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הדיאטות  כל  נוצלו,  שלא  כושר  לחדרי  המינויים  כל  על  לרגע  חישבו 
שנזרקו  חדשים  ותחביבים  מהם  ומתעלמים  שנקבעו  תקציבים  שנשברו, 
הצידה אחרי זמן קצר. מדוע כל זה קורה? מדוע כה רבים מאתנו ממהרים 

לחזור בדיוק לנקודה ממנה התחלנו?

כולנו החמצנו החלטות שבצענו – זה הפלא של החיים, בכל ינואר )ולפני 
כן, לפי הלוח העברי בתשרי...( יש לנו דף חלק בשביל להחליט איך לנהוג 
משהו  עושים  המצליחנים  שעברה.  לשנה  ביחס  להשתפר  ואיך  אחרת 
שאחרים לא עושים: הם מאמינים. כולנו שמענו את הציטוט של הנרי פורד 
צודק."  יכול, אתה  לא  או חושב שאתה  יכול  "בין אם אתה חושב שאתה 
האנשים עבור  קסומה  לכה   Forever את  שהופכים  מהדברים  אחד  זה 

שמוכנים לעבוד קשה.

יוצאים חיים  לחיות  ההזדמנות  את  רגילים  לאנשים  נותנת   Forever
בצורה  דברים  לעשות  יכולים להתחייב  מן הכלל אם הם מאמינים שהם 
שונה. אתם מקבלים את ההזדמנות להיות הסופר שכותב את הסיפור של 

עצמכם ולהחליט כיצד הוא הולך להסתיים. חישבו עד כמה זה עוצמתי!

וכשתתכננו את השנה האזרחית שלפניכם ותקבעו את היעדים לשנה זו, 
בשביל  שונה  בצורה  לעשות  מוכנים  באמת  אתם  מה  עצמכם  את  שאלו 

להגשים את המטרות שלכם, ואז עשו בדיוק את זה ודיבקו בזה! 
שבאו  מאלו  שונה  בצורה  תסתיים   2016 אם  להחליט  יכולים  אתם  רק 
לפניה.  קיבעו את המטרות שלכם, זה יכול להיות בונוס היו"ר, או להגיע 
אולי  או  לים  מעבר  מדהים  ביעד  שייערך  הבאה  שנה  של  הגלובלי  לכנס 
 בעזרה ליותר לקוחות בכך שתחלקו איתם את המוצרים המועדפים עליכם.

זה תלוי רק בכם!

יש לכם כל מה שאתם זקוקים לו בשביל להצליח. 

אל תשברו לעצמכם
את המילה

לו הייתה דרך למדוד את מספר 
ההחלטות שמפירים עם פרוס 

השנה האזרחית החדשה, מה אתם 
חושבים היה מספרם?
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משווקים יקרים, להזכירכם ב- 31.12.2015 פג תוקף אישור ניכוי מס במקור 
לאלה אשר ביצעו תיאום מס בשנת 2015. יש לדאוג לחידוש תוקף האישור לשנה 

הנוכחית. מהבונוס הקרוב ינוכה 30%. המס יוחזר בקבלת אישור חדש.
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וואו, כבר עברו 20 שנה מאז פתיחת הדלתות בדימול. איזו דרך עברנו! 
מפגישות בודדות עם משווקים פוטנציאלים במספרים זעומים לפגישות עסקיות רבות 
בהתלהבות  נבנו  הראשונות  הקבוצות  השבוע.  ימות  בכל  ישראל  רחבי  בכל  הנערכות 
והגיעו להישגים מאד משמעותיים עם כלים מאד דלים. בהמשך נוספו כלי עבודה רבים, 

נבנו קבוצות נוספות והפעילות של הקבוצות הישראליות הגיעה לכל קצוות העולם. 
ההכנסה  מקורות  אשר  כאלו  ישנם  וכיום  עצמאיים  עסקים  לבעלי  הפכו  המשווקים 

שלהם מתפרסים על פני עשרות ארצות ברחבי העולם – עסק גלובלי לחלוטין.
כשרקס מוהן ביקר לראשונה בארץ, היה לו מסר מאד ברור: "כשאתה עובד בהתמדה 
אין דבר שיכול לעמוד בדרכה של ההצלחה". התמדה זו הובילה להצלחה המשתקפת 
בפעילותם של אלפי בעלי עסק עצמאיים בארץ. בנוסף, מוצרי החברה מוערכים על-ידי 
עשרות אלפי לקוחות המאשרים על-ידי הרכישות החוזרות שלהם כי המוצרים מעולים. 
לפני שפגשתי את Forever, עבדתי במחיצתם של אנשים שונים עם תרבויות שונות. 
שותפים  של  לאיכויות  נחשפתי   Forever עם  שלי  הארוך  המסע  את  כשהתחלתי 
לעשייה שאין להן אח ורע, עם נתינה אישית ללא תנאי, עם חוכמת המונים ופשטות ויחד 
עם זאת, עם תחכום רב ביותר. העבודה לאורך השנים, בצוותא עם המנהיגים בחברה 

הייתה חוויה מעשירה מאין כמותה. 
מדינות.  מ–75  אחת  היינו   ,Forever של  הנציגויות  למעגל  הצטרפה   כשישראל 
 Forever מוהן, הפכה  גרג  ועכשיו  מוהן  רקס  בהנהגתו של  ב–20 השנים האחרונות, 
לאימפריה ענקית הפרושה על יותר מ–155 מדינות. ללמוד מרקס מוהן עקרונות חיים זו 
מתנה. הוא חלק עוד עקרון: "יש להשאיר חותם על כל אחד ואחת שאתה פוגש".  רקס 

השאיר את חותמו על מיליוני אנשים ברחבי העולם ורבבות בישראל. 
במרכז התפעולי של Forever ישנו צוות תמיכה נהדר שאנחנו חייבים לו תודה והוקרה.
ברמה  מסור  צוות  נמצא  והלוגיסטיקה  הכספים  השיווק  הלקוחות,  שירות  במערך 

הגבוהה ביותר. 
מבין שלל השותפים העסקיים שלנו ישנם כאלו שחגגו את ראש השנה האזרחית ואני 

רוצה לאחל להם שנת שגשוג והצלחה.
והיעדים  ולאחל הצלחה במימוש המטרות  ואחד מכם  רוצה להודות לכל אחת  אני 

בעתיד הקרוב והרחוק.

אודי ראב"ד
מנכ"ל  Forever ישראל

איזו דרך!



