
Bine ai venit

Compania Aloe Vera



Fondată în 1978, Forever Living Products şi-a dedicat
întreaga activitate identificării celor mai bune surse
naturale de sănătate şi frumuseţe şi promovării lor în

întreaga lume. Forever şi companiile afiliate sunt cei mai mari
cultivatori, producători şi distribuitori mondiali ai produselor
pe bază de Aloe vera. Cu o cifră de afaceri globală ce
depăşeşte 2,77 miliarde USD, Forever Living Products este
prezentă în peste 155 de ţări de pe Glob. 

Forever Living Products se bucură de apreciere din partea
celor peste 10 milioane de colaboratori şi mult mai multe
milioane de consumatori fideli datorită modului în care
asigură calitatea produselor sale; acest fapt a devenit posibil
prin implementarea conceptului de integrare verticală a
proceselor de producţie şi controlul riguros al fiecărui aspect
al acestora. De la nivelul miilor de acri cultivaţi cu aloe, până
la tehnologia de vârf a unităţilor de prelucrare, la capacităţile
de transport şi miile de angajaţi, drumul parcurs se
desfăşoară conform devizei “de la plantă la produs, pentru
tine”.

Forever Living Products

România şi-a deschis

porţile în 1998 şi este în

prezent una dintre cele mai mari

companii de Network Marketing

din România. Are sediul central în

Bucureşti şi depozite

operaţionale în Cluj, Arad, Braşov,

Iaşi, Constanţa şi Craiova, precum

şi la Chişinău, în Republica

Moldova.
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Rex Maughan, Fondator şi CEO 
Forever Living Products International

Sediul Central Forever România



„Forever Living Products deţine

cele mai mari facilităţi de

cultivare şi prelucrare a plantei

Aloe vera din lume, ce se întind pe trei

continente. Producem cele mai bune

suplimente alimentare pe bază de aloe,

alături de gamele de îngrijire personală

şi frumuseţe. Şi suntem, de asemenea,

creatorii celui mai generos plan de

recompensare din industria Network

Marketing. Totuşi, lucrul care mă face cel

mai mândru este faptul că Forever le

oferă oamenilor şi familiilor lor

modalitatea de a-şi atinge obiectivele

financiare şi de a trăi viaţa pe care o

visează.

Măsura succesului companiei este dată de succesul fiecărui FBO, de la membrii de elită din Global Leadership

Team până la Novus Customerul care a semnat Formularul de Înscriere cu doar câteva minute în urmă. Tot ceea

ce facem la Sediul Central este dedicat scopului de a le oferi Forever Business Ownerilor (FBO) toate

instrumentele de care au nevoie pentru a avea succes. 

Reprezentăm o industrie construită pe baza dezvoltării relaţiilor interumane, menţinerii prieteniilor vechi şi

legării de noi prietenii. Planul de Marketing Forever reprezintă extensia logică şi financiară a acestui fapt. Să-ţi

asiguri propriul succes având grijă ca cei de lângă tine să aibă, la rândul lor, succes este o modalitate minunată

de a-ţi câştiga existenţa.

Rămâneţi mereu în contact cu echipele şi cercurile voastre de prieteni (faţă în faţă sau online), prin vizite,

telefoane scurte, SMS-uri sau prin împărtăşirea unor citate sau materiale video preferate pe facebook. Ajutaţi-i

pe cei cărora le-aţi împărtăşit oportunitatea Forever să se bucure de produsele noastre. Asiguraţi-vă că sunt la

curent cu lansările de produse, stimulentele şi promoţiile în curs. Spuneţi-le tuturor celor cu care intraţi în

contact cum pot arăta mai bine şi cum se pot simţi mai bine folosind şi consumând produsele Forever. Aveţi

grijă de bunăstarea fizică şi financiară a celorlalţi la fel de mult cum aveţi grijă de a voastră, iar Planul de
Marketing va avea grijă de voi.”
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Gregg Maughan, 
Preşedinte Forever Living Products International



