşttiiii ccoommppaanniieeii aauu ţţiinnuutt ccoonntt ddee cceerrcceettăărrii,, ccaarree îînn aannuull 11999988
aauu ffoosstt îînnccuunnuunnaattee ddee oobbţţiinneerreeaa uunnuuii PPrreemmiiuu NNoobbeell îînn şşttiiiinnţţee mmeeddiiccaallee.. OOxxiidduull nniittrriicc eessttee mmoolleeccuullaa „„cceeaa mmaaii
cceerrcceettaattăă ddiinn iissttoorriiaa mmooddeerrnnăă aa lluummiiii şşttiiiinnţţiiffiiccee””.. EEssttee ssiinntteettiizzaattăă îînn cceeaa mmaaii mmaarree ppaarrttee llaa nniivveelluull eennddootteelliiuulluuii
vvaassccuullaarr,, ddee uunnddee,, eelliibbeerraattăă îînn fflluuxxuull ssaanngguuiinn,, ccoonnttrriibbuuiiee llaa rreellaaxxaarreeaa mmuussccuullaattuurriiii nneetteeddee ddiinn ppeerreeţţiiii
vvaassccuullaarrii,, îîmmbbuunnăăttăăţţiinndd cciirrccuullaaţţiiaa ssâânnggeelluuii îînn îînnttrreegguull ssiisstteemm ccaarrddiioovvaassccuullaarr şşii ssuussţţiinnâânndd bbuunnaa ffuunnccţţiioonnaarree aa
ttuuttuurroorr oorrggaanneelloorr.. AAssttffeell,, cceeii ccaarree vvoorr ffoolloossii AArrggii++ vvoorr bbeenneeffiicciiaa ddee aabbssoorrbbţţiiaa uunneeii ccaannttiittăăţţii ssuuffiicciieennttee ddee
aarrggiinniinnăă nneecceessaarrăă ssiinntteezzeeii ooxxiidduulluuii nniittrriicc,, ddee vviittaammiinneellee nneecceessaarree uunneeii ccoonnvveerrssiiii eeffiicciieennttee aa aarrggiinniinneeii îînn ooxxiidd
nniittrriicc şşii ddee uunn aammeesstteecc bbrreevveettaatt ddee ffrruuccttee ccuu rrooll aannttiiooxxiiddaanntt.. ÎÎnn ccoonncclluuzziiee,, ccoonnssuummaattoorriiii îîşşii vvoorr îîmmbbuunnăăttăăţţii
ccaalliittaatteeaa vviieeţţiiii,, mmeennţţiinnâânndduu--şşii ttiinneerreeţţeeaa,, ssee vvoorr ssiimmţţii mmaaii bbiinnee şşii vvoorr aarrăăttaa mmaaii bbiinnee,, cceeeeaa ccee vvăă ddoorriimm şşii nnooii,,
aallăăttuurrii ddee uurraarreeaa ddee LLaa MMuullţţii AAnnii ccuu ssăănnăăttaattee ttuuttuurroorr cciittiittoorriilloorr rreevviisstteeii şşii îînnttrreeggiiii eecchhiippee FFoorreevveerr RRoommâânniiaa!!””

DDrr.. CCaarrmmeenn && DDrr.. GGaabbrriieell LLaarriioonn,,
SSeenniioorr MMaannaaggeerrii şşii mmeemmbbrrii PPrreessiiddeenntt’’ss CClluubb
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Training MLM

În afacerea Forever, oamenii care nu
reuşesc să-şi îndeplinească visurile sunt
cei care renunţă prea devreme, pentru
că nu sunt hotărâţi. Sau îşi stabilesc
obiective mai puţin realiste, nu văd
rezultatele apărând în timpul preconizat
şi abandonează lupta.

Atunci când intră în afacerea Forever, un
distribuitor îşi doreşte, în mod normal,
să prospere, să urce în Planul de
Marketing. Nu este un drum uşor. Apar
piedici de tot felul, realitatea din teren
se dovedeşte uneori alta decât cea din
viziunea sa iniţială, nu găseşte
suficiente resurse interne sau îşi pierde
elanul de început. Intervin auto-
justificările, explicaţiile, comoditatea.

În momente de cumpănă, omul în cauză
ar putea să se întrebe ccââtt ddee iimmppoorrttaannttăă
eessttee,, ppeennttrruu eell,, aaffaacceerreeaa FFoorreevveerr??

Dacă el sau cineva apropiat ar avea o
problemă majoră de sănătate, cât de
important ar fi obiectivul de a învinge
boala? Câte resurse ar fi dispus să aloce
în această direcţie? Ar renunţa vreodată? 

La prima vedere, cele două situaţii nu se
pot compara. Şi totuşi, dacă afacerea
s-ar pune în acelaşi plan cu sănătatea,
câtă importanţă i s-ar acorda?
Paradoxul provine din faptul că afacerea
Forever înseamnă şi păstrarea sănătăţii.

