
Septembrie 2013 | 173

România & Republica Moldova



F O R E V E R | România & Republica Moldova | septembrie 2013 | 173

În afacerea noastră, o mare parte a
succesului depinde de scoaterea la
iveală a potenţialului din ceilalţi.

Indiferent cât de nefavorabile sunt
circumstanţele, ele pot fi depăşite printr-o
îndrumare corectă şi prin dorinţa de
schimbare. Unii dintre cei mai buni lideri
din compania noastră au fost descoperiţi
de distribuitori care au văzut forţa şi
potenţialul lor. Chiar şi atunci când oamenii
nu cred în ei înşişi, tot ceea ce au nevoie
de cele mai multe ori este un strop de
inspiraţie şi susţinere din partea celorlalţi.
Cei mai de succes lideri Forever sunt
experţi în a descoperi măreţia ascunsă în
ceilalţi. Oamenii te pot surprinde de multe
ori şi nu ştii niciodată cine va fi următorul
Eagle Manager din echipa ta. 

Acest principiu îmi reaminteşte de fabula
cu leul şi şoarecele. Un şoarece a decis,
într-o noapte, să-l trezească pe leu din
somn. Când acesta s-a trezit şi l-a
ameninţat că-l devorează, şoarecele s-a
oferit să-l ajute o zi pe leu în schimbul

vieţii sale. Nişte ani mai târziu, leul a fost
capturat de un grup de vânători şi legat
de un copac. Şoarecele tocmai trecea
pe-acolo şi şi-a ţinut promisiunea: a ros sforile
şi l-a eliberat pe leu. Nu ştii niciodată
cine va contribui la succesul tău. Aşadar,
nu subestima niciodată potenţialul celorlalţi.
Încurajează-i, instruieşte-i şi, cel mai im-
portant, tratează-i ca pe egalii tăi.

Permiteţi-mi să vă împărtăşesc o altă poveste,
care s-ar putea să vi se pară mai
familiară. Pentru o perioadă de timp, un
distribuitor, să-l numim John, era îngrijorat
că nu va putea niciodată să-şi trimită
copiii la o şcoală unde să primească
educaţie de calitate. Într-o seară, când
se întorcea acasă de la muncă, a primit
un telefon de la un vecin pe care nu-l mai
auzise de ani buni. Omul i-a spus că se
gândea de ceva timp la el, datorită
prieteniei lor mai vechi şi ajutorului pe
care John şi familia sa i-l oferiseră în
momentele dificile. I-a prezentat oportuni-
tatea Forever şi impactul pe care aceasta
l-ar avea în viaţa lui. John a ascultat, s-a
alăturat companiei şi în şase luni viaţa lui
s-a schimbat radical. Munca intensă şi
eforturile pe care le-a depus i-au fost
răsplătite prin calificarea la nivelul de
Manager. A început imediat să economi-

sească bani pentru a putea plăti studiile
copiilor şi i-a fost recunoscător prietenului
său pentru că i-a prezentat oportunitatea
care i-a schimbat viaţa.

Dacă John n-ar fi fost un vecin bun, dornic
să ajute, credeţi că ar fi aflat despre opor-
tunitatea Forever? Cu siguranţă prietenul
său a intuit măreţia lui John. Nu ştii nicioda-
tă cine te poate ajuta sau cum relaţia ta
cu cineva poate atinge noi dimensiuni.
Atunci când abordezi noi parteneri în
afacere, nu uita că eşti în căutarea a ceva
ce acele persoane poate că nici nu văd
– potenţialul lor. Aşa cum spunea John
Dickson, „Adevărata putere a leadership-ului
este să valorifici la maximum potenţialul
oamenilor, ceea ce înseamnă, implicit, să
le acorzi încredere.” 

Vă felicit pentru că descoperiţi potenţialul
în ceilalţi şi construiţi următoarea genera-
ţie de lideri din familia Forever!

Mereu al vostru,

Rex Maughan

CUM NE PUTEŢI CONTACTA?
Pentru informaţii referitoare la:
n companie şi site - la adresa de e-mail
marketing@foreverliving.ro
nutilizarea 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 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 se dau exclusiv în scris. 
nprocesarea înscrierilor şi a comenzilor - la
adresa de e-mail office@foreverliving.ro, cu menţiunea 
“În atenţia Departamentului AS400”.
n 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”.

Mesajul Fondatorului Companiei

CUM POT AFLA BONUSUL LUNAR?
nBonusul Recapitulativ al lunii precedente poate fi
vizualizat pe www.foreverliving.com , în contul dvs. de
distribuitor. Pentru detalii, adresaţi-vă Managerului
dumneavoastră sau sediului central din Bucureşti, la adresa
de e-mail office@foreverliving.ro, cu menţiunea 
“În atenţia Departamentului AS400“.
n 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.
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FII SURSA LOR 
DE INSPIRAŢIE! 
VINO LA LONDRA!

Mesajul Directorilor Generali

Toamna se numără bobocii, spune un
proverb vechi. Iar oamenii care au muncit
cu perseverenţă strâng recoltă bogată.
Numai ei, pentru că cei care au renunţat n-au
ce să adune, în afară de regrete.

Dar şi pentru cei care sunt plini de succes,
şi pentru cei care au rezultate care dau cu
minus, septembrie e momentul perfect să
intre cu toată energia şi cu toată hotărârea
în programul pentru Londra. Stimulentul este
destinat tuturor nivelurilor şi încurajează
fiecare partener din afacerea Forever Româ-
nia. 

Da, te încurajează personal pe tine, cel
care citeşti acum aceste rânduri, să te
califici la evenimentul anului 2014 –
Global Rally, întâlnirea care reuneşte toate
continentele şi cei mai valoroşi colabora-
tori Forever. Se aşteaptă peste 20.000 de
oameni. Merită să faci tot ce îţi stă în puteri
ca să te numeri printre ei. Este elita celor
pasionaţi, a celor care sunt îndrăgostiţi de
afacerea Forever şi au transformat-o în stil
de viaţă. 

La Global Rally poţi intra în dialog cu
întemeietorul imperiului aloe, Rex Maughan,
cu preşedintele şi cu vicepreşedinţii com-
paniei. Acolo ai şansa de a face schimb

de experienţă  la cel mai înalt
nivel. N-o lăsa să treacă pe
lângă tine!  

Cultiv-o şi foloseşte-o din plin. Ai seminţele
în buzunar – trebuie doar să le îngrijeşti de
pe acum. Calificarea nu este grea, chiar
dacă priveşti totul cu ochiul obiectiv al
cifrelor. Îndrăzneşte să-ţi stabileşti acest ţel.
Şi urmează-ţi visul până la capăt. 

Imaginează-ţi – cum te-ai simţi într-o sală
care vibrează de energia succesului? Cum
te-ai simţi să auzi numele României? Să
fluturi steagul ei? Să aplauzi alături de cei
mai buni parteneri Forever din toată
lumea? Să fii acolo împreună cu echipa ta
şi să reprezinţi ţara? Dacă tu faci parte din
această familie, dacă respiri Forever
trebuie să fii acolo. Contăm pe prezenţa ta
la marele eveniment.

Iar dacă ai nevoie de informaţii, explicaţii
detaliate, sprijin – îţi stăm la dispoziţie.
Găseşti tot ce îţi este necesar în revista de
faţă, pe pagina de Facebook a companiei
şi la depozitele noastre. 

Londra te cheamă deja. Londra te aşteaptă.
Este oraşul reginei, al prinţilor şi prinţeselor
care au stat mereu în lumina reflectoarelor.
Este oraşul strălucitelor performanţe sportive

de la ultima olimpiadă. Este oraşul unde
Forever Living Products ţi-a pregătit o primire
grandioasă.

Toată Marea Britanie vorbeşte despre
eveniment. Ţările Forever din lume se pregă-
tesc intens pentru asta. 

Tu ce faci? Produsele companiei sunt lideri
mondiali – cele mai bune, cele mai
răspândite, cele mai apreciate pe piaţa de
aloe. Este un privilegiu să ne aflăm în
această echipă. Împărtăşeşte-l şi altora.
Hotărăşte-te să ajuţi cât mai mulţi oameni.
Îndrăzneşte să-ţi propui ca tot mai multe
familii din România să-şi înceapă ziua cu
gelul de aloe pe masă. 

Tot mai mulţi oameni din ţara noastră să
trăiască Forever, să-şi construiască viaţa şi
succesul Forever. 

Tu poţi să fii sursa lor de inspiraţie. Vino la
Londra! Global Rally te aşteaptă, te cheamă.

Cu simpatie şi încredere în reuşita ta, 

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra
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Folosită încă din vremuri îndepărtate pentru
tratarea diverselor infecţii şi pentru întărirea
sistemului imunitar, în zilele noastre
echinacea este cunoscută şi pentru efectele
benefice pe care le aduce în caz de gripă,
răceală şi sindromul oboselii cronice.
Băştinaşii din America de Nord foloseau
echinacea pentru a vindeca tot felul de
infecţii, boli respiratorii şi răni, inclusiv
muşcături de insecte şi şerpi otrăvitori. În
secolul trecut, în Statele Unite erau vândute
anual mai mult de o sută de tone de
echinacea. Planta era considerată „cel mai
bun purificator al sângelui“ şi era adminis-
trată mai ales în cazurile de gripă, de infecţii
respiratorii recidivante şi de infecţii reno-
urinare, fiind prescrisă, în aceeaşi măsură,
adulţilor, bătrânilor şi copiilor. În prezent, în
Germania sunt eliberate anual mai mult de 2
milioane de reţete în care este prescrisă
această plantă.