                 היתרון שיש 
ל Forever ישראל

תמה קופמן מנהלת ב- Forever כמעט שנתיים. כיום תמה ניצבת בגאווה במקום 
הראשון בקרב FBO בישראל ומספרת על היתרון שיש ל- Forever בארץ 

Forever חוגגת 20 שנים בישראל וזהו יום חג עבור כולנו. 
Forever נושאת בכנפיה בשורה גדולה ומביאה לכל אחת ואחד  בעיניי, 

מיושבי ארצנו הקטנטונת הזדמנויות חדשות.
אני  הזו.  מהבשורה  יומיומי  באופן  נהנית  אני   Forever-ב עסק  כבעלת 
לנו, לכולנו, ביד משהו שערכו רב. ביכולתנו להעניק מתנה  מרגישה שיש 
 .Forever-ענקית לסובבים אותנו ועל כך אנו )והם( חבים תודה אמיתית ל
הכר  לבלי  השתנו  והמשפחתיים  האישיים  שחיי  מרגישה  אני  אישי  באופן 
מאז שהצטרפתי לחברה. יש לי היום יותר נחת, יותר רוגע ביומיום וכמובן- 

יותר חרות ועצמאות ו..יותר הכנסה! 
בעוד  כאן  מדובר  לא  אחר.  משהו  לאנשים  מציעים  אנחנו   Forever ב- 
חברה של שיווק רשתי! אנחנו מתעסקים עם רמה אחרת של מוצרים ורמה 

אחרת של התנהלות עסקית. 

חגיגות העשרים מאירות את העובדה שפה טמון היתרון המשמעותי העיקרי 
שלנו: אנחנו עובדים עם חברה גדולה ויציבה, חברה בעלת ניסיון רב, לא רק 
בשוק העולמי- אלא גם בשוק שלנו, בישראל, עם כל האיפיונים הייחודיים 
שלו. אנחנו מציעים לאנשים להצטרף למשהו “שעובד” כבר עשרים שנה 

פה, בארץ.
יתרון זה נתן לי כבעלת עסק ב-Forever בתחילת הדרך, ואפילו עכשיו, 
הרבה ביטחון ורוגע. זהו יתרון חשוב ומשמעותי שמשחק גם תפקיד נכבד 

כשאני מציעה לאחרים להצטרף אליי.
כל זה מאפשר לי ולכולנו “לעוף” יחד עם ההזדמנות העסקית הזו, ועל כך 

. Forever-אני שבה ומודה ל

 Forever-ל לאחל  רוצה  אני  העשרים  חגיגות  של  הזה  המשמח  במקום 
עשייה  שנים של  ועוד  עוד  בראשה,  העומדים  ולכל  לאודי  לצוות,  ישראל, 
נהיה  כולנו  שבהם  שנים  והתפתחות,  צמיחה  של  שנים  והתקדמות. 

מופתעים מהמקום אליו נגיע, בעזרת ה’, יחד!!

1
מןמקום

תמה קופ

מאת: תמה קופמן, מנהלת

חברה בעלת ניסיון ארוך, לא רק 
בשוק העולמי- אלא גם בשוק 

שלנו, בישראל, עם כל האיפיונים 
הייחודיים שלו

ה-FBO המצטיינות לשנת 2015 מגלות מהו היתרון הגדול של 
Forever בישראל על-פני חברות שיווק רשתי אחרות

Forever | מגזין ינואר 2016
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 Forever למה
היא הבחירה הנכונה

אוסנת שמש שור קיבלה במהלך השנים כמה הצעות להצטרף לחברות שיווק רשתי 
 Forever שונות, היום כשהיא במקום השני בישראל לשנת 2015 היא יכולה לספר למה

היא הבחירה הנכונה

כולנו שמענו על שיווק רשתי ובמהלך השנים קיבלתי לא מעט הצעות להצטרף לחברות 
כאלו. הסטיגמה שקיימת בציבור סביב התעשייה הזאת מנעה ממני לחשוב ברצינות 

 .Forever בכיוון, עד שחברה סיפרה לי על נפלאות צמח האלו ורה ומוצרי
לא מיהרתי להצטרף, להיפך, לקחתי את הזמן לחשוב, לבדוק לעומק את החברה, את 

התוכנית העסקית, את המוצרים ואת התעשייה הזו בכלל.  

היום, כשאני מוצאת את עצמי יושבת מול מועמד/ת ומסבירה להם את הערך המוסף 
שיש ל-Forever לעומת חברות אחרות, אני כל-כך בטוחה בתוכנית העסקית, שאני 
שהאפשרות  בעצמם  שיבינו  כדי  אחרת,  תוכנית  כל  לעומק  לבדוק  אותם  שולחת 
הטובה  היא   Forever-ב מקבלים  שאנו  כלכלי  סיכון  ללא  עסק  להקמת  המדהימה 

ביותר. ומה באמת הערך המוסף הזה: 
פוראור ליוינג, חברה שקיימת מ 1978, בעלת הון עצמי ואינה נסחרת בבורסה.	 
החברה בבעלות פרטית, כך שאינה מושפעת ממשברים כלכליים שתוקפים את העולם 	 

והגרף הכלכלי שלה מראה על צמיחה כלכלית מתמדת לאורך כל שנות קיומה!
המוצרים מתכלים ומתאימים לכל בית ולכל גיל, קהל היעד מאד רחב והמחירים 	 

הוגנים ושווים לכל כיס.
אין סיכון כלכלי: אחריות להחזר כספי לבעל עסק עצמאי על המוצרים עד שנה 	 

מתאריך הקניה, אם ברצונו להפסיק פעילות.
אחריות ללא תנאי לשביעות רצון הלקוח להחזר כספי מלא עד 30 יום למוצר 	 

פתוח ומשומש. 
אחריות מלאה לבעל עסק מתחיל לקבלת מוצר זהה ממשרדי החברה בעת 	 

החזרת מוצר פתוח מלקוח .
רווח של 35-48% על כל מוצר .	 
כל הבונוסים מחושבים מהמחיר הקמעונאי.	 
אפשרות לחברות מועדון לקוחות )נובוס(.  	 
אין דמי רישום, אין דמי חברות ואין הוראות קבע.	 
אין התחייבות חודשית לקניה בחברה.	 
שיווק בצוות, שמגדיל את היקף הפעילות למימדים שאתה לבד לא היית מגיע 	 

אליהם וייצור הכנסה פאסיבית לא מוגבלת
אין ירידה בדרגות, אין עקיפות בדרגה.	 
 תמריצים נוספים כגון נסיעות לחו"ל, בונוסים נוספים לעמלה החודשית של	 

3,800 - 1,900 ₪  למשך 36 חודשים לכל מטרה.
תמיכה והדרכה לכל אורך הדרך ובכל מקום בעולם.	 
ניתן להעביר את העסק בירושה.	 
עסק בינלאומי, עם יותר מ- 155 סניפים ברחבי העולם.	 

לא מיהרתי להצטרף, להיפך, 
לקחתי את הזמן לחשוב, לבדוק 

לעומק את החברה, את התוכנית 
העסקית, את המוצרים ואת 

התעשייה הזו בכלל.  