A renunţa la luptă în afacerea Forever
înseamnă, aşadar, a nu-i mai acorda
importanţa cuvenită. Pur şi simplu
coboară pe un loc inferior în lista de
priorităţi. Cum se ajunge la o astfel de
situaţie? Iată câteva posibile răspunsuri:

Distribuitorul nu mai are încredere
în sine. Descoperă că, de fapt, „nu

este potrivit pentru  afacere”. O astfel
de situaţie poate fi rezolvată de
sponsor. Suportul oferit în atingerea

următoarelor obiective va demonstra
contrariul. Soluţia poate veni şi din
interior - de multe ori ajută simpla
repetare a afirmaţiei „Sunt cel mai bun!
Pot să o fac!” O altă resursă o constituie
cărţile de îmbunătăţire a abilităţilor
personale, care tratează pe larg acest
subiect.

Distribuitorul nu mai are încredere
în afacere sau în produse. Aici,

rezolvarea este simplă. Demonstraţia
vine de la sine, în cifre: 32 de ani de
succes în 145 de ţări pentru aproape 10
milioane de distribuitori. Copleşitor.

Distribuitorul este influenţat de
persoane apropiate şi convins să

renunţe. El pierde, în acest fel, întreaga
investiţie de timp, energie sau resurse
materiale pe care le-a alocat, până
atunci, afacerii. Balanţa se înclină, într-o
astfel de situaţie, în favoarea
continuităţii. 

Apar factori externi, justificativi,
precum recesiunea economică. Şi

argumente de tip „Oamenii nu-şi mai
pot permite.” De fapt, traducerea este
“Nu am găsit încă destui dintre oamenii
care-şi pot permite”. Şi revenim la
nevoia de perseverenţă. Pentru că, la
fiecare 9 refuzuri, poate veni şi o
acceptare. Ceea ce înseamnă că din 100
de răspunsuri, 10 pot fi „DA”.

The Chartered Institute of Marketing &
Supply din Marea Britanie spune, într-un
studiu, că 92% dintre profesioniştii în
marketing şi vânzări se opresc după ce
clientul a spus „NU” de patru ori. În
acelaşi timp, 73% dintre cumpărători
spun „NU” de cel puţin 5 ori înainte de a
cumpăra. Acest lucru înseamnă că 8%
dintre vânzători au 73% din piaţă.

Un alt studiu, din Network Marketing de
data aceasta, arată că 50% dintre cei

activi în industrie contactează un
potenţial cumpărător sau distribuitor
doar o singură dată, apoi renunţă. 18%
o fac de două ori, 7% de trei ori, 5% de
patru ori. Iar restul de 20% revin de 5
sau mai multe ori. Dar 80% dintre
vânzări şi înscrieri se fac după cel puţin
cinci contacte. Aşadar, doar 20% dintre
distribuitori sunt cu adevărat tenace –
lor le revin 80% din vânzări.

Tenacitatea este o armă în panoplia
învingătorilor. A celor care ajung să-şi
îndeplinească visurile. Viaţa lor se
profilează prin alegerile pe care le fac. A
fi perseverent este, în cele din urmă, o
astfel de alegere. 

TU CUM ALEGI?

Alexandru Israil
Specialist marketing

Multi Level Marketing nu este o cale rapidă spre îmbogăţire. Este, în schimb, o industrie care îi răsplăteşte
pe cei perseverenţi. E nevoie de timp, gândire strategică, disciplină şi efort constant pentru a transforma în
realitate ceea ce îţi doreşti. De altfel, această axiomă este valabilă în oricare întreprindere umană. Stăruinţa
este o cale sigură spre împliniri majore.

ÎN PANOPLIA TATENACITATEA.
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Puteţi alege între

modelele clasice, elegante

şi varianta personalizată,

care vă oferă bonus datele

evenimentelor Forever din

2011.

Realizate într-o grafică deosebită, aceste calendare

sunt adevărate cărţi de vizită pentru afacerea ta,

deosebit de utile în munca zilnică şi pot reprezenta,

totodată, un cadou potrivit pentru toţi partenerii tăi de

afaceri. Noutatea, în acest an, este faptul că banii încasaţi

din vânzarea calendarelor de perete vor

fi donaţi pentru sprijinirea unei cauze

umanitare. Cu o sumă atât de mică,

fiecare dintre noi are

şansa să demonstreze

că îi pasă de ceilalţi, că

se află cu adevărat în

afacerea dragostei.

CALENDARE DE PERETE
ŞI DE BUZUNAR 2011

ORGANIZEAZĂ-ŢI AFACEREA,
PLANIFICĂ-ŢI SUCCESUL PENTRU 2011

PROGRAMUL CENTRELOR DE DISTRIBUŢIE FOREVER
ÎN PERIOADA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ

ROMÂNIA
Sâmbătă, 25 decembrie – închis
Luni, 3 ianuarie – inventar
Marţi, 4 ianuarie – prima zi de comenzi

REPUBLICA MOLDOVA
Vineri, 31 decembrie – 9-14
Luni, 3 ianuarie – inventar
Marţi, 4 ianuarie – prima zi de comenzi
Vineri, 7 ianuarie – închis (Crăciun)

2010 se apropie de sfârşit şi suntem convinşi că v-aţi făcut deja planurile şi lista de rezoluţii pentru anul
viitor. Şi întrucât ştim că primul pas spre o afacere prosperă este planificarea, v-am pregătit instrumente
valoroase care să vă sprijine în acest demers.

AGENDE 2011
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*Promoţiile sunt valabile până
la 31decembrie, în limita

stocului disponibil.