Dintre toate remediile naturale pentru
imunitate, echinacea s-a bucurat de cea mai
mare atenţie, cercetările dovedindu-i
eficacitatea împotriva bolilor respiratorii de
sezon. Persoanele care folosesc echinacea au
prezentat o rată a îmbolnăvirilor respiratorii
mai scăzută cu aproximativ 50% faţă de
restul populaţiei.

Studiile de specialitate au arătat că echinacea
stimulează organismul să producă mai multe
globule albe, în special limfocite şi o cantitate
mare de interferon (una dintre cele mai puter-
nice substanţe anti-infecţioase naturale). De
asemenea, încurajează producţia substanţelor
naturale care ajută organismul să lupte
împotriva anumitor afecţiuni.

Unul dintre principalii lianţi care leagă
celulele din corpul nostru, inclusiv cele ale
tractului respirator superior (nas, gât, trahee)
este acidul hialuronic. Agenţii patogeni care
provoacă boli respiratorii conţin o enzimă
numită hialuronidaza, care distruge acest
liant protector. Odată distrus acest strat
protector, microorganismele au cale liberă,
diseminându-se şi înmulţindu-se la nivelul
căilor respiratorii, ceea ce conduce la răceli,
guturai, gripe. 

Echinacea conţine factori care blochează
activitatea enzimei hialuronidaza, ca urmare
integritatea barierei formate de acidul
hialuronic garantează protecţia împotriva
atacului agenţilor patogeni. 

n Are acţiune imunostimulatoare.
n Este recomandată şi persoanelor cu
leziuni ale pielii. 
n Are efecte tonice.
n Ajută la detoxifierea organismului,
stimulând activitatea hepatobiliară. 
n Efectul de stimulare a capacităţii de
apărare a organismului este potenţat de
asocierea cu zinc şi vitamina C.

E C H I N A C E A

Din cauza stilului de viaţă deficitar, dar şi pe fondul acţiunii factorilor din
exterior, sistemul nostru imunitar slăbeşte în timp, lăsându-ne mult mai fragili şi
mai expuşi bolilor. În plus, odată cu anotimpul răcoros şi ploios creşte şi
frecvenţa maladiilor respiratorii, în special răcelile, gripele, virozele. De
aceea este important în această perioadă să ne protejăm şi să ne
întărim sistemul imunitar. Aflăm ce aliaţi avem la îndemână în acest
demers de la domnul profesor doctor Gheorghe Mencinicopschi,
Directorul Ştiinţific al Institutului de Cercetări Alimentare.
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Ai grijă de
SISTEMUL TĂU

IMUNITAR



n Are proprietăţi antiseptice, depurative,
imunomodulatoare, antifebrile, antivirale
şi antibacteriene. 
n Ajută la scurtarea perioadei de
convalescenţă. 

n Conţine cele mai
valoroase specii de
echinacea -
Echinacea purpurea
(plantă întregă) şi
Echinacea
angustifolia
(rădăcină), care
sinergizează cu
efectele rădăcinii de
Hydrastis canadensis
şi extractului din
seminţe de struguri. 
n Susţine funcţiile sistemului imunitar
(imunomodulare, imunostimulare).

Dezvoltarea afacerii Forever presupune
contactul cu multe persoane. De aceea este
cu atât mai important să avem grijă de
sistemul nostru imunitar. Putem face acest
lucru foarte uşor, incluzând în dieta noastră
zilnică suplimente care să ne ajute în acest
sens.

n Conţine substanţe imunostimulatoare,
imunomodulatoare.
n Stimulează detoxifierea, contribuind,
astfel, la menţinerea sănătăţii sistemului
imunitar, care devine
mai puternic şi mai
eficient.
n Este un
supliment
prebiotic.
n Acţionează
sinergic cu
suplimentele
probiotice,
devenind
astfel un
sinbiotic
extrem de
eficient în
întărirea
sistemului
imunitar.

n Sistemul nostru imunitar se regăseşte,
în proporţie covârşitoare, la nivelul
intestinelor. În acelaşi timp, sistemul
digestiv este o poartă de intrare a
germenilor patogeni în organism, odată
cu alimentele sau lichidele ingerate.
Parte dintre aceşti germeni sunt distruşi
la trecerea prin bariera acidă din stomac,
dar unii dintre ei ajung în intestin, unde
dispun de mediul nutritiv şi temperatura
optimă pentru a se multiplica şi pot
produce îmbolnăvirea. Aici intră în
acţiune probioticele, adică acele „bacterii
bune” care împiedică multiplicarea şi

colonizarea intestinului de către
bacteriile rele (patogene), funcţionând
ca un gardian al sănătăţii.
n Ajută la întărirea sistemului imunitar.
n Acţionează sinergic cu Forever Aloe
Vera Gel.

 
n Conţine un amestec brevetat de

ingrediente imunostimulatoare:
lactoferină, ciuperci maitake şi

shiitake, alături de vitaminele
C şi D şi zinc, pentru un

plus de energie.
n Formula sa exclusivă
se adresează tuturor
aspectelor funcţiei
imunitare, furnizând atât
nutrienţi fundamentali
necesari unui bun sistem
imunitar, precum şi
ingrediente naturale ce
acţionează sinergic

pentru sprijinirea
funcţiei imunitare.

Pentru a vă bucura de
beneficiile acestor produse,
trebuie să le consumaţi în
mod constant, cu atât mai
mult în sezonul rece.
Efectele protectoare, odată
instalate, devin durabile,
fără a genera efecte secundare, aşa cum se
întâmplă în cazul medicamentelor de
sinteză.

F O R E V E R  E C H I N A C E A
S U P R E M E

FOREVER ALOE VERA GEL

F O R E V E R  A C T I V E
P R O B I O T I C

F O R E V E R  I M M U B L E N D

CÂTEVA SFATURI
UTILE PENTRU
ÎNTĂRIREA
IMUNITĂŢII
1. Reduceţi cantitatea de zahăr, mai
ales pe cel rafinat. Studiile arată că
funcţionarea sistemului imunitar este
compromisă timp de 5 ore chiar şi după
ce a fost consumată o cantitate mică de
zahăr, pentru că interferează cu absorbţia
vitaminei C.

2. Asiguraţi-vă un aport corespunzător
de vitamina C. Este esenţială pentru
buna funcţionare a sistemului imunitar şi
ajută organismul să lupte împotriva
răcelii şi gripei. 

3. Dormiţi suficient. Un organism
odihnit este mai rezistent. 

4. Păstraţi-vă mereu mâinile curate.
Chiar dacă nu aveţi întotdeauna apă şi
săpun la îndemână, Forever Hand
Sanitizer este uşor de purtat în geantă şi
de folosit oriunde. 

5. Faceţi mişcare în mod regulat.
Activitatea fizică moderată ajută la
întărirea sistemului de apărare al
organismului. De asemenea, sportul se
recomandă şi pentru buna funcţionare a
sistemului cardiovascular şi pentru
reducerea stresului. 
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Acest articol are rol exclusiv informativ şi nu poate fi folosit ca material publicitar.

Produsele din această categorie nu au fost evaluate de FDA, deoarece nu au fost
concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al
unor afecţiuni sau grupe de afecţiuni. În cazul în care vă confruntaţi cu o problemă
medicală trebuie să consultaţi medicul de familie.
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Î
n lumea afacerilor, creativitatea şi abor-
darea neconvenţională îşi au locul lor.
Comoditatea, însă, nu. Dimpotrivă, doar

cei hotărâţi şi implicaţi sunt cei care reuşesc. 

Mediul economic actual pare a fi caracterizat
de goana după câştiguri facile şi rapide.
Impulsul de a fi mai „orientat” decât ceilalţi
provine, de fapt, din dorinţa de a obţine bani
cu un efort cât mai redus. Oamenii super-
ficiali sunt inconsecvenţi. Ei renunţă, din
comoditate, atunci când văd că nu ajung
rapid la rezultatele scontate. 

De partea cealaltă se găsesc cei dispuşi să
muncească. Efortul lor dă rezultate, mai ales
atunci când  este dublat de consecvenţă, de
angajament. Iar în multilevel marketing,
angajamentul este crucial. Acesta este,
poate, cel mai important mesaj pe care
trebuie să-l transmiţi, în calitate de sponsor,
fiecărui distribuitor din echipa ta.

Odată ce noul înscris şi-a stabilit obiectivele
în afacere şi şi-a trasat planul prin care să le
atingă, pasul următor este să se angajeze că
va îndeplini ce şi-a propus. Dat fiind faptul că

nu are nicio obligaţie concretă, ci doar
planul pe care singur şi l-a trasat, cât de
hotărât este el să atingă respectivele
obiective? Ce cantitate de timp, resurse şi
efort este el dispus să dedice pentru a
dezvolta noua afacere? Nivelul său propriu
de angajament este suficient pentru a depăşi
barierele primilor paşi în afacere? Aşteptările
sale sunt în concordanţă cu efortul pe care e
dispus să-l depună? Ca sponsor, ajută-l să
răspundă acestor întrebări şi să treacă la
fapte.