Bine ai venit la Forever! 
Cea mai mare oportunitate din lume te aşteaptă cu
braţele deschise. Deşi eşti la început de drum şi abia 
ai plasat prima comandă de produse Forever, te
asigurăm că nu eşti singur, pentru că în Forever
NIMENI nu e singur. Începând de la colaboratorii care
au peste 15 ani de experienţă în România şi până la
cei care s-au alăturat recent companiei, o reţea de
sute de mii de oameni este alături de tine pentru a te
ajuta să faci următorul pas. Indiferent dacă vrei să ai o
viaţă mai sănătoasă şi mai echilibrată sau dacă eşti
interesat de o afacere proprie de succes, suntem
alături de tine. Întâlnirile organizate de colaboratorii
Forever şi de companie te vor ajuta să ai o privire de
ansamblu asupra fenomenului Forever. Adresează-te
cu mare încredere sponsorului tău, liniei tale
sponsoriale superioare sau companiei pentru orice
informaţie şi vei beneficia de cele mai utile sfaturi de
care ai nevoie.

Încă de la începuturi am încercat să ne aliniem
valorilor lui Rex Maughan, fondatorul companiei
Forever Living Products: „Nu vrem să fim cea mai mare
companie din lume. Vrem doar să fim cei mai buni.”

Forever a reuşit şi în România să schimbe radical vieţile multor oameni şi familii. Fără investiţii consistente,
fără riscul afacerilor clasice şi practic lipsită de birocraţie, afacerea Forever poate însemna o reţetă de succes
în drumul spre independenţa financiară.

Avem un Plan de Marketing unic, cu posibilităţi de câştiguri limitate doar de propria imaginaţie. Aproape
totul este posibil cu Forever. Dacă momentan cariera ta profesională nu se îndreaptă spre ceea ce-ţi doreşti,
Forever îţi oferă oportunitatea de a schimba direcţia şi de a-ţi lua destinul în propriile mâini.

Orice vis ai avea, Forever îţi oferă o oportunitate unică. Poţi să începi să activezi chiar şi de acasă şi să câştigi
bani cu care să-ţi cumperi ceea ce ţi-ai dorit dintotdeauna. Care sunt visurile tale? O maşină nouă, o
locuinţă mai spaţioasă, călătorii exotice, plata datoriilor, independenţă financiară? Cu Forever totul este mai
aproape decât crezi!
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Dr. farm. Szőcs Dóra & Dr. Szőcs Gábor, 
Directori Generali Forever Living Products

România & Rep. Moldova
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Oportunitatea de afaceri Forever

Descoperă puterea Network Marketing

Prin oportunitatea de afaceri pe care o promovează, Forever a ajutat milioane de oameni din întreaga lume să-şi
împlinească visurile. Indiferent care sunt visurile tale, Forever te poate ajuta şi pe tine să le transformi în realitate. Avem
produsele şi Planul de Marketing. Cu atitudinea potrivită şi entuziasmul tău putem ajunge împreună acolo unde îţi doreşti.

Oportunitatea de afaceri este deschisă oricui îşi doreşte un venit suplimentar. Poţi alege să dedici doar câteva ore pe
săptămână sau să lucrezi full-time, tot ceea ce ai nevoie este să munceşti cu seriozitate şi să fii devotat noului tău
angajament. 

De ce să participi
Success Day celebrează realizările Forever Business Ownerilor prin recunoaşterea publică a muncii lor intense şi a
devotamentului lor pentru afacere. Astfel, FBO au oportunitatea de a împărtăşi cu alţi colegi şi invitaţi poveştile şi
experienţele personale. Success Day îţi oferă şansa de a experimenta tu însuţi puterea recunoaşterii eforturilor depuse.
Este esenţial, pentru bunul mers al afacerii tale, să fii prezent la cât mai multe dintre aceste evenimente, pentru că acolo
primeşti sfaturile practice şi motivaţia care te propulsează la următorul nivel de performanţă.

La Success Day ai, de asemenea, oportunitatea de a fi în preajma FBO de succes şi de a învăţa de la ei. Toţi cei care au luat
în serios provocarea Forever şi şi-au construit echipe mari şi afaceri solide sunt prezenţi la fiecare întâlnire Success Day,
pentru că înţeleg cât de important este să-ţi construieşti şi să-ţi consolidezi încrederea şi abilităţile în afaceri.