Vin
Sărbătorile!

Promoţii de sărbători

Descoperă magia
darurilor de
sărbători şi
bucură-te de

Crăciun alături
de Forever!

Este din nou acea perioadă din an
în care frigul vesteşte Crăciunul,
copiii aşteaptă vacanţa, pe Moşul şi
bunătăţile tradiţionale, iar noi ne
bucurăm că vine momentul să
petrecem mai mult timp alături de
cei dragi, în jurul bradului împodobit
şi al cadourilor. N-ar fi Crăciun fără

cadouri. Te aşteptăm până la
sfârşitul lunii decembrie în toate
centrele de distribuţie din România şi
Republica Moldova ca să descoperi
ce cadouri ţi-a pregătit Forever de
sărbători. Accesând
http://mail.foreverliving.ro/distribuitor
poţi descărca broşura de prezentare

a promoţiilor de iarnă.
Oferă în dar celor pe care-i
preţuieşti sănătate, frumuseţe şi clipe
de relaxare! Alege pachetele
promoţionale pe care ţi le-am
pregătit pentru aceste sărbători şi
bucură-te de darurile speciale care
însoţesc produsele noastre minunate.



Pentru cei care trăiesc fiecare zi în spiritul Forever,
27 noiembrie a fost o zi specială, deoarece a
găzduit ultima noastră întâlnire din 2010. A stat
sub semnul sărbătorilor care se apropie cu paşi
rapizi, al reuşitei şi al succesului care încununează
un an mai greu, poate, decât alţii.

Evenimentul nostru a debutat la ora unsprezece cu
povestea familiei Ionescu, spusă într-o scrisoare
către Moş Crăciun de Andrei Ionescu. Pe tot
parcursul zilei am fost martorii momentelor
importante din călătoria lor spre succes în lumea
Forever. Această familie poate fi orice familie din
preajma ta, care vrea şi poate mai mult în această
perioadă de criză economică. Le mulţumim din
suflet tuturor celor care au contribuit la punerea în
scenă a poveştii familiei Ionescu.

Managerii Generali, Dr. farm. Szőcs Dóra & Dr.
Szőcs Gábor, ne-au însufleţit încă o dată prin

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.10���

Eveniment

Asistent Supervizori

cu mireasmă
de sărbători

Gazde: Liliana & Ciprian Lazăr, Manageri

Success
Day



Dr. farm. Szőcs Dóra
Director General

Dr. Szőcs Gábor
Director General

Valentin Gherghe
Manager

Dr. Cristina Farcaş
Manager

Dr. Carmen Larion
Senior Manager,
Membru President’s Club

Maria Parascan
Senior Manager,
Membru President’s Club

Angela Gherghe
Manager

Gyöngyike Ghirdă
Senior Manager

Bucurel Ghirdă
Senior Manager

Benedek József
Senior ManagerMonica Lăcătuş, Manager şi Vlăduţ
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discursul lor încărcat de
exemple de autodepăşire şi
energie fără limite. Gazdele
noastre, Liliana şi Ciprian
Lazăr, Manageri, au fost
minunate prin felul cum au
comunicat cu publicul, cum
au subliniat fiecare moment al
spectacolului şi prin
entuziasmul pe care l-au
transmis întregii săli. Vă
mulţumim din suflet! Toţi cei
care au urcat pe scenă pentru
a ne împărtăşi din experienţa
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Eveniment

Calificări - Raliul European, Viena 2011

Asistent ManageriSupervizori

lor au fost nemaipomeniţi. Mulţumim doamnei dr.
Cristina Farcaş, Manager, pentru că ne-a arătat că prin
produsele Forever putem dărui timp persoanelor dragi
din viaţa noastră. Mulţumim Angelei şi lui Valentin
Gherghe, Manageri, pentru că ne-au înfăţişat o nouă
atitudine: cea a învingătorului în vremuri de criză. Le
mulţumim din suflet lui Bucurel şi Gyöngyike Ghirdă,
Senior Manageri, alături de care ne-am dat seama că o
planificare riguroasă şi o muncă susţinută duc spre o
singură destinaţie: succesul. Le mulţumim doamnei

Monica Lăcătuş, Manager, şi
fiului dumneaei, Vlăduţ,
bucătarul emisiunii Răzvan şi
Dani de la Antena 1.
Împreună au format o echipă
minunată şi ne-au oferit pe
tavă Aloe vera cu gust de
sărbătoare. Îi mulţumim
pentru cuvintele înţelepte
domnului Benedek József,
Senior Manager, alături de
care am înţeles de ce unii
dintre noi reuşesc, iar alţii nu,
doamnei dr. Carmen Larion,
Senior Manager şi membru

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.

DO-RE-MI

Câştigătorii tombolei Argi+



President’s Club, care
ne-a prezentat, pentru
prima dată în România,
un supliment alimentar de
ultimă generaţie: ARGI+ şi
beneficiile sale şi, nu în
ultimul rând, doamnei
Maria Parascan, Senior
Manager şi membru
President’s Club, care

ne-a demonstrat încă o dată că în Forever nu există
limite.