Nu uita că, în afaceri, corectitudinea este
esenţială. Ai grijă, aşadar, ca obiectivele
fiecărui nou distribuitor să fie realiste. De
exemplu, asigură-te că înţelege faptul că nu
poate lucra doar o jumătate de oră pe zi
pentru a câştiga, într-un timp scurt, 10.000
de euro. Învaţă-l să trateze Forever ca pe o
adevărată afacere, dedicând timpul şi efortul
necesare. Explică-i, acolo unde e cazul, că
poate creşte o afacere multilevel marketing
lucrând ca la al doilea serviciu, dar nu ca într-o
activitate pentru timpul liber. În ziua de azi
pare că nimeni nu mai are timp liber. Aşadar,
un nou distribuitor trebuie să-şi construiască
afacerea alocând constant timp pentru a
contacta un anumit număr de persoane pe
zi, pentru a face prezentări, pentru a păstra
legătura cu consumatorii sau distribuitorii
din propria echipă, fără a-şi găsi scuze ca să
absenteze şi fără a ceda procrastinării.

Poate că cel mai eficient ingredient al unei
afaceri de succes este entuziasmul. Industria

ANGAJAT
ÎN PROPRIA AFACERE

Un prieten, profesor în imunologie la Universitatea din Utrecht, îmi spunea
acum câţiva ani că preferă să lucreze cu oameni leneşi, pentru că aceştia
găsesc cele mai scurte căi de rezolvare a problemelor şi ajung, uneori, la
rezultate la care ceilalţi, muncind din greu, nici nu visau. Lucrând în cercetare,
el avea nevoie de abordări neconvenţionale, creative, pentru a vedea cu
alţi ochi fenomenele şi a da rezolvări spontane, la care nimeni nu se
gândise încă.
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vânzărilor directe oferă independenţa şi
prosperitatea către care mulţi tind. Este o
zonă la care toţi au acces, indiferent de
vârstă, educaţie sau statut social. Aici întâl-
neşti la tot pasul resurse excelente pentru
dezvoltarea personală, de la oameni
experimentaţi şi dornici să împartă cu tine
cunoştinţele lor şi până la cărţi, întâlniri sau
evenimente remarcabile. Contaminează-ţi
distribuitorii cu o atitudine pozitivă faţă de
afacere şi produse şi vei avea doar de
câştigat. 

Ce altceva poţi face pentru a creşte gradul în
care cei sponsorizaţi de tine se dedică
afacerii? Ia-ţi în serios rolul de sponsor:
îndrumă, inspiră şi motivează.

n Ia contact cu fiecare şi întreabă-l care îi
sunt problemele, de ce bariere s-a lovit,
ce îl impiedică să facă mai mult pentru
afacerea sa.

n Găsiţi împreună soluţii realiste, pe care
cel sponsorizat să simtă că le poate
aplica.
n Stabiliţi resursele de care are nevoie,
de la timp şi energie până la informaţii şi
training; asigură-te că le poate accesa.
n Adoptă un proces de responsabilizare
reciprocă: lasă-l să-şi stabilească singur
ţintele şi intervalele de timp în care îşi
propune să le atingă, iar tu angajează-te
să-l asişti cu tot ceea ce e nevoie.
n Motivează-l spre a-şi asuma cele
stabilite printr-un angajament simbolic.
n Stabileşte intervale regulate la care să
vă întâlniţi sau să discutaţi, pentru a
ajusta şi relua procesul.

Gândeşte-te la ocaziile care urmează
(începutul şcolii, zile onomastice, participări
la diverse evenimente) şi construieşte-ţi un
plan de acţiune pentru fiecare, atât pentru a
contacta oameni noi, cât şi pentru a-i
impulsiona şi fideliza pe cei deja înscrişi în

afacere. Nu aştepta ca iniţiativa să vină din
partea lor, fii tu primul care face pasul
înainte, fii proactiv. Cei mai mulţi oameni
sunt ocupaţi cu problemele lor de zi cu zi.
Mesajul pe care tu l-ai trimis la un moment
dat către ei s-ar putea să fi fost uitat curând
după aceea, deoarece priorităţile persoanei
respective s-au schimbat. Fără un contact
permanent, cu cât trece mai mult timp de la
întâlnirea iniţială, cu atât mai puţin impor-
tant devine mesajul tău. De aceea, e bine să
păstrezi constant legătura cu toţi cei pe care
îi ai în vedere.

Îndrăznesc să fac o afirmaţie: oamenii de
afaceri mediocri, dar implicaţi şi consecvenţi
au rezultate mai bune decât cei geniali, dar
inconsecvenţi. Ce îi face pe maratonişti să
termine o cursă? Care este ingredientul
special al căsniciilor de succes? Cum
cuceresc alpiniştii cele mai înalte vârfuri?
Angajamentul este răspunsul şi toţi
învingătorii ştiu asta.

În calitate de sponsor ai, cu siguranţă, un număr
de distribuitori deveniţi inactivi de-a lungul
timpului. Poate că o parte dintre ei au intrat în
FLP doar pentru a putea cumpăra produse la
preţ de distribuitor. Asta înseamnă că au fost
interesaţi de produse, dar au renunţat ulterior.
Alţii poate că au întâlnit bariere pe care nu le-au
putut trece singuri în calea lor spre dezvoltarea
afacerii. Cu toţii, însă, au arătat un interes, la un
moment dat, faţă de afacere sau produse. De
aceea, există şanse ca ei să poată fi reactivaţi. 

Alcătuieşte o listă cu aceşti distribuitori,
aducând la zi datele lor de contact. Trimite-le
apoi, prin poştă sau email, o scrisoare „de
reactivare”. Iată câteva idei pe care le poţi folosi
în construirea acestui mesaj:

n Află cât mai multe detalii despre persoana
respectivă: ce tip de produse a comandat,
cât de mult şi-a dezvoltat iniţial afacerea, cu
ce se ocupă în acest moment, etc. Foloseşte
aceste informaţii la începutul scrisorii, pentru
a-i arăta că îi acorzi o atenţie specială.

n Întreabă de ce nu a mai fost activ în
ultima vreme, dacă şi cum poţi să ajuţi în
acest sens.
n Subliniază faptul că Forever poate fi o
plasă de siguranţă în această perioadă
dificilă şi reaminteşte stabilitatea şi
avantajele afacerii.
n Include în scrisoare o mostră de produs.
n Dacă există o promoţie specială care are
loc în acea perioadă, menţioneaz-o.
n Pune în antetul scrisorii, alături de datele
de contact, o fotografie a ta, pentru a
deveni mai familiar.

La câteva zile de la trimiterea scrisorii poţi lua
contact cu fiecare distribuitor. O discuţie directă
va contribui la o mai bună înţelegere a
motivelor pentru care acesta nu a mai fost activ
şi va creşte şansele de a-l readuce în afacere.

Alexandru Israil
Specialist marketing

SCRISOAREA DE REACTIVARE

E X E R C I Ţ I U



DIN NOU LA ŞCOALĂ
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Comunitatea mămicilor este una cu totul aparte… nu există cuvinte care s-o descrie exact, însă pot să vă 
spun atât: mămicile sunt asemenea unui soldat care poartă cu sine toate armele posibile, vechi şi noi,
îmbunătăţindu-şi arsenalul continuu, în speranţa că astfel va fi pregătit să lupte cu orice poate ameninţa
integritatea odorului. Este un fapt real, probat şi repetat: de fiecare dată când copilul răceşte laşi totul de-o
parte, treburi casnice şi serviciu, de cele mai multe ori îţi uiţi şi capul pe undeva (nu prea ştii pe unde, nu
contează, că apare el) şi-ţi mobilizezi toate eforturile să treci cu bine de criză. Apoi, după ce te-ai liniştit, când
piticul intră din nou în colectivitate, te simţi ca o învingătoare într-ale virusurilor copilăriei şi răspunzi semeţ
tuturor mămicilor speriate, care vor să ştie ce-i de făcut dacă, Doamne fereşte, dă ghinionul şi peste copilul lor.

TOAMNA SE NUMĂRĂ…

NOII COLABORATORI

C
am asta era atmosfera
acum vreo două dimineţi
când am ajuns în vestiarul

grădiniţei… mămica Marei era
asaltată de tot felul de întrebări:
„Sunteţi bine?”, „Ce mă bucur că
aţi trecut peste încercarea asta!”,
„Doamne, multe virusuri mai
există în ziua de azi! Parcă
atunci când eram noi copii nu
existau atâtea boli…”, „Acum
săracii copii sunt atât de
vulnerabili, ţi-e şi teamă să-i mai
laşi să se joace afară.”

Ştiam că urma să discutăm a
mia oară în detaliu tratamentul
urmat, aşa că încerc să schimb
subiectul şi întreb: „Şi n-ar fi
minunat să existe ceva care să-i
întărească? Să-i facă mai puternici în faţa
tuturor acestor ameninţări?” (trebuie să
ştiţi că, pentru o mămică, cea mai mică
răceală este cel mai mare duşman; nu
avem niciodată destule arme împotriva
unui nas care curge sau a unui roşu-n
gât de toată groaza).

După cum au mărit ochii toate
mămicile, cam aşa cum ar face cineva
care este martor la înfăptuirea unei
minuni, mi-am dat seama că voi câştiga
cel puţin un nou colaborator şi am

început să caut încet în geantă
formularele de înscriere (cu cealaltă
mână încercam să-i pun papuceii Annei,
care mârâia de zor că nu vrea la grădi).

