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Mesajul Fondatorului Companiei

NU EXISTĂ LIMITE
„De necrezut” este tot
ceea ce am putut să
spun atunci când am
văzut nenorocirea din
Japonia, chiar în ziua
în care Gregg şi cu
mine ne pregăteam să
plecăm pentru a fi
alături de prietenii
de-acolo cu ocazia
Raliului lor anual. Aşa
cum a spus şi Gregg în
scrisoarea trimisă la
scurt timp după
eveniment, primele mele gânduri s-au îndreptat spre oamenii din
Japonia, pe care îi cunosc de zeci de ani. M-am întrebat dacă ei şi
familiile lor erau în siguranţă şi în ce fel le-a afectat vieţile această
tragedie.
Scriind acest mesaj, sunt bucuros să vă anunţ că nu am pierdut niciun
angajat sau distribuitor. Enorm de multe proprietăţi au fost distruse, dar
avantajul e că pot fi reconstruite. Cu toate acestea, gândurile şi
rugăciunile noastre se îndreaptă spre miile de familii care i-au pierdut pe
cei dragi sau care încă mai speră că-şi vor găsi în viaţă membrii familiei
daţi dispăruţi.
În zilele care au urmat dezastrului am vorbit cu Rjay despre experienţa
trăită, alături de soţia sa, Annie, acolo. Din tot ceea ce mi-a explicat
Rjay, aspectul care m-a impresionat cel mai mult a fost cât de bine au
reacţionat japonezii în faţa tragediei cu care s-au confruntat. Toate
rapoartele şi tot ceea ce a putut observa Rjay au demonstrat cât de
calmi, bine organizaţi şi ordonaţi erau oamenii. De multe ori auzim cât
haos produce un astfel de dezastru, însă nu şi de data aceasta. De fapt,
acum lucrurile s-au întâmplat chiar invers. Permiteţi-mi să vă împărtăşesc
doar câteva dintre poveştile pe care le-am citit.
Într-un articol al Associated Press am citit despre tsunami-ul care a lovit
oraşul Karakuwa. Nu mai era nici apă, nici energie electrică, iar
telefoanele mobile nu mai funcţionau, dar în şcoala care servea drept
adăpost oamenii se adunaseră împreună pentru a se susţine reciproc
până la primirea ajutoarelor.

ani, stând pe jos, afară, în faţa unui centru de sprijin din oraş. „Aceasta
este cultura ţării noastre. Chiar dacă acei oameni nu ne sunt rude, îi
simţim ca fiind surorile sau fraţii noştri.”
În oraşul Shizugawa, Koji Sato, un tâmplar care construia case, face
acum sicrie. Mărturiseşte că nu prea are timp să se gândească la ceea
ce s-a întâmplat. „Tot ceea ce fac este să construiesc sicrie.”
Într-o bucătărie a unei alte şcoli, profesori, mame de elevi şi cei care au
rămas fără case pregătesc trei mese şi două gustări în fiecare zi. În
mijlocul unei săli de clasă, un grup de băieţi stă în jurul unei mese, în
faţa castroanelor din care aburii se ridică în aer. La unison, îşi înclină
capetele.
„Mulţumim”, spun ei. „Pentru tot.”
Acesta este mesajul de speranţă pe care vreau să vi-l las tuturor. În ciuda
oricăror dificultăţi cu care ne confruntăm în viaţă, trebuie să găsim
puterea de a fi recunoscători pentru ceea ce avem şi de a-i ajuta pe
alţii. Mi-aduc aminte de o afirmaţie celebră: „mă plângeam că nu am
pantofi, până când am întâlnit un om care nu avea picioare.”
Trebuie să păstrăm mereu în minte faptul că leacul cel mai bun ca să nu
ne mai plângem de milă este să ne punem în slujba altora. Gregg ne-a
invitat pe toţi să facem tot ceea ce putem pentru a-i sprijini pe japonezi.
Mă alătur din toată inima acestei invitaţii.
Chiar şi după luni întregi de la dezastrul din Japonia şi după ce oamenii
minunaţi de-acolo îşi vor fi refăcut vieţile, vor mai exista multe persoane
în întreaga lume care au nevoie de ajutorul nostru. Nu trebuie să căutăm
prea departe. Sunt peste tot în jurul nostru. Şi, aşa cum am mai spus de
multe ori, cea mai bună metodă de a ajuta pe cineva este să-l introduci
în lumea beneficiilor pentru sănătate şi prosperitate oferite de Forever.
La final, aş vrea să-mi îndrept din nou gândurile şi rugăciunile către
oamenii din Japonia. Ştiu că, datorită altruismului lor exemplar faţă de
semeni şi faţă de ţara lor, vor depăşi această tragedie mai puternici ca
niciodată. Nu există limite în ceea ce oamenii pot realiza atunci când
se dedică împreună unei cauze comune.
Mereu al vostru,
Rex Maughan

„Dintotdeauna, în zonele de la ţară, chiar dacă nu aveai destule pentru
tine, împărţeai cu ceilalţi”, spunea Noriko Sasaki, în vârstă de 63 de
CUM NE PUTEŢI CONTACTA?
Pentru informaţii referitoare la:
 companie, produse, site - la adresa de e-mail
marketing@foreverliving.ro
 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
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numărul dumneavoastră de identificare în cuprinsul solicitării.
Informaţiile despre utilizarea produselor nu se dau prin
telefon.
 procesarea înscrierilor şi a comenzilor - la adresa d
e 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 SMSului: user parola bonus despărţite de un singur caracter
spaţiu. Bonusurile lunii precedente vor fi afişate începând
cu data de 15 a lunii viitoare.

Mesajul Directorilor Generali

SPORIŢI OPTIMISMUL
ŞI ÎMPĂRTĂŞIŢI-L CU
CEILALŢI
Ne-am întors de la tripla sărbătoare care
a avut loc în patria valsului. Însă
experienţa de la Viena este un dar ale
cărui binefaceri se multiplică în
continuare. Este genul de eveniment care
ne dă puterea să facem lucruri cu
adevărat excepţionale. Dacă aţi fost
acolo, ştiţi despre ce vorbim. Dacă nu
aţi fost, priviţi-i cu atenţie pe coechipierii
care strălucesc de entuziasm pentru că
au făcut parte din echipa României la un
eveniment ce a reunit Raliul Mondial,
Raliul European şi Profit Sharing.
Întrebaţi-i, cereţi-le detalii, sfătuiţi-vă cu
ei. Veţi găsi şi în paginile revistei
fotografii care vorbesc de la sine. Veţi
găsi, de asemenea, mărturiile lor impresionante, convingătoare.

SUCCESS DAY
Vino alături de cât mai
mulţi prieteni la
evenimentul Success
Day din 28 mai
2011, de la Sala
Palatului din Bucureşti.

