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Neațaaaaaaaaa!!!
 Avem vești extraordinare din partea companiei! În 16 februarie se va lansa cea mai 
atractivă și mai interesantă platformă pentru comercianți – The DealShaker!
Este o platformă unică în lume, care va da utilitate maximă monedei  și va oferi comercianților 
accesul GRATUIT  la o comunitate stabilă de aproape 3 milioane de consumatori. 
Compania tocmai ne-a anunțat că platforma reunește deja peste  5.500 de comercianți și peste 
55.000 persoane fizice!
Scopul platformei The DealShaker este să devină cea mai importantă platformă de reclamă din 

lume, să facă legătura dintre comercianții persoane fizice sau juridice care au oferte 
promoționale și potențialii clienți mult mai ușoară și mai accesibilă pentru toată 

lumea. 
Participați la trainingurile despre platformă și invitați cât mai mulți parteneri 
să se alature acestei comunități! Este o ocazie unică pentru comercianți să 
aibă acces GRATUIT la o comunitate de peste 2,8 milioane de clienți în toată 
lumea!
 Lansarea se face o singură dată! Cine este prezent în momentul lansării pe 
platformă are cel mai mult de câștigat! 
Nu ratați această oportunitate extraordinară de a aduce alături de voi noi 
parteneri!

Cristi Călina

 La Gala OneLife din 
decembrie 2016 organizată la 
București, în cadrul festivității de 
recunoaștere a unui nivel de carieră 
împlinit, am admirat fiecare femeie 
care a urcat pe scenă pentru a-și 
primi diploma și distincțiile cuvenite. 
Am făcut acest lucru cu convingerea 
personală că voi fi în curând și eu 
acolo. 
 Fiecare doamnă sau 
domnișoară Safir, Rubin, Smarald 
sau Diamant din OneLife, are de 
spus câte o poveste. Povestea unei 
evoluții personale care are forța 
să motiveze, să amprenteze și să 
susțină evoluția tuturor celor ce se 
regăsesc în această oportunitate 
unică în viața unui om.

 La această gală 
extraordinară, cu oameni 
extraordinari, a fost premiată și 
Ioana Ochenatu, care a atins în 
ultima parte a anului trecut nivelul 
de Diamant. Pentru această ediție 
a revistei  Fantastic – Global Team, 
Ioana Ochenatu este Diamantul 
invitat să răspundă întrebărilor 
noastre.

Î: Ioana, fiecare om care ia decizia 
să lucreze într-o afacere din 
industria Network Marketingului, 
ia de fapt decizia să-și depășească 
toate barierele personale, să lase 
în urmă un anumit fel de a fi, de 
a interacționa cu oamenii, de a-și 
organiza viața. Cum a fost în cazul 
tău?  Ce făceai înainte de această 
decizie? Ce te-a motivat să vrei 
altceva?

R: Inainte de OneCoin, ca angajat 
timp de << 30 de ani >> al unei 
intreprinderi din Bucuresti, nu mi-
am imaginat ca viata mea personala 
si profesionala se poate schimba 
radical. Imi doream totusi, sa incerc 
sa fac mai mult, sa ma dezvolt, 
sa imi depasesc acele bariere pe 
care fiecare din noi, la un moment 
dat, recunoaste ca le are... Imi 
place sa interactionez cu oamenii, 
sunt deschisa la nou si pun pret 
pe calitatea fiecarui om pe care il 
intalnesc. In cazul OneCoin, mare 
parte din libertatea financiara o 
poti obtine tocmai prin interactiune, 
prin construirea unei echipe, prin 
impartasirea experientei tale 
si transmiterea informatiei mai 
departe.

Î: Când ai auzit pentru prima dată de 
compania OneLife, despre moneda 
OneCoin? Ce impact a avut asupra 
ta contactul cu această informație 
nouă din domeniul financiar?

R: In Noiembrie 2014 am primit un 
telefon de la prietenul meu Marian 

(Grigore) care vroia sa imi prezinte 
acest proiect revolutionar. Eram pe 
strada, mergeam la cumparaturi... 
sincer iti spun, nu am inteles mare 
lucru din conversatia telefonica; am 
spus insa „OK! Marian, am incredere 
in tine, merg pe mana ta”.
In mai 2015 am avut contactul real 
cu afacerea OneCoin, devenind 
partener.
Cu timpul, la randul meu, am fost 
si eu pusa de multe ori in rolul lui 
Marian... informatia pe care le-am 
transmis-o oamenilor, de multe 
ori a fost foarte vag inteleasa, 
insa oamenii au ales sa vina la o 
prezentare mergand, la inceput, pe 
increderea in mine ca si prieten.