2
מקום

ר ו
 ש

אוסנת שמש

מאת: אוסנת שמש שור, מנהלת בכירה

אז תגידו לי, האם אתם מכירים עוד עסק המאפשר לכם להצטרף ללא דמי כניסה 
כמו ש-Forever מאפשרת, ולקבל את כל מה ש-Forever נותנת?
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כנס EM בקנקון

חווייה מעצימה
EMR קנקון

1,500 מנהלים מרחבי העולם הגיעו לקנקון בשני מחזורים. האנרגיה 
הייתה גבוהה וכולם היו מלאי התלהבות, אבל בעיקר חדורי מחויבות 
להמשך צמיחה ולמידה. בכל מחזור השתתפו 1,500 איש )הזכייה היא 
להצלחה.  אותם  שהביאה  והדרך  חוויותיהם  את  שיתפו  וכולם  זוגית( 
ושונה מכל שאר  EMR היה חוויה מעצימה, מיוחדת  אין ספק שכנס 

הכנסים בהם השתתפתי עד עתה.
הבמה  מעל  שנשמעו  באימונים  וכן  מובילים  עסק  בעלי  עם  בשיחות 
המסר היה ברור מאוד:  כשמגיעים לדרגת מנהל, אם רוצים להצליח 

 .EMR-אז בדרך מעלה, חייבים להגיע לשלב הבא, ה

מבחינתי הגשמתי חלום. כבר למעלה מ–20 שנה שאני רוצה 
להגיע לקנקון. והנה בזכות Forever הגשמתי את החלום ובעיקר, 

עברתי יומיים של העצמה, לימוד והכשרה מרתקים ביותר. 
עם הגעתי שוחחתי עם משווקים ממדינות שונות והאמת היא, שהייתי 
די ׳בשוק׳. מאנגליה הגיעו כ– 100 מנהלים בדרגות שונות )תנאי היעד 
הגיעו  מטורקיה  יותר(.  גבוהה  המנהלים  שדרגת  ככל  עולה  לתמריץ 
100 איש וכן הלאה.  185 איש, ממלזיה הגיעה קבוצה של למעלה מ– 
מה שמעיד על העובדה שאף אקלים, שפה או תנאים כלכליים אינם 
עומדים בדרך להצלחה או השגת היעד. כל מנהל יכול וזה פשוט עניין 

של מחויבות והחלטה אישית.  

יום ההכשרה הראשון החל עם הודעה חשובה מצדו של 
גרג מוהן, נשיא Forever, המתייחסת להצבת אתגר עצמי לקבלת 
מצב העניינים החדש ב- Forever: צמיחה מהירה וחסרת תקדים! 

גרג הזכיר את המקום שבו כל אחד יכול להשיג את המטרות שלו 
ב-Forever בעזרת תכנון, מסירות ועבודה קשה.

עלתה  היא  בסניגפור  באפריל  אותי:  הפתיעה  המדהימה  קופר  אמה 
מספר  לבמה,  עלתה  היא  בקנקון  וכאן  מנהל-נוסק  בדרגת  לבמה 
חודשים בלבד לאחר מכן, כמנהלת ספיר. מעל הבמה, אמה שיתפה 

אותנו איך נראה יום בחייה. 
אותה  הביאו  היומיומיות שלה, אשר  והמשימות  אין ספק שהפעולות 
להצלחה כל כך גדולה מעידות שזו הדרך להצלחה.  אמה סיכמה זאת 
בצורה פשוטה ביותר: “לכולנו ניתנו אותם כלים, לכולנו יש גישה לאותן 
את  להשיג  נוכל  שלא  לכך  סיבה  שום  אין  מוצרים.  ולאותם  הכשרות 

אותה הצלחה!”
בקי דילי, FBO מובילה נוספת מבריטניה,  העבירה אימון מרתק וטיפים 
יעילים וחשובים המתייחסים להקמת מותג ולחשיבות הקיימת להיותנו 

אותנטיים, ישרים ואמיתיים בזמן יצירת אינטראקציה עם מועמדים.
אבל אני הוקסמתי מאביגיל הורן ו-ויקטוריה וורן מאנגליה. שתי חברות 

טובות שהתחילו את העסק בהפרש של כמה חודשים. 

תמריץ איגל-מנג׳ר )EMR( הוכרז לראשונה לפני כ- 3 שנים. כשזמירה מרון למדה 
את התנאים להצלחה בתמריץ, היה לה ברור מעל לכל ספק, שהוא נועד לעזור לאלו 

שהגיעו לדרגת מנהל לבסס את העסק שלהם ולעודד את המנהלים לשמר תכונות של 
 .Forever עשייה, צניעות ופיתוח מנהיגות. אלו אבני הדרך לעסק גדול עם

Senior Eagle Manager ,מאת: זמירה מרון, מנהלת בכירה
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חווייה מעצימה
ויקטוריה הצטרפה לאביגיל ושתיהן יחד, בתוך שנתיים, בנו עסק מדהים 
 800CC-ה את  חוצה  אביגיל  לחלום.  שאפשר  מה  כל  את  שמגשים 
בחודש. שתיהן צעירות בסוף שנות ה– 20 שלהן, בעיניי הן מייצגות את 

 .Forever הדור הצעיר שמבין את משמעות איכות החיים של
אין ספק שקלייר ספנסר, דרגת מנהל נוסק, הייתה יכולה לעורר הזדהות 
אמא  היא  מהבית.  עובדת  קלייר  בישראל.  עסקים  בעלי  בקרב  רבה 
לילדים ועיקר העשייה שלה היא אינטרנטית וטלפונית. בעיניי המחויבות 
והרצינות שלה לבניית העסק ולבניית ההצלחה של בעלי העסק שתחתיה 

היא ההוכחה שהכול אפשרי וברור שהיא ראויה להערכה. 

מנהיגות גלובלית
בקרב  הקיימים  ביותר  הטובים  המנהגים  על  הושם  רב  דגש  כאמור, 
לדרכי  הקשור  בכל  תובנה  לרכוש  ההזדמנות  לנו  והייתה  מנהיגים, 
הפעולה הפנימיות של החברה מצידם של חברים בצוות המנהל של 

.)GLT( ובצוות המנהיגות הגלובלי Forever
האוכל  שולחן  סביב  התקיים  ביותר  העוצמתיים  הרגעים  אחד 
ב׳מטבח׳ של איידן אוה׳ר, שהוקם על הבמה. איידן, הסמנכ”ל הבכיר 
מוערכים  המאוד   GLT-ה צוות  מאנשי  שלושה  עם  התיישב  באירופה 
ב- Forever במטרה לדון בחייהם ובעסקיהם ב-Forever. החברים 
GLT שיתפו את השאר בחלק מהסודות שלהם  מעוררי ההשראה ב- 
להצלחה, לרבות הדרכים בהן השיגו את “בונוס היו”ר” ואיך זה לעבוד 

עם החברה על מנת לשפר את ההזדמנויות ש- Forever מציעה.