CUPRINS

Revista acestei luni este un număr
aniversar, omagiu pentru o dată foarte
importantă. Forever Living Products
International împlineşte luna aceasta 33
de ani de existenţă. Nici că se putea
să-i “presărbătorim” mai bine decât la
Viena. Acolo unde spiritul de solidaritate
a fost mai puternic decât niciodată.
Echipa noastră s-a costumat în inimi roşii,
iar deviza a fost „My heart beats

Forever.” Iar inimile noastre au bătut
într-adevăr la unison. Atât de puternic,
încât privirile întregii săli ne-au remarcat
şi ne-au urmărit cu mare simpatie.
La Raliul din Viena toţi au fost într-o
formă de zile mari: liderii internaţionali,
fondatorul companiei care întinereşte pe
zi ce trece, preşedintele, vicepreşedintele
şi gazdele, distribuitorii din top. Am
întâlnit oameni cu atitudine exemplară.
Am văzut consilieri Forever care au reuşit
să-şi urmeze visul, transformându-şi viaţa
şi cariera într-o poveste de succes. Am
văzut cei mai strălucitori Diamanţi ai
lumii. L-am întâlnit şi pe proaspătul
Diamant Berkics Miklós, prietenul fidel al
echipei noastre. Ne vom revedea cu el
pe 28 mai, când va susţine la Bucureşti
un workshop pentru toţi cei care sunt
hotărâţi să-i calce pe urme. Pentru voi
toţi.
Evenimentul de la Viena ne-a confirmat
că marii campioni Forever sunt cei mai
realişti oameni. De aceea îşi cultivă
optimismul, de aceea îşi stabilesc
scopurile cu precizie şi reuşesc ceea ce
îşi propun. Ei ştiu, deoarece realitatea o

Mesajul Fondatorului
Companiei & Mesajul
Directorilor Generali

10 sfaturi pentru a avea succes
în Network Marketing
6
2-3

La mulţi ani Forever Living
Products International

Super Raliul Forever
Washington 2011
7

Puterea antioxidanţilor
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Ne-am reconfirmat ceva esenţial pentru
afacerea Forever: nu complicaţi lucrurile.
Lăsaţi-le simple. Aşa funcţionează cel
mai bine şi pentru cei mai mulţi oameni.
Sponsorizaţi şi ajutaţi-i pe coechipierii
voştri să-şi atingă scopurile. Nu vă
păstraţi optimismul. Nu vă mulţumiţi,
adică, să-l lăsaţi să îngheţe, să devină o
deviză goală. Sporiţi-l şi împărtăşiţi-l cu
cei din jur. O să vedeţi ce efecte
uimitoare va avea.
Vă dorim tuturor să aveţi cea mai bogată
lună mai din cariera voastră în Forever!
Cu optimism, afecţiune şi deplină
încredere,
Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra

Raliul Mondial
O călătorie cu expresul Forever
spre ţara promisă
14-15

Calificările
lunii aprilie
18-19

Bun-venit
în echipa Forever
16

4
Succes NO LIMITS
la Viena

dovedeşte mereu, că optimismul este o
soluţie perfectă. Pentru că optimismul
hrăneşte dorinţa şi energia de a face
dorinţa să devină realitate. Hrăneşte
încrederea că merită şi este posibil chiar
şi ceea ce mulţi dintre oameni consideră
imposibil.

INFO
FOREVER
17

foreverliving.com
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Aniversare

LA MULŢI ANI

FLP International
„Cu 33 de ani în urmă, Forever era doar un vis. Ştiam că, pentru a transforma
visul în realitate, aveam nevoie de implicarea trup şi suflet a multor oameni
deosebiţi. Pentru ca acest lucru să fie posibil, am format o echipă fără egal în
lumea afacerilor. O echipă care şi-a dezvoltat abilităţi de nepreţuit, iar acum
ilustrează cu adevărat semnificaţia cuvântului succes.”

(Rex Maughan, Fondator Forever Living Products International)

Cum a început drumul spre
poziţia de lider mondial în
Aloe vera
Atunci când Rex Maughan a pus bazele
Forever Living Products, ştia că succesul
companiei depindea în special de două
lucruri: produse de calitate şi o oportunitate
de afaceri profitabilă pentru oricine, pe care să
poţi conta oricând. Pentru că orice afacere se
bazează pe o reţea de furnizori, producători şi
distribuitori, o singură întrerupere în acest lanţ
afectează produsul final. Dacă un furnizor ar
creşte preţurile, şi Forever ar fi nevoit, la rândul
lui, să facă acelaşi lucru sau să-şi asume
pierderi considerabile.
Rex ştia că nu era în interesul Forever să se
bazeze pe alte companii pentru a le putea
oferi clienţilor produse de cea mai bună
calitate. Prin urmare, Forever a adoptat
conceptul de integrare verticală, achiziţionând
şi dezvoltând propriile plantaţii de aloe,
construind laboratoare de cercetare, facilităţi
de stabilizare, producţie şi ambalare, toate
aflate în proprietatea companiei, pentru a
evita intermediarii. Totul se desfăşoară
conform devizei„de la plantă la produs, pentru
tine.”

Calitate la fiecare pas
Această strategie permite companiei să
deţină un control riguros al calităţii şi al
costurilor la fiecare pas, începând de la
materia primă şi terminând cu produsele pe
care le consumăm cu toţii. Astfel, Forever este
4

la adăpost în faţa fluctuaţiilor de preţuri şi a
conflictelor economice.
Este o companie pe care te poţi baza 100%.
Este o companie stabilă, cu creştere
constantă în timp.
Este o afacere solidă, de succes.
Este o companie integră, pentru care
succesul fiecărui colaborator contează la fel de
mult.

Mai mult timp pentru ceea
ce contează cu adevărat
Cu Forever Living poţi avea propria ta afacere.
Vei fi propriul tău şef şi vei stabili singur cât,
când şi cu cine vei lucra. Te vei bucura de venit
rezidual. Vei atinge libertatea financiară la care
visezi.

Produsele pentru sănătate Forever Living,
precum şi oportunitatea de afaceri pe care o
pune la dispoziţie compania sunt exact
lucrurile pe care le caută şi le doresc milioane
de oameni. Te simţi mai bine, arăţi mai bine.
Câştigi bani împărtăşind şi altora
oportunitatea. Pur şi simplu. Ai la îndemână
produse extraordinare şi un plan de marketing
cu succes dovedit de-a lungul a 33 de ani.
Completează-le cu pasiunea, loialitatea şi
entuziasmul tău şi vei trăi viaţa pe care o
meriţi.

Misiunea Forever
„Vom crea un mediu profitabil în care oricine să
poată deveni în mod demn ceea ce îşi doreşte, în
care să ne lăsăm ghidaţi de integritate, empatie şi
bucurie. Vom crea şi vom preţui pasiunea pentru şi
credinţa în compania şi produsele noastre, precum
şi în industria din care facem parte. Vom căuta
mereu să ne îmbogăţim cunoştinţele şi să menţinem
echilibrul. Mai presus de toate, vom da dovadă de
curaj pe măsură ce vom conduce compania şi vom
îndruma distribuitorii.”

Gregg Maughan
Preşedinte Forever Living Products International

Focus

E primăvară.

PUTEREA ANTIOXIDANŢILOR
TE AJUTĂ SĂ TE MENŢII ÎN FORMĂ
Forever Pomesteen Power este unul dintre cele mai puternice suplimente antioxidante, deoarece conţine în formula sa
un amestec brevetat de rodii, mangostan, pere, zmeură, mure, coacăze şi seminţe de struguri. Aceste superfructe
s-au bucurat de o atenţie tot mai mare în ultimii ani tocmai datorită conţinutului lor nutriţional excepţional şi
proprietăţilor antioxidante puternice. Toate fructele enumerate mai sus se îmbină sinergic pentru a crea cel mai puternic
cocteil antioxidant al tuturor timpurilor. Pomesteen Power este cel mai potrivit acompaniament pentru oricare dintre
cele patru băuturi Forever pe bază de aloe, pentru un sistem imunitar puternic şi sănătos.