Îi felicităm din suflet pe toţi cei care au mai făcut un
pas în Planul de Marketing şi le urăm mult succes în
continuare, precum şi pe cei care s-au calificat la unul
dintre cele trei niveluri ale Raliului European de la
Viena, de anul viitor. Evenimentul nostru n-ar fi fost
complet fără momentele artistice pregătite de copilaşii
de la DO-RE-MI sau fără recitalul de colinde al
doamnei Mariana Demeter, Manager, care ne-a uimit
cu vocea sa fără pereche şi ne-a adus în suflete
atmosfera magică a Crăciunului. Ziua s-a încheiat cu
melodiile Mariei Radu şi cu mai multă încredere în
forţele proprii, în produsele

Forever şi în afacerea pe care am
decis să o dezvoltăm. Acum
suntem pregătiţi pentru un sfârşit
de an plin de succes. Până la
următorul Success Day din 29
ianuarie 2011, care va fi unul
aniversar, vă dorim sărbători pline
de lumină şi căldură, mult succes
în tot ce v-aţi propus şi la mulţi,
mulţi ani.

Alexandra Stoica
Departament Marketing

Nu lipsiţi de la marele eveniment aniversar din 29 ianuarie,
de la Sala Palatului din Bucureşti!

Maria Radu

Mariana Demeter, Manager

Recunoaşteri - Statutul de Activ
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Sunteţi printre pionierii afacerii Forever în
România. Cum a fost întâlnirea cu
Forever? Cu ce gânduri şi sentimente aţi
plecat la drum acum mai bine de 12 ani?

Pentru noi, întâlnirea cu Forever nu a
însemnat şi demararea afacerii.
Cunoşteam sistemul MLM încă din
1992, când am colaborat cu două
firme de profil. Ne-am implicat
full-time între 1995-1997, însă din
cauză că nu aveam experienţă, nici
înţelegerea autentică a unui MLM,
după ce am trecut prin multe
dezamăgiri am decis, în vara lui 1997,
să renunţăm pentru totdeauna la
orice fel de colaborare cu firme de
acest gen.

O decizie radicală pe care n-aţi respectat-o.
Povestiţi-ne.

N-a fost să fie! După o pauză de doar
câteva luni, Gizi a făcut cunoştinţă cu
primul produs Forever: Aloe First, cu
rezultate spectaculoase pentru ea.
Subliniez pentru ea, deoarece când a
adus acasă formularul de înscriere
gata completat şi semnat, eu,
conform înţelegerii, nici n-am vrut să
stau de vorbă. Aşa că am refuzat să-l
semnez. Îmi felicit soţia pentru
decizia pe care a luat-o, pentru
răbdarea şi perseverenţa de care a dat
dovadă în acele momente. În al doilea
rând îi mulţumesc sponsorului nostru,
Krizsó Ágnes, că a reuşit s-o
convingă pe Gizi să se alăture
companiei Forever.

Cât a mai durat să vă convingă şi pe
dumneavoastră?

După câteva
săptămâni am
cedat şi eu,
recunosc. Îmi
amintesc că
am participat
la o întâlnire
de
oportunitate,
în cadrul
căreia
sponsorul
nostru
superior,
Szabó József,
care deja
epuizase toate
argumentele,
mi-a spus: „Dacă te consideri om
cinstit, demarează aceasta afacere!”
Şi am acceptat… ca afacerea să o
demareze Gizi, iar ea s-a pus pe
treabă la modul foarte serios: în
perioada ianuarie-martie 1998 a
realizat singură nivelul de Manager.
Am ajutat-o doar când am însoţit-o
pe scenă, când am fost felicitaţi şi ni
s-au acordat insignele, lucru pe care
l-am făcut cu muuuuultă plăcere.

Deci n-a fost tocmai uşor să decideţi să vă
implicaţi şi dvs. Ce v-a convins, totuşi?

Pofta de muncă a omului creşte
proporţional cu bonusul lunar. Nici eu
nu fac excepţie de la această regulă,
aşa că, după calificarea la nivelul de
Manager, am decis să mă implic
full-time în Forever, cu o condiţie: să
lucrez în România. Aşa că în aprilie
1998 am demarat munca, mai întâi la
Zalău cu Irina Gal şi Maria Luca; apoi

la Bistriţa cu Maria Pop şi Vera şi
Aurel Meşter, iar la Arad cu prof. dr.
Corina Frandeş, alături de soţul
dumneaei, Dorin, şi familia Pocaznoi.

Lucrurile par să fi mers de la sine.

Da, echipa s-a dezvoltat foarte rapid,
afacerea a început să ia amploare. La
următorul eveniment Success Day, de
la Budapesta, au urcat pe scenă mulţi
Supervizori, Asistent Manageri,
Manageri şi Senior Manageri din
echipa noastră, iar la Întâlnirea
Regională organizată în decembrie
1998 la Cluj-Napoca au participat
peste 400 de colaboratori Forever.

Care credeţi că este cheia unui asemenea
succes exploziv într-o echipă?