„Vedeţi, am spus, din cauza calităţii
slabe a alimentelor la care avem acces, şi
sistemul imunitar al copiilor are de
suferit. Şi este important ca noi, părinţii,
să-l sprijinim ca să-şi facă bine treaba
atunci când este nevoie. Eu am început
să-i dau Annei Aloe Bits N’ Peaches. Este
un suc pe bază de  Aloe vera de la

Forever, lider mondial în
produsele de acest gen.”

„Am auzit şi eu de băutura
asta pe bază de aloe!”, se
aude din cealaltă parte a
vestiarului. Era mama lui
Gruia. „Dar am înţeles că are
un gust nu tocmai prietenos
pentru pitici, în rest am
auzit că este într-adevăr
bun. Prietena mamei mele îl
consumă şi se simte foarte
bine.” Clar astăzi e ziua mea
norocoasă.

„Cred că vă referiţi la Aloe
Vera Gel. Într-adevăr, aceea
este varianta pentru adulţi.

Cea pentru copii are gust de piersici.
Anna îl bea cu plăcere şi chiar mai cere.”

„Aaaa, deci există şi pentru copii!”,
exclamă mama lui Gruia. „Şi aveţi
dumneavoastră idee de unde se poate
cumpăra? Am înţeles că nu se găsesc în
farmacii. Mi-a explicat mama că prietena
ei are o prietenă care cunoaşte pe
cineva… mi s-a părut greoaie procedura
şi am renunţat.”
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„Puteţi să-l cumpăraţi chiar
dumneavoastră”, i-am spus. „Vă pot
ajuta! Trebuie să fiţi membru ca să
cumpăraţi direct şi cu reducere sau îl
puteţi cumpăra de la distribuitori
autorizaţi, dar în acest caz plătiţi preţul
întreg.”

„Staţi aşa că vreau şi eu!”, a reintrat în
discuţie mama Marei. „Cred că i-ar
prinde bine, mai ales că acum începem
şcoala. Ceva pentru concentrare nu au?”

„Ba da, dar nu cred că ar fi recomandat
copiilor. Cred, totuşi, că pentru a-i ajuta
să se concentreze la şcoală este înţelept
să le asigurăm necesarul zilnic de
vitamine şi minerale, iar Forever Kids
este o multivitamină pentru copii
superioară celorlalte similare. Sunt
masticabile, delicioase şi nu conţin
conservanţi artificiali (conservanţii
reprezintă un alt duşman de temut
al mămicilor, am ştiut că e o carte
pe care nu am cum s-o pierd).”

„Sună chiar bine!”, reveni mama lui
Gruia. „Mai am şi eu un voinic acasă care
începe acum clasa a III-a şi chiar mă
gândeam că o cură de vitamine la
început de toamnă i-ar face bine. Dar
dacă tot aţi pomenit de conservanţi…
ştiţi, eu fug de ei cât pot, dar încă nu am
găsit o pastă de dinţi care să fie cât de
cât naturală. Dumneavoastră ce folosiţi
pentru copii?”

Aha! Deci am deja două comenzi cu câte
un Bits N’ Peaches, Forever Kids şi iată că
vine şi un Forever Bright Toothgel.
Ne-am fi putut întinde la
discuţii mult şi bine, dar
eu deja găsisem (pe
pipăite) în geantă
formularele de
înscriere, iar
copiii erau gata

să meargă în clasă. „Nu vreţi să discutăm
mai multe în drum spre serviciu?”, le-am
întrebat. „Sunt cu maşina şi vă pot lăsa
în drum. Nu de alta, dar copiii pierd
înviorarea”. 

Pe drum spre serviciu le-am explicat mai
multe şi ne-am dat întâlnire, după
program, la sediul Forever din
Aviatorilor, unde mămicile au şi intrat în
posesia produselor, mândre de
achiziţiile făcute şi de noul lor statut de
distribuitoare autorizate Forever. 

Până la urmă, toamna se
numără bobocii, dar şi noii

colaboratori. A fost o
dimineaţă fructuoasă, care
m-a ajutat să-mi
îmbogăţesc echipa cu
două colaboratoare,
susţinătoare înfocate ale
unui stil de viaţă sănătos. 



SUCCESS DAY
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Marile succese pornesc de la un zâmbet. Pe 24 august
ne-am reîntâlnit la cel mai mare eveniment al verii,
moderat cu energie, bună-dispoziţie şi profesionalism
de Carina şi Sebastian Iacătă, Soaring Manageri. Am
învăţat împreună să zâmbim şi să dăruim zâmbete şi
un stil de viaţă sănătos alături de Forever.

Să nu renunţăm niciodată să visăm şi să credem că ne putem transforma
visurile în realitate, să ne cunoaştem cifrele, pentru că suntem într-o
afacere a numerelor şi numai aşa putem folosi puterea multiplicării
pentru a ne dezvolta echipa au fost ideile forţă pe care ni le-au împărtăşit
Dora & Gabor Szőcs, Directorii Generali Forever Living Products România,

prin poveşti şi exemple extrem
de sugestive. Iar în finalul
discursului lor ne-am regăsit cu
toţii în mesajul esenţial pe care
ni l-au transmis: „Echipa
României are nevoie de tine, de
colaboratorii tăi, de consuma-
torii tăi. Depinde doar de noi
cum înclinăm balanţa succesului.”

Decişi să mai facem un pas spre
propria reuşită i-am ascultat pe
Iuliana Enache şi Marius Albeş,

Gazde: Sebastian & Carina Iacătă, Soaring Manageri

Recunoaşteri Manageri cu 60 p.c. personale & non-manageriale

Zâmbeşte

“Prezentul meu poate fi viitorul tău.”

şi dă mai departe
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doi tineri Asistent Manageri, mereu cu
zâmbetul pe buze, a căror paralelă
între legenda jocului de şah şi puterea
multiplicării ne-a făcut să ne gândim
cum să aplicăm cu succes puterea
numerelor în propria noastră afacere.
Cu profesionalism şi un simţ fin al
umorului, Dr. Bocskay Márta, Asistent
Manager, ne-a pregătit pentru sezonul
rece cu informaţii valoroase despre
produsele pe care le avem aliate în
această perioadă. Aducând zâmbetul
tocmai de la Chişinău, din Republica
Moldova, Alexandru & Ala Bragari,

Manageri, ne-au îndemnat să evoluăm mereu, să
ne urmăm visul indiferent de obstacole şi să nu
renunţăm niciodată. Camelia Dincuţă, Safir
Manager şi membru Key Leaders’ Council, ne-a
dezvăluit o nouă metodă prin care ne putem
planifica afacerea, renunţând la gândurile
negative. Am aflat, astfel, că în 27 de zile ne
putem forma noi obiceiuri bune, care ne vor
ajuta să venim mereu în întâmpinarea
succesului.

Un mesaj emoţionant a venit de la Daniel şi
Maria Parascan, Senior Manageri şi membri Key
Leaders’ Council, proaspăt recalificaţi pentru a

Dr. Szőcs Gábor
Director General

Dr. farm. Szőcs Dóra
Director General

Dr. Bocksay Márta
Asistent Manager

Camelia Dincuţă
Safir Manager

Benedek József
Senior Manager

Alexandru & Ala Bragari
Manageri

Calificări Supervizori

Berkics Miklós, Diamant Manager

Sponsorul săptămânii & Sponsorul lunii



patra oară la Programul Stimulativ de Merit: „Am fost aici pentru că ei
(echipa) au fost acolo.” 

Şi pentru că un astfel de eveniment nu se putea încheia decât la înălţime,
l-am primit cu aplauze furtunoase, la scenă deschisă şi cu zâmbetul pe
buze, pe Berkics Miklós, Diamant Manager din Forever Ungaria. Deschis
mereu oricăror noi provocări, Miki ne-a îndemnat să privim în interiorul
nostru, pentru că doar acolo vom descoperi miracolul reuşitei, ne-a
învăţat cum să ne folosim corect timpul, să nu renunţăm la ţelurile noastre
şi să fim conştienţi de faptul că Forever şi sponsorul au puterea de a ne
schimba viaţa, câtă vreme suntem dispuşi să ieşim din zona de confort şi
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Calificări Asistent Supervizori

Calificări Asistent Manageri

Câştigătorii concursului Clean 9

Marius Albeş & Iuliana Enache
Asistent Manageri

Calificări Programul Stimulativ



să credem în viitorul nostru. Energic şi plin
de viaţă cum îl ştim, Miki a adus cu el sute
de zâmbete pe care, alături de lideri de
marcă ai companiei, le-a dăruit celor
prezenţi în sală, la finalul unui discurs care
ne-a ajutat pe toţi să privim cu alţi ochi
afacerea noastră Forever şi rolul pe care
compania îl are în viaţa noastră.

Am cântat
împreună cu
Scarlet Starlet. Am
învăţat, jucându-ne
cu cei de la Obligo,
cum să ne dezvoltăm
afacerea. Ne-am
încărcat cu energie
şi motivaţie şi am

învăţat de la cei mai buni. Am zâmbit împreună şi ne-am promis să
ne revedem pe 16 noiembrie, la întâlnirea cu Aidan O’ Hare, Senior
Vicepreşedinte pentru Europa, precum şi cu alţi invitaţi surpriză, la
Sala Palatului. 