DE CE SUNT ANTIOXIDANŢII
ATÂT DE IMPORTANŢI?
Antioxidanţii ajută la neutralizarea radicalilor liberi, care deteriorează celulele
organismului şi cresc riscul de a contacta multe dintre bolile cronice. Acesta este motivul
pentru care o dietă bogată în antioxidanţi este vitală. Prejudiciile aduse de radicalii liberi
organismului cresc drastic atunci când suntem expuşi la poluare, radiaţii, raze de soare şi
substanţe toxice şi duc, în cel mai bun caz, la îmbătrânirea prematură.
Capacitatea de Absorbţie a Radicalilor liberi de Oxigen (CARO) indică măsura în care
antioxidanţii inhibă acţiunea nocivă a radicalilor liberi. Toate ingredientele din Pomesteen
Power sunt în topul listei CARO, rodia şi mangostanul ocupând locurile fruntaşe.
Mangostanul este bogat şi în xantone, compuşi nutriţionali care distrug radicalii liberi pe
măsură ce trec prin organism.
Sucul de rodie conţine o mare cantitate de polifenoli, antioxidanţii cei mai concentraţi,
chiar mai mulţi decât ceaiul verde, vinul roşu, sucul de merişor sau de portocale. În plus,
sucul de rodie este o excelentă sursă de vitamine A, C, E şi fier mineral, prin urmare este
un supliment alimentar fantastic.
 Consumă această băutură versatilă ca atare sau în combinaţie cu Aloe Vera Gel
pentru a obţine un suc fructat pe care îl vor adora deopotrivă adulţii şi cei mici.
 Sau de ce să nu încerci să-l pui într-un pahar, în congelator şi să-l transformi în
îngheţată?
 Sau adaugă puţin Pomesteen într-un pahar cu apă şi copiii se vor bucura de un
sirop gustos şi bogat în vitamine.
 Sau pur şi simplu adaugă-l în iaurtul preferat, pentru a obţine un desert delicios.
În orice variantă, Pomesteeen Power îţi asigură antioxidanţii atât de necesari pentru
combaterea radicalilor liberi.

Cât ai zice… Pomesteen Power


Super antioxidanţi
Amestec unic de fructe
 Ajută la menţinerea în formă maximă a sănătăţii şi sistemului
imunitar
 Antioxidanţii ajută la recuperarea rapidă după sport
 Delicioasă aromă exotică
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Dezvoltă-ţi afacerea

Top 10 sfaturi pentru a avea succes în

NETWORK MARKETING
1

Asumă-ţi întreaga responsabilitate asupra afacerii tale

Primul şi cel mai important pas în noua ta carieră
în domeniul vânzărilor directe este asumarea
totală a responsabilităţii atât pentru succesul, cât
şi pentru eşecul tău. Afacerea ta va avea exact
dimensiunea pe care i-o vei da tu. Reuşita sau
eşecul depind doar de tine. Dacă deţii controlul
asupra afacerii tale, înseamnă că eşti conştient de
puterea pe care o ai: aceea de a acţiona. Ai
puterea de a schimba lucrurile care nu
funcţionează. Ai puterea de a-ţi învinge temerile şi
de a-ţi extinde orizontul cunoaşterii. Acest lucru se
va întâmpla doar dacă-ţi asumi întreaga
responsabilitate pentru afacerea ta. Poţi reuşi.
Deţii controlul asupra propriului destin.
2

Dorinţa trebuie să fie suficient de puternică pentru
a te ajuta să-ţi depăşeşti temerile. Dorinţa va fi
combustibilul care te va susţine să acţionezi
continuu, iar o activitate susţinută este cheia
succesului. Pentru a-ţi intensifica dorinţa de
reuşită ai nevoie de vizualizarea constantă a
îndeplinirii ţelurilor. Doar aşa îţi vei atinge
scopurile.
4

Ai încredere deplină că-ţi
vei atinge obiectivele

Ţi-ai asumat întreaga responsabilitate pentru viaţa
ta, ai decis exact ceea ce vrei să realizezi, iar acel
ţel arde zi de zi în interiorul tău. Cu toate acestea,
dacă nu ai încredere în tine însuţi, nu vei obţine
nimic. Trebuie să crezi din toată inima că eşti
capabil să realizezi ceea ce ţi-ai propus. Una dintre

Decide exact ceea ce vrei

Ce vrei să realizezi în noua ta carieră în vânzări
directe? Cauţi doar un venit suplimentar sau îţi
doreşti mai mult? Vrei să trăieşti viaţa la care abia
îndrăzneai să visezi? Îţi doreşti să dezvolţi relaţii

Acţionează constant şi consecvent

6

Odată ce ţi-ai ales un mentor şi ai întocmit un
plan, trebuie să acţionezi constant şi consecvent
pentru a-ţi atinge scopurile. Multiplică succesul
celor care au reuşit acţionând constant şi
consecvent. Chiar dacă nu vezi imediat rezultatele,
fii convins că fiecare pas făcut te aduce mai
aproape de ţelurile tale. Trebuie să acţionezi
continuu. Diferenţa dintre cei care reuşesc şi cei
care eşuează constă în nivelul de acţiune. Fii
pregătit să munceşti mult. Nimic nu se primeşte
gratis.
7

Urmăreşte-ţi ţelurile cu pasiune
şi entuziasm

Nimic nu poate înlocui pasiunea şi entuziasmul.
Acestea sunt, practic, contagioase. Trebuie să fii
pasionat de ceea ce faci ca să ai succes. Uită-te la
cei care au reuşit şi îţi vei da seama că pasiunea
este un ingredient cheie. Construieşte-ţi afacerea
cu pasiune. Pasiunea îţi dă energie şi te ajută să nu
pierzi din vedere ce vrei să realizezi.
8

Învinge-ţi temerile

Nimic nu te inhibă mai mult decât teama. Nu poţi
avea succes în afacere decât dacă eşti dispus să-ţi
învingi frica. Transformă-ţi temerile în atuuri
pentru a reuşi, confruntându-te direct cu ele. Ai
încredere în tine, în companie, în produse, în
Planul de Marketing şi astfel vei realiza că nu ai de
ce să te temi. În domeniul vânzărilor directe, cea
mai importantă frică este aceea de refuz, care ne
conduce către sfatul numărul 9…
9

stabile, pe termen lung? Definirea precisă a
scopurilor este esenţială. Iar acestea trebuie să fie
neapărat realiste şi măsurabile. Ar trebui să ai un
sistem bine organizat de menţinere a evidenţei, ca
să poţi şti exact când îţi atingi ţelurile. Dacă nu ştii
exact unde vrei să ajungi, atunci de unde ştii cum
să ajungi acolo?
3

Dezvoltă-ţi o dorinţă intensă
de a-ţi atinge scopurile

Pentru a avea succes în Network Marketing
trebuie să-ţi doreşti cu ardoare să-ţi împlineşti
visurile. Ele trebuie să fie suficient de puternice
pentru a te ţine treaz noaptea şi a te trezi în
fiecare dimineaţă cu dorinţa de a căuta noi
modalităţi prin care să le transformi în realitate.

6

cele mai bune metode de a-ţi dezvolta încrederea
în tine este prin intermediul enunţurilor pozitive.
Foloseşte puterea echipei ca să-ţi consolidezi
încrederea în tine. Construiţi şi creşteţi împreună.