În primul rând n-am mai repetat
greşelile din trecut. Am insistat să
promovăm în tot ceea ce facem
cinstea, corectitudinea, entuziasmul,

În prag de sărbători, vă invităm să aflaţi, din paginile următoare, povestea unei familii de succes Forever. Gizella şi
Marius Botiş, Safir Manageri, s-au implicat în afacere cu mai bine de 12 ani în urmă. Şi-au dezvoltat o echipă
frumoasă în Ungaria, având, în acelaşi timp, o mare echipă şi în România. De curând au revenit să lucreze în ţară,
convinşi pe deplin de potenţialul oamenilor de aici. Şi au planuri mari de viitor.

DEPINDE DETTIINNEE
Întâlniri cu oameni remarcabili
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ajutorul permanent şi înţelegerea. Am
spus un nu hotărât compromisurilor,
bârfei, lamentării. Astfel s-au format
echipe de excepţie la Cluj, Bistriţa,
Arad, Zalău, apoi echipa de la
Craiova, cu sponsorii Marcela Şerban
şi familia Truşcă, continuând la
Bucureşti, în Moldova şi aproape toate
judeţele ţării.

Vi s-a întâmplat ca, pe parcursul acestui
drum, să treceţi prin momente dificile în
care v-aţi gândit să renunţaţi la afacere?

În orice domeniu există momente
dificile, mai ales din cauza conflictelor
care apar în echipă. Seamănă cu ceea
ce se petrece într-o familie
numeroasă, în care copiii se ceartă şi
uneori chiar „se iau de păr”. Pentru
părinţi este neplăcut, dureros, pentru

că îi iubesc la fel de mult
pe toţi. Dacă în aceste
situaţii echipa reuşeşte
să rămână unită,
conştientizând că numai
aşa ne putem atinge
visurile, celelalte aspecte
neplăcute ale muncii nu
le-am mai numi greutăţi.
Cu toate acestea, în cei
12 ani de parteneriat cu
Forever nu am avut
niciodată gânduri de
renunţare, pentru că ne
face plăcere să fim aici,
iubim munca aceasta cu
oamenii.

Când spuneţi 12 ani, spuneţi sute de
satisfacţii. Care consideraţi că este cea
mai importantă satisfacţie a acestui
răstimp petrecut alături de
Forever?

Cea mai mare satisfacţie
pentru noi este să
vedem, în timp,
schimbările fenomenale
care se petrec în oamenii
cu care lucrăm. Sigur că
astăzi, în comparaţie cu
anii de început, când nu
existau atât de multe
companii MLM, oamenii
au multe posibilităţi de
alegere. Dar să nu uităm
un lucru: oamenii o să

caute
întotdeauna
produse de
calitate (nu doar ieftine),
şi o să dorească să devină
parteneri cu o companie
serioasă, cu perspective
de viitor (segmentul de
piaţă pe care îl acoperă
Forever este imens).
Depinde doar de fiecare
dintre noi cum
reprezentăm compania,
ce imagine le creăm
despre ea oamenilor cu
care venim în contact. Noi
suntem cei care putem
dezvolta o piaţă foarte

bună sau o putem distruge şi pe cea
existentă.

Foarte frumos spus. Care sunt tacticile pe
care le folosiţi pentru a vă dezvolta
afacerea conform acestui dicton? Sunt
diferite faţă de cele de la început?

Tehnicile pe care le folosim astăzi
pentru dezvoltarea afacerii nu s-au
schimbat foarte mult: în primul rând
muncă, muncă, muncă, chiar mai
multă decât înainte de 2008, pentru a
găsi oameni noi, potriviţi pentru
Forever. Asta înseamnă contacte noi,
zilnic. Considerăm că, în prezent,
România dispune de un enorm
potenţial neexploatat.

O perspectivă foarte optimistă, mai ales
pentru toţi cei care sunt speriaţi de criza

economică. Care credeţi că este
adevăratul motiv pentru care unii dintre
distribuitori întâmpină obstacole în
dezvoltarea afacerii?

Cu toate că România se află pe
„Autostrada Forever”, multora le este
greu să schimbe viteza într-o treaptă
superioară, mulţumindu-se să ruleze
cu viteza întâi sau a doua. Rezistenţa
aceasta la schimbare, ca o frână în
drumul spre succes, înseamnă de
multe ori automulţumire, cramponare
la nivelul deja atins, distrugerea
relaţiilor dintre colaboratori prin
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promovarea invidiei, a criticii
distructive, a defăimării, relei intenţii,
egoismului. Toate acestea sunt
similare cu o maşină care încearcă să
meargă cu frâna de mână trasă, iar o
astfel de practică pune piedici nu
numai propriei afaceri, ci şi întregii
echipe a României. Noi suntem
convinşi că toţi colaboratorii Forever
din România doresc să crească în
Planul de Marketing. Acesta este şi
motivul pentru care am iniţiat Forever
Diamonds Club Romania (FDC Ro),
care reuneşte eforturile personale ale

tuturor Managerilor Forever
România, dornici să-şi
promoveze afacerea Forever
într-un ritm mai susţinut, astfel
încât să contribuie la ridicarea
României în clasamentul Forever
european şi mondial.

Suntem la sfârşit de an şi toată
lumea îşi face bilanţul. Dvs. aţi
realizat tot ceea ce v-aţi propus sau,
aşa cum se spune, „întotdeauna e
loc şi de mai bine”?