Până atunci, o toamnă rodnică tuturor!

foreverliving.ro 13

Calificări Asistent Supervizori

Câştigătorii Crosului “Fii sănătos cu Aloe vera”

Calificări Manageri

Reprezentanţii echipei Moldovei au primit cu
bucurie premiul pentru cea mai bună galerie

Am învăţat jucându-ne alături de cei de la Obligo

Scarlet Starlet
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FOCUS

La fel cum se întâmplă în cazul construirii unei clădiri, şi în ceea ce priveşte atingerea şi menţinerea unei stări
optime de sănătate totul porneşte de la o fundaţie solidă. Există, cu siguranţă, numeroase suplimente
alimentare care pot susţine sănătatea diferitelor sisteme din organism, însă concentrarea asupra unor nutrienţi
esenţiali poate avea efecte pozitive asupra fiecărei celule şi fiecărui ţesut din corp. Pornind de la această
fundaţie putem construi un regim ţintit specific către problemele care ne interesează cel mai mult. Este esenţial,
pentru o stare optimă de sănătate, să construim acea fundaţie solidă care să ne susţină întregul organism.

Mulţi medici şi oameni de ştiinţă au
conştientizat faptul că sănătatea tractului
gastro-intestinal este cheia sănătăţii şi stării
de bine în general. La nivelul tractului
gastro-intestinal are loc absorbţia
nutrienţilor din alimentele şi suplimentele pe
care le consumăm şi tot acolo se găseşte cea
mai importantă parte a sistemului nostru
imunitar. Iată de ce este important să
asigurăm integritatea, structura şi buna
funcţionare a tractului gastro-intestinal,
pentru ca fiecare celulă din corp să
funcţioneze la parametri  optimi. Forever
Aloe Vera Gel poate juca un rol esenţial în
acest demers.

Aloe vera conţine peste 200 de compuşi
benefici, iar efectele pozitive ale plantei sunt

numeroase – susţinerea tractului digestiv şi
facilitarea, astfel, a absorbţiei nutrienţilor,
inclusiv macronutrienţi precum proteinele.
Acesta este motivul pentru care Forever Aloe
Vera Gel acţionează sinergic cu celelalte
suplimente din gama Forever, dintre care
amintim: Forever Daily, Forever Active
Probiotic, Arctic-Sea şi Argi+. Prin contribuţia
la menţinerea sănătăţii tractului digestiv,
Aloe vera ajută la o mai bună absorbţie a
nutrienţilor. Cercetări recente arată că,
administrând nutrienţii împreună cu 
gelul de Aloe vera, biodisponibilitatea
acestora creşte, în cazul vitaminei E de
până la 3,7 ori.

Acesta este motivul pentru care consumul
de Forever Aloe Vera Gel reprezintă fundaţia

O fundaţie puternică pentru

SĂNĂTATEA NOASTRĂ
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perfectă pentru o absorbţie sporită a
nutrienţilor din Forever Daily, care ajută la
furnizarea cantităţii optime de vitamine şi
minerale ce ne lipsesc din dieta zilnică, din
cauza felului în care ne hrănim. Chiar şi aceia
dintre noi care au o
alimentaţie corectă şi
sănătoasă nu-şi asigură un
aport adecvat de nutrienţi,
aşa cum se întâmpla cu 20,
50 sau 100 de ani în urmă.
Solul pe care sunt cultivate
fructele şi legumele nu mai
este atât de bogat în
substanţe nutritive, ceea ce
înseamnă că nici alimentele
pe care le consumăm nu mai
sunt astfel. Dacă adăugăm la
toate acestea şi factorii de
stres la care suntem supuşi
zilnic, precum toxinele din
mediul înconjurător, devine cu atât mai clar că
trebuie să avem grijă să ne asigurăm aportul
optim de vitamine şi minerale. The Journal of
the American Medical Association, una dintre
cele mai prestigioase publicaţii medicale
din întreaga lume, a publicat studii care
susţin consumul de suplimente de
vitamine şi minerale în rândul
populaţiei adulte. Motivul principal
este că, din cauza stilului modern de
viaţă, avem nevoie de aceste
suplimente pentru a ne putea bucura
de o stare optimă de sănătate. Şi nu
uitaţi că, prin administrarea Forever
Daily împreună cu Forever Aloe Vera
Gel, biodisponibilitatea nutrienţilor
creşte semnificativ.

Aloe vera acţionează, de asemenea, ca
prebiotic, pregătind terenul pentru Forever
Active Probiotic, care ajută la susţinerea
biodisponibilităţii nutrienţilor şi la buna
funcţionare a metabolismului. Probioticele
sunt acele bacterii benefice care susţin buna
funcţionare a sistemului nostru imunitar şi
starea generală de sănătate, precum şi

utilizarea optimă a nutrienţilor din alimente.
Aşa cum se întâmplă şi cu vitaminele şi
mineralele din hrană, stilul nostru de viaţă
poate influenţa echilibrul fragil dintre
bacteriile „bune” şi cele „rele” din corp. S-au
efectuat numeroase cercetări de specialitate

în ultimii ani despre beneficiile probioticelor.
Oamenii de ştiinţă şi practicienii au devenit
din ce în ce mai conştienţi de rolul
microbiotei şi impactul ei asupra sănătăţii
întregului organism. Dezechilibrul
bacteriilor din tractul nostru digestiv nu ne
afectează doar digestia şi absorbţia
nutrienţilor, ci şi nivelul de energie,
greutatea, sistemul imunitar şi multe
altele. Forever Active Probiotic ajută la
refacerea şi susţinerea florei intestinale
benefice datorită celor şase tipuri de

bacterii pe care le conţine, înglobate
într-un amestec brevetat.

La fel ca şi în cazul vitaminelor şi mineralelor
care lipsesc, de cele mai multe ori, din dieta

noastră modernă, cercetările indică faptul că
nu consumăm o cantitate adecvată de acizi
graşi esenţiali, extrem de importanţi pentru
sănătatea creierului, a sistemelor nervos şi
cardiovascular, precum şi a ochilor. Ne
referim în special la acizii graşi esenţiali
Omega-3, ce se găsesc în peştii de apă rece,
dar şi în uleiul de calamar. Oamenii de
ştiinţă au descoperit că proporţia ideală
dintre acizii graşi Omega-6 şi Omega-3 se
situează între 1:1 şi 1:4. Din cauza dietei
actuale, însă, proporţia tinde către 20:1 în
favoarea acizilor graşi Omega-6, respon-
sabili pentru o serie de afecţiuni. Arctic-Sea
poate contribui la reechilibrarea acestei

proporţii, oferindu-ne o cantitate optimă de
acizi graşi, ce susţin buna funcţionare a
creierului, articulaţiilor, pielii, ochilor şi
sistemului cardiovascular. Cercetări recente au
pus în evidenţă, de asemenea, şi beneficiile
acizilor graşi Omega-3 asupra sistemului
digestiv, ceea ce transformă Arctic-Sea în
aliatul ideal pentru Forever Aloe Vera Gel,
Forever Active Probiotic şi Forever Daily.

Elementul final al fundaţiei Forever Living
pentru o sănătate optimă este Argi+.
Arginina este convertită în oxid nitric, ce ajută
la relaxarea pereţilor vaselor de sânge şi

susţine, astfel, sănătatea sistemului
cardiovascular. Polifenolii din amestecul
brevetat de fructe din formula
produsului (extracte de rodie, struguri şi

coajă de struguri, precum şi soc, zmeură şi
coacăze negre) ajută, de asemenea, la

menţinerea sănătăţii şi elasticităţii pereţilor
vaselor de sânge. Având în vedere faptul că

sistemul circulator preia nutrienţii din tractul
gastro-intestinal şi îi transportă către celule şi
ţesuturi, Argi+ reprezintă modalitatea ideală de a
ne asigura că substanţele
nutritive de care corpul
nostru are nevoie pentru a
funcţiona în parametri
optimi ajung la celule şi
ţesuturi, iar deşeurile
metabolice sunt eliminate
corespunzător.

Argi+, Forever Aloe Vera
Gel, Forever Daily, Forever
Active Probiotic şi Arctic-
Sea creează fundaţia
perfectă pe care să
construim, să menţinem şi
să ne bucurăm mereu de o
stare optimă de sănătate!

Articol preluat şi tradus din Revista Forever SUA.



DE CE SĂ TE CALIFICI?
Acest stimulent a venit chiar la momentul oportun, după vacanţă şi
simţim că este un nou impuls pentru afacerea noastră.Toţi colaboratorii
noştri sunt foarte încântaţi şi, alături de ei, ne-am făcut deja strategia de
calificare. Ştim că avem un obiectiv clar, pe care trebuie să-l îndeplinim
până la sfârşitul anului. Este un imbold nou pentru toţi cei care vor să-şi
relanseze şi să-şi consolideze afacerea, iar noi ne simţim foarte motivaţi şi
deja am început instruirile în echipă. 

Ramona & Eugen Olariu, Manageri

Prin calificarea la stimulentul Londra ai oportunitatea să avansezi în Planul
de Marketing şi să fii recompensat de două ori pentru aceeaşi muncă. Ai
ocazia să-ţi demonstrezi valoarea în afacere indiferent de nivelul la care te
afli. Noii tăi parteneri înscrişi din 1 septembrie au şi ei şansa să se califice
şi, astfel, este mult mai uşor şi pentru tine să te califici. Ai şansa unică să
mergi la Raliul Global din Londra şi să-i întâlneşti pe cei mai buni
parteneri Forever din întreaga lume.

Iuliana Enache & Marius Albeş, Asistent Manageri

E MAI APROAPE DECÂT CREZI

Perioada de calificare: 

1 septembrie – 31 decembrie 2013

Cerinţe de bază pentru toate cele 3 niveluri:
4 Trebuie să-ţi îndeplineşti statutul de Activ (4 p.c.) în fiecare
lună petrecută integral în FLP în timpul perioadei de calificare.