Î: Ce anume s-a schimbat 
imediat în viața ta, grație acestei 
oportunități?

R:  Odata ce am luat contactul 
cu OneCoin, am inteles imediat 
potentialul afacerii, am luat-o ca 
pe o oportunitate de dezvoltare si 
libertate financiara. Am cunoscut 
foarte multi oameni, am construit o 
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echipa minunata si m-am dezvoltat personal.

Î: În cât timp ai atins nivelul de Safir?  considerat pe 
bună dreptate, ca fiind cel mai dificil de atins. Poți relata 
unul dintre cele mai dificile momente din construirea 
afacerii?

R: La 2 luni dupa ce m-am inscris in afacere, am atins 
nivelul de Safir. Problema cu care m-am confruntat 
cel mai des a fost scepticismul oamenilor, lipsa de 
incredere in network marketing. Am prezentat oamenilor 
informatia pe intelesul lor la nivelul respectiv; cu rabdare 
si o atitudine deschisa le-am aratat o oportunitate de 
dezvoltare pe termen lung, lasandu-i pe ei sa traga 
concluziile si sa decida momentul oportun pentru a lua 
o decizie.

Î: Cât de dificil sau de ușor a fost pentru tine să îți creezi 
o echipă de parteneri care să dezvolte în jurul tău 
afacerea? Cine sunt partenerii tăi? De unde?

Am avut o conexiune cu echipa din primul moment, 
am avut o comunicare foarte buna si am lucrat bine 
impreuna cu ei. Sunt o persoana deschisa, imi place sa 
interactionez cu oamenii, sa glumesc si sa ii ajut atunci 
cand au nevoie; astfel am reusit sa imi construiesc o 
echipa de parteneri din toate colturile tarii: Bucuresti, 
Constanta, Suceava, Iasi, Timisoara etc.

Î: Ai traversat această perioadă de evoluție în One Life 
în etapa de pionierat a afacerii, întâlnind mentalitățile 
cele mai diferite, oameni open-minded sau sceptici 
incurabili. Ne poți relata un moment ( sau mai multe) 
din categoria celor care ne fac să spunem: Fantastic! 
… sunteți un Om cu adevărat înțelept! Vă felicit pentru 
decizia luată!

R: In fiecare zi mi se intampla sa fac aceasta afirmatie. 
Cunosc in fiecare zi persoane diferite, cu idealuri si 
sperante diferite dar toti au in comun acelasi lucru: vor 
mai mult de la ei insisi si de la viata. Acestia sunt oamenii 
care ma fac sa spun asta. Din fericire echipa din care fac 
parte este plina de asemenea oameni.

Î: Cum arată viața din ipostaza de Diamant în Echipa 
Fantastică de la OneLife România?  Dar de partener 
într-o afacere creată și manageriată de o femeie de 
excepție, Dr. Ruja Ignatova?

R: Ca Diamant in Echipa Fantastica, vad viata plina de 

oportunitati. Simt ca ma dezvolt personal si profesional 
in permanenta; ma bucur in acelasi timp de suportul 
neincetat al echipei mele.

Î: Care sunt obiectivele tale în compania OneLife până 
la finalul acestui an?

R: Imi doresc sa ajut cat mai multi oameni din echipa 
mea sa evolueze, sa isi dezvolte cat mai mult echipele 
lor. Tind spre Diamant Negru.

Interviu realizat de
Felicia Gabriela Portase – partener OneLife

Lideri de Top
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OneLife Romanian 
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OneLife Romanian 
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Cheia succesului în orice sistem 
de tip MLM constă în cunoașterea 
propriilor abilități și în permanenta 
îmbunătățire a lor prin training. 
Trainingul, pentru a funcționa și a 
produce rezultate notabile, trebuie 
să îndeplinească 3 condiții: 
1. Să existe un sistem personalizat pe 
nevoile celor care activează în ACEL 
sistem, în cazul nostru, OneLife. 
Sistem presupune o strategie de 
training pe termen lung, care are o 
logică și un program bine stabilit din 
timp și cunoscut de toată lumea.
2. Cursurile să vină la momentul 
potrivit ca o soluție la o problemă cu 
care te-ai confruntat deja și ești în 
căutare de răspunsuri. Să urmezi un 
curs de leadership când tu nu ai încă 
echipă nu are sens, încă nu știi cu ce 
te confrunți când vei fi pus în situația 
de a conduce oameni și cursul ți se 
va parea teorie curată pe care o vei 
uita sau nu va avea aplicabilitate. 
Mai potrivit ar fi în acestă situație să 
urmezi un curs de vânzări, pentru a 
ști cum anume să îți atragi parteneri 