Desigur că mai avem şi noi ţeluri
nerealizate şi, cu toate că în
jurul nostru auzim mereu
variaţiuni pe omniprezenta temă
a crizei, ştim şi credem că,
muncind zilnic, sistematic,
recrutând permanent,
sponsorizând şi întărind echipa
non-managerială, precum şi

sprijinind Managerii şi liderii care au
nevoie de ajutor, rezultatele nu vor
întârzia să apară. De fapt, aceasta
este şi rămâne agenda noastră zilnică
de lucru.

În concluzie, dacă ar fi să vă uitaţi în urmă,
2010 a fost un an de succes sau unul de
criză? V-aţi făcut deja agenda pentru
2011?

A fost un an de trezire la realitate şi,
cum ştie orice călător, după vale
urmează urcuşul spre culmi. Suntem

foarte încrezători că anul 2011 va
reprezenta pentru Forever România
începutul acestui urcuş. Dorim ca de
anul viitor să punem accentul şi mai
mult pe dezvoltarea personală a
conducătorilor, de la nivelul de
Supervizor în sus, pentru ca
dezvoltarea afacerii Forever România
să fie cât mai profesionistă posibil.
Suntem bucuroşi că lucrăm cu o
echipă de oameni deosebiţi şi le
mulţumim din suflet pentru
încrederea pe care ne-au acordat-o
toţi cei care ne urmează, pentru
efortul, munca şi perseverenţa de care
dau dovadă. Vă felicităm, dragii
noştri, şi pentru realizările personale,
şi pentru locul pe care îl deţine azi
România în marea familie Forever. Vă
iubim şi vă dorim sănătatea, puterea
şi perseverenţa necesare pentru a ieşi
victorioşi în toate împrejurările, să
aveţi parte de bucurii şi fericire
împreună cu familiile voastre, iar
pacea şi liniştea sufletului să nu vă
părăsească niciodată. Şi pentru că ne
găsim în pragul sărbătorilor, vă dorim
un Crăciun fericit alături de cei dragi
şi o traistă mare şi plină de puncte
atât în luna decembrie, cât şi pe
parcursul întregului an 2011. LA
MULŢI ANI!

Vă îmbrăţişăm cu drag!

MMaarriiuuss şşii GGiizzeellllaa BBoottiişş,, 
SSaaffiirr MMaannaaggeerrii
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Să fii întotdeauna corect şi complet informat este esenţial pentru
succesul afacerii tale. Completează adresa ta de e-mail pe
formularele speciale disponibile în centrele de distribuţie şi te vom
ţine la curent cu cele mai noi informaţii despre produse şi companie.

CUM AFLU SITUAŢIA
PUNCTELOR CREDIT?

PROGRAMUL ŞI ADRESELE
CENTRELOR DE DISTRIBUŢIE

Luni 12 - 20 *, Marţi, Joi, Vineri, Sâmbătă * * 9 - 17,
Miercuri 9 - 19

* * Cu excepţia centrelor de distribuţie din Bucureşti,
Bd. Aviatorilor nr. 3, şi Chişinău, Rep. Moldova

* Cu excepţia sediului central din Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 3, al
cărui program în zilele de luni şi miercuri este între orele 9:00 şi

19:00. Programul de lucru al departamentelor din cadrul sediului
central este de luni până vineri, între orele 9:00 şi 17:00.

�Prin internet, accesând www.foreverliving.com şi selectând apoi Distributor
Login / Europe / Romania. Cele 2 elemente necesare accesului sunt LOGON
ID (numărul de identificare Forever) şi PASSWORD. Dacă nu aţi primit sau aţi
uitat parola, o puteţi afla prin e-mail la adresa office@foreverliving.ro (dacă aţi
menţionat adresa de e-mail în Formularul de Înscriere), cu menţiunea În atenţia
Departamentului AS400, sau prin telefon la Sediul Central din Bucureşti.
�Prin SMS la numărul 0745 072 689. Puteţi folosi orice tip de telefon mobil
conectat la Orange sau Vodafone. Structura SMS-ului: user = toate cele 12 cifre
ale ID-ului FLP; parola = parola iniţială este formată din ultimele 6 cifre ale ID-ului
FLP. User-ul şi parola trebuie despărţite printr-un singur caracter spaţiu. Parola
trebuie să fie diferită de cea utilizată pentru plasarea comenzilor online.
Detalii despre serviciul SMS sunt disponibile pe
www.foreverliving.com .

�Formularele de Înscriere trebuie semnate
personal.

Nu se acceptă nici Formularele de Înscriere semnate de altcineva,
nici cele semnate în baza unei împuterniciri în faţa notarului public.
� În termen de maxim 60 de zile de la depunerea fişei bancare
pentru virarea bonusului trebuie să vă deplasaţi la sucursala BRD
indicată pe fişă pentru a intra în posesia cardului.
� Pentru încasarea bonusurilor obţinute în urma activităţii
desfăşurate în Republica Moldova, distribuitorii sunt rugaţi să
contacteze sediul din Chişinău (adresa şi numărul de telefon sunt
disponibile în cadrul secţiunii „Programul şi adresele centrelor de
distribuţie”).
� Facturile de bonus trebuie completate după cum urmează:
La rubrica „Explicaţie” trebuie menţionat „Bonus / Comision, conform
Convenţiei nr. …”. Rubrica „Cumpărător” trebuie completată astfel:

Cumpărător: Forever Living Products România SRL
Nr. Ord. Reg. Com.: J40/12036/1998
(CUI) CIF: RO11258030
Sediul: B-dul Aviatorilor Nr. 3, Sector 1
Judeţul: Bucureşti
Contul: RO16BRDE450SV01007574500
Banca: BRD-SMC

Bucureşti: � Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852. Tel: 021 222 89 23,
0723 603 556, 0744 674 289; Fax: 021 222 89 24

� Str. Traian 187 – 189. Tel: 031 425 47 00; Fax: 031 425 46 99
Cluj: � Str. Bistriţei 16, Cod 400430. Tel: 0264 418 765; Fax: 0264 418 762
Iaşi: � Stradela Silvestru 1, Cod 700012. Tel: 0232 219 920; Fax: 0232 276 591
Arad: � Str. Marcel Olinescu, Bl. 301, Sc. D, parter, Cod 310295.

Tel: 0257 368 212; Fax: 0257 259 049
Constanţa: � Str. Călărași 11, Cod 900590. Tel: 0241 520 242; Fax: 0241 520 243
Braşov: � Str. Lungă 130, Cod 500059. Tel/Fax: 0268 473 233
Craiova: � St. Maria Tănase 11. Tel: 0251 421 222; Tel/Fax: 0251 421 444
Chişinău: � Bd. Dacia 24. Tel: 00373 22 92 81 82 (program miercuri: 9-17)

CUM COMAND PRODUSELE?

UNDE PLĂTESC PRODUSELE?

Trimite-ne întrebările şi propunerile tale legate de activitatea de marketing la
adresa marketing@foreveliving.ro şi-ţi vom răspunde în timpul cel mai scurt.

Vizitează WWW.RECOM.RO
Potrivit H.G. nr. 185/2009, toate societăţile comerciale erau obligate
să-şi actualizeze obiectul de activitate potrivit CAEN până la 01 martie
2010. Societăţile care nu şi-au actualizat obiectul de activitate până la
această dată au fost radiate din registrul comerţului. Vizitează acum
www.recom.ro şi verifică dacă societatea ta comercială a fost radiată
sau nu, întrucât Forever Living Products Romania nu poate plăti
bonusuri pentru facturi emise de societăţi radiate.

@

1. La toate centrele de
distribuţie din ţară

La sediul central din Bucureşti, Bd.
Aviatorilor nr. 3 se pot ridica doar
comenzile personale.

2. Prin Tel Verde, la numărul 0800 80
ALOE (0800 802 563), de luni până
vineri, între orele 10:00 – 16:00.

3.Online la adresa
www.comenziforever.ro

� La orice unitate CEC, în contul Forever Living Products. Unitatea CEC
situată în incinta sediului central din Bucureşti, Bd. Aviatorilor 3,
funcţionează după următorul program: luni şi miercuri între orele
9:00 şi 17:30; marţi, joi şi vineri între orele 09:00 – 17:00.

� La centrele de distribuţie, prin intermediul cardului bancar.
Nu se acceptă plata în numerar.
� Prin serviciul BRD NET pentru cei care au cont deschis la BRD.
� La orice sucursală BRD, în următoarele conturi:

�RO24BRDE450SV09924624500 – doar pentru
comenzile prin Tel Verde şi online. Pentru procesarea cât
mai rapidă a comenzilor dvs., vă rugăm să nu plătiţi în alt cont
produsele comandate astfel.
�RO74BRDE450SV01018054500 – pentru cei care
virează contravaloarea produselor prin bancă.

� La trezorerie pentru cei care achită astfel produsele, în
contul RO96TREZ7005069XXX001347.

Produsele se achită în lei, la cursul de schimb euro / leu
comunicat de FOREVER LIVING în ultima zi lucrătoare a

fiecărei luni pentru următoarea lună.

I N F O

COMUNICARE

IMPORTANT



Calificări

CalificărileLUNII NOIEMBRIE
România & Republica Moldova

ASISTENT MANAGERI SPONSORI

SUPERVIZORI SPONSORI

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.18���

TOP 5 pc non-manageriale pentru luna
noiembrie – Republica Moldova

1. Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
2. Elena & Andrei Silitrari
3. Rodica & Leonid Vlas
4. Iulia Grigor
5. Grigore Langa

TOP 5 pc ale Noilor Distribuitori pentru
luna noiembrie – Republica Moldova

1. Olesea Chitic & Ion Pelin
2. Rodica & Leonid Vlas
3. Grigore Langa
4. Valentina Calcii
5. Iulia Grigor

Daniel Făt Baia-Mare Larisa Istrate
Elena Gheorghe Bucureşti Cristina & George Popescu
Larisa Istrate Brăila Valentin Niţu