4 Noii Distribuitori se pot califica la acest stimulent, dar trebuie
să fie Activi în prima lună petrecută integral în FLP şi apoi în
fiecare lună a perioadei de calificare, exceptând situaţia în care
Noul Distribuitor este înscris în luna decembrie, caz în care are
obligaţia de a fi Activ (4 p.c.) în această lună (decembrie). Data
înscrierii Distribuitorului va fi considerată data la care Formularul
de Înscriere a fost introdus în baza de date a companiei.

4 Toate liniile inferioare trebuie sponsorizate exclusiv pe
teritoriul României şi al Republicii Moldova.

4 Toate cerinţele trebuie îndeplinite în timpul perioadei de
calificare (1 septembrie – 31 decembrie 2013).

NIVELUL 1

Reguli:

• Trebuie să acumulezi un total de 15 p.c. noi (nu sunt incluse
cumpărăturile personale).

Premii:
• 2 bilete la Raliul Global din 2014 (Arena O2 din Londra)

NIVELUL 2

Reguli:

• Trebuie să acumulezi un total de 30 p.c. noi (nu sunt incluse
cumpărăturile personale).

• Trebuie să ai cel puţin 2 Asistent Supervizori înscrişi personal care să
acumuleze, fiecare, minim 5 p.c. în perioada 1 septembrie – 31 decembrie
2013.

Premii:

• 400 Euro + 2 bilete la Raliul Global din 2014 (Arena O2 din Londra)

NIVELUL 3:

Reguli:

• Trebuie să acumulezi un total de 60 p.c. noi (nu sunt incluse
cumpărăturile personale).

• Trebuie să ai cel puţin 2 Asistent Supervizori înscrişi personal care să
acumuleze, fiecare, minim 10 p.c. în perioada 1 septembrie – 31
decembrie 2013.

Premii:

• 800 Euro + 2 bilete la Raliul Global din 2014 (Arena O2 din Londra)

Pentru detalii suplimentare despre condiţiile de calificare consultă coperta 4, ia legătura

cu sponsorul sau contactează-ne la adresa de e- mail office@foreverliving.ro . Suntem

alături de tine şi aşteptăm să te regăsim pe lista calificaţilor la stimulentul Londra!
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”
” ”

”
Acceptă provocarea şi poţi câştiga până la 800 Euro pentru excursia ta la Raliul Global de la Londra!

Înscrie-te în competiţie, împrospătează-ţi echipa şi dă o nouă dimensiune afacerii tale, indiferent de nivelul la care te
afli! Ai şansa unică să participi la cel mai aşteptat eveniment Forever al anului 2014! Şi nu uita! E întotdeauna mult
mai motivant şi mai emoţionant să fii prezent la astfel de întâlniri alături de prieteni şi colaboratori!

LONDRA
CU NOUL STIMULENT LANSAT PE 1 SEPTEMBRIE

4

8



Arad: n Str. Marcel Olinescu, Bl. 301, Sc. D, parter, Cod 310295. 

Tel: 0257 368 212; Fax: 0257 259 049; arad@foreverliving.ro  

Braşov: n Str. Lungă 130, Cod 500059. Tel/Fax: 0268 473 233; brasov@foreverliving.ro

Bucureşti:n Str. Traian 187 – 189. Tel: 031 425 47 00; Fax: 031 425 46 99

Cluj: n Str. Constanţa 24, Cod 400158. Tel: 0264 418 765; Fax: 0264 418 762; 

cluj@foreverliving.ro

Constanţa: n Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 175A. Tel: 0241 520 242; 

Fax: 0241 520 243; constanta@foreverliving.ro

Craiova: n Str. Maria Tănase 11. Tel: 0251 421 222; Tel/Fax: 0251 421 444; 

craiova@foreverliving.ro

iaşi: n Stradela Silvestru 1, Cod 700012. Tel: 0232 219 920; Fax: 0232 276 591;

iasi@foreverliving.ro

PROGRAM: L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 9-17

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

PROGRAM: L: 9-19; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17
Luni şi miercuri, programul de lucru al departamentelor 
este între orele 9 şi 17

Sediu CentRAl:
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Republica Moldova:
Chişinău: n Str. Mihai Eminescu 35. Tel: 00373 22 92 81 82; Fax: 00373 22 85 69 39;

moldova@foreverliving.ro
PROGRAM: L: 10-18; M: 10-18; M: 12-20; J: 10-18; V: 10-18; 

Ultima sâmbătă a fiecărei luni, de la 10-13.

Dacă ne vizitezi în centrele de distribuţie, poţi achita produsele prin
intermediul cardului. 
Poţi alege să achiţi în orice sucursală CEC Bank în contul Forever Living
Products sau la BRD în contul RO74BRDE450SV01018054500.
Daca timpul nu îţi permite poţi alege una din cele 2 variante extrem de
simple şi de comode.

1. comenziforever.ro – poţi plasa comenzi până cel târziu în
penultima zi lucrătoare a fiecărei luni. Pentru coletele livrate în Bucureşti şi
Ilfov taxa de livrare este de 10 lei, iar în următoarele localităţi din Ilfov se
acceptă plata ramburs: Chiajna, Chitila, Otopeni, Voluntari, Căţelu,
Popeşti-Leordeni, Jilava, Măgurele, Bragadiru. Totodată poţi face plata cu
cardul direct din faţa calculatorului. Dacă plasezi comanda până în ora
13:00, livrarea se va face în cursul aceleiaşi zile. Simplu, eficient şi sigur.

2. Sună-ne la TelVerde 0800 802 563 sau 021.222.00.22
de luni până vineri între orele 10:00 si 16:00 şi vom fi bucuroşi să
îţi preluăm comenzile până cel târziu în data de 25 a fiecărei luni.
Fie că alegi varianta TelVerde sau online poţi achita contravaloarea
produselor la orice sucursală BRD în contul:

RO24BRDE450SV09924624500

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.
Nu uita că plata produselor se face în lei la cursul euro/leu comunicat
de BNR (se iau în calcul doar primele două zecimale).

PLATA ŞI COMANDA PRODUSELOR

UNDE NE GĂSEŞTI?

Un lider adevărat, aşa cum eşti tu, trebuie să fie la curent cu situaţia
punctelor credit în orice moment. Pentru aceasta îţi punem la dispoziţie 2
variante simple sigure şi eficiente.

1. Accesează foreverliving.com şi loghează-te ca distribuitor şi vei
avea acces la situaţia punctelor tale.

Dacă nu ai o parolă sau ai uitat-o, o poţi afla trimiţând un e-mail la
office@foreverliving.ro, cu menţiunea “În atenţia Departamentului
AS400” sau poţi contacta telefonic Sediul Central din Bucureşti.

2. Trimite un SMS cu user (toate cele 12 cifre ale ID-ului FLP) şi parola
(parola iniţială este formată din ultimele 6 cifre ale ID-ului FLP), la
numărul 0745.072.689. User-ul şi parola trebuie despărţite printr-un
singur caracter spaţiu.

PUNCTELE CREDIT

I N F O
nFormularele 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.
n 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. 
n 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”).
n Facturile de bonus trebuie completate după cum urmează:
La rubrica „Explicaţie” trebuie menţionat „Bonus / Comision, conform
Contractului MLM 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

IMPORTANT



Calificările

lunii A
uGuST

Manager 60

Sponsorul lunii august
Maria & Adrian Arghir, din Constanţa

Manager 60
Managerii care 
și-au reconfirmat
nivelul, acumu-
lând 60 de p.c.
personale și 
non-manageriale.

Sponsorul lunii
Distribuitorul care
în decursul lunii a
adus în echipa sa
cele mai multe
persoane.

Sponsorul săptămânii
12 – 17 august   - Ana & Gabriel Piparcă, din Jimbolia, Jud. Timiş

19 – 24 august  - Laurenţiu Marian Minea, din Constanţa

26 – 31 august   - Victor & Ludmila Sass, din Craiova

Sponsorul
săptămânii
Distribuitorii care
au înscris cele mai
multe persoane în
decurs de o
săptămână.

Supervizori
Supervizori
Distribuitorii care
au obţinut 25 de
p.c. în 2 luni
calendaristice
consecutive.
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Îi felicităm şi le dorim mult succes şi tuturor calificaţilor la nivelul de Asistent Supervizor în luna august! 
Lista completă a calificaţilor la acest nivel va fi disponibilă în varianta online a revistei.

Soaring Manageri
Nume Localitate Sponsori
Mircea & Maria Bagdasar Caracal Violeta & Liviu Haită

Maria & Adrian Arghir

Daniel & Maria Parascan 

Constantin & Tania Popa

Soaring Manageri
5 Manageri
Recunoscuţi în
prima generaţie

Felicitări tuturor şi mult succes şi în viitor!