și să îți formezi echipa.
3. Să existe sesiuni periodice de 
practică în care abilitațile învățate 
în training sunt exersate până devin 
reflex. Dacă informația ar produce 
schimbare, am citi cu toții carți 
de vânzări și am deveni experți. 
Din păcate, nu funcționează așa, 
abilitățile se învață exersând cât 
mai mult în sala de training, apoi la 
clienți.
În sedința liderilor din 14.01 au fost 
voci care au afirmat că trainingul 
trebuie oferit gratuit, de către 
companie. Oamenii de succes nu 
cred asta și sunt de acord cu ei. Iată 
5 argumente pentru care trainingul 
nu este oferit gratuit:
1. Gratuit = Fără valoare. Informațiile 
primite gratuit nu sunt considerate la 
fel de valoroase ca cele pentru care 
ai plătit. De aceea, nici nu produc 
efecte. Când ai scos bani din buzunar 
pentru o informație, ești interesat să 
îți recuperezi investiția și esti mult 
mai atent și mult mai dispus să pui în 
practică ceea ce înveți. În 16 ani de 

experiență în training, nu am auzit pe 
cineva care să fi câștigat mai mulți 
bani în urma unui curs gratuit. Nici 
energetic, dacă vreți nu are cum să 
funcționeze. Când tu nu dai nimic în 
schimb, e blocaj la primire.
2. Abilitățile noi pe care le 
înveți sunt ale tale, nu ale companiei. 
Dacă înveți să vinzi, de exemplu, 
este o abilitate care te va ajuta toata 
viața ta, indiferent ce afaceri vei face 
pe parcursul vieții. 
3. În MLM nu există obligații 
contractuale, ci parteneriat. Pot să 
înțeleg oferirea unor cursuri gratuite 
de abilități atunci când te angajezi 
cu contract de muncă pe perioadă 
nelimitată la o companie. Atunci 
cursurile sunt investiția companiei, 
investiție pe care se așteaptă să 
o recupereze din rezultatele tale 
în vânzări. Altfel, nu ar exista în 
contractele de muncă clauze care 
dau dreptul companiilor să își 
recupereze costul cursurilor dacă 
părăsești compania timp de 6 luni, 
1 an, poate chiar mai mult dacă 

Adevărații Lideri Pun Preț Pe Educație

 Când zorii anului nou abia 
au mijit, liderii cei mai de succes 
din Echipa Fantastică se întâlneau 
la Pensiunea Agnes din Popești 
Leordeni pentru primul training din 
2017, training dedicat exclusiv celor 
mai activi lideri din echipă. 

 Pentru a afla mai multe 
detalii despre această întâlnire, am 
stat de vorba cu Maxim Zorilă, un 
lider tânăr, ambițios, cu o evoluție 
extrem de rapidă. Maxim a venit 
special pentru această ședință din 
Chișinău și nu a venit singur, ci cu 
o parte din echipa sa, formată din 
oameni tineri și la fel de hotărâți ca 
și liderul lor.

- Maxim, participi la toate 
întâlnirile importante ale echipei, 
deși parcurgi pentru fiecare cei 460 
de km de la Chișinău la București. De 
ce faci acest efort de fiecare dată?
- Pentru mine și echipa mea 
acesta nu este efort, ci dimpotrivă, 
e încărcare cu energie pozitivă și cu 
informații noi. La fel a fost și de data 
aceasta, a fost o întâlnire constructivă 
care a atins atât aspecte ale vieții 
mele personale, cât și cele ale vieții 
profesionale. 

- Cu ce mesaj ai plecat după 
această întâlnire?
- Am rămas cu ideea că este 
extrem de important ca liderii să se 
cunoască foarte bine pe ei înșiși, să 
își facă cunoscut și altora setul de 
valori și că sunt cuvinte care sunt 
magice în leadership.