Mariana & Daniel Stancu Piteşti Camelia & Nicolae Catrina

Nadina Sighişorean Constanţa Niculina & Viorel Ciuchea
Mihaela Andronache Iaşi Elena & Constantin Enache
Maricica Bosoi Galaţi Ionica Oprea
Liliana Caliţoiu Bucureşti Anişoara & Ionel Cristean
Gicu & Gabriela Ceahlău Vf. Câmpului, BT Costel & Lăcrămioara Creţu
Dinka Ştefan & Edit Gizella Braşov Dinka István Levente
Andreea Ghivirigă Fălticeni Gabriela & Vasile Ghivirigă
Axinia Grecu Roman Veronica Pahoncia
Camelia Grigore Craiova Marcela & Ion Şerban
Ladany Gabriela Arad Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Gabriel & Gina Lupu Iaşi Mihaela Andronache
Alexandra & Paul Manolache Giurgiu Georgeta Gheorghe
Mezősi Elisabeta Foieni, SM Rinco István & Tünde
Coca Mocanu Bucureşti Cristiana & Eugen Dincuţă
Alina Moisa Sascut, BC Daniel & Maria Parascan
Veronica Pahoncia Roman Petru & Uliania Petrov
Olga Popescu Feteşti Angela & Valentin Gherghe
Rab Mária & András Sfântu-Gheorghe Csoma József & Melinda
Daniel Radu & Daniela Sava Bacău Alina Moisa
Adrian & Didina Stănescu Bucureşti Mariana & Radu Papadopol
Evelina Vintilă Ploieşti Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu
Gheorghe & Vera Barbăroşie Mereni, Rep. Moldova Rodica & Leonid Vlas

MANAGERI SPONSORI
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PROGRAMUL DE MAŞINĂ

1. Aurel & Veronica Meşter (1)
2. Camelia & Daniel Dincuţă (2)
3. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (6)
4. Vajda Katalin (4)
5. Gizella & Marius Botiş (nou)
6. Daniel & Maria Parascan (5)
7. Carmen & Gabriel Larion (9)
8. Derzsi Sámuel & Etelka (11)
9. Ramona & Dorin Vingan (8)
10. Emilia & Petru Truşcă (15)

11. Mircea & Dana Olariu (10)
12. Smaranda Sălcudean (14)
13. Constantin & Tania Popa (12)
14. Marilena & Teodor Culişir (7)
15. Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu (16)
16. Elena & Virgil Angelescu (13)
17. Valentin Niţu (nou)
18. Cristiana & Eugen Dincuţă (18)
19. Bucurel & Gyöngyike Ghirdă (nou)
20. Doina Ligia & Neculai Iordache (nou)

STIMULENTUL I

Elena & Virgil Angelescu
Aszalos Ibolya & Csaba
Maria & Mircea Bagdasar
Iulia Beldiman
Gizella & Marius Botiş
Ion & Dorina Ciolac
Ileana & Eugen Cirlea
Vasilica & Dumitru Crăciun
Livia Cusiac
Derzsi Sámuel & Etelka
Stana & Laurenţiu Dincă
Cristiana & Eugen Dincuţă
Elena & Ioan Dinuţă
Aurel & Cornelia Durigă
Corina & Dorin Frandeş
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Doina & Dănuţ Hanganu

Genoveva Ianişevschi
Doina Ligia & Neculai Iordache
Cristina & Ilie Iscrulescu
Mariana Iuga
Horaţio Kogler
Carmen & Gabriel Larion
Mádly Susana
Szabó József & Marika
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
Petru & Gheorghiţa Vasin

STIMULENTUL II

Marilena & Teodor Culişir
Carina & Sebastian Iacătă
Camelia & Vasile Oprea
Daniel & Maria Parascan
Marcela & Ion Şerban
Marinela Tuţuleasa
Ramona & Dorin Vingan

STIMULENTUL III

Camelia & Daniel Dincuţă
Aurel & Veronica Meşter
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Maria Pop
Constantin & Tania Popa
Petru & Emilia Truşcă
Vajda Katalin

Clasamentul îi include doar pe cei care şi-au realizat statutul de Activ în luna noiembrie acumulând 1 pc în nume
personal şi cel puţin 3 pc de la Noi Distribuitori.

1. Constantin & Tania Popa
2. Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu
3. Carmen & Gabriel Larion
4. Doina Ligia & Neculai Iordache
5. Cristina & Gheorghe Farcaş
6. Mariana & Gabriel Apopei
7. Rodica & Ioan Vanci
8. Ana & Gabriel Piparcă
9. Adrian & Didina Stănescu
10. Floarea & Alexandru Biriş

TOP 20 în funcţie de pc totale realizate în luna
noiembrie (locul din luna precedentă)

1. Daniel & Maria Parascan
2. Camelia & Nicolae Catrina
3. Carmen & Gabriel Larion
4. Valentin Niţu
5. Niculina & Viorel Ciuchea
6. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
7. Camelia & Daniel Dincuţă
8. Aurel & Veronica Meşter
9. Cristina & George Popescu
10. Maria & Silviu Ursu

TOP 10 în funcţie de pc non-
manageriale realizate în luna noiembrie

TOP 10 în funcţie de pc ale Noilor
Distribuitori realizate în luna noiembrie

19 ���



NOU! REDUC
ERE!4%

Un cadou inedit pentru toţi distribuitorii Forever Living Products România:
4% reducere pentru orice produs cumpărat din reţeaua de magazine DOMO.

Nu trebuie decât să prezinţi cardul tău Forever şi te bucuri de
reducere la sute de produse!

Reducerea de 4% nu se aplică produselor care au fost deja reduse
şi nu se cumulează cu alte reduceri.

www.domo.ro
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