Fă-ţi un plan scris, alege-i drept
model pe cei care au atins deja
succesul pe care îl doreşti
5

Ştii ce vrei, ai încredere şi o dorinţă arzătoare. Treci
la următorul pas – planul scris. Adoptă o abordare
flexibilă. Există nenumărate variante de a atinge
succesul. Alege-i drept model pe cei care au reuşit
deja. Succesul lor îţi oferă indicii valoroase.
Găseşte-ţi un mentor, pune întrebări. Desenează-ţi
drumul spre succes.

Acceptă eşecul şi refuzul
ca parte a procesului de învăţare

Nu există eşec. Există doar rezultate. Transformă
refuzul şi eşecul într-un joc. Conştientizează faptul
că, odată cu fiecare refuz şi eşec, înveţi, de fapt, ce
funcţionează şi ce nu. Fraza „nu lua totul personal”
este perfect justificată în acest context. Fiecare
acţiune este doar un pas în procesul de învăţare,
ce te va duce, în final, spre realizarea ţelurilor.
10

Nu renunţa niciodată.
Perseverează până când reuşeşti.

Fă tot ceea ce depinde de tine pentru a avea
succes. Această dorinţă arzătoare de a reuşi te va
diferenţia de restul. Trebuie să fii dispus să plăteşti
preţul pentru a-ţi împlini obiectivele. Trebuie să fii
dispus să-ţi asumi un angajament până vei reuşi.
Este esenţial pentru ascensiunea în noua ta
carieră.

Super Raliul FOREVER
Eveniment

Washington 2011

Pe 31 martie s-a încheiat perioada de calificare la marele eveniment internaţional al anului – Super Raliul din Washington. Felicitări tuturor celor
care se regăsesc în listele din aceste pagini şi, în mod deosebit, celor calificaţi la Silver Post Raliu!
Distribuitorii calificaţi la unul dintre nivelurile de 1.000, 750, 500 sau 250 p.c. care doresc să participe la Super Raliul din Washington sunt
rugaţi să anunţe acest lucru la Sediul Central din Bucureşti, în atenţia Departamentului de Marketing, până la data de 31 mai 2011.
Distribuitorii care sunt singuri pe Formularul de Înscriere sau cei ai căror soţi/soţii (înscrişi pe acelaşi ID Forever) nu pot participa la
Super Raliu au dreptul de a invita o altă persoană care să-i însoţească. Aceasta trebuie să aibă cel puţin 18 ani şi va beneficia de
aceleaşi drepturi ca şi persoana calificată. Dacă vă regăsiţi în situaţia prezentată anterior, vă rugăm să ne comunicaţi numele
persoanei pe care doriţi să o invitaţi la Super Raliu pân ă la dat a d e 3 1 mai 20 11.

SILVER POST RALIU

> 2.500 p.c. (transport cu avionul, 4 nopţi de cazare şi 2
bilete de Raliu + o excursie de vis în Bahamas)

Aurel & Veronica Meşter
Camelia & Daniel Dincuţă

Gizella & Marius Botiş
Maria Pop

RALIU
(3 nopţi de cazare şi
2 bilete de Raliu)
(transport cu avionul,
4 nopţi de cazare şi
2 bilete de Raliu)

Daniel & Maria Parascan
Elisaveta & Alexandru
Pocaznoi
Vajda Katalin
Ramona & Dorin Vingan
Carmen & Gabriel Larion
Marilena & Teodor Culişir
Mircea & Dana Olariu
Petru & Emilia Truşcă
Smaranda Sălcudean

Szabó Éva
Constantin & Tania Popa
Derzsi Sámuel & Etelka
Corina & Dorin Frandeş
Kele Mónika
Elena & Virgil Angelescu
Szabó József & Józsefné
Doina & Dănuţ Hanganu
Mihaela Dumitru
Aurel & Cornelia Durigă
Mariana Iuga
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
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Niculina Ştefana
Aszalos Ibolya & Csaba
Mircea & Raluca Fage
Valentin Niţu & Adriana Udrea
Tatiana & Vasile Tofan
Iuliana Mirela Popescu
Kogler Horaţio
Papp Miklós
Leonora & Florea Baciu
Mádly Susana
Iuliana & Liviu Toma
Emanoil & Georgeta Mandreşi
Violeta & Dumitru Luca
Veres Juliana

Marcela & Ion Şerban
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu
Marinela Tuţuleasa
Cristiana & Eugen Dincuţă
Violeta & Liviu Haită
Vasilica & Dumitru Crăciun

(1 noapte de cazare şi
2 bilete de Raliu)

Felicia & Siminel Sumanariu
Niculina & Viorel Ciuchea
Carina & Sebastian Iacătă
Doina Ligia & Neculai
Iordache
Iulia Beldiman
foreverliving.com
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SUCCES

NO LIMITS

LA VIENA
Pe 15 şi 16 aprilie, Viena a fost capitala europeană şi mondială Forever. Cei mai buni lideri ai companiei din întreaga lume
s-au reunit la un eveniment de excepţie, alături de aproape 10.000 de colaboratori Forever. Au vibrat la unison, aplaudându-i
pe cei recunoscuţi pe scenă de Rex, Gregg şi Aidan, i-au felicitat pe fericiţii câştigători ai cec-urilor Profit Share în valoare
totală de peste 6,2 milioane de euro, au ascultat cu atenţie şi interes discursurile Diamanţilor Forever. Bucuria a fost cu atât
mai mare pentru ţara noastră, cu cât reprezentanta României la Sonya Make-up Contest a fost marea câştigătoare a finalei
europene şi va reprezenta întregul continent la etapa din Statele Unite a concursului. Felicitări din suflet, Fichirie, şi mult succes
la Washington! Lăsăm în continuare fotografiile şi impresiile câtorva dintre cei care au fost la Viena să vorbească despre ce
s-a întâmplat în capitala Austriei.
„Am avut parte de un regal oferit de liderii
acestei companii: Rex, Gregg, Aidan, dar şi
de cei mai buni distribuitori, Diamanţii din
întreaga lume, care ne-au dezvăluit
secretul succesului: nu există niciun
secret. Succesul depinde doar de dorinţa
de a-ţi împlini visurile, de angajamentul
pe care ţi-l iei şi hotărârea ca prin efort
Aidan O’Hare,
Gregg Maughan,
constant, cu răbdare, tenacitate şi
Rex Maughan, Fondator FLP Intl.
Vicepreşedinte pentru Europa
Preşedinte FLP Intl.
perseverenţă să-l respecţi. Cei peste
nt
evenime
la
prezenţi
tori
distribui
de
10.000
i), am luat decizia de a
au oferit un adevărat spectacol de lumină şi
„În ciuda greutăţilor de deplasare (provocate de o hemoragie la genunch
şansa să vedem cum o
culoare. Cu toate că înfăţişarea le era foarte
participa la Raliul de la Viena. Iată doar câteva dintre motive. Am avut
i noii calificaţi la
sărbător
putut
Am
Europa.
Sonya
Miss
diferită, trăirile au fost aceleaşi: entuziasm,
aleasă
este
fată frumoasă din România
Şi nu în ultimul rând
unitate, recunoştinţă, bucurie. A fost fantastic.“
nivelele superioare şi am văzut cecurile Profit Sharing din toată Europa.
a sta în faţă cu steagul
de
Dr. Carmen Larion &
Mónika,
Kele
nostru,
lui
sponsoru
al
am văzut cum exemplul personal
Raliul de la
Dr. Gabriel Larion,
aşteptăm
Abia
urmeze.
o
să
făcut-o
a
şi
echipă
României a impresionat întreaga
Senior Manageri,
”
tă.
entuzias
mai
şi
unită,
mai
şi
echipă
o
Budapesta, unde vom forma

membri President’s Club
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Ujlaki Csaba şi Anna Mária, Manageri

„Întâlnirea europeană de la Viena mi-a aprins din nou dragostea
pentru tot ce reprezintă compania Forever, prin liderii de talie
mondială care sunt o oglindă perfectă a valorilor puse de Rex
Maughan la temelia afacerii: dragoste necondiţionată, acceptare şi să
arăţi neobosit tuturor calea pentru a-şi respecta sănătatea şi a-şi trăi
visurile, devenind o persoană împlinită. Sunt mândră de echipa mea,
care a reprezentat Forever România cu atâta demnitate.”