Biletele pentru acest eveniment sunt disponibile în toate centrele noastre de distribuţie. Te încurajăm să ţii legătura cu
sponsorul tău, să ne urmăreşti pe Facebook – Forever Living Products Romania sau să ne contactezi la adresa de e-
mail marketing@foreverliving.ro pentru detalii despre întâlnirile Success Day.

Success Day
Success Day este, în esenţă, o întâlnire de afaceri uşor diferită: o atmosferă incendiară de energie şi sărbătoare. Organizat de
companie de 4 ori pe an, Success Day este un eveniment  naţional de instruire şi recunoaştere a realizărilor în afacere, bogat în
informaţii esenţiale împărtăşite de lideri Forever de succes şi speakeri motivaţionali din lumea globală Forever.

Marketingul în reţea (Network Marketing) este un sistem de vânzări care răsplăteşte fiecare FBO atât pentru vânzările
personale, cât şi pentru vânzările generate de noii colaboratori pe care îi aduc în echipa lor. Network Marketingul îţi
permite să atingi independenţa financiară prin intermediul muncii în echipă. Astfel, energia şi entuziasmul se multiplică,
iar recompensele îţi pot depăşi chiar şi cele mai îndrăzneţe aşteptări. Este momentul perfect să înveţi cum să devii mai
sănătos şi mai prosper prin puterea marketingului în reţea.
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Planul de Marketing
Planul de Marketing Forever are succes pentru că este
simplu. Reprezintă un model de bază pentru dezvoltarea
afacerii şi îţi pune la dispoziţie instrumentele de care ai
nevoie pentru a-ţi construi o afacere solidă şi stabilă pe
termen lung. Odată cu atingerea nivelului de Asistent
Supervizor începe avansarea ta în Planul de Marketing
(toate calificările din Planul de Marketing se realizează
prin acumularea punctajului necesar, aşa cum este
menţionat în Politicile Companiei, în două luni
calendaristice consecutive), în funcţie de aspiraţiile tale,
timpul şi efortul pe care le dedici. Cu fiecare nivel atins
bonusurile tale cresc, pe măsură ce echipa se dezvoltă şi
rulajul de produse creşte şi el.

La nivel de Novus Customer cumperi produsele cu 15% reducere
faţă de Preţul Recomandat de Vânzare. Odată ce atingi nivelul
de Asistent Supervizor cumpărând în nume propriu produse
în valoare de 2 puncte credit în oricare 2 luni calendaristice
consecutive, beneficiezi de Preţul de Depozit Ajustat, mai
mic cu 35% faţă de Preţul Recomandat de Vânzare (PRV).

Consultă Politicile Companiei, disponibile online pe
foreverliving.ro/documente, pentru detalii complete
despre Planul de Marketing. Şi nu ezita să-ţi contactezi
sponsorul atunci când ai întrebări. Pentru orice clarificări
suplimentare ne poţi scrie oricând pe adresa de e-mail
office@foreverliving.ro.

Ce înseamnă?

Conform Politicilor Companiei, punctul credit (p.c.) este
unitatea de măsură folosită la nivel global în Forever pentru
cuantificarea bonusurilor, a calificărilor şi stimulentelor,
precum şi a participării la Programele Stimulative ale
companiei, aşa cum prevede Planul de Marketing. 

Acumularea a 4 p.c. pe lună reprezintă baza Planului de
Marketing Forever şi este un obiectiv
realist pentru orice FBO. Îndeplinirea
lunară a statutului de Activ (4 p.c. pe
lună, din care cel puţin 1 p.c. în nume
propriu şi restul de la Novus
Customeri înscrişi personal) reprezintă
condiţia pe baza căreia primeşti
Bonus de Volum şi te poţi califica la
stimulentele companiei. 

Cum realizezi acest
statut?

Gândeşte-te puţin la afacerea ta: dacă
fiecare persoană care se alătură
echipei tale ar acumula lunar 4 p.c.,
cum ar arăta vânzările echipei şi ce
bonus ai primi?