חגיגת הסיום
את  לחגוג  הזמן  הגיע  והשראה  הכשרה  של  יומיים  לאחר  לבסוף, 
 .VIVA FOREVER במסיבה שכונתה   EMR-ה זוכי  כל  של  הישגיהם 
להקה  ידי  על  שנוגנה  מוסיקה  לצלילי  הלילה  כל  במשך  רקדו  כולם 
על  וחשיבה  טעים  מאוכל  נהנים  שהם  תוך  תקליטן  ידי  ועל  מקומית 

החוויה המדהימה שעברו בקנקון.

מבחינתי, זו טעות לחשוב שאתגר ה-Eagle Managers זה אך ורק 
הזדמנות לנסוע ליעדים מרהיבים ברחבי העולם! מדובר ביעד שכל מנהל 
מההזדמנות  וליהנות  להתפתח  להמשיך  מנת  על  אליו  לשאוף  צריך 
Forever להגיע לרמה גבוהה של הכשרה על מנת  ללמוד ממנהיגי 

לסייע לבעלי עסקים לנוע קדימה בעסק שלהם ולעלות לשלב הבא.

כבר  מבחינתה,  ברור:  היה  המסר  ליץ׳  ג׳ין  שהעבירה  מרתק  באימון 
מתחילת בניית העסק היעד צריך להיות ספיר איגל מנג׳ר.

האווירה  עם  יחד  המצליחים  העסק  ובעלי  המנהלים  עם  המפגש 
המחשמלת הטעינו אותי באנרגיה שמדרבנת אותי להקים עסק גלובלי.

הבא    EMR-ה כנס  אל  ינסקו  בישראל  נוספים  שמנהלים  תקווה  כולי 
שיתקיים ביוון . 

לתמונות וקטעי וידאו מהארוע חפשו: EMR15# בפייסבוק או באינסטגרם

3
זמירה מרוןמקום

אטילה, דיאמונד איגל מנג׳רקלייר ספנסר תעורר כאן הזדהותאמה קופר הפתיעה אותי
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שימרו על קשר
יש אנשים שמכוונים גבוה. אנה בורבצב מכוונת גם רחוק. להיות חונך זו משימה לא 

פשוטה, וכאשר מדובר בעסק גלובלי המשימה מורכבת אף יותר. אז איך עושים את זה?

הצטרפותי  לאחר  הראשונים  בימים  עוד 
של האפשרות  אותי  עניינה   Forever-ל
רציתי  המדינה.  לגבולות  מחוץ  עסק  בניית 
לממש את כל האפשרויות אשר ניתנו לי על 

ידי החברה.
חזק  צוות  לבניית  הבנתי שהעבודה  כן,  כמו 

תדרוש שיטה ברורה וגישה מושכלת. 
פשוטה.  לא  משימה  היא  חונך  להיות 
לבעל-עסק  המועמד  של  הפיכתו  מרגע 
ב-Forever עבודתנו רק מתחילה. צריך לא רק להעביר לבעל העסק
החדש את כל  הידע אלא גם לסייע לו להתגבר על הפחדים, התסביכים 

וחוסר הביטחון העצמי.
יצירת  הינו  החדשים  למצטרפים  מוצלח  לבניית עסק  התנאי ההכרחי 
קשר עם החונך 3-4 פעמים בשבוע )שאלות ותשובות, סיכום תוצאות 

היום, תירגול תסריטים לשיחות טלפון ולפגישות ותוכניות להמשך(. 
היום בזכות האינטרנט הגבולות שלנו נפרצו והאפשרויות שלנו התרחבו 
ללא היכר. אנו יכולים לעבוד באמצעות סקייפ, דואר אלקטרוני, למצוא 

לקוחות פוטנציאליים ברשתות חברתיות ועוד.
אני אוהבת מכל הלב את השותפים העסקיים שלי ומשקיעה בפיתוחם 
כדי  רוח הצוות  והמרץ שלי. חשוב מאוד שתישמר  את מירב הכוחות 
שכל אחד יחוש את עצמו שייך למשימה הענקית. אני מכבדת ומעריכה 

היוזמה  מאחדת  כולנו  את  מהם.  ואחת  אחד  כל  של  עבודתו  את 
המשותפת לעשות את העולם הזה טוב יותר ולעזור לאנשים לחיות את 

החיים המאושרים יותר.
עזרה.  לו  להושיט  מוכנה  ותמיד  שותף  כל  של  בהצלחה  מאמינה  אני 
היום העסק שלי פועל ב-35 מדינות ואני משתדלת להיות בקשר "חי" 
עם כל המנהיגים. הדרך ב-Forever היא כאורך של כל החיים ולכל

אחד ישנם ימים מרים לצידם של ימים שמחים. חשוב להיות עבור בעל 
העסק שמתקשר אלינו, לפני הכל- חבר, מנחה ובעל ברית.

השנה הזו לא הייתה קלה עבורנו. אירועי המלחמה בארצות מסוימות 
. אך אנחנו מודים לשותפים  השפיעו באופן שלילי על פעילות הצוות 
שלנו על האומץ והמסירות שלהם ל-Forever, ועל תרומתם לעסק

המשותף.
כצוות  פועלים  אנו  לצידי.  תמיד  נמצאים  מישראל  שלי  המנהיגים 
משותף תוך עזרה הדדית. הם החברים הטובים והנאמנים שלי לאורך 
שנים. אנו לא רק בונים עסק יחד, אלא גם מטיילים, מבלים ומגדלים יחד 
את ילדנו ונכדנו. אנו חולמים ביחד על ההישגים הגדולים של הצוות שלנו 

ומתקדמים יחד לכיוון המטרה הזאת.
אנו מצפים בקוצר רוח לנסיעה  המרתקת לדרום אפריקה לכנס הגלובלי, 

שם נפגוש את המנהיגים שלנו מארצות שונות.
לבניית התנאים  כל  את  ישנם   Forever שב-  המיטבית  ההוכחה  זאת 

עסק בינלאומי חזק ויציב.

אל
שר

בי
הגלובלי הגבוה CC-ה

אנה וניקולאי בורבצב

אנו מצפים בקוצר רוח לנסיעה  
המרתקת לדרום אפריקה לכנס 

הגלובלי, שם נפגוש את המנהיגים 
שלנו מארצות שונות.

מאת: אנה בורבצב, מנהלת נוסקת



קוסטה נבארינו

כנס EM ביוון

לגלות את
סודות ההצלחה

אירוע שכולו אימון, נטוורקינג וכיף שלא כדאי 
להחמיץ. מפגש הפסגה של המנהלים המצליחים 
ביותר ושל השאפתנים ביותר במקום אחד מלא 

השראה במטרה לחלוק ולשתף את השיטות 
והרעיונות בדרך אל השלב הבא של ההצלחה.