Kele Mónika, Senior Manager

fost un
„Raliul din Viena este al şaselea Raliu European la care am participat. A
nat din
impresio
ne-a
Rex
eveniment spectaculos, plin de entuziasm şi energie.
minunată
această
nou prin dragostea, devotamentul şi pasiunea cu care conduce
românii
companie. Seminarul Diamanţilor a fost o instruire la superlativ. Felicităm
bat
care s-au mobilizat în număr aşa de mare şi au dovedit că „inimile noastre
ne
dată
fiecare
de
deoarece
n,
Europea
Raliu
Forever”. Nu am rata niciun
şi că
convingem că Forever este CEA MAI MARE OPORTUNITATE DIN LUME
Day
Success
la
aşteptăm
Vă
visurile.
într-adevăr, prin muncă şi dăruire, îţi poţi trăi
de
şi,
Viena
la
noi
trăit-o
am
pe 28 mai, ca să gustaţi puţin din atmosfera pe care

Seminar de instruire No Limits, susţinut de Top
Distribuitorii Forever din întreaga lume.

ce nu, să câştigaţi o maşină!”

Ramona & Genu Olariu, Manageri

„Nimeni, niciodată nu va putea exprima în cuvinte
emoţiile, sentimentele, entuziasmul, starea pe care
o poţi avea acolo, alături de oameni ca mine şi ca
tine, care s-au ridicat deasupra tuturor
obstacolelor, au depăşit descurajările, au crezut şi
nu au renunţat, continuând să muncească
neobosiţi pentru a ajuta şi alţi oameni să ducă o
viaţă mai bună. Acolo realizezi că toţi au aceleaşi
provocări , iar succesul depinde doar de acţiune.
Am rămas cu una dintre ideile lui Rolf Kipp în
minte: trebuie„să realizezi că Forever este
afacerea ta şi, ori de câte ori te va încerca gândul
renunţării, trebuie să fii conştient că renunţi la o
viaţă mai bună pentru tine, pentru familia ta şi a
celor din jurul tău.” Sunt recunoscătoare
sponsorului meu, Ramona Vingan, Senior
Manager, pentru această şansă, şi colegelor
Simona Voju, Maria Negrea şi Mihaela Nedelcu, cu
care am petrecut clipe speciale la Viena.”

Dana Pop, Manager
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Rolf Kipp, Manager Dublu Diamant

„Şi acum ne răsună în suflet acorduril
e valsurilor vieneze şi suntem fermecaţ
i: de arhitectura
superbă a acestei adevărate capitale
a muzicii, de căldura gazdelor, de atmo
sfera tulburătoare,
entuziastă a întregii săli în care cred
em că a avut loc una dintre cele mai
reuşite întâlniri ale
reprezentanţilor Forever Living din
Europa şi din întreaga lume. Ni s-au
desprins şi întipărit în
minte şi în inimă mai ales intervenţ
iile liderilor lumii, care cu atâta prec
izie,
generozitate şi
însufleţire ne-au prezentat o vastă gam
ă de stări de fapt, soluţii şi îndemnu
ri
venite din situaţiile
pe care ei le-au parcurs în drumul lor
spre succes. Ei ne-au arătat de fapt
calea
, provocările şi
rezultatele lor, deci posibil şi ale noas
tre. De noi depinde de acum felul în
care vom gestiona
această valoroasă avalanşă de date
pentru a ne dezvolta afacerea. Rex,
Gregg şi Aidan au arătat
încă o dată că sunt, alături de colabora
torii lor din conducerea companiei,
cei mai autorizaţi
sprijinitori ai demersului nostru pers
onal prin Forever Living. Mulţumim
din suflet pentru tot!”
Elisaveta & Alex

andru Pocaznoi, Safir Manageri, mem
bri President’s Club

Echipa Forever Brazilia

nu sunt
și inspirat atunci când am pășit pe scena Raliului European. Știam că
„MY HEART BEATS FOREVER - aceste cuvinte m-au însufleţit, susţinut
toarei
prezenta
al
anunţ
acel
ă
niciodat
uita
voi
Nu
succes.
avea
pot
că
simţit
singură și alături de mine și în același ritm mai bat încă mii de inimi. Am
esenţial
rol
un
deţine
piesă
acest succes asemeni unui puzzle în care fiecare
raliului prin care eram desemnată Miss Sonya Forever Europa. Consider
ţia tuturor celor care s-au implicat și au făcut ca succesul meu să devină
contribu
la
refer
Mă
ă.
complet
a
fără de care nu se poate obţine imagine
care mi-a asigurat vestimentaţia: ALLURE By MONA BUTA.”
posibil. Mulţumesc tuturor celor care mi-au fost alături și designer-ului
Fichirie Ibadula, Supervizor
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„M-a impresionat entuziasmul tuturor celor prezenţi şi dorinţa
comună a reprezentanţilor din toate ţările participante de a
transforma lumea în una mai bună, mai fericită, mai sănătoasă.
Discursurile liderilor ne-au oferit multe informaţii despre
dezvoltarea afacerii, pe care cu siguranţă le voi pune în practică.
Această întâlnire m-a ajutat să-mi consolidez încrederea în
companie şi în mine, pentru a putea urca la nivelul următor în
Planul de Marketing. M-am convins că este şansa mea de a avea
viaţa pe care o visez.”

Niculina Dinu, Asistent Supervizor

„Pentru noi, Raliul European este un prilej de a lua contact
cu distribuitorii altor ţări şi de a învăţa de la ei ce e bun. Mă
refer la unitatea echipelor din Ungaria, dorinţa sinceră de a
ajuta a scandinavilor, entuziasmul turcilor, forţa şi
concentrarea nemţilor, atitudinea pozitivă a francezilor şi nu
în ultimul rând de la invitaţii speciali din Brazilia, India,
Africa, Statele Unite care ne-au arătat că adevărata forţă
este în interiorul nostru şi putem reuşi indiferent de
circumstanţe. Ştiu sigur că în următorii ani ne vom depăşi
profesorii, trebuie doar să investim efort susţinut.”