Recrutarea de noi parteneri în echipă este esenţială pentru o
afacere dinamică.  Dacă în afară de tine, cel puţin 2 persoane
din echipa ta îndeplinesc lunar statutul de Activ (4 p.c.), în
numai 2 luni vei fi la doar 1 p.c. distanţă de calificarea la nivel de
Supervizor. Cu o echipă de numai 15 oameni care acumulează
lunar 4 p.c., în două luni calendaristice consecutive tu te califici
la nivel de Manager şi ţi se deschid noi oportunităţi de calificare la
stimulente ce îţi vor aduce bonusuri considerabile şi te vor
purta în cele mai frumoase locuri de pe Glob. Depinde doar
de tine!

Activ – 4 p.c.



Situaţia bonusurilor, a punctelor credit 
şi detalii despre Planul de Marketing
Tel: 021 222 89 23
E-mail: office@foreverliving.ro
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Echipa Forever este aici pentru a te susţine. Ne poţi contacta astfel:

Comenzi telefonice şi online
Tel: 0800 802 563 (apelabil din reţeaua de telefonie fixă Telekom)

021 222 00 22 (apelabil din orice reţea de telefonie)
Site: www.comenziforever.ro (pentru comenzile online)
E-mail: comenzi@foreverliving.ro (pentru intrebari legate de
comenzi)

Informaţii despre produse
E-mail: office@foreverliving.ro

Informaţii de marketing
Tel: 021 222 89 23 – Departamentul de marketing şi comunicare
E-mail: marketing@foreverliving.ro

Contactează-ne dacă ai întrebări despre cum să-ţi construieşti un site pentru
dezvoltarea afacerii Forever, dacă doreşti informaţii despre materialele
informative şi promoţionale sau despre evenimentele organizate de
companie. Scrie-ne, de asemenea, dacă vrei ca povestea ta să fie cunoscută
şi de alţi colaboratori Forever prin intermediul revistei lunare.

Plata bonusurilor, fişe bancare, 
proceduri de înregistrare fiscală
Tel: 021 222 89 23 – Departamentul de contabilitate
E-mail: contabilitate@foreverliving.ro 

Contactează-ne dacă ai întrebări de natură financiar-contabilă în ceea ce
priveşte dezvoltarea afacerii tale Forever: plata bonusurilor, schimbări ale
contului bancar, informaţii despre cum îţi poţi încasa bonusul etc.

Sediul Central –
Date de contact
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Merită să ştii

Lucrează împreună cu sponsorul tău
Sponsorul tău te poate ajuta şi susţine să-ţi dezvolţi o afacere de succes. Lucraţi împreună şi el te va ghida în direcţia

corectă. Construirea unei relaţii profesionale solide cu sponsorul tău te ajută să înveţi din experienţa lui în afacere şi să

avansezi mai eficient în Planul de Marketing. 

Foloseşte produsele
Este esenţial să foloseşti produsele alături de întreaga familie. Vă veţi bucura împreună de beneficiile lor pentru o sănătate

şi o stare de spirit mai bune şi, cel mai important, vei putea să împărtăşeşti experienţa ta cu clienţii şi potenţialii tăi

colaboratori. Să vorbeşti cu încredere şi convingere despre produse reprezintă cheia succesului în afacerea ta Forever.

Încearcă un produs nou în fiecare săptămână în primele luni după ce ai devenit partener Forever şi vei fi uimit de

avantejele şi calitatea acestora.

Instruieşte-te
Participarea la întâlnirile de oportunitate organizate de sponsorul tău sau de linia ta manageriala superioară, precum şi la

instruirile organizate de companie te ajută să dobândeşti cunoştinţele de bază şi încrederea de care ai nevoie pentru a-ţi

construi şi dezvolta afacerea. 

Participă la Success Day
Întâlnirile Success Day sunt organizate de companie de 4 ori pe an. Sunt evenimente de la care nu trebuie să lipseşti şi

reprezintă o oportunitate foarte bună de a-ţi introduce potenţialii colaboratori în atmosfera Forever, precum şi de a

socializa cu liderii de succes. 