האתגר מסתיים ב-30.4 וזה בידיים שלכם!
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קחו את העסק שלכם וצאו למסע הרפתקאות 
 .Forever אין סוף מילות התלהבות נכתבו על הכנסים הגלובלים של

שוחחנו עם כמה מנהלים שהיו שם וניסינו להבין את הסיבה לעוצמת הרגשות 

כשמגיעים לכנס הגלובלי, נכנסים עם זהות ישראלית ברורה, אבל בכנס הגלובלי קורה דבר 
מדהים: בתוך שניות התחושה והמחשבה שיש קבוצות וחלוקה לפי מדינות מתמוססת ונעלמת 
שקיימים  שחשבנו  והמחסומים  הגבולות  כל  עצום,  ממשהו  חלק  שאנחנו  לתחושה  והופכת 
בגלל שפות שונות, אזרחויות שונות או תרבויות שונות נעלמים כלא היו ואנחנו הופכים להיות 
״השפה הפוְרֶאֵורית״, שפה שלא מורכבת  חלק מקבוצה אחת - תרבות אחת - שפה אחת: 
ניתן  שלא  משהו  זה  נתינה.  שכולה  שפה  חיבוקים-  חיוכים,  מבטים,  ממחוות,  אלא  ממילים 
לתאר במילים. קשה לתאר את ההתרגשות שמציפה בכל פעם מחדש גם את אלו שהגיעו 

ליותר מכנס אחד. להפך, בכל פעם עוצמת ההתרגשות רק גוברת. 

הכנס הגלובלי של Forever זו ההזדמנות שלך להיות נוכח בהדרכות של המנהיגים 
המובילים בעולם. בכנס הגלובלי חושפים לפני כולם את המוצרים והכלים החדשים, 
חשים את ההזדמנות ש-Forever מציעה יחד עם בעלי עסקים מכל רחבי העולם. 

אין ספק שזו אחת החוויות המרגשות שלא כדאי להחמיץ!

17-25 באפריל

האתגר הסתיים.
ההרפתקה מתחילה.
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 הזוכים
הגדולים

הכנס הגלובלי

מעל

1500CC
אנה וניקולאי בורבצב

אווה ודר' יוסף שבתאי
רוברט יונג

תמה קופמן
אוסנת שמש שור

טיסה זוגית הלוך ושוב ליוהנסבורג  + לינה  במלון מפואר 
+ $500 במזומן כדמי כיס + תקציב לפעילות בזמן הכנס + 

השתתפות בכנס הגלובלי ובמפגשי הדרכות הנילווים 

מאת: אווה שבתאי, מנהלת בכירה

סיכום עבר עם מבט לעתיד
זוכים  שאנחנו  ה-16  הפעם  כבר  זאת 
הישגים  עם  הבינלאומי  בכנס  להשתתף 
לאחור  בהסתכלות   .1500CC על  העולים 

זהו הישג מכובד.
מבט לעתיד לרוב מעלה שאלות שמניעות 
רוצים  אנו  מה  עתידיים:  למעשים  אותנו 
ומוכנים  שרוצים  השינויים  ומהם   2016 שנת  סוף  עד  להשיג 

לעשות ברמה האישית או העסקית.

אנחנו בתחילת שנת עסקים חדשה, זה הזמן לתכנן שנה ולייחל 
להישגים שנתיים שכל אחד מאיתנו יהיה זכאי להשתתף בכנס 

הגלובלי בשנת 2017 .

מילת המפתח: "לתכנן"
כמו  קפדנות  באותה  שלנו  העסקית  השנה  את  נתכנן  בואו  אז 

שרובינו מתכננים את החופשות האישיות שלנו.
הכניסו את הכנס הגלובלי לתוכנית העבודה שלכם, גם אם זה 
בגדר חלום, כי כבר נאמר, שאם אפשר לחלום על זה אפשר גם 
 40 תחגוג  העולמית   Forever כשנתיים  בעוד  זה.  את  לעשות 
שנה, זה יהיה בוודאות אירוע בלתי נישכח ומיוחד במינו. להיות 
זו בהחלט מטרה מאוד מאתגרת. מטרה שדורשת חשיבה  שם 

והערכות מיקצועית שכל חונך ישמח ללוות אתכם אליה.
את  להשיג  לאנשים  עוזרים  ״כשאתם  ואומרים:  חוזרים  אנחנו 
המטרות שלהם , אתם מתקרבים למטרות שלכם״. אלו לא סתם 
מילים. בהיותנו שכירים המעביד מתכנן עבורנו כל מה שנעשה. 
בעסק שלנו זה שונה: אנחנו מתווים יעד, זמן ודרך. חשוב מאוד 
בכלים  להשתמש  הגלגל,  את  להמציא  לא  אך  יצירתי  להיות 
הקיימים שהובילו רבים להצלחות. ועם הצלחות לא מתווכחים. 

ראו לדוגמה את חוברת "הצעד הראשון למנהל".

נשדרג את המילים למעשים
אם אנחנו נמשיך בשנה החדשה להתנהל כמו בשנה החולפת, 
גם התוצאות תהיינה זהות, אז בואו ניקח דוגמה מאותה בעלת 
עסק ללא כל ניסיון קודם בשיווק, אמה קופר, שהצליחה להראות 
לה  הייתה  שלא  העובדה  חודשים.   15 תוך  מרשימים  הישגים 
בין המצליחנים  להיות,  לשאוף  מנעה ממנה  לא  בגרות  תעודת 

של Forever. כי היא ידעה בוודאות היכן היא לא רוצה להיות.

אני מזמינה את כל הרציניים כבר בתחילת השנה לפנות לחונכים 
נשתתף  גדולות  בקבוצות  וכך  עבודה,  תוכנית  יחד  בנו  שלכם. 

בכנסים הבינלאומיים. 
כן. אנחנו יכולים.

 
 

 

מבט לעתיד

רישמו FGR16# בפייסבוק
וצפו בעוד תמונות וסירטונים 

האתגר הסתיים.
ההרפתקה מתחילה.
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ARGI+   המסע הגדול עם
לצאת  החלטה  קיבל  טרוגר,  סטפן  הגרמני,  האופניים  רוכב  כאשר 
ועד  במזרח  ברוקלין  מגשר  החל  אמריקה  רחבי  בכל  רכיבה  למסע 
לא לשם  הוא בחר לצאת למסע  הזהב במערב ארה״ב,  לגשר שער 

פרסום אלא בשל האתגר. 
לאורך המסע, הוא נתקל במספר מכשולים אותם תיעד בתוך יומן מקוון 
רוחות  עם  להתמודד  נאלץ  סטפאן  בגרמניה,  וחבריו  משפחתו  עבור 
אותו  שאילץ  וקשה  מחוספס  ושטח  משוטטים  כלבים  גשם,  נגדיות, 

לבצע מספר תיקונים באופניים שלו.