Katalin şi Adrian Mihai, Manageri
care
„A fost cel mai reuşit Raliu de până acum. Cu fiecare nouă întâlnire la
nu
şi
fenomen
un
unic,
ceva
din
parte
facem
că
participăm ni se confirmă
Acest
oameni.
mulţi
mai
tot
aderă
care
doar o companie, un fenomen la
noi
fenomen se numeşte Forever şi este, de fapt, viaţa pe care fiecare dintre
mijlocul
în
şi
preajma
în
dorim s-o trăim. E greu să descrii în cuvinte ce simţi
unor oameni al căror singur scop este să-şi ajute semenii. Aceste
să fii
evenimente trebuie trăite, e singurul sentiment cu care rămâi. Trebuie
acolo, pentru că de fiecare dată vii mai bogat, mai mulţumit că faci parte
din ceva deosebit şi cu o dorinţă puternică de a-ţi depăşi propriile limite.
Este un prilej deosebit să arătăm că putem mai mult şi vom face mai mult.”

Ecaterina & Ioan Agocs, Manageri

Forever Ungaria, gazda Raliului European 2012
sau
poate realiza lucruri foarte mari, fără să depind de mediul din care vin
„Raliul din Viena mi-a redat încrederea că şi eu sunt un om valoros, care
mine un stil de viaţă în următorii 80 de ani.”
educaţia dobândită. Am 20 de ani şi am decis ca Forever să fie pentru

Ionuţ Laurenţiu Frunză, Asistent Supervizor
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„Am avut privilegiul de a-i asculta pe Diamanţii Forever. Discursul
lor a avut un impact extraordinar mai ales asupra noastră, cei care
am fost pentru prima oară la un astfel de eveniment.
Visează mai mult decât alţii.
Instruieşte-te alături de noi.
Este un an al marilor provocări.
Nu există limite.
Acordă toată atenţia acestei şanse preţioase!”
Maria Frumuzaiche,
Supervizor

„Raliul European este
un eveniment care face
parte din viaţa noastră. De şase ani celebrăm cu
de oameni care au cunoscut marea
întreaga Europă SUCCESUL. Simţim pulsul unic pe care ţi-l pot da mii
care aveam nevoie până la
de
oportunitate FOREVER. Alături de echipă, am primit doza de energie
înţeles că participarea la un
au
următorul Raliu European de la Budapesta. Felicitări tuturor celor care
de această minunată
asemenea eveniment face parte din călătoria spre succesul absolut, alături
companie: Forever Living Products. Ne vedem anul viitor!”

Mariana şi Silviu Ursu, Manageri

încărcat bateriile pentru ascensiunea în Forever, întâlnind Diamanţii Europei
„Raliul Viena 2011 a fost cel mai aşteptat eveniment al anului. Aici ne-am
”
Mulţumim tuturor celor care s-au implicat în organizarea evenimentului.
şi nu numai. Avem un motiv în plus de fericire. A fost o experienţă de neuitat.
t Supervizor

Mariana Popa, Asisten
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„Două zile, peste 10.000 de participanţi, în locul unde cu siguranţă puteam
t
măsura pulsul şi puterea companiei Forever. Suntem mândri că au participa
ă
împreun
întărit
atât de mulţi dintre membrii echipei Kele Mónika şi am
echipa României.”

Balog Dávid & Ildikó, Manageri

„A fost prima mea participare la un Raliu Forever. La Viena am
fost foarte mândru că sunt român, datorită entuziasmului de
care a dat dovadă echipa României, dar şi realizărilor avute de
românii care au urcat pe scenă. Am fost impresionat de
prietenia şi naturaleţea cu care participanţii din toate colţurile
lumii interacţionau şi schimbau impresii.”

Daniel Botea, Supervizor

„Nu se poate descrie în cuvinte ceea ce am simţit participând la acest
om
eveniment. O întâlnire unică, ce a demonstrat că visurile şi realizările unui
ăr şi
redescop
mă
să
ocazia
dat
nu au limite. Mulţumesc tuturor celor care mi-au
din
celor
tuturor
să-mi dau seama că şi eu sunt un om important. Felicitări
familia Forever!”

Mihaela Nedelcu, Asistent Supervizor
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O călătorie cu expresul Forever,
spre ţara promisă
La fel ca în anii trecuţi, şi acest Raliu Mondial a fost o experienţă memorabilă. Lideri de pe cele cinci continente au
petrecut clipe minunate în compania conducerii companiei din Statele Unite, s-au relaxat şi s-au bucurat de fiecare
moment. Vă invităm să citiţi gândurile celor care, alături de Gábor & Dóra Szőcs, Directorii Generali Forever
România, au reprezentat ţara noastră la acest eveniment: Aurel & Vera Meşter, Diamant-Safir Manageri,
distribuitorii numărul 1 în funcţie de punctele totale, şi Maria & Daniel Parascan, Senior Manageri, aflaţi pe primul
loc în topul punctelor non-manageriale.
„Raliul Mondial a fost din
nou un prilej de a petrece
timp alături de cei mai
devotaţi şi mai de succes
parteneri din lumea
Forever, ocazie ce ne-a
îmbogăţit cu noi idei de
abordare a activităţii
Forever şi de sporire a
eficienţei. Schimbul de
experienţă a fost de un
real folos pentru fiecare
dintre participanţi.
Ne-am bucurat să revedem prieteni vechi şi să ne facem prieteni noi.
Ne-am bucurat de prezenţa lui Rex, Gregg şi Aidan, care au fost
permanent în mijlocul nostru şi au adus acel plus de energie şi viaţă,
confirmându-ne încă o dată că este un mare privilegiu pentru fiecare
dintre noi să fim
parteneri cu ei în
călătoria FOREVER.
E minunat să fii

14

înconjurat de oameni de valoare, de caracter, loiali companiei şi
echipelor lor, oameni care se implică mult dincolo de nevoile lor
personale în a „crea măreţia” în jurul lor, sprijinind în continuare creşterea
celor care sunt dispuşi să plătească preţul pentru a avea o viaţă mai
bună. Sănătatea şi bunăstarea rămân o prioritate pentru oamenii de
pretutindeni, iar Forever este trenul care duce acolo oamenii din toate
naţiunile. Am petrecut o zi în trenul Forever, cu oameni care şi-au
câştigat libertatea şi care, în
ciuda obstacolelor întâlnite,
nu au renunţat să multiplice
binele în jurul lor, împlinindu-şi
visul de a fi liberi! A fost o
călătorie de neuitat.
Concluzia: nu obosi în a face
bine, luptă pentru libertatea
ta şi nu te da bătut niciodată.
Fii un exemplu pentru cei din
jur şi alţii te vor urma. Forever
este o echipă învingătoare, iar
tu ai fost creat să fii
învingător, şi nu învins!