- La această întâlnire au fost 
mici sesiuni de training susținute de 
mai mulți speakeri. Poți să ne spui 
câte ceva despre fiecare în parte? 
- Da, o să îi iau pe rând. 
Violeta Spânu este, în primul rând, 
o femeie puternică, pe care viața a 

învățat-o să fie și mai puternică. Este 
o femeie de la care toate femeile 
au de învățat pentru că este un om 
sensibil, dar care își gestionează 
foarte bine emoțiile și detașarea de 
ele o fac să fie specială prin forța pe 

care o emană. 

- Pe Cristi Călina, cel mai 
electrizant lider al echipei, îl cunoști 
destul de bine. Ce impresie ți-a făcut 
la această întâlnire?
- Cristi este un om cu o 
valoare deosebită și mă bucur că am 
avut onoarea de a-l cunoaște și de a 
lucra cu el. Sensibil, cu mult bun simț 
și respect față de ceilalți, Cristi este 
genul de lider puternic care poate să 
își impună punctul de vedere doar 
prin prezență. Trainingurile lui Cristi 
sunt inspiraționale și, de fiecare dată 
când îl ascult, aflu lucruri noi și mă 
face să sar de pe scaun și să îmi 
stabilesc următoarea întâlnire. 

- Despre Edy și Stefan, cei 
doi reprezentanți ai trainingului la 
această întâlnire ce poți să ne spui?
- Sunt amândoi oameni cu 
experiență practică de vânzări 
și MLM care vin mereu cu idei 
noi și instrumente menite să ne 
facă munca mai ușoară. Și de 

această dată ne-au arătat câteva 
instrumente cu ajutorul cărora vom 
putea să fructificăm mai ușor orice 
oportunitate și să avem randament 
cât mai mare.

- Din prezentarea mea despre 
procesul de vânzare cu ce idee ai 
rămas?
- Cu ideea că cel mai 
important lucru în vânzări este relația 
pe care o construiești cu persoanele 
pe care vrei să le faci parteneri. Dacă 
nu ai răbdare să construiești întâi 
relația, nu ai cum să vinzi. Trainingul 
de Personal Branding susținut de 
tine a doua zi mi-a clarificat câteva 
aspecte legate de imaginea mea 
ca lider și mi-a dat câteva idei noi și 
ușor de implementat. 
Maxim îți mulțumesc pentru timpul 
acordat acestei discuții, îți doresc 
mult succes în tot ceea ce ți-ai 
propus în 2017 și să ne revedem cu 
bine la următoarele întâlniri.

Alina Bota

14.01.2017
Întâlnirea Liderilor Fantastic Global Team
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cursurile sunt scumpe. 
4. Un om de succes nu așteaptă să i se dea nimic 
pe gratis. El știe că este singurul responsabil de 
rezultatele sale. Mentalitatea de tipul „eu nu 
investesc în mine, aștept să investească alții”, 
este mai potrivită pentru cei care lucrează la 
stat, decât pentru cei care activează în MLM și ar 
trebui să fie un semnal de alarmă că poate acest 
domeniu nu ți se potrivește. Și ca să îți schimb 
puțin paradigma, gândește-te ce fel de oameni 
vrei în echipă: unii care se educă singuri, sau unii 
care așteaptă să le plătești tu educația?
5. Cea mai profitabilă investiție e cea în educație. 
Ce înveți tu, nu îți va lua nimeni și, orice abilitate 
învățată în plus, îți va aduce profit pe termen 
scurt, mediu sau lung. Important este să privești 
fiecare investiție în tine cu pragmatismul unui 
om de afaceri: merită să fac acest curs? Cu 
ce mă ajută? Voi face mai mulți bani sau voi 
economisi bani? Voi atrage mai mulți oameni în 
jurul meu, voi avea relații de calitate mai bună? 
Voi fi mai sănătos? 
În concluzie, pentru a eficientiza sistemul de 
training am stabilit un program lunar, coerent, 
împreună cu Cristi Calina. Acest program îi 
va ajuta pe partenerii noi să se integreze mai 
repede în echipă și să obțină rezultate rapid, dar 
îi va ajuta și pe lideri să se elibereze de rolul de 
trainer personal pentru fiecare partener în parte. 
Rolul liderului este să transmită viziunea către 
un număr cât mai mare de oameni, ori dacă stă 
cu fiecare partener în parte să îl învețe să dea 
telefoane sau să facă față obiecțiilor, liderul 
pierde timp și bani. 
Programul de training discutat cu liderul 
Fantastic Global Team începe cu un proiect-
pilot în luna februarie în București și va fi apoi 
extins în toate orașele unde există structuri. 
În luna februarie se va desfăsura un curs de 
vânzări de o zi în București, curs urmat de 
4 sesiuni săptămânale de 2 ore de practică 
(abordări telefonice, obiecții, discuția 1 la 1 etc..), 
in fiecare miercuri de la 16,00- 18,00, la care vor 
participa gratuit absolvenții cursului. 
Pe viitor ne dorim pregătirea unor traineri interni 
care să preia aceste sesiuni și să poata replica 
modelul în toată structura și vom introduce noi 
cursuri de abilități de vânzări și leadership.
Datorită celor 5 motive expuse mai sus, cursul 
nu va fi gratuit, ci va avea un preț de 300 lei/
persoană, 50% plătibili în OneCoin. 
Primul curs va avea loc miercuri, 15 februarie, 
între orele 10,00 – 17,00. Înscrierile se fac pe 
adresa de email: alina.bota@levelup.vision.