+ARGI מניע את סטפן
הייתם  ליום,  ק”מ בממוצע   120 לרכב מעל  אופניים שנהג  רוכב  עבור 
העייפות  על  התגבר  שסטפאן  כך  על  רשמים  ביומן  לראות  מצפים 
והתשישות, אולם פשוט אין שום התייחסות לעניין זה. הוא מייחס את 
נמשך  אשר  המסע,  במהלך  שלו  הכוללת  המתמשכת  האנרגיה  רמת 
57 ימים, ל +ARGI . סטפאן אומר כי צריכה יומיומית של תוסף תזונה 
זה המכיל 5 גרם של חומצה אמינית L-Arginine ותרכובת ויטמינים 
מתוחכמת, הוא שהעניק לגופו את התמריץ לו נזקק על מנת להמשיך 

לרכוב על האופניים במסעו מחוף לחוף.
גופינו  ממיר  אותה  עוצמה  רבת  אמינית  חומצה  היא   L-Arginine

ולהתרחב  להרפות  הדם  לכלי  לסייע  שתפקידה  החנקן,  לתחמוצת 
לתפקוד  תמריץ  המעניקה  יותר  טובה  דם  זרימת  לאפשר  במטרה 
רוכב אופניים המטפס בכבישי  – דבר הנחשב למושלם עבור  הביצועי 

הרים תלולים.
+ARGI הינו תוסף תזונה אשר פותח על ידי זוכה פרס הנובל בתחום 
המדעים, ד”ר פריד מורד.  ד”ר מורד אמר לאחרונה את המשפט הבא, 
+ARGI  המכיל  כגון  מזינים  חומרים  לצרוך  “אני חושב שההזדמנות 
וענבים,  פירות  תמציות  ממגוון  המגיעים  חמצון,  ונוגדי   L-Arginine

תגדיל את השפעות ייצור ופעילות תחמוצת החנקן בגוף.” 
הנוסחה המשופרת החדשה של +ARGI  מספקת יתרון נוסף בעזרת 
תוספת של ויטמין B וויטמין D במטרה לסייע לתפקוד התאים של הגוף 

ולהשיג רמת ביצועים אופטימאלית.

לחוות את אמריקה
ב-2 במאי, הגיעו סטפאן ואופניו לארה”ב כהכנה למסע שלו. לפני שיצא 
אל הרפתקת הרכיבה שלו מחוף לחוף, הוא לקח לעצמו פרק זמן  כדי 
ליהנות ממנהטן, מסנטרל פארק, מבאטרי פארק ומאליס איילנד. ואז 

המסע החל.
בדרכו, בפנסילבניה, הוא צפה בכרכרות רתומות לסוסים עליהן רכבו 
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ARGI+   המסע הגדול עם
של  ורבים  גדולים  ובמרחבים  משוטטים  בכלבים  האיימיש,  כת  חברי 
חקלאות, אשר השתרעו על פני כל האזור עד לאוהיו, אינדיאנה, אילינוי, 
איווה ונברסקה. סטפאן מתאר ברישומי מסעו מספר מפגשים חביבים 
אותם חווה באזור המערב התיכון. לחיצות ידיים ואיחולים מצד אנשים 
אותם פגש בתחנות הדלק ושהות בבית מלון ללא עלות, שכללה ביקור 
ברשת מסעדות כדי ליהנות מסטייק עסיסי במהלך מסעו בנברסקה. 
מפגש אקראי עם זוג מבוגר הוביל לשיחה אודות מסעו ברחבי אמריקה, 
השניים קראו בהתלהבות רבה לעוד שלוש מלצריות ולמנהל המסעדה 
על מנת לדון בהרפתקה שלו. כששאלו אותו: “מדוע אתה נושא עמך 
אוהל?” תשובתו הייתה פשוטה. הדבר אפשר לו להתגמש בהתנהלות 
שלו ולעצור למנוחה בכל רגע נתון – והחשוב מכל, בבקרים נהג תמיד 

להתעורר אל מול נופים מדהימים!

לבחור בדרך הקשה
עם עזיבתו את אזור המערב התיכון ותכנון המסלול שלו, סטפאן היה 
פרנסיסקו.  לסן  הגעתו  לדרך  הנוגע  בכל  חשובה  החלטה  לקבל  צריך 
הייתה לו אפשרות לרכב עם האופניים דרומה דרך העיר יוטה, או צפונה 
דרך  כלל מעבר  יוטה  דרך  הרכיבה  הנשגבים. מסלול  הרוקי  הרי  מעל 
הצפוני  המסלול  יותר.  הרבה  וקלה  פשוטה  רכיבה  קליפורניה,  מדבר 

הציע מספר גדול הרבה יותר של מדרונות לטיפוס דרך הפארק הלאומי 
ברגע שהגיע  וקלה.  בחירה פשוטה  זו  אומר שהייתה  ילוסטון. סטפאן 
לויומינג הוא הרגיש רענן והקדים את לוח הזמנים שלו ביום. הוא ניווט 
דרך  שהמעבר  אומר  וסטפאן  בקלות  ילוסטון  הלאומי  הפארק  דרך 
נוסף  ויתרון  שלו,  במסע  השיא  נקודת  הייתה  הציורי  הלאומי  הפארק 

לכך שלא בחר במסלול הקל!  

סיום חזק
בשלבים האחרונים של מסעו, חצה סטפאן את רדוודס עם עצי הסקוויה 
העצומים שלה, ביצע עיקוף מהיר לאגם קראטר ומשם במורד הכביש 

המהיר של חוף האוקיאנוס השקט אל תוך סן פרנסיסקו.
בבוקר ה- 57 והאחרון של מסעו, במרחק של 42 ק”מ בלבד מקו הסיום 
שלו, הוא ביצע  הקפת ניצחון, ובצהרי אותו יום הגיע לגשר שער הזהב.

במהלך מסעו חצה סטפאן 13 מדינות ורכב למרחק של כ- 6440 ק”מ 
+ARGI הוא השיג סיום חזק  על פני שטחים משתנים, אולם בעזרת 
שכלל בסך הכול 358 שעות של רכיבה על אופניים – קרוב ל-15 ימים 

של זמן רכיבה.

ברכות לסטפאן!

ג׳ון פ. קנדי אמר פעם את המשפט הבא: 
הם  כי  לא  הללו  הדברים  עושים  “אנחנו 
קלים ופשוטים, אלא משום שהם קשים .”
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ומסייעות  מתחברות  הן  למפרקים.  כמיסבים  משמשות  הסחוס  כריות 
לאחר תקופה ממושכת של  אולם  וקלה,  בצורה חלקה  לנוע  לאנשים 
במובן  שלו.  המחיר  את  לגבות  עלול  הגוף  ותנועה  אימונים  הליכה, 
מסוים, בולמי הזעזועים הטבעיים של הגוף נשחקים, ועקב כך תתחילו 
להרגיש בצורה חזקה יותר את השפעות ההליכה על גופכם. נוסף על 
כך, ככל שאנחנו מתבגרים יש לגוף שלנו נטייה לאבד את חוסן העצמות 
וטונוס השרירים שלנו )הטונוס שומר על הגוף שלנו  מאוזן ודרוך לפעולה  
הללו  הגורמים  שכל  טוענים  מדענים  תנועה(.  מאפשרים  בו  ושינויים 

עלולים להביא לידי צמצום הניידות ותפקוד המפרקים.
אולם ישנם כמה דברים שביכולתנו לעשות כדי לצמצם את השפעות 

הגיל והפעילות על הגוף שלנו, למשל:
J  אימוני כוח סדירים שמטרתם לספק

תמיכה לטונוס השרירים.
J  ביצוע תרגילי מתיחה על בסיס

יומיומי לשיפור הגמישות.
J  שמירה על משקל גוף בריא

לצמצום הלחץ על המפרקים, על 
הסחוסים ועל העצמות – במיוחד 
באזור מפרקי הברכיים והירכיים.

J  צריכת מזון בריא הכולל פירות
וירקות רבים המועשרים בנוגדי 

חמצון.
J  נטילת תוספי תזונה המספקים

חומרים מזינים שמטרתם לסייע 
בשמירה על מפרקים וסחוסים 

בריאים.
ונחקרו  נבדקו  מזינים  חומרים  מספר 
שלהם  היכולת  לפוטנציאל  בהקשר 
לתמוך במפרקים ובסחוסים בריאים ואלו 
 ,)Glucosamine( כוללים את הגלוקוזמין
 MSM ה-   ,)Chrondoitin( הכונדרויטין 
מהווים  וכונדרויטין  גלוקוזמין   .C ו-ויטמין 
האחראים  הטבעיים  היסוד  מאבני  חלק 
באירופה  בשימוש  והיו  הסחוס,  ייצור  על 
כשמטרתם  שנה,  מעשרים  יותר  מזה 

לשמור על מפרקים בריאים.
חשובים  מזינים  חומרים  של  ביכולתם 
לסחוס  לסייע  מפרקים,  לשמן  גם  אלה 
את  ולצמצם  שבתוכו  המים  על  לשמור 
יתרונות  מספק  כונדרויטין  שלו.   הפירוק 
האנזימים  את  חוסם  שהוא  בכך  נוספים 
הסחוס  לפירוק  הגורמים  ההרסניים 

שבתוך המפרק. 
הסחוס  של  הנוסף  הקריטי  היסוד  אבן 
C הם  ויטמין  וגם   MSM גם  הוא הקולגן. 

טבעית  גופרית  של  תרכובת  הינה   MSM הקולגן.  להיווצרות  חיוניים 
יודעים מזה  ורופאים  על שלמות הקולגן. מדענים  המסייעת בשמירה 
שנים רבות כי ויטמין C הינו חומר מזין חיוני וקריטי לייצור קולגן בריא, 
אולם רק לאחרונה גילו המדענים שהוא משחק תפקיד כמעט בכל אחד 

משלבי תהליך היווצרות הקולגן. 
ויטמין C מתרוקן לעתים קרובות בעקבות לחץ, בעקבות פעילות גופנית 
לגוף  לספק  חשוב  מסוימות.  תרופות  של  נטילתן  ובעקבות  מאומצת 
כמות מספיקה של ויטמין C, על בסיס יומיומי במטרה לספק תמיכה 

לבריאות המפרקים. 
MSM מספק את קו  ו-   C שילוב בין גלוקוזמין, כונדרואיטין, ויטמין 

התמיכה התזונתי הראשון לתפקוד בריא של המפרקים.

פוראור פרידום משלב בין 
חומרים מזינים חשובים 

אלה לבריאות המפרק לבין 
האלו ורה, המיוצבת המוגנת 

באמצעות פטנט בנוסחה של 
מיץ בטעם תפוז. במסגרת 

פיתוח נוסחה ייחודית זו, 
המדענים שלנו נתנו את 

הבטחתם לכך שהיא מכילה 
את הכמויות המומלצות של 
כל אחד מהחומרים המזינים 

החשובים הללו.

ככל שהגוף מתבגר, מצטמצמת היכולת שלו לייצר את הרכיבים הטבעיים המרכיבים 
את הסחוס הבריא, אותה רקמת חיבור אלסטית חלקה הממוקמת בקצה העצמות.

בתי, אלה, רקדנית ומורה לריקוד, רוקדת באינטנסיביות 
שנים רבות. הריקוד היה עבורה ממש ׳סם חיים׳. לפני 
בברכיים.  סחוסים  משחיקת  לסבול  החלה  שנים  כ-8 
הכאב גרם לסבל ללא נשוא ומנע ממנה תפקוד בסיסי 

)לא רק לרקוד. בשלב מסויים קשה היה לה ללכת(.
מצבה,  את  משראה  והוא,  לאורתופד  שהגיעה  כמובן 
“אין לך ברירה. לא תוכלי להמשיך  ואמר:  ידיים  הרים 
לרקוד. אני ממליץ להחליף מקצוע” . זה היה שבר גדול 
מבחינתה. הציעו לה כל מיני טיפולים ותוספים שונים, 

אך כולם הכזיבו.
הציעה  אלה,  של  המקרה  על  ששמעה  יקרה,  חברה 
פרידום.  שנקרא  ורה  אלו  משקה  לשתות  שתתחיל 
לאור האכזבות בבדיקת תוספים אחרים, אלה היססה, 
אך החליטה לנסות, כי מנגד עמדה אפשרות שהיא לא 
לריקוד  אהבתה  את  לזנוח  עדיין,  לקבל  מוכנה  היתה 

ואת המקצוע שהשקיעה בו את מיטב שנותיה.
היא  בהדרגה,  ההנחיות.  לפי  לשתות  התמידה  אלה 
לאחר  ולהפתעתנו,  שינוי  שמתרחש  להרגיש  החלה 

שתייה אדוקה של חודשים ספורים - הכאבים חלפו!
הפרידום החזיר לאלה לא רק את חופש התנועה, אלא 
דבר  של  בסופו  הביא  ואפילו  החיים,  שמחת  את  גם 

למוטיבציה עסקית ולהצלחה כלכלית. 
חלפו מאז כבר לא מעט שנים. אלה רוקדת ומלמדת 
ומורה  מנהלת  היא  ביום!  שעות   6-7 לפחות  ריקוד 
היום,  שהקימה.  לריקוד  מצליח  בי”ס   ,E-Motion ב- 
היא עצמה הפכה להיות שגרירה של משקה הפרידום 
מספרת  היא  ברכיים,  מכאבי  סובלים  וכשתלמידיה 
תוסף  עבורה  שעשה  מה  ועל  שלה  הסיפור  את  להם 

התזונה הנהדר הזה.