Mulţumim lui Dumnezeu şi echipei Forever
România pentru toate realizările şi pentru
onoarea de a reprezenta ţara la această
întâlnire alături de campionii din întreaga
lume!”
Veronica & Aurel Meşter,
Diamant-Safir Manageri,
membri President’s Club

„Și anul acesta am avut șansa și onoarea de a face parte din
delegaţia României la triplul eveniment desfăşurat la Viena: Raliul
European, Profit Sharing și Raliul Mondial. A fost impresionant. Totul a
fost excepţional, așa
cum suntem obișnuiţi,
iar echipa de lideri
condusă de Rex ne arată
de fiecare dată cum
putem face diferenţa
aplicând principul
excelenţei. Despre
atmosfera Raliului din
Viena v-au povestit
deja, în paginile

anterioare, ceilalţi colegi și
parteneri care au fost minunaţi
și pe care dorim să-i felicităm pentru participare, implicare,
recunoașterile pe care le-au primit și cec-urile pe care le-au încasat. După
Viena, călătoria noastră a continuat către Munchen, Germania. Au fost
clipe de neuitat, timp în care ne-am cunoscut mai bine cu liderii din alte
ţări, am împărtășit experienţe și am făcut planuri de viitor împreună cu
Directorii Generali, Dóra și Gábor Szőcs, și mentorii noștri, Vera și Aurel
Meșter, Diamant-Safir Manageri. Pe lângă locurile deosebite: sediul
Forever Germania, un castel impunător unde am fost așteptaţi și conduși
chiar de Rex şi trataţi regește, precum și castelul Neuschwanstein, unde
din nou ne-am dat seama că liderii noştri FABuloși nu lasă nimic la voia
întâmplării, aspectele cele mai importante ale acestui raliu au fost
atmosfera caldă și prietenoasă și relaţiile care s-au stabilit între oameni
din toate colţurile lumii. Suntem mândri să fim parteneri ai acestei
companii remarcabile, cu oameni deosebiţi, pentru care
adevăratele valori sunt dragostea faţă de semeni și
sănătatea. Am învăţat foarte multe lucruri și ni s-a
confirmat faptul că atitudinea faţă de tine însuţi, faţă de
echipa ta şi de echipele paralele, faţă de companie și
produse va genera succesul și cota la care va urca afacerea
ta și îţi va fi cu siguranţă răsplătită. Nu uita că, oriunde
te-ai afla, îmbrăţișând Forever vei putea face o diferenţă.
Mulţumim Forever, Dóra și Gábor, Vera și Aurel Meșter
pentru satisfacţia de a ne fi aflat în compania unor buni
prieteni.”
Maria și Daniel Parascan,
Senior Manageri, membri President’s Club
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Mesaj pentru cei mai noi vulturi

Bun-venit în echipa FOREVER
Prin semnarea Formularului de Înscriere în Forever ai luat o decizie care îţi poate schimba viaţa. Cum vei acţiona
mai departe şi cât de sus vei ajunge pe scara Planului de Marketing depinde doar de tine. Dar cel mai important
aspect pe care trebuie să-l ai mereu în vedere e că în Forever nu eşti niciodată singur. Din experienţa acumulată
de noi de-a lungul anilor îţi oferim câteva idei şi sfaturi care să te ajute să-ţi dezvolţi afacerea Forever şi să trăieşti
viaţa pe care o doreşti şi o meriţi.
Existenţa în Politicile Companiei a paragrafului conform căruia
niciodată sponsorul nu poate fi depăşit ierarhic în Planul de
Marketing, până la atingerea nivelului de Manager, de niciun
colaborator din propria echipă a generat o relaţie extraordinară, de
interes în a ajuta, respectiv a fi ajutat, asemănătoare cu cea dintre
părinte şi copii şi care arareori poate fi întâlnită altundeva în viaţa
economică de zi cu zi. Cultivând acest avantaj şi dând tonul în
echipele noastre, încă de la începuturile afacerii şi până astăzi, am
ascultat şi aplicat sfaturile sponsorilor noştri direcţi şi din liniile
superioare. Am extins apoi ascultarea şi învăţarea şi de la liderii din
liniile paralele. Am făcut astfel economie de timp, bucurându-ne de
cunoaşterea altora care aveau experienţă şi rezultate mult mai bune
decât noi. Tu, ca Nou Distribuitor, eşti acum la început de drum.
Un real ajutor în plus pentru evoluţia ta în Forever îţi sunt diversele
tipuri de instruiri organizate de sponsorii tăi sau liniile paralele
zonale, de la care nu trebuie să lipseşti.
Nu cred că-ţi spunem o noutate când susţinem că reuşită
durabilă nu poate fi realizată fără muncă. Plecând de la
exemplul companiei Forever Living Products, căreia i-au trebuit
zeci de ani pentru a deveni lider mondial în domeniul ei şi alţi
zeci pentru a-şi consolida poziţia, şi tu, în calitate de
colaborator, trebuie să-ţi priveşti evoluţia ca pe una
desfăşurată în timp, conform unui plan împărţit pe
etape spre obiectivele pe
care ţi le doreşti. Mai
ales că adevăratele
reuşite nu se obţin la
întâmplare şi peste noapte. Te
invităm să priveşti noul tip de
activitate ca pe unul de reconversie
profesională, dar ce diferenţă! În Forever, toate
eforturile pe care le faci sunt într-adevăr pentru tine şi
viitorul tău. Vei dobândi, astfel, cunoştinţe noi, deprinderi, abilităţi şi
un mod nou de a gândi. Toate acestea sunt necesare reuşitei în viaţă
prin noua activitate. Vestea bună este că sponsorii îţi vor fi alături în
acest demers.
Principala dificultate, dar nu singura, va fi să-ţi descoperi adevăratele
obiective şi apoi motivele pentru a face afacerea alături de Forever
Living. La fel de greu va fi să le scrii pe hârtie şi, mai ales, să acţionezi
în concordanţă cu ele. De ce trebuie, totuşi, să o faci? Pentru a avea
destulă putere de a nu permite nimănui să stea în calea
îndeplinirii acestor obiective, visuri, realizări sau cum vreţi să le
mai spunem, precum şi pentru a nu renunţa din cauza
inerentelor eşecuri. Ele vin oricum, „doar cine nu munceşte nu
greşeşte”. Pe acestea, însă, ar fi bine să le foloseşti ca pe o valoroasă
sursă de învăţăminte pentru reuşitele viitoare. Compania Forever
Living Products s-a dovedit de la început întemeiată pe
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onestitate, realizând şi răsplătind tot ceea ce a promis, proporţional
cu volumul şi calitatea muncii prestate. Plecând de aici, e important
să acţionezi astfel încât experienţa dobândită în a împărtăşi
oamenilor beneficiile colaborării cu FLP să o transformi în acel tip de
cunoaştere care să-ţi permită să-ţi conduci echipa, să o ajuţi să se
dezvolte şi să acţioneze de sine
stătătoare. Asta se poate
face doar în paşi mici,
învăţând din reuşite, dar
mai ales din eşecuri,
învăţând atât de la cei care
au reuşit, cât şi de la cei care
deocamdată au renunţat, apoi
învăţând din cărţi, de la cursuri, de
la seminarii. Şi toate acestea având
în faţă permanent, ca primă
preocupare, atingerea adevăratelor
obiective. Lucrezi acum într-un sistem
de multiplicare a timpului, deci a
banilor sau, mai bine zis, de obţinere a
propriei libertăţi. Iată de ce un alt aspect
esenţial este să faci afacerea ta simplă,
copiabilă, deci multiplicabilă. Nu există reţete
unice, le fel ca şi în arta culinară. Fiecare poate săşi elaboreze propriul sistem de lucru, dar condiţia
de bază este să-l poată aplica oricine şi, bineînţeles,
în cadrul Politicilor Companiei. Marea calitate a
acestor politici este că îţi asigură condiţiile de a nu-ţi
pierde niciodată drepturile odată corect dobândite şi,
deci, de a începe această afacere atunci când doreşti
şi de a o extinde cât doreşti. Şi toate
acestea cu sprijinul permanent al
sponsorilor.
Tot ce am menţionat în aceste rânduri nu mai
sunt de mult nişte teorii, ci aplicări practice ale oamenilor de succes
de la care şi noi am învăţat şi pe care ne-am străduit să-i copiem.
Dacă n-am reuşit întotdeauna a fost vina noastră, dar şi de aici am
învăţat din nou şi ne-am îmbunătăţit performanţele. Influenţând,
prin acest nou tip de activitate, soarta oamenilor, ne-am dat seama
de importanţa responsabilităţii în tot ceea ce facem şi de aceea
formula succesului pe care o propunem este ca, acţionând în
promovarea ofertei Forever Living Products, să devenim nişte
oameni mai sănătoşi, mai prosperi, mai liberi, mai responsabili,
împreună cu toţi cei pe care i-am influenţat prin această activitate.
Îţi dorim mult succes în noua ta carieră Forever!
Elisaveta şi Alexandru Pocaznoi,
Safir Manageri, membri President’s Club

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

CUM COMAND PRODUSELE?

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) sau 021.222.00.22 (apelabil
din orice retea de telefonie) de luni până vineri,
între orele
10:00 – 16:00.

3. Online la adresa
www.comenziforever.ro

IMPORTANT

 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

CUM AFLU SITUAŢIA
PUNCTELOR CREDIT?

 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 .
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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.

PROGRAMUL ŞI ADRESELE
CENTRELOR DE DISTRIBUŢIE
Luni 12 - 20 *, Marţi, Joi, Vineri, Sâmbătă * * 9 - 17,
Miercuri 9 - 19
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. Constanţa 24, Cod 400158. 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:  Str. Maria Tănase 11. Tel: 0251 421 222; Tel/Fax: 0251 421 444
Chişinău:  Str. Mihai Eminescu 35. Tel: 00373 22 92 81 82; Fax: 00373 22 85 69 39
(program miercuri: 9-17)

* 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.

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

UNDE PLĂTESC PRODUSELE?
 La orice unitate CEC, în contul Forever Living Products.
 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 BNR.

Forever Living
Products România
foreverliving.com
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Calificări

Calificările LUNIIAPRILIE
România & Republica Moldova

MANAGERI
Gicu & Gabriela Ceahlău
Ileana & Liviu Roaş

SPONSORI
Lunca, BT
Satu-Mare

ASISTENT MANAGERI
Dan Marius Crăciun
Petru Negru

SPONSORI
Bucureşti
Miercurea-Ciuc

SUPERVIZORI
Simona Ceauşu
Florin Chinde
Dumitru Chiolan
Ioana Chiru
Mihaela & Florin Cosac
Elia & Ioan Dragomir
Marcela & Ilie Farima
Mircea & Ioana Gorun
Porumbiţa Gosea
Simona Gridan
Anca & Lucian Hăulică
Angelica & Georgică Herghelegiu
Elena Maxim
Elisabeta Mihai
Neluţa & Gabriel Neacşu
Alice & Laurenţiu Negoiţescu
Nicolai Negru
Petra Negru
Raul Nistor
Daniela & Dorinel Olboşanu
Elena & Constantin Pantea
Rodica Petruţiu
Ionela Sava
Elisabeta & Virgil Stănei
Mariea Străteanu
Eleonora Ţipluică
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Costel Emanoil & Lăcrămioara Creţu
Letiţia & Vasile Mărcuş

Stana & Laurenţiu Dincă
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă

SPONSORI
Târgu-Jiu
Satu-Mare
Roşia de Amaradia, GJ
Piteşti
Giurgiu
Ploieşti
Arad
Craiova
Târgu-Jiu
Drăguţeşti, GJ
Satu-Mare
Suceava
Satu-Mare
Galaţi
Piteşti
Ploieşti
Miercurea-Ciuc
Miercurea-Ciuc
Satu-Mare
Feteşti
Sântandrei, BH
Satu-Mare
Turburea, GJ
Galaţi
Bucecea, BT
Târgu-Jiu

Eleonora Ţipluică
Rodica Petruţiu
Elisabeta & Ion-Adelin Solea
Neluţa & Gabriel Neacşu
Cristina & George Popescu
Alice & Laurenţiu Negoiţescu
Georgeta & Raul Piscoi
Ştefan & Camelia Onea
Simona Ceauşu
Porumbiţa Gosea
Ileana & Liviu Roaş
Vasilica & Dumitru Crăciun
Mariana & Dorin Tutueanu
Vasile & Camelia Oprea
Aurelia & Aurică Năstase
Dorin & Dana Ion
Petru Negru
Petru Negru
Ileana & Liviu Roaş
Olga Popescu
Ormos Adrienne
Ileana & Liviu Roaş
Simona Gridan
Elisabeta Mihai
Camelia & Constantin Barbălată
Elisabeta & Ion-Adelin Solea

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

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

1. Angela & Valentin Gherghe
2. Daniel & Maria Parascan
3. Carmen & Gabriel Larion
4. Costel Emanoil & Lăcrămioara Creţu
5. Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
6. Niculina & Viorel Ciuchea
7. Gicu & Gabriela Ceahlău
8. Alina & Viorel Cojocaru
9. Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
10. Violeta & Dumitru Luca

1. Constantin & Tania Popa
2. Anişoara & Marinică Luca
3. Mariea Străteanu
4. Doina Ligia & Neculai Iordache
5. Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
6. Iuliana Soare
7. Teodora Chiuţă
8. Iulian & Dana Ciubotaru
9. Petru & Emilia Truşcă
10. Niculina & Viorel Ciuchea

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

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

1. Aurel & Veronica Meşter (1)
2. Camelia & Daniel Dincuţă (3)
3. Daniel & Maria Parascan (2)
4. Angela & Valentin Gherghe (20)
5. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (5)
6. Vajda Katalin (4)
7. Carmen & Gabriel Larion (7)
8. Gizella & Marius Botiş (9)
9. Petru & Emilia Truşcă (6)
10. Bucurel & Gyöngyike Ghirdă (nou)

11. Smaranda Sălcudean (10)
12. Constantin & Tania Popa (12)
13. Lucica & Gheorghe Tăbăcaru (nou)
14. Doina & Dănuţ Hanganu (nou)
15. Marilena & Teodor Culişir (8)
16. Mircea & Dana Olariu (11)
17. Marinela Tuţuleasa (16)
18. Cristiana & Eugen Dincuţă (17)
19. Mihaela Viorica Dumitru (nou)
20. Marcela & Ion Şerban (15)

PROGRAMUL DE MAŞINĂ
STIMULENTUL I
Elena & Virgil Angelescu
Iulia Beldiman
Ion & Dorina Ciolac
Marilena & Teodor Culişir
Derzsi Sámuel & Etelka
Stana & Laurenţiu Dincă
Cristiana & Eugen Dincuţă
Aurel & Cornelia Durigă
Corina & Dorin Frandeş
Angela & Valentin Gherghe
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Genoveva Ianişevschi
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Doina Ligia & Neculai Iordache
Carmen & Gabriel Larion
Mádly Susana
Maria Pop
Smaranda Sălcudean
Rodica Ramona Vingan

STIMULENTUL III
Camelia & Daniel Dincuţă
Aurel & Veronica Meşter
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Constantin & Tania Popa
Petru & Emilia Truşcă

STIMULENTUL II
Gizella & Marius Botiş
Carina & Sebastian Iacătă
Daniel & Maria Parascan
Vajda Katalin
foreverliving.com
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