Contactează-ne
Suntem aici pentru a te susţine în noua ta carieră. Atunci când ai întrebări despre produse, Planul de Marketing,

evenimente, aspecte contabile şi financiare, nu ezita să ne scrii la adresa de e-mail office@foreverliving.ro şi te vom ajuta

cu informaţiile de care ai nevoie. 

Suntem aici să te susţinem
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Cum poţi plasa o comandă de produse
Online, accesând www.comenziforever.ro – creează-ţi cont pe site, selectează produsele, adaugă-le în coş,
achită contravaloarea comenzii şi un curier le va livra la adresa aleasă de tine.

n Comenzile plasate şi plătite cu card bancar prin platforma PayU, până la ora 12:00 din ultima zi lucrătoare
bancară a lunii (luni-vineri), vor fi trimise în aceeaşi zi şi vor fi luate în calcul pentru punctajul lunii în curs.
n Comenzile plasate şi plătite prin virament bancar, ordin de plată, internet banking şi foaie de vărsământ vor
fi livrate şi luate în calcul pentru punctajul lunar numai în cazul în care Forever România va încasa
contravaloarea comenzilor până la ora 12:00 a ultimei zile lucrătoare bancare. Plata se face EXCLUSIV în
contul RO24 BRDE 450S V099 2462 4500 (vă rugăm, nu uitaţi să specificaţi numărul comenzii).  În cazul
depăşirii acestui termen limită, Forever Romania nu poate garanta că respectivele comenzi vor conta pentru
punctajele lunii respective, iar acestea vor fi transferate lunii următoare.
n În Bucureşti şi în localităţile Chiajna, Chitila, Otopeni, Voluntari, Căţelu, Popeşti-Leordeni, Jilava, Măgurele, Bragadiru,
există posibilitatea de a plasa comenzi ramburs. Detaliile legate de taxa de livrare sunt disponibile pe site.

Telefonic, la 0800.802.563 (apelabil exclusiv din reţeaua fixă Telekom - luni-vineri, intervalul 10:00 – 16:00)
021 222 00 22 (apelabil din orice reţea de telefonie - luni-vineri, intervalul 10:00 – 16:00)
0264 420 120 (număr dedicat pentru comenzile în limba maghiară, apelabil din orice reţea de
telefonie - luni, intervalul  12:00 – 16:00, marţi-vineri - intervalul 10:00 – 16:00)

Operatorul nostru va înregistra comanda şi tot ce ai de făcut este să achiţi suma de plată conform instrucţiunilor
primite. Comanda va fi livrată la adresa aleasă de tine.

n Comenzile telefonice se preiau cel târziu până în data de 25 a fiecărei luni.
n Produsele comandate prin telefon se achită în contul RO24 BRDE 450S V099 2462 4500.

Te rugăm să verifici integritatea coletului în prezenţa curierului şi, în cazul în care produsele sunt deteriorate,
întocmeşte împreună cu acesta un proces verbal, iar noi vom remedia problema în cel mai scurt timp posibil. 

Nu uita că plata produselor se face în lei la cursul EURO/LEU comunicat de FLPR la începutul fiecărei luni.

Termenul de livrare variază între 1 zi şi maxim 3 zile lucrătoare. Dacă plasezi comanda cu plată ramburs sau plată
cu card bancar prin platforma PayU, până în ora 13:00 (luni-vineri), iar adresa de livrare este în Bucureşti, primeşti
produsele în aceeaşi zi.

Centrele de distribuţie Forever din ţară: 
n Bucureşti (Sediul Central) – Bd. Aviatorilor nr. 3, Sector 1, Telefon: 021.222.89.23, E-mail: aviatorilor@foreverliving.ro
n Arad – Str. Marcel Olinescu, Bl. 301, Sc. D, parter, Telefon: 0257.368.212, E-mail: arad@foreverliving.ro
n Braşov – Str. Lungă nr. 130, Telefon: 0268.473.233, E-mail: brasov@foreverliving.ro
n Cluj – Str. Dorobanţilor nr. 32-34, Telefon: 0264.418.765, E-mail: cluj@foreverliving.ro
n Constanţa – Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 175 A, Telefon: 0241.520.242, E-mail: constanta@foreverliving.ro
n Craiova – Str. Maria Tănase nr. 11, Telefon: 0251.421.222, E-mail: craiova@foreverliving.ro
n Iaşi – Bd. Nicolae Iorga nr. 2A, Telefon: 0232.219.920, E-mail: iasi@foreverliving.ro