Alina Bota

Luna februarie este plină de 
evenimente extraordinare!

Luna februarie a început în forță cu 
întâlniri și prezentări în toată țara, însă 

ceea ce va urma este EXPLOZIV!!

12.02 – Concert Extraordinar Zuralia 
Orchestra la Beraria H în București

Un eveniment la care Fantastic Global 
Team este Partener Oficial

15.02 – Curs de Vânzări în București 

Romanian & Moldavian Tour – Invitat 
Special - Abasadorul European Karl 

Wahlroos
19 – 20.02 Chișinău 
21 - 22.02 București

23.02 Cluj

Evenimente cu liderii locali
25.02  Suceava
26.02 Craiova 

8 9FANTASTIC Global Team Magazine \ 10.02.2017FANTASTIC Global Team Magazine \ 10.02.2017



Model de Afacere de Familie Cristina și Daniel Oprea, Lideri OneLife
 Se spune că nu e bine să lucrezi în același 
loc cu partenerul de viață pentru că duci în relație 
problemele de la muncă și cuplul are de suferit. 
În network marketing însă, să lucrezi împreună cu 
partenerul de viață pare modelul de succes. În 
Fantastic Global Team există multe cupluri care 
dezvoltă afacerea împreună, unul dintre aceste cupluri 
este format din doi oameni de succes, Cristina și 
Daniel Oprea,  care au decis să renunțe la carierele lor 
separate pentru a dezvolta împreună această afacere. 

- Spuneam că voi ați avut fiecare o carieră de succes 
înainte de OneLife. Ce v-a făcut să renunțați la 
carierele voastre și să vă îndreptați înspre network 
marketing?
- Eu am lucrat în corporate, mai exact în sistemul 
bancar, iar Daniel a activat în politică. Pe noi nu doar 
ideea de network  marketing ne-a atras la OneLife, nu 
eram la prima experiență de acest gen, ci afacerea în 
sine. În network marketing ne-a atras nevoia de a fi în 
permanență alaturi de oameni, de a-i conecta între ei, 
de a construi rețele și de a ne îndrepta împreună înspre 
un țel comun: o viață mai bună pentru familiile noastre.

- Cum este să lucrezi în familie?
- Noua ne este tare bine. Suntem 
un cuplu bine sudat, ne cunoaștem 
fiecare punctele forte și ne completăm. 
Pentru noi, OneLife a devenit stil de 
viață, avem biroul nostru, comunitatea 
noastră, călătorim foarte 
mult și ne petrecem 

timpul liber împreună. Cred că ar fi fost greu ca doar 
unul dintre noi să facă asta, ar fi însemnat să trăim în 
universuri paralele. 

- Reușiți să vă deconectați de business atunci când 
ajungeți acasă?
- Da, unul dintre avantajele acestui business este 
programul flexibil care ne permite să petrecem 
împreună timp de calitate cu fiica noastră de 5 ani, 
Anastasia.

- Spuneați că nu doar ideea de network marketing 
v-a atras, ci businessul OneLife. Cristina, tu ai fost 
cea care ai luat pentru prima oară contact cu această 
afacere. Ce te-a făcut să-l suni pe Daniel și să îi spui 
că merită să faceți acest business în familie?
- În primul rând m-a atras faptul că putem scrie istoria 
în acest business. Blockchain-ul este cea mai mare 
invenție după internet și noi avem șansa să participăm 
la această revoluție care va schimba practic sistemul 
financiar mondial. Cunoscând sistemul financiar-bancar 
actual, mi-a fost mult mai simplu să înțeleg sistemul 
creat de către Dr. Ruja Ignatova.

- Voi sunteți două personalități puternice, doi lideri 
care, pe lângă faptul că își pun în valoare calitățile 
native de lideri și experiența, citesc, studiază în 
permanență, se consultă, fac strategii. Daniel, care 
este strategia voastră de abordare a acestui business?
- Noi suntem genul de oameni care nu așteaptă să 
ni se dea, ci ne ducem să ne luăm. Suntem 

oameni 

de acțiune, vedem oportunitatea, o studiem, ne luăm 
deciziile și ne apucăm de treabă. Din punct de vedere 
al strategiei,  în primul rând, facem ceea ce ar trebui 
să facă orice persoană care devine partener OneLife: 
studiem modelele de succes și le punem în aplicare 
sfaturile. În network marketing  e pierdere de vreme 
să încerci să reinventezi roata, deja există oameni care 
câștigă lunar milioane de euro din această afacere, așa 
că, în primul rând îi studiem pe ei. 

- Cum faceți practic asta?
- În primul rând suntem mereu atenți la ceea ce 
transmite Dr. Ruja Ignatova. Mesajele ei sunt extrem 
de importante pentru că ne dau o idee de ansamblu 
despre acest business. Apoi urmărim toate materialele 
de pe youtube cu discursurile și mesajele liderilor care 
au succes la nivel global. Cel mai important element 
rămâne însă participarea la evenimentele mari, 
internaționale. Acolo te poți conecta cu adevărat cu 
succesul. 

- Am înțeles că ați creat inclusiv o strategie pe termen 
scurt la nivelul echipei voastre.
-  De aproape o lună echipa noastră activează într-un 
nou birou pentru a avea mai mult spațiu. 
La baza strategiei stă o activitate 
constantă și organizată. Network 
marketing-ul este un sistem extraordinar, 
însă, credem noi, are o singură capcană: 
libertatea. Când nu există organizare, 
rezultatele vin greu și sporadic, ca 
în orice activitate. Noi ne dorim ca 

cei care vin alături de noi să aibă succes foarte repede 
și rolul nostru este să le arătăm o cale simplă prin care 
pot să ajungă foarte repede la succes. 

- Pe scurt, în ce constă această organizare?
- Echipa noastră este foarte dedicată business-ului, 
majoritatea sunt full-time și avem un sistem de training 
foarte bine pus la punct pentru cei care ni se alătură. 
Avem deja oameni dedicați în echipă care se ocupă 
de training și sistemul a început să dea roade. Biroul 
este în permanență plin, se fac întâlniri, se semnează 
noi parteneriate. Energia pozitivă generată de succes 
atrage noi oameni în echipa noastră și asta ne bucură 
pe toți. 

- Spuneați la început că voi vă completați foarte bine 
ca și cuplu. Există o divziune a muncii în acest sens?
- Da, Cristina este cea care studiază în permanență și 
vine cu informații și noutăți legate de criptomonedă și 
blockchain și se ocupă de comunitate, eu vin cu idei 
legate de strategie, particip la întâlniri, susțin traininguri.

- Care este cel mai apropiat obiectiv al vostru?
- 10 diamanți la Team Buildingul pe Yacht din luna mai.
- Mult succes!

Alina Bota
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Team Building-ul 
pentru Diamanți

O vacanță de neratat!

 Team Building-ul pentru Diamanți  – O escapadă în insulele grecești din Golful Saronic, în care ne vom 
bucura de golfuri cu apă turcoaz, orașe fermecătoare, ne vom delecta cu savuroasa bucătărie greceasca și 
vom petrece sub luna plină pe puntea yacht-urilor sau în beach-baruri renumite.

 La toate acestea adaugi un apus spectaculos văzut din mijlocul mării sau din vârful unei insule și obții 
tabloul unei zile perfecte.

 O vacanță de o săptămână cu iahtul înseamnă: mare, soare, insule și multă distracție. Pentru această 
iesire am pregatit 10 iahturi dotate cu cabine duble, fiecare iaht cu câte 2 bai și bucatarie complet utilată. 

 Insulele Argo-Saronice, Poros, Hydra, Dokos, Spetses sunt parte dintr-un lanț de insule desfășurate 
în sudul golfului Saronic lângă peninsula Peleponnes și Atena. Aceste insule sunt considerate paradisul sud-
vestic al Mării Egee.

Detalii traseu

 Poros este o insulă separată de partea continentală printr-un canal îngust de doar 350m. Aerul romantic, 
străduțele înguste, bărcile taxi ce fac legătura cu orașul Galata de pe continent și atmosfera teraselor de pe faleza 
unde acosteaza zilnic zeci de iahturi, te duc cu gândul la farmecul Veneției.
Orașul este construit sub forma unui amfiteatru, cu case mari tradiționale și străzi pietruite. La bază se afla faleza cu 
multe taverne, magazine si terase, locul perfect pentru a savura o cafea si un gelato delicios.
Seara o sa petrecem la un beach-bar cu vedere superba. O plimbare pe stradute, apusul privit de pe stanci sau 
shopping. Portul este plin de terase si magazine cu suveniruri deosebite. Magarusii sunt singurele mijloace de 
transport.

 Hydra este o insula micuță, de o frumusețe rară, unde Elizabeth Taylor și Leonard Cohen și-au cumpărat 
case de vacanță. Străzile sunt înguste și abrupte, fără locuri de parcare pentru că nu există niciun mijloc de transport 
motorizat. Singurul mijloc de transport sunt măgărușii.
Portul din Hydra oferă imagini desprinse parcă din „Toate panzele sus” și păstrează aerul și agitația unui vechi port 
maritim. Aici este locul perfect pentru o sesiune de shopping în magazinele cochete care ofera multe produse de 
calitate.
 Apusul de soare privit de pe stancile din Hydra este o imagine de neratat, iar locul perfect pentru asta este 
Sunset Restaurant, considerat de mulți unul dintre restaurantele cu cea mai frumoasă priveliște din lume. 
Seara o încheiem într-un beach-bar situat pe o stâncă înaltă, la marginea orașului cu o priveliște hipnotizantă asupra 
mării, unde nu vor lipsi muzica bună și multe cocktail-uri.

 • Dokos este, pe cât de frumoasă pe atât de sălbatică, singura marcă a civilizației fiind ruinele unui mare 
castel bizantin.  Insula formează în  partea de nord-est un golf larg, care pe perioada verii este cunoscut pentru 
yacht-party-urile “la ancora”.
Aici vom acosta și noi pentru a petrece o noapte sub clar de luna plină, cu bărcile legate una de alta ca un mare 
„ponton plutitor”. 

 • Spetses este o insulă minunată din Golful Saronic, considerată Beverly Hills al Greciei,  datorită numărului 
mare de vile elegante construite aici. Insula are un farmec aparte, fiind un loc în care poți să vezi superyacht-uri 
acostate langă mici bărcuțe de pescuit sau taverne în care bogatașii stau umăr la umăr cu localnicii. Transportul cu 
automobile este interzis, singurele mijloace de deplasare fiind trăsura, bicicleta și scooter-ul.
Puteți să faceți o plimbare pe jos sau cu scuterul pe străzile insulei și veți avea surpriza de a descoperi la fiecare pas 
o vilă super luxoasa și pisici simpatice.

Mai sunt 3 luni în care vă puteți califica pentru o astfel de excursie de vis!

Alina Bota & Friends Yachting
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pentru care merită 
să faci OneLife

motive 

Network Marketingul sau Multi Level 
Marketingul (MLM) nu se află printre 
domeniile preferate de români 
atunci când își caută o sursă de venit. 
Nu este singurul domeniu care este 
privit cu superioritate de multă lume, 
îmi vine acum în minte domeniul 
asigurărilor de viață și cu siguranță 

mai sunt și altele. Principala obiecție 
care apare în mintea românilor atunci 
când le vorbești despre network 
marketing este că este un domeniu 
în care banii vin greu și sunt puțini. 
Asta e culmea MLM-ului, industria 
care dă cei mai mulți milionari la 
nivel mondial!

Succesul în MLM depinde de 
personalitatea fiecăruia, depinde de 
implicare, dar și de modul în care 
este construită afacerea. Afacerea 
OneLife este o afacere de tip 
network marketing, însă este total 
atipică. Acesta este și motivul pentru 
care este afacerea cu cea mai rapidă 

creștere la nivel mondial și afacerea care dă cei mai 
mulți milionari din industria MLM la nivel mondial.
 Am identificat  5 motive  pentru care merită să iei in 
calcul OneLife atunci când vrei să câștigi mai mulți bani:
1. Te costă mai puțin decât deschiderea unei firme. 
Sunt afaceri de tip MLM care necesită cumpărarea 
unui pachet initial, ca să testezi întâi produsele. OneLife 
este o afacere pe care poți să o începi gratuit, ai doar o 
singură taxa de 30 de euro pe care va trebui să o plătești 
la un moment dat și poți face bani din prima zi. 
Dacă vrei să îți deschizi o afacere clasică, ai nevoie 
de bani măcar pentru înființarea firmei și asta te duce 
undeva la 200 euro, chiar dacă acum s-au scos taxele 
de la Registrul Comerțului. Puțini sunt cei care știu să 
își întocmescă singuri documentația și au nevoie de un 
avocat pentru asta. 
În plus, din momentul în care ai propria firmă ai și o serie 
de obligații lunare (contabilitate, sediu, angajați etc..) fără 
care nu poți funcționa. Bașca că e nu e simplu să închizi 
o firmă deja înființată și costă. 
Chiar dacă decizi să achizitionezi un pachet educational, 
poți să începi cu unul de 140 euro și vei primi și monede 
a căror valoare crește în timp și alte cheltuieli nu mai ai. 
2. Riscul asumat este 0.
Poți să faci OneLife în timpul liber, ca second job. Nu te 
obligă nimeni să îți dai demisia (nici nu este recomandat 
la început pentru că ai tendința să forțezi creșterea 
afacerii în mod nesănătos) si, spre deosebire de afacerile 
clasice, MLM-ul este singura modalitate de a câștiga 
bani serioși  fără să îți asumi riscul administrării afacerii. 
Nu ești tu cel care se ocupă de administrarea afacerii, 
așa că nu ai nici un risc. 
Așa cum spuneam și mai sus, achiziția unui pachet 
educațional îți oferă un anumit număr de monede a 
căror valoare este în permanent creștere. 
3. Ești întotdeauna pe plus și câștigul e nelimitat.
Chiar dacă cumperi pachete e clar că ești în câștig, iar 
dacă dezvolți și structură, vei fi întotdeauna pe plus. 
Dacă la job venitul e fix și poate crește doar în anumite 
condiții, în OneLife depinde de tine. Cu cât te implici mai 
mult, cu atât câștigi mai mult. Partea interesantă e că, pe 
măsură ce câștigi experiență, înveți să îți folosești timpul 
cât mai eficient și, implicit, să îți dozezi efortul.
În plus, nu ai obligația să ai o comandă lunară sau să 
faci un număr de puncte de volum sau un număr de 
persoane pe care să le înscrii lunar. Odată câștigat, 
statutul nu se pierde. 
4. Comunitatea te ajută să crești.
În OneLife ai șansa să cunoști foarte mulți oameni și să îți 
faci relații în toate domeniile, în toată țara și pe tot globul. 
Relațiile te vor ajuta să evoluezi în toate domeniile vieții 
tale și vor fi ușor de accesat pentru că oamenii care fac 
parte din structuri de tip network marketing sunt deschiși 
și se ajută între ei. În plus, în OneLife, toată lumea are 
interes să te ajute să crești pentru că succesul tău va fi și 
succesul lor și vei avea sprijin inclusiv din partea liderilor 
internaționali.  
5. Dezvoltare personală de calitate.

În MLM înveți recrutare, vânzare, leadership și, mai 
ales, să vorbești în public. Sunt abilități care se învață, 
Fantastic Global Team are programe proprii de educație 
sau recomandă programe educaționale și cărți care 
te pot ajuta.  Să nu uităm și de valoarea inestimabilă a 
pachetelor educaționale, cu ajutorul lor ai șansa să înveți 
lucruri despre noua revoluție financiară pe care nu le 
poți citi nicăieri.

Am putea să continuăm să zâmbim superior când auzim 
de OneLife și să ne lamentăm că nu avem viața pe care 
ne-o dorim sau am putea să luăm în calcul și acest 
domeniu și să vedem dacă ni se potrivește sau nu. 

Și când decizi să te alături unui asemenea sistem, fă-o 
cu tot sufletul și nu te aștepta să devii milionar peste 
noapte.  Ca să crești, ai nevoie de timp, așa că, invită-ți 
sponsorul la o cafea,  faceți un plan pe un an de zile și 
propune-ți să nu mai asculți de acum încolo decât de 
oamenii care au succes. Urmează-i doar pe cei care fac 
bani din afacerea aceasta, sunt foarte mulți și în România 
și în lume și nu mai asculta de cârcotași. 

Cârcotașii nu-ți plătesc facturile și nu te ajută să îți 
împlinești visurile!
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