Nume Localitate Sponsori
Benko Vasile Galaţi Adriana & Valentin Niţu
Maria Caraman Bucureşti Haidiţa Baştavela
Ilinca & Ghiorghe David Bucureşti Maria Caraman
Cosmin Hila Droasca Sibiu Ana Morariu
Petre Ignat Bucureşti Ilinca & Ghiorghe David
Svetlana & Marcel Mihai Ilie Ripiceni, BT         Emanoil & Lăcrămioara Creţu
Nicoleta Neacşu Valul lui Traian, CT Iuliana Soare
Mirela Urziceanu Alexandria, TR Ileana & Marin Paraschiv
Vladimir Childescu Ungheni, Rep. Moldova Constantin & Tania Popa



Top 10 non-managerial
1. Maria & Adrian Arghir
2. Daniel & Maria Parascan 
3. Constantin & Tania Popa
4. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu
5. Carmen & Gabriel Larion 

6. Zenovia & Cătălin Riglea 
7. Adriana & Valentin Niţu 
8. Angela & Valentin Gherghe 
9. Camelia & Daniel Dincuţă
10. Toma Mihaly Zsolt & Mihaela Elena

Top 10 Noi Distribuitori
1. Maria & Adrian Arghir
2. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu
3. Constantin & Tania Popa
4. Corina & Constantin Constantinescu
5. Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu

6. Cosmin Hila Droasca
7. Gicu & Gabriela Ceahlău
8. Elena & Toader Dumitrache
9. Niculae & Nicoleta Manuela Stoian
10. Ana & Gabriel Piparcă

Top 10 non-managerial
Primii 10 distribuitori care au acumulat cele
mai multe puncte non-manageriale.

Top 10 Noi Distribuitori
Primii 10 Distribuitori care au acumulat cele
mai multe puncte de la Noii Distribuitori.

Top 20
1. Aurel & Veronica Meşter (1)
2. Camelia & Daniel Dincuţă (2) 
3. Maria Pop (3)
4. Daniel & Maria Parascan (4)
5. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (nou) 
6. Carmen & Gabriel Larion (6)
7. Vajda Katalin (5) 
8. Constantin & Tania Popa (15)
9. Ramona & Dorin Vingan (nou)
10. Mihaela Viorica Dumitru (nou)

11. Smaranda Sălcudean (8) 
12. Maria & Adrian Arghir (20)
13. Marilena & Teodor Culişir (7)
14. Mariana Iuga (9)
15. Niculina & Viorel Ciuchea (11)
16. Bucurel & Gyöngyike Ghirdă (13)
17. Cristiana & Eugen Dincuţă (nou)
18. Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu (nou)
19. Elena & Virgil Angelescu (17)
20. Vasilica & Dumitru Crăciun (16)

Top 20
Primii 20 de Distribuitori, în funcţie de
punctele totale, care au realizat statutul de
Activ (1pc în nume personal, cel puţin 3 pc
de la Noi Distribuitori și cel puţin un
Asistent Supervizor).

Programul de mașină
STIMULENTUL I

Niculina & Viorel Ciuchea
Marilena & Teodor Culişir
Cristiana & Eugen Dincuţă
Angela & Valentin Gherghe
Carina & Sebastian Iacătă
Carmen & Gabriel Larion
Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu
Daniel & Maria Parascan
Maria Pop
Constantin & Tania Popa
Smaranda Sălcudean
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru

Petru & Emilia Truşcă
Ramona & Dorin Vingan

STIMULENTUL II

Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Vajda Katalin

STIMULENTUL III

Gizella & Marius Botiş
Camelia & Daniel Dincuţă 
Aurel & Veronica Meşter

Programul de mașină
Managerii Activi și Recunoscuţi care îndeplinesc
următoarele condiţii timp de trei luni consecutive:

Detalii în capitolul 10 din Politicile Companiei.

Puncte credit necesare Stimulent 1 Stimulent 2 Stimulent 3

Prima lună 50 75 100

A doua lună 100 150 200

A treia lună 150 225 300

foreverliving.ro 19
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Calificările

lunii A
uGuST

Asistent Supervizori
Adalinean Monica Cluj
Aitonean Dora Eugenia Cluj
Andreica Carmen Mioara Bistrita
Andries Maria Marinela Piatra Neamt
Andro Petronela Gheraesti
Anghel Lenuta Constanta
Antonof Dana Elena Mangalia
Ariton Veronica Constanta
Astefanoaei Pavel-Adrian Oteleni
Bacalu Dan-Gabriel Bucuresti
Badea Marius Cluj
Bahrim Marioara Constantin Miroslava
Balaceanu Constantin & Anca Bucuresti
Balacescu Marieta Targu Jiu
Balcan Georgeta & Vasile Constanta
Balin Alexandru Gheorghe Medias
Barsan Steluta Braila
Baston Elena Carmen Bacau
Becheru Dumitru Bucuresti
Bejan Carol Butea
Bendeanu Rodica Maria Satu Mare
Benedek Bernadett Capilnita
Bercanu Nicolae Bucuresti
Biteanu Stela Constanta
Blaga Daniela Mariana Satu Mare
Bocse Maria Mihaela Basarabi
Bolea Georgiana Costesti
Bordeianu Elena Florinel Piatra Neamt
Bragea Elena Iuliana Com Magurele
Brasovean Mihai Daniel Cluj
Briean Nicolae & Ioana Ileana Brasov
Bucu Eduard Cristian Bucuresti
Budiu Mirela Victoria Arad
Buf Dana & Guarnaccia Francesco  Cluj
Butta Daniel & Maria Clara Cluj
Cadar Selvinar Constanta
Calinoiu Emilia-Paraschiva Bucuresti
Calota Carmen Elena Ploiesti
Capusan Camelia Nicolae Cluj
Caraman Vasile Mun Chisinau
Carp Iarina Elena Falticeni
Catana Vasile Valer Arad
Cazacu Maria Chisinau
Cebotari Liuba Chisinau
Cebotaru Mariana & Budeanu Ilarion Ungheni
Cernatescu Ruxandra Cuca
Chifa Stefania Alexandra Bistrita
Chifor Simona Baia Mare

Chiriac Viorica Or Cahul
Chirila Stela Dorohoi
Chirita Marian & Ion Craiova
Chirvase Ioana Cristina Iasi
Chitan Ana & Dorin Botosani
Chitan Estera Lacramioara Dersca
Chiurtu Iulia Marinela Craiova
Cioara Georgica-Cerasela Com.Cilieni 
Cioata Radu Iasi
Ciobanu Carmen Tg.Neamt
Ciobanu Ioan Secuieni
Ciobanu Ionica Constanta
Ciobanu Oana Cristina Sabaoani
Ciopraga Maria Botosani
Cirlea Alexandra Bucuresti
Ciuberea Cristian Campia Turzii
Clement Maria Aurora Suceava
Codreanu Maria Cornu Luncii
Cojocaru Florina Elena Bucuresti
Constanda Alina Florentina Giurgiu
Corban Cristina Valenii De Munte
Coroiu Carmen Elena Naruja
Costea Antonia Bucuresti
Costea Marin Chisoda
Cozaru Ovidiu Gheorghe Brasov
Craciun Mariana Brasov
Crisan Simona Mariana Arad
Cristache Ana Maria Buzau
Crucianu Claudia Petronela Iasi
Cumparatu Florin Gheraesti
Danila Nina-Ramona Tecuci
Daraban Adrian Eugen Cluj
Dascalu Maricica Valu Lui Traian
David Luiza Bianca Constanta
Dehelean Emil & Monica Arad
Delvai Mina Giarmata
Diaconu Iuliana Com Roesti
Dica Ileana & Dumitru Mioveni
Divrician Raul Eugen Cluj
Dobrin Cerasela Cristina Timisoara
Dorobantu Marieta Mirela Bucuresti
Dorofte Maria Mihaela Bacau
Dragnea Silvia Jilava
Dragomir Carmen & Adrian  Bucuresti
Dulghieru Natalia Mun Chisinau
Ene Sanda Felicia & Petre Constanta
Filip Elena Craiova
Firuti Veronica Drobeta Tr.Severin

Florea Monica Braila
Florescu Cristina Madalina Bucuresti
Florian Mariana & Adrian Constantin Bucuresti
Foltos Vasile Dambovita
Furdui Daniel Ludus
Furnica Nicolai Diana Or Cahul
Gabor Adelaida Gheraesti
Gabor Lenuta Onesti
Gabor Lidiuta Dofteana
Gal Erzsebet Od.Secuiesc
Galusca Larisa Durlesti
Ghinea Victor Laurentiu Bucuresti
Ghirasim Maria Iasi
Ghita Marinela Rociu
Gidea-Dumitrescu Camelia Buzau
Glodeanu Luminita Ligia Cluj
Gorea Adrian Vasile & Cosmina Periam
Grama Bogdan Bucuresti
Grigore Gabriela Cristina Iasi
Grui Corina Timisoara
Gunache Ionel Braila
Gurau Efrosinia Or Balti
Gyorgy Jeno Dumbraveni
Henning Nicoleta Carmen Com Chiscani
Holom Luminita Dumbraveni
Hotca Mariana Florica Jimbolia
Husti Monica Timisoara
Hutanu Ana Maria Suceava
Iacovici Antuzia Ozana Suceava
Ichim Lucia Ploiesti
Iftimie Eugenia Bacau
Ignat Alexandru Iulian Ramnicu Sarat
Ilea Daniela Sibiu
Ilie Elena Daniela Giurgiu
Iliescu Luciana Bucuresti
Ion George Razvan Voluntari
Ionasc Carmen & Cristian Mihai Nasaud
Ionescu Geanina Andreea Caracal
Ionita Constantin Lunca Cetatuii
Iosub Maria Botosani
Irizan Mihail Or Cahul
Iurea Steluta Constanta
Jucan Iulian Matei Cluj Napoca
Lapovita Marius Teodor Buzau
Lepadatu Mariana Luiza Com Gherghita
Liciu Ioana Hermina Dragasani
Luca Florentina Constanta
Luca Iulia Constanta

Asistent Supervizori
Distribuitorii care au obţinut 2 p.c. în 2
luni calendaristice consecutive.

Nume Localitate Nume Localitate Nume Localitate
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Lucica Volumia Timisoara
Luculescu Mihai Bucuresti
Lungoci Cristina Bucuresti
Lungu Cornel Botosani
Lungu Tudorita Constanta
Lupu Marius Bucuresti
Lupu Nicolae Mun Chisinau
Macarie Gabriela Pitesti
Marcuta Ioana Constanta
Marcuta Nicoleta Constanta
Margarit Carmen & Laurentiu Cez Ploiesti
Marineata Catalin Andrei Bucuresti
Marinescu Doina Calimanesti
Maruntis Cornelia Moinesti
Matcas Oxana Or Cahul
Matei Otilia Onesti
Mateias Iulian Viorel Galati
Mateiu Liliana Maria Sf.Gheorghe
Mergeani Elena Constanta
Merlan Olga Or Vulcanesti
Merlan Viorica Petrosani
Miciu Rodica Sieu Odorhei
Mihaila Nicoleta Florica Oradea
Mihailescu Mariana & George Constanta
Mihalache Victoria & Adrian Iasi
Mina Iancu-Eduard Bucuresti
Mindricel Dumitra Dana Prahova
Mira Valeria Teleorman
Mirescu Afrodita Bucuresti
Mirica Andreea Bucuresti
Mirica Gabriel Adrian & Daniela   Bucuresti
Mitrache Rodica Baia Mare
Mocanu Maria Magdalena Bucuresti
Moldovan Petru Rapoltu Mare
Molnar Lia Sf.Gheorghe
Molocia Adriana Iasi
Moromete Marius Florentin Teleorman
Mosteanu Cristina Victoria & Liviu Bucuresti
Mot Octavian & Gabriela Mirela Arad
Motoc Mariana Oradea
Muntean Doina Arad
Munteanu Maria Roman
Nagy Simona Ana Tirgu Mures
Nechita Aurel Medias
Negru Luminita Constanta
Nesu Anghelica Alexandria
Nicolaescu Andreea Slatina
Nicolescu Virginia Constanta

Nistor Letitia Tirgoviste
Nistor Marius Laurentiu Bucuresti
Nitu Maria Constanta
Odainic Maria Soldanesti
Olaru Georgeta Birnova
Oniu Roxana Bosanci
Oprea Lenuta Constanta
Orasel-Codreanu Raluca Craiova 
Padurariu Daniela Constanta
Pal Elena Roman
Pana Ana Claudia & Emil Cristian  Ploiesti
Papazian Alexandru Constanta
Pascale Claudia Constanta
Pascu Ovidiu Sorin Petrosani
Pavel Maria Constanta
Pavliuc Adelina Suceava
Pavliuc Alexandru Suceava
Perci Reghina & Anton Vladimir   Cluj
Petoanca Mihaela & Sorin Nicolae Constanta
Petrea Angela Bacau
Petrescu Ecaterina Tirgoviste
Pinghiac Elisabeta Alesd
Pirvu Iosif Oradea
Pitea Dana Maria & Iulian Eugen Alba Iulia
Placinta Anca Murgeni
Popovici Constantin Iasi
Popovici Daniela Bacau
Predoaica Constantina Alina Craiova
Prunean Elena Cluj Napoca
Puleac Dionisie Vladimirescu
Pupui Hortensia Sirbi
Radu Anca Bucuresti
Radu Virgil Constantin Iasi
Rancz Andrei Sf. Gheorghe
Rauta Cristian Emil Bacau
Risteiu Atena Bety Petrila
Rotaru Lucica Casin
Sabou Iuliu & Andrea Erzsebet Sacaseni
Sacaleanu Eugenia Iasi
Sajgo Zsolt Sf.Gheorghe
Salciuc Laura Suceava
Samescu Anisoara Alexandria
Sandu Ciprian Constanta
Saracin Ioana Cristina Craiova
Sburlea Bogdan Suceava
Sburlea Doru Suceava
Schiau Elena Murfatlar
Sersea Elena Corina Ploiesti

Simo Levente Baraolt
Sipos Roberta Bistrita
Sireteanu Georgeta Frasin
Slaniceanu Roxana Adela Sacele
Sosdean Adriana Timisoara
Spatareanu Dana Maria Bistrita
Spiridon Andreea Mihaela Giurgiu
Spiridon Nicoleta Craiova
Stan Emanuel David Rimnicu Vilcea
Stanciu Ileana Com. Chiajna
Stoica Ileana Roman
Stoica Mariana Brasov
Stoica Tereza & Anton Iasi
Straton Maria Iasi
Stratulat Ramona Alexandra Comanesti
Surlari Marina Bucuresti
Suto Agnes Csilla Brancovenesti
Szekely Eva Targu Mures
Szocs Iuliana Adriana Petrila
Taba Nita Constanta
Tamasan Ovidiu & Mihaela Flori Baia Mare
Taranu Andreea Bicaz
Tarta-Bolba Camelia-Codruta Cluj Napoca
Tauteanu Iulia Valu Lui Traian
Tecar Alin Darius Cavnic
Thellmann Sofia Medias
Timofte Anca Roman
Timofte Irina Roman
Toader Ionela Stefania Brasov
Tonea Aurora Cluj
Tuca Mihaita & Lavinia Craiova
Tuicu Eleonora Ladesti
Ungureanu Carmen Rodica Brasov
Ungureanu Nicolae Craiova
Urziceanu Vicentiu George Alexandria
Varga Pompil Agnita
Ventura Stela Bucuresti
Vilsan Maria Violeta Constanta
Vladoi Anca Maria Murfatlar
Voicu Anca Braila
Voicu Mariana Com Brinceni
Vrinceanu Viorica Lipova
Zamfir Ion Constanta
Zugravescu Mihaela Bucurita & Nicolae Bucuresti

Nume Localitate Nume Localitate Nume Localitate

Asistent Supervizori

Calificările

lunii AuGuST



Forever Living
Products România

Autorii textelor sunt pe deplin responsabili pentru informaţiile prezentate în materialele publicate.

LONDON’S
CALLING
Câştigi până la 800 Euro pentru excursia ta la Londra

STIMULENT EUROPEAN:
1 septembrie – 

31 decembrie 2013

NIVELUL 1
Acumulează un total de 15 p.c. noi (nu sunt incluse cumpărăturile personale)

Şi câştigi 2 bilete la Raliul Global (Arena O2 din Londra)

NIVELUL 2
Acumulează un total de 30 p.c. noi (nu sunt incluse cumpărăturile personale)

Şi câştigi 400 Euro + 2 bilete la Raliul Global 
(Arena O2 din Londra)

4
NIVELUL 3

Acumulează un total de 60 p.c. noi (nu sunt incluse cumpărăturile personale)

Şi câştigi 800 Euro + 2 bilete la Raliul Global 
(Arena O2 din Londra)

8

TU 
(Activ)

Asistent Supervizor
minim 5 p.c.

Asistent Supervizor
minim 5 p.c.

TU 
(Activ)

Asistent Supervizor
minim 10 p.c.

Asistent Supervizor
minim 10 p.c.

Cerinţe standard pentru toate nivelurile:
Fiecare participant la acest stimulent trebuie să realizeze necesarul minim de puncte credit conform celor exemplificate mai sus. Trebuie să-ţi
îndeplineşti statutul de Activ în fiecare lună petrecută integral în FLP în timpul perioadei de calificare. Perioada de desfăşurare a stimulentului este 1
septembrie - 31 decembrie 2013. Toate cerinţele trebuie îndeplinite în timpul perioadei de calificare. Noii Distribuitori se pot califica la acest
stimulent, dar trebuie să fie Activi în prima lună petrecută integral în FLP şi apoi în fiecare lună a perioadei de calificare, exceptând situaţia în care
Noul Distribuitor este înscris în luna decembrie, caz în care are obligaţia de a fi Activ (4 p.c.) în această lună (decembrie). Data înscrierii
Distribuitorului va fi considerată data la care Formularul de Înscriere a fost introdus în baza de date a companiei. Acest stimulent este aplicabil
numai Distribuitorilor din regiunea Europa. Toate liniile inferioare trebuie sponsorizate exclusiv pe teritoriul României şi al Republicii Moldova. Toate
costurile, inclusiv cele de călătorie, mese şi cazare aferente participării la Raliul Global sunt în sarcina calificaţilor. Fiecare Distribuitor este responsabil
să se familiarizeze cu cerinţele şi condiţiile de calificare la acest stimulent. Stimulentul include numai ceea ce este prezentat mai sus. Câştigătorii vor
fi recompensaţi doar cu premiile corespunzătoare celui mai mare nivel de calificare realizat. Premiile nu pot fi combinate. Câştigătorii vor fi anunţaţi
anterior datei de 15 februarie 2014. Premiile în bani vor fi plătite în jurul datei de 15 martie 2014, în moneda naţională a ţării de calificare. Pentru
orice întrebări sau detalii suplimentare vă rugăm să contactaţi Sediul Central - Directorii Generali Forever Living Products România & Rep. Moldova.
Nu se vor face excepţii de la regulile prezentate. Premiile nu sunt transferabile.

www.foreverglobalrally.com

Raliul Global Forever, Arena O2, Londra – 2 & 3 mai 2014
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