חגית אלופי צפרוב
ראש צוות בכיר

חופש התנועה שלי

״

״
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השכמה
קריאת

את משכימה עם הזריחה. 
מעולם לא היית זו שבוחרת בדרך הקלה. 
עבורך, אין מספיק שעות ביממה, אך עדיין את אינך 
עוצרת עד שמגיעה לקו הסיום.

ארג'י פלוס תומך במערכת הלב וכלי הדם ומשפר את 
הביצועים שלך ופוראור פרידום תורם לשימור תיפקודם 
 הבריא וניידותם של המפרקים. 
איתם יש לך את הכח והאנרגיה להמשיך ולנוע קדימה.

 אל תעצרי! לך, יש עוד דרך נפלאה לעשות, 
ולנו, יש את המוצרים שיעזרו לך ליהנות לאורך כל הדרך! 

To learn more about our amazing products or the Forever opportunity, call 888-440-ALOE,  
visit foreverliving.com or talk lot the person who shared this with you.

החלום שלך.
התוכנית שלנו.

למידע נוסף על המוצרים הנפלאים שלנו או על ההזדמנות העסקית בקרו באתר 
שלנו flpil.com או פנו למי ששיתף אתכם במידע זה.
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עוד כלי להשגת
Eagle Manager-ה

מוצרים

עבודת צוות

הצלחה

יחה
צמ

בואו עם מתעניינים ובעלי עסקים חדשים ב-Forever כדי ללמוד על החברה 
ועל המוצרים ולשמוע סיפורי הצלחה רבים. בואו לראות עד כמה גבוה תוכלו 

לעוף איתנו, כי ב-Forever גם השמיים הם לא הגבול!

17:30 התכנסות*

18:00 מתחילים

> הצגת החברה והעסק 

> עדויות על העסק והמוצרים 

> סיפורי הצלחה מרגשים

יום שני ה-15.2.2016  
מרתון הצלחות

מרתון הצלחות

בהנחיית

אוסנת שמש שור
מנהלת בכירה 

דר' יעל צורגיל
מנהלת 

שרה לוריא
מנהלת 

הכניסה ללא תשלום אך מספר המקומות מצומצם. עדיפות במקומות ישיבה תינתן לאורחים. הרשמה 
תיערך במקום. הכניסה לאולם על בסיס מקום פנוי בלבד. אין כניסה לילדים.

*התכנסות במשרדי החברה:
בניין דימול, ז׳בוטינסקי 1 ר״ג.  

סיום משוער: 21:30 
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נובמבר
אוסנת שמש שור

תמה קופמן
יסכה ומשה סדובסקי

אסתר פרידלנדר
זמירה מרון

ימינה ליבשיץ
אתי פרידלנדר

איילת מרון
שרה לוריא

שרה קלצקין

דצמבר
אוסנת שמש שור

יסכה ומשה סדובסקי
אווה ודר' יוסף שבתאי

רוברט יונג
ימינה ליבשיץ

הדסה גיא
זמירה מרון

תמה קופמן
קרן סולטר

דר' יעל צורגיל

נובמבר
אוסנת שמש שור

יסכה ומשה סדובסקי
תמה קופמן

רוברט יונג
אווה ודר' יוסף שבתאי

ימינה ליבשיץ
זמירה מרון

נחמה מאיר
דר' יעל צורגיל

הדסה גיא

דצמבר
אוסנת שמש שור

יסכה ומשה סדובסקי
תמה קופמן
איילת מרון
שרה לוריא

ימינה ליבשיץ
אווה ודר' יוסף שבתאי

הדסה קוזק
שרה גריינימן

אולגה שרייבר ומיכאל מאירסון

FBO בצמרת

NM-עם מחזור ה FBO-ה
הגבוה ביותר

ה-FBO עם המחזור הקבוצתי
הגבוה ביותר 

מקום ראשון - תמה קופמן   |  מקום שני - אוסנת שמש שור  |   מקום שלישי - זמירה מרון

ה-FBO עם המחזור הקבוצתי + ה-NM הגבוה ביותר לשנת 2015

עוד כלי להשגת
Eagle Manager-ה

מוצרים

עבודת צוות

הצלחה

יחה
צמ

בואו עם מתעניינים ובעלי עסקים חדשים ב-Forever כדי ללמוד על החברה 
ועל המוצרים ולשמוע סיפורי הצלחה רבים. בואו לראות עד כמה גבוה תוכלו 

לעוף איתנו, כי ב-Forever גם השמיים הם לא הגבול!

17:30 התכנסות*

18:00 מתחילים

> הצגת החברה והעסק 

> עדויות על העסק והמוצרים 

> סיפורי הצלחה מרגשים

יום שני ה-15.2.2016  
מרתון הצלחות

מרתון הצלחות

בהנחיית

אוסנת שמש שור
מנהלת בכירה 

דר' יעל צורגיל
מנהלת 

שרה לוריא
מנהלת 

הכניסה ללא תשלום אך מספר המקומות מצומצם. עדיפות במקומות ישיבה תינתן לאורחים. הרשמה 
תיערך במקום. הכניסה לאולם על בסיס מקום פנוי בלבד. אין כניסה לילדים.

*התכנסות במשרדי החברה:
בניין דימול, ז׳בוטינסקי 1 ר״ג.  

סיום משוער: 21:30 

אתי פרידלנדר
לאה רוזנשטרוך

אסתר פרידלנדר
הדסה קוזק

FBO שם החונךשם

FBO שם
שרה ברוך
אייל שריג

רבקה שוורץ
דוד וקנין

אסתי יקטר
תמר סלה

אסתר שור
רויטל סתיו

נעמה יעקב
מיכל ויליס

שרי וצביקה קרוכמל
רבקה שוורץ

רחלי שטיינמץ
ענת ובועז הירש

ולנטינה מינגזטדינוב
מיכל ויליס
אסתר שור
יהודית כהן

אסתי יקטר
אייל שריג
דוד וקנין

שם החונך
אתי מירזייב

דר' יעל צורגיל
יסכה ומשה סדובסקי

רוני מייליס
מלכה שארף

הודיה פיין
שרה ברוך

אוסנת שמש שור
רויטל סתיו

רבקה שוכמן

ראש צוות בכיר

המצרפים המובילים

4CC אתגר

ראש צוות

4CC בשלושה חודשים 
ברציפות בפעם הראשונה