Comenzile plasate în centrele de distribuţie se pot achita direct la faţa locului prin card bancar, dar şi în avans, la orice
sucursala CEC (în contul Forever Living Products România), sucursală BRD (în contul RO74 BRDE 450S V010 1805 4500 -
prin transfer bancar, internet banking) sau prin automatele ROMPAY. 
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Informare şi instruire online

Odată cu înregistrarea formularului tău de înscriere a fost creat automat un cont pe site-ul oficial al
companiei – www.foreverliving.com – secţiunea FBO login/Romania, unde ai posibilitatea să afli situaţia
punctelor credit, bonusul lunar, precum şi alte informaţii utile pentru afacerea ta. Parola primită prin e-mail
este o parolă temporară (trebuie introdusă prin tastare, nu prin opţiunea copy/paste), care îţi dă acces pe
pagina de siguranţă a contului tău. Aici va fi afişat mesajul că parola ta a expirat. Pentru a avea acces la contul
tău trebuie să urmezi paşii de mai jos:

1. La rubrica Parola actuală introdu parola cu care ai accesat contul.
2. La rubrica Parola nouă introdu orice altă parolă doreşti.
3. Confirmă noua parolă.
4. Alege o întrebare de siguranţă.
5. Răspunde la întrebarea aleasă.
6. Apasă butonul Salvare.

Bonusurile Recapitulative vor fi disponibile pe pagina de internet în jurul datei de 9 a fiecărei luni. Vor putea fi
printate şi salvate în arhiva personală, evitându-se astfel riscul de a nu intra la timp în posesia lor. Vizualizarea
Bonusului Recapitulativ se face în contul tău, secţiunea Rapoartele mele.

discoverforever.com este o unealtă online esenţială pentru dezvoltarea afacerii tale. Selectează din meniul
aflat în partea stângă limba română şi ai acces la materiale de instruire despre produse, Planul de Marketing şi
poveşti de succes.

În plus faţă de ceea ce găseşti pe discoverforever.com, canalul de youtube al companiei (foreverlivingromania)

îţi pune la dispoziţie materiale video produse special pentru FBO noştri din România şi Republica Moldova.

foreverliving.com

discoverforever.com

youtube.com
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Succes
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 Pachetele, o soluţie de
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Stimulente adiţionale pentru
dezvoltarea afacerii
Toate programele stimulative pe care compania ţi le pune la dispoziţie (detalii complete găseşti în Politicile
Companiei, disponibile pe foreverliving.ro/documente) te ajută să-ţi dezvolţi afacerea şi te recompensează
pentru devotamentul tău. Ţinteşte întotdeauna cât mai sus, foloseşte în avantajul tău fiecare stimulent şi vei
vedea cum se dezvoltă echipa şi afacerea ta. Şi, cel mai important, te vei bucura de o experienţă unică.

Orice afacere Forever de succes începe cu formarea unei echipe şi identificarea oamenilor cheie care îţi
împărtăşesc dorinţa de a-şi schimba viaţa în bine. Sponsorizarea de noi parteneri în echipă aduce numeroase
beneficii, pornind de la construirea şi consolidarea încrederii, avansarea în Planul de Marketing şi dezvoltarea
afacerii.

Este momentul perfect pentru sponsorizare. Mulţi oameni sunt în căutarea unor surse suplimentare de venit,
care să le furnizeze siguranţă financiară pentru ei şi familiile lor. La fel de mulţi caută o scăpare din rutina zilnică
a locurilor clasice de muncă, fără a renunţa la stilul de viaţă cu care s-au obişnuit. 



Misiunea companiei
„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
Forever Business Ownerii.”

Gregg Maughan
Preşedinte Forever Living Products International

Forever Living Products
România & Rep. Moldova
Bd. Aviatorilor nr. 3, Cod 011852
Sector 1, Bucureşti

Forever Business Owner:


