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עיצרו לרגע והעריכו את הביצועים
שלכם בשנה שחלפה .היכן הצטיינתם
במיוחד? חשוב להתמקד בהיבטים
החיוביים של פעילותיכם כך שתוכלו לשחזר
את הצלחותיכם בדרככם אל המטרות.

הביטחון להצליח

ק

שה לי למצוא את המילים על מנת להביע עד כמה שמחתי לראות את ההמונים שהגיעו לכנס הבינ”ל בפיניקס.
אני יכול לומר בכנות שהשהייה במחיצתם של משווקים כה רבים במטה החברה סימנה עבורי שיא מרגש .אני רוצה
לברך את כל אלו שבזכות עבודה קשה ומסירות עמדו ביעדים והגיעו לכנס ולסיור שאחריו ובכלל לכל מי שתרם לכך
שהכנס בפיניקס היה נפלא כל-כך.
במהלך הכנס הבינ”ל בפיניקס ובעיצומה של החוויה המדהימה הזו לא יכולתי שלא לחשוב על ההזדמנויות הנפלאות
שהכנסים הגלובליים החדשים יביאו עימם .אתם בוודאי שואלים את עצמכם“ :האם אוכל לעשות זאת? האם  2012תהיה
השנה הטובה ביותר שלי ב ?FOREVER-האם אצליח להגיע לכנס בהוואי?”
יש לכם את האפשרות עד ה 31/12/2012-לעמוד בתנאים שיאפשרו לכם להצטרף לחוויה של חייכם ,והכלי הכי חשוב בדרך
אל המטרה הוא “ביטחון”.
כאשר אני חושב על “ביטחון” אני נזכר באמרה הידועה של אלינור רוזוולט“ :מה היינו יכולים להשיג אם היינו יודעים שלא
ניכשל?“ חישבו לרגע על מה שעליכם להשיג על מנת לעמוד בקריטריונים להשתתפות בכנס הגלובלי בהוואי :כל מה שצריך
על-מנת להגיע לשם הוא .1500CC
 FOREVERכבר נותנת לכם את הכלים להצלחה :ליהנות מחופש כלכלי ,לשפר את הבריאות שלכם ,לחזק את
הקבוצות שלכם ולאפשר לכם לתרום בחזרה .כל מה שאתם צריכים זה את הביטחון לדעת שעם FOREVER
מאחוריכם ,אין סיכוי שתיכשלו.
יש מספר דרכים להצטייד בביטחון הנחוץ ולהבטיח שזו תהיה השנה הטובה ביותר שלכם ב :FOREVER-ראשית ,זיכרו
כמה אנשים לפניכם הגיעו להישגים שאי אפשר להתעלם מהם .בכל גיליון אתם יכולים לקרוא סיפורי הצלחה של משווקים
שונים – אם הם עשו זאת ,גם אתם יכולים! כל שעליכם לעשות זה להיזכר באותם סיפורים והיו בטוחים שתוכלו להצליח
באותה מידה.
שנית ,הכירו בהצלחות שהשגתם עד כה .עיצרו לרגע והעריכו את הביצועים שלכם בשנה שחלפה .היכן הצטיינתם במיוחד?
חשוב להתמקד בהיבטים החיוביים של פעילותיכם כך שתוכלו לשחזר את הצלחותיכם בדרככם אל המטרות.
אל תשקעו במחשבות על אכזבות העבר .טעיתם? רישמו תזכורת לעצמכם “בפעם הבאה אשתפר” ורישמו מה עליכם
לעשות על מנת להשיג את מטרותיכם עד סוף השנה.
עם מידה נכונה של ביטחון ועם הידע שכבר יש לכם המורה לכם בדיוק מה לעשות תוכלו לגשת אל האתגרים הניצבים
בפניכם ,ותווכחו שהמאמץ ישתלם!
אין תחומים רבים בחיינו שיכולים להבטיח כאלו הזדמנויות בטוחות להשיג תמריצים כפי ש FOREVER-יצרה עבורכם.
אני מברך אתכם על הצלחותיכם עד כה ורוצה לעודד אתכם לשמור על מידת הביטחון הדרושה לכם להפוך את  2012לשנה
הטובה ביותר שלכם.
רקס מוהן
מייסד ויו"ר מועצת המנהלים
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"בכל אחד מהרגעים
שבהם אני ער אני שואף
להשיג את מטרותיי ,ובכל
רגע שאני ישן אני חולם על
כך שאני משיג את מטרותיי".
(רקס מוהן)

עושים חשבון

יום

כיפור הוא יום מיוחד המאפשר חשבון נפש אישי בכל תחומי החיים .זאת הייתה הזדמנות
נהדרת עבורי לבחון את מידת ההזדמנויות הנמצאת בידי ובידי כל הסובבים אותי .הרשימה
שהפקתי הייתה די ארוכה ,אבל בכל סעיף וסעיף היה נתון מחייב כזה או אחר .למשל ,הצורך
בידע ספציפי על השוק ,ידע בשיווק ,ידע בלוגיסטיקה ובמשפט ,ידע במימון ו/או ממון להוצאת ההזדמנות
לפועל וכו’ .רק ההזדמנות הנקראת  FOREVERשיקפה אלטרנטיבה מיוחדת :מערכת שיווק ידועה מראש,
ללא צורך בהשקעה ,ללא צורך בידע מראש וכמובן בנוכחות חונך המעוניין “לדחוף” את המשווק שתחתיו
קדימה ,לעיתים אף יותר ממה שהוא מעוניין...

זיג זיגלר אמר“ :נולדת להיות מנצח ,אבל כדי להיות כזה עליך לתכנן ולהתאמן כדי לנצח ואז לנצח!”
כשנוסדה  FOREVERלפני כ –  34שנים ,היה זה לאחר מלאכת מחשבת יסודית מאוד שפירותיה מפוזרים
בכל רחבי הגלובוס .העובדה שישנם יותר מ –  10מיליון משווקים ברחבי העולם היא האישור לאיכות ההכנה
והחשיבה מאותם ימים FOREVER .אינה קופאת על שמריה והחדשנות שבה נראית בכל כיוון .מוצרים
חדשניים ,הכנס הגלובלי EAGLE MANAGER ,ובונוס יושב הראש (“חלוקת הרווחים” בשמה הישן) הם רק
חלק קטן מהחידושים שנוספו בשנים האחרונות .כולם ,לרווחת המשווק המעוניין לבנות עבורו עתיד איתן.
רקס מוהן אמר“ :בכל אחד מהרגעים שבהם אני ער אני שואף להשיג את מטרותיי ,ובכל רגע שאני ישן אני
חולם על כך שאני משיג את מטרותיי .המשפט הזה משקף ללא ספק את הלך הרוח של הנהגת FOREVER
ואת התוצאות הכלכליות שלה .השאלה היא“ :האם  FOREVERצריכה להיות מרכז השיחה? או אולי דווקא
ההזדמנות ש FOREVER-מעניקה לכל אחד?” אני עדיין לא נתקלתי בחברה שמעמידה לרשות כל מי
שמעוניין את האפשרויות הבלתי מוגבלות שמעמידה חברת !FOREVER
השאלה המרכזית צריכה להיות“ :כיצד את ואתה מנצלים את הזדמנות השותפות עם  ,FOREVERכדי לנצח
את הקשיים הכלכליים הסובבים אתכם או אולי לשם מטרה אחרת כמו :פיתוח אישי או לשם השארת חותם
משמעותי על אחרים?
אני יודע מה אני בחרתי ומאחל לכם שנה מצוינת לניצול יעיל של השותפות עם .FOREVER

אודי ראב"ד
מנכ"ל  FLPישראל
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הכח של
 ARGI+מכיל -Lארגינין ,חומצת אמינו מדהימה הידועה כתומכת
בתפקודים חיוניים רבים בגופנו :לחץ דם ,לב וכלי דם ,תפקוד המערכת
החיסונית ,גדילת שרירים ,חיזוק העצמות והרקמות ,תפקוד מיני גברי,
חילוף חומרים של שומן וסוכרים ,ייצור הורמון אנטי-אייג’ינג ...ועוד!
למעשה ,מדענים מתייחסים אליה כאל “מולקולת הפלא” .למזלכם,
חברת  FOREVERהפיקה מחומצה זו תוסף תזונה שכולם מדברים
עליו כיוון שהוא מספק  5גרם של -Lארגינין בכל מנה ,בנוסף לשילוב של
ויטמינים ונוגדי-חימצון המסייעים לכם לשמור על גוף בריא ומלא אנרגיה.
תודה לך! FOREVER ,
הגוף שלנו מקבל -Lארגינין וממיר אותו לחומצה חנקתית .חומצה
חנקתית מסייעת לנו להרגיע את כלי הדם שלנו כך שיוכלו להתרחב
ולאפשר לדם לזרום דרכם בנוחות רבה יותר .זרימת הדם הגדולה יותר
מאפשרת לאזן את רמות לחץ הדם ובריאות טובה יותר של הלב וכלי
הדם .אז עלו על רכבת ההרים של החיים עם  ARGI+לצדכם.
-Lארגינין גם תומכת בגופכם ביצירת ְק ֵר ָא ִטין ,חלבון חשוב ביותר התורם
לחיזוק והגדלת מסת שרירים ,לפי המחקרים של ה.Mayo Clinic-
החידוש המפתיע הוא שחומצת -Lארגינין עשויה להגביר את כוח
הסיבולת .אז ערבוב של תוסף חזק זה במשקה האלו-ורה המועדף עליכם
היא הדרך המושלמת לתמיכה כוללת בגופכם כשאתם רוצים לעמוד
בדרישות סגנון החיים האנרגטי שלכם.
-Lארגינין גם הוכחה כמגבירה את תפקוד המערכת החיסונית .כיוון
ש-L-ארגינין היא רכיב של קולאגן ומסייעת בבניית תאי עצם וגידים ,היא
עשויה להיות טובה לחיזוק מפרקים ורקמות חיבור-L .ארגינין קיימת
בריכוזים גבוהים בעור וברקמות החיבור ,ולכן עשויה לסייע בשיקום
רקמות שנפגמו ,מה שהופך כף מדידה אחת של  +ARGIשל חברת
 Foreverלתוספת שהגוף שלכם יאהב!
הפלוס שבלוגו מייצג את תרכובת הויטמינים ותערובת נוגדי-החימצון
שהופכים אותו לתוסף שלם – כזה התומך בבריאות טובה יותר לכל הגוף.
טעמו המתוק והגבישים המתמוססים הופכים אותו לממתיק המושלם
בדגני בוקר ובמשקאות .איזו תוספת נפלאה לקערת הדייסה החמה
שלכם! יש אנשים שיפזרו מהמוצר על מוצרי החלב שלהם ,כמו יוגורט
וקוטג’ .אז תנו ליצירתיות שלכם לאפשר לכם לקבל את המנה היומית
של .ARGI+
המוצר המוצג כאן הינו תוסף תזונה .השימוש במוצר אינו מיועד להחליף ,לשנות או להפסיק טיפול רפואי או לאבחן
ולרפא מחלות .השימוש במוצר אינו מיועד לאנשים חולים ,אנשים המשתמשים בתרופות מרשם ,נשים הרות או
מיניקות וילדים ,אלא אם שימוש במוצר אושר מראש על ידי רופא .בכל מקרה של ספק ,או אם קיימת בעיה רפואית
 -יש להיוועץ ברופא לפני השימוש במוצרים.
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שמחה בלב

כיצד לתמוך במחזור הדם ,זרימת דם
ובריאות כללית של הלב
החלמה איטית ,אנרגיה ירודה וירידה בזיכרון – כל אלה הם תסמינים
העשויים להתקיים כאשר זרימת הדם שלנו אינה פועלת כפי שהיא
אמורה לפעול .כדי לבטל את הפוטנציאל לתסמינים אלה ואחרים
הקשורים למחזור הדם ,מומלץ לנקוט בחמשת הצעדים הבאים:
הפחיתו מתחים .מחקרים הוכיחו שבריאות גופנית מקושרת לבריאות
נפשית .מתח ,במיוחד ,עלול להוות זרז לתסמינים גופניים .מומלץ
לשלוט במתחים בעזרת טכניקות שונות כגון מדיטציה ,יוגה ,בילוי עם
חברים ומשפחה ונשימה עמוקה.
קחו תוספים .ישנם מספר תוספים תזונתיים התומכים במחזור דם תקין.
 ARGI+מכיל את חומצת האמינו -Lארגינין .הגוף שלנו ממיר -Lארגינין
לחומצה חנקתית המשפרת את זרימת מחזור הדם.
איכלו שומנים בריאים .כולנו יודעים להימנע מהשומנים הרוויים מן החי
כגון בשר וחמאה .אך ישנם אנשים התקועים במעגל החשיבה שאין שומן
טוב .במציאות ,שומנים בריאים יכולים לחולל פלאים לבריאות הלב .נסו
להוסיף אותם לתזונה שלכם :שמן זית ,אבוקדו ,דגים ,זרעים ואגוזים.
שלוש כמוסות יומיות של סופר אומגה  3מספקות את חומצות השומן
אומגה 3-ואומגה 9-משמן דגים ושמן זית.
הקפידו בשתיית נוזלים .הגוף שלנו מורכב ברובו ממים ,והמים חשובים
במיוחד לדם שלנו .התייבשות עשויה לעכב את זרימת הדם ולגרום לבעיות
בריאות .דאגו לשתות הרבה מים בכל יום ,וחשוב שתדעו שישנם חומרים כגון
אלכוהול ,קפאין וסוכר היוצרים אפקט של התייבשות למרות שהם נמצאים
בנוזלים .גורמים רשמיים במוסדות בריאות ממליצים לגברים לשתות שלושה
ליטרים של מים ביום ולנשים – שני ליטרים .התחילו את היום שלכם בהכנת
כל כמות המים שלכם מוכנה לשתייה .הוסיפו את משקה האלו ורה המועדף
עליכם לכוס המים וקיבלתם נוזלים  +מנת בריאות!
שימרו על תנועה .כדי לשמור על בריאות אופטימלית על כל אחד להיות
בתנועה לפחות  30דקות ביום .עם זאת ,רבים מאתנו מבלים את זמנם
בישיבה ולכן חשוב שאנשים אלה יוסיפו תנועה לפעילות היומיומית.
למרות שזה אולי ייראה לכם מוזר להתמתח ליד המחשב ,מתיחות אלה
יסייעו לשמירה על זרימת הדם שלכם ולהפחתת מתח השרירים .הפעילו
שעון מעורר שיצלצל כל שעה ואז בצעו אחת מפעולות המתיחה הבאות:
מישכו בכתפיים ואז נערו את הראש בתנועות “כן” ו”-לא”.
סובבו את מרכז הגוף על ידי פיתול לשמאל ואז פיתול לימין.
חבקו את גופכם ע”י שילוב הזרועות סביב הגוף ואז החליפו זרועות.
הדקו את האגרופים ,מתחו את הידיים קדימה וסובבו אותן בתנועה
מעגלית.
בצעו יום-יום את חמש הפעולות האלה ,ותהיו בדרך הנכונה לשמחה בלב!

•
•
•
•
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תרשו לנו לחזק את הנאמר עד כה על המ
-Lארגינין

ד"ר ישראל צביאל.
משווקים מוזמנים
לצפות בהרצאתו
באתר החברה

מהפיכת ה-

תמצית מזרעי ענבים

תמציות משמונה
סוגים של פירות.
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תמצית זרעי ענבים (:)GSE

1.1תכולת נוגדי חמצון ברמה גבוהה.
2.2תורם למניעת כיב קיבה.
3.3תורם לשיפור בריאות המוח.
4.4מספק הגנה מפני חמצון קרומי התא
והמיטוכונדריות

הצירוף המיוחד ש FOREVER -יצרה,
ממקם את המוצר בין עשרת המוצרים
המובילים בחברה!

במספרים

תכונות חיזוק תזונתי ונוגד חמצון למערכות הבאות:
1.1מערכת הלב וכלי הדם
2.2מערכת ייצור אנרגיה
3.3מערכת המפרקים והשרירים
4.4בריאות המערכת החיסונית
5.5בריאות מערכת העצבים

אנשים מכל רחבי העולם מדווחים:
"עם  ARGI +אני חש שהחזרתי את השעון  20שנה לאחור"
המוצר המוצג כאן הינו תוסף תזונה .השימוש במוצר אינו מיועד להחליף ,לשנות או להפסיק
טיפול רפואי או לאבחן ולרפא מחלות .השימוש במוצר אינו מיועד לאנשים חולים ,אנשים
המשתמשים בתרופות מרשם ,נשים הרות או מיניקות וילדים ,אלא אם שימוש במוצר אושר
מראש על ידי רופא .בכל מקרה של ספק ,או אם קיימת בעיה רפואית  -יש להיוועץ ברופא
לפני השימוש במוצרים.

"ע
ם  ARGI +היכול
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"כש

ת הגופנית שלי
השתפרה ללא הכ

אני רואה אנשים

ר"
פים או ללא מרץ,
שנראים עיי

אני ממליץ להם
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על המוצר החדש שלנו ARGI+ :איננו עוד מוצר .הוא מהפכה !!!
 5עובדות על -Lארגינין שאולי לא ידעתם:

.1
.2
.3
.4
.5

-L1ארגינין היא חומצת אמינו ,מאבני הבניין של החלבונים.
2החומר התגלה ב.1886 -
3הגוף יכול לייצר את החומר ,אבל לעתים אינו מצליח לייצר כמות מספקת.
4לאחר ניתוח ,זיהום ,כוויות או טראומה יש ירידה בייצור החומר.
5לעתים הגוף זקוק לכמויות גדולות יותר מכושר הייצור שלו.

מהם מקורות המזון של ארגינין?

.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

1ארגינין נמצא בעוף ,דגים ,סויה ,דגניים מלאים ,אגוזים ושקדים ,גרעיני
דלעת ,בוטנים ,חומוס ,קוואקר ועוד.
2אם התזונה לקויה ,יש חשש לחוסר תזונתי.
3לעתים יש תת ספיגה של -Lארגינין בגלל מחלות מעיים.
4הגוף מייצר מארגינין חומר שנקרא  ,NOבד"כ בכמויות קטנות ,ביום יום,
לצורך הרחבת כלי דם ופעילות עצבית במח.
5בזמני חירום ,כמו זיהום ,טראומה ,כוויות וכל נזק גדול לגוף יש ייצור
מוגבר של  NOמארגינין.
6מערכת ההגנה של הגוף היא האחראית לייצור המגבר של .NO
 NO7המיוצר בזמני חירום משפיע על התהליך הדלקתי.

תפקידי הNO-

.1
.2
.3
.4

1ה  NOמאותת לתאי השריר בכלי הדם להתרפות ,וכך גורם להרחבת כלי
דם ושיפור הזרימה.
2יש ירידה בנטייה לקרישיות דרך השפעה על הטסיות בדם.
3ה  NOמשתתף בהגנה על הגוף.
4התרופות המטפלות באין-אונות פועלות דרך העלאת רמת ה  NOבגוף.

מיצוי רימון

.1
.2
.3
.4
.5

1מוצאו מהים הכספי.
2הוא נמנה על שבעת המינים.
3מכיל חומרים נוגדי חמצון.
4במחקר בסיסי שנערך בטכניון נמצא כי מיצוי רימון יכול לגרום
לשיפור בכולסטרול ולמנוע מחלות כלי דם.
5ה  ( NIHמכון הבריאות האמריקאי) עורך מחקרים בקשר למחלות
סרטן שונות ומניעתם על ידי מיצוי רימון.

תמצית מ 8-סוגים של פירות

אבקות הפירות השונים :פטל ,סמבוק ,אוכמניות ,ענבי שועל ,ועוד
עתירים בנוגדי חימצון וחומרים רבים אחרים התורמים לתפקוד טוב
יותר של מערכות הגוף החיוניות.

למי מומלץ?

"

מליץ להם להש

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1לספורטאים
2לחיזוק התפקוד הגברי
3לכל מי שסובל מתשישות
4לכל מי שסובל ממחלות כרוניות ,אחרי ניתוח ,טראומה ,סטרס
5לדלקות פרקים
6ולכל מי שרוצה להעלות את רמת האנרגיה שלו ולסייע לגוף
להתגבר על הנזקים הסביבתיים.

תמש ב "ARGI +

"+
 ARGIשינה לח
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סמינר מוצרים
כתבה שנייה בסדרה

בסוף אוגוסט נכחה ד”ר יעל
צורגיל בסמינר המוצרים שהתקיים
במשרדי החברה .כמו כל מי
שהשתתף ,גם היא התרגשה
מהאירוע ורצתה לספר לכם על כך:
כמות ואיכות

קודם כל אני חייבת לספר שכמות האנשים שהגיעה ריגשה אותי מאד.
כבר הרבה זמן לא היה בחברה אירוע שכל כך הרבה אנשים מכל הארץ
מגיעים אליו בהתלהבות ובשמחה כזו .נראה שהרצון לדעת עוד ועוד
על המוצרים על מנת להעניק שירות טוב יותר ללקוחות הוא מניע חזק
מאוד עבור הרבה משווקים .בקהל היו גם לא מעט לקוחות שבאו לראות
מי זו החברה הזו וחלקם נשבו בקסם האווירה ,המוצרים והתחושה שיש
כאן “משהו אחר”.
כמות האנשים הייתה רבה כל כך שהוצבו כסאות מחוץ למשרדים כולל
מערכת לצפייה ושמיעה בהרצאות שנערכו בפנים .וגם מחוץ לאולם
הייתה אווירה רצינית .אנשים ישבו ו”שתו” את דברי המרצים.
אמרה לי אחת האורחות בעיניים בוהקות”:אני מתרשמת שזו חברה
רצינית ביותר .כל כך יפה לראות שיש הרבה מאד משווקים אשר חולקים
ביניהם בשמחה חוויות על מוצרים ,מתייעצים ומתלבטים ביחד” .ואכן
זה היה מחזה משובב נפש לראות איך מסביב לשולחנות בהפסקות
התקבצו משווקים מקבוצות שונות והמשיכו למעשה את ההרצאות גם
בחוץ מתוך רצון אמיתי לחלוק את הידע עם כמה שיותר אנשים.

הרצאה לכל פרק בחיים

את הבוקר פתח אודי ראב”ד ,מנכ”ל  FOREVERישראל ,שהסביר
על היתרונות שבאלו ורה ובמשקאות של  FOREVERועל דרכי טיפול
בלקוחות .ההרצאה חידשה הרבה מאד לכולם וכמובן למשווקים
החדשים .שמעתי מסביבי אנשים אומרים משפטים כמו “ההרצאה הזו
פתחה לנו את העיניים” ו “ -סוף סוף הבנו על מה ‘הרעש’ הגדול כאשר
מדברים על משקאות האלו ורה של .”FOREVER
אחריו עלו בזה אחר זה מרצים שונים אשר העבירו הרצאות מגוונות
שנגעו למעשה בכל תקופה בחיים:
אהובה הילה חן העבירה במקצועיות הרצאה על שימוש במוצרים בקרב
נשים בהיריון ,הכנה ללידה והנקה .אהובה לא פספסה אף מוצר שיכול
להקל ולעזור בתקופה הזו .שוחחתי עם משווקות שבכובע הנוסף שלהן
הן דולות או מיילדות וכולן הסכימו שעל-אף שהגיעו עם ידע מהבית,
עדיין למדו רבות מההרצאה .לאחר ההרצאה של אהובה אמר לי אחד
המשווקים ש”סוף סוף יצא לי לשמוע על תחום שכגבר היה לי קצת זר
ועכשיו יש לי מידע רב שאוכל להשתמש בו”.
לאחר הפסקה פתחה זמירה מרון את החלק השני של הסמינר
בהרצאה על עדויות על שימוש במוצרים ,ואחריה טל מזור הרצתה על
טיפול בתינוקות ,הגיל הרך וביה”ס .שתי ההרצאות סיפקו ידע רב על
שילוב של תכשירים שונים של החברה ולחלק מהמשווקים זו הייתה
ממש הפתעה שאפשר להשתמש במוצרים גם אצל תינוקות בגיל ימים
אחדים .ההרצאה הקיפה כל כך הרבה בעיות ותופעות ,וכמו שאמרה
לי אחת המשווקות שנמצאת כבר מספר חודשים בחברה“ :ההרצאה
הייתה מרתקת .היא ‘פתחה לי את הראש’ והראתה לי כיוונים חדשים
ורעיונות חדשים איך אפשר לעזור למשפחות”.
בהמשך ,לימור עמרני ,תזונאית קלינית טבעית ,הרצתה על מוצרים
שניתן לתת לבני נוער ,סטודנטים ,בצבא ובטיולים .קיבלנו מידע רב
כולל שימוש בתוספי התזונה של  FOREVERלתחומים שונים הנוגעים
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”אני מתרשמת שזו חברה רצינית ביותר .כל
כך יפה לראות שיש הרבה מאד משווקים
אשר חולקים ביניהם בשמחה חוויות על
מוצרים ,מתייעצים ומתלבטים ביחד”

לגילאים האלו  -מלימודים ,מאמץ ,שינויים הורמונליים ועוד .משווקת
אחת אמרה לי בחיוך“ :עכשיו אני צריכה לקחת יומיים כדי לעכל את כל
החומר כי זה היה כמו אוניברסיטה”.
וברוח השנה שנפתחה זה עתה – אי אפשר בלי מתנות לחג .את ההרצאה
על רעיונות מקוריים למתנות ואיך להגיש אותן העבירה ענת הירש ,שבין
שאר הטיפים החשובים שהיא נתנה היה להכניס פתק עם הסבר על כל
מוצר על מנת להעלות את הערך של המתנה למקבל המתנה.

משיקים מוצר חדש

ולסיום היום הגדוש והמרתק הזה נהנינו כולנו לחגוג את השקתו של
המוצר החדש  ARGI+בהרצאתו המעמיקה של דר’ ישראל צביאל .זו
הייתה הרצאה מקיפה ביותר שנתנה לנו להבין את גדולתו של המוצר.
לאחר יום כזה ,אין זה פלא שאחת האורחות אמרה בסיפוק” :באמת שזו
חברה מיוחדת .למדתי כל כך הרבה ביום הזה וזה עושה לי חשק להיות
שייכת לחברה כזו שיש בה מוצרים מעולים ,הרבה ידע וגם כל כך הרבה
משווקים רציניים”
אין ספק שהיה זה יום חג לחברה ,למשווקים וללקוחות.
תודה לכל המנהלות שארגנו את היום המוצלח הזה .הורגש שהושקעה
בו הרבה מחשבה ומאמצים להביא כמה שיותר ידע למשווקים
בתחומים שונים.
אני מחכה כבר לסמינר הבא כי ברור לי שעם המוצרים של FOREVER
אין גבול לדרכים שבהן ניתן לעזור לאנשים סביבנו.
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מבוסס על מאמרו
של אדם מאי ,מנהל
יהלום ספיר ,הממוקם
במקום השני במכירות
בבריטניה

מנהיג
הלהקה
א

ני משוכנע שהייתם שמחים אם הייתי מבשר לכם על צמיחה
של  5%במכירות במחצית הראשונה של  .2012ואם הייתי
מבשר על צמיחה של  ,8%הייתם מתלהבים אף יותר? ואילו
הייתי מציג את הנתון האמיתי של מעל  ,11%אני מניח שהייתם
מתלהבים כפי שאני נהגתי כששמעתי את החדשות הללו .למעשה,
אם נסתכל על התמונה הרחבה יותר :בכל אירופה נרשמה בחצי
השנה הראשונה של  2012צמיחה שבין  ,12-16%וכל זאת בתקופה
הכלכלית הקשה שאנו עוברים תחת בשורות כלכליות קשות
שנוחתות עלינו בזו אחר זו תוך צמיחה באבטלה .בימים קשים אלו
האין זה מנחם לשמוע סיפור של הצלחה? יותר מזה ,האין זה נפלא
שאנחנו חלק מהסיפור הזה?

במהלך השנים האחרונות בעוד השוק העולמי תקוע בבוץ כלכלי,
 FOREVERמתקדמת בעקשנות ,לעתים מרחק של כמה פסיעות
בכל פרק זמן ,אך לעולם לא עומדת במקום.
בתחילת השנה התחלתי לחוש בשינוי באוויר .משווקים רבים נראו
ממוקדים יותר ,פעילים יותר ולפתע היה נדמה כאילו הסערה
מתחילה לחלוף ואנו נותרנו מעט חבולים אך כמעט ללא פגע.
אין מדובר בשינוי רק בקרב המשווקים ,ניתן היה לחוש שינוי גם
באיכות האנשים שהתעניינו באפשרות להצטרף לעסק ,ביניהם
בעלי-מקצוע רבים :רופאים ,רואי-חשבון ,מורים ,עורכי-דין ,אחיות
ועוד .ייתכן ששינוי זה נעשה עקב השינוי המאסיבי שנכפה על בעלי
מקצוע רבים במקומות עבודותיהם .פתאום ,מקום העבודה הבטוח
לא ניראה אטרקטיבי במיוחד.
בשנה זו הצטרפו לחברה יזמים רבים כאלו שאולי היו ממאנים בעבר
לראות את ההזדמנות העסקית ש FOREVER-מציעה .כיום הם
מבינים שניתן להגיע להכנסות גבוהות בהשקעה צנועה ,ללא עלויות
שכירת ציוד או משרדים ,ללא משכורות לעובדים – ממש תענוג!
אז איך אתם יכולים לנצח את מכת המיתון עם ?FOREVER

כיצד להתחיל לעבוד על הדרך שתוביל אתכם אל מחוץ למיתון תוך
ניצול הזדמנות חד-פעמית שתשנה את חייכם?
הדבר הראשון שיש לשים לב אליו הוא שמשווקים שמצליחים הם
אלו שפועלים ללא הרף .הם קובעים יעדים ,עורכים שיחות טלפון,
קובעים פגישות אחד-על-אחד ודואגים להביא אורחים לאירועים
החשובים ש FOREVER -עורכת .לא תתפסו אותם יושבים שפופים
בביתם ומצקצקים בלשונם על הגזירות הכלכליות והמיתון שמקשה
כל-כך.

“מהירות הלהקה שווה
למהירות המנהיג שלה”
בסדנאות מנהיגות שאני עורך אני אומר לאנשים דבר חשוב ומרכזי:
אין זה משנה גם אם יש רק אדם אחד בקבוצה שלכם ,עסק מובילים
מתוך דוגמה אישית ,ומנהיגים -תמיד עומדים ראשונים בחזית.
אם אתם רוצים למשל ,שהמשווקים בקבוצה שלכם ימלאו 100
שמות ברשימה החמה שלהם ,אז גם עליכם להיות מסוגלים לערוך
רשימה שכזו ואף למיין אותה לפי “שוק חם” ו”שוק פושר” (הסבר על
כך בערכת הכלים השיווקיים) .אם אתם רוצים שהמשווקים בקבוצה
יערכו שיחות טלפון שיווקיות בכל יום ,אז גם עליכם לערוך שיחות
טלפון בכל יום ולנהל את השיחה על-בסיס תסריט כך שתוכלו
לשכפל את פעילותיכם .אם אתם רוצים שחברי קבוצתכם יערכו
מפגשי אחד-על-אחד בכל יום ,עליכם לעשות זאת גם אתם .ובנוסף,
עליכם לדאוג שתמיד יהיו אורחים מטעמכם ב ,Success-Day -כך שיהיה
ברור וגלוי  -אתם מובילים להצלחה!
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“תמיד יהיה זאב אחד מלפנים
שיקבע את הקצב”

זאב!
זאב!

ההצלחה ב FOREVER-לא קורית בין לילה ,ההצלחה היא תוצאה
של יישום עקבי של הכלים השיווקיים ,דבר שבפני עצמו יאיר אתכם
באור של מנהיגים.
לפני שנים רבות שמעתי את המשפט“ :מהירות הלהקה שווה
למהירות המנהיג שלה” .בסרטים תיעודיים על זאבים אפשר לראות
את הזאב האחד שתמיד נמצא לפני הלהקה – הוא קובע את הקצב
והאחרים בעקבותיו .ייתכן שאחדים יסטו מהדרך שהמנהיג מתווה
ויחקרו דרכים חלופיות ,אך המנהיג לא מתעכב .מדוע? כי עליו
להוביל את הלהקה אל הארוחה הבאה .אם חברי הלהקה לא יאכלו,
הם ירעבו וימותו.
עליכם להתנהג כמנהיגי להקת הזאבים גם בתוך ה”להקה” שלכם
ב !FOREVER-עליכם ליזום פעילויות כל הזמן כך שתובילו את
הקבוצה שלכם אל מעבר למיתון.

הזאב הוא בעל חיים טורף שמראהו מזכיר את זה של
כלב הבית (שהוא תת-מין של הזאב המצוי).
גופו של הזאב המצוי בנוי לריצה ארוכת טווח -
זאבים יכולים לרוץ מרחקים ארוכים וכפות הרגליים
הרחבות שלהם מבטיחות שהשלג יעכב אותם פחות
מאשר את טרפם.
זאבים מתפקדים כטורפים חברתיים וצדים בלהקות
המאורגנות על פי היררכיה חברתית ברורה אשר
מונהגות על ידי זכר אלפא .מבנה חברתי זה נחשב
כמאפשר לזאב לתפוס טרף גדול פי כמה מגודלו.

אין זה משנה כמה קטנה או גדולה הקבוצה שלכם ,עליך או עלייך
מוטלת האחריות להנהיג אותה! אחרת ,חברי הקבוצה ינועו ללא
מטרה ,כמו כבשים באחו.
אז מה אתם מעדיפים להיות -כבשים או זאבים?

הסירו מעליכם את החששות ,לכדו את חברי קבוצותיכם וצאו אל
עבר ההרפתקה הגדולה ביותר שלכם :בנייה של חיים חדשים עם
הכלים של  FOREVERועזרה לאחרים לשפר את חייהם.
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המבצע לראש צוות

1.1.2012 - 31.12.2012
המבצע לראש צוות ממשיך,
והפעם אנו מציגים את סיפור
הצלחתה של יהודית לנדאו
הסדנא לניהול עסקי
עם FOREVER

בס"ד
שמי יהודית לנדאו .הגעתי ל FOREVER-לפני כשנה וחצי בעקבות
חיפוש אחר עבודה שאוכל לעשותה מהבית ,וזאת על-מנת שאוכל
להמשיך בגידול ילדיי .מצאתי את  FOREVERשענתה לי על
הדרישות  -בריאות ופרנסה יחד עם הנאה וסיפוק.

חברת  FOREVERעברה לאחרונה לפורמט בינלאומי ,והיא
מאחדת את כל הפעילויות שלה לאירועים גדולים שמתקיימים
פעם בשנה ,במקום האירועים הקטנים יותר שהיו מפוזרים
לאורך כל השנה.
אנו ב  FOREVERישראל ,החלטנו לשתף פעולה עם התהליך הזה,
ולפעול למען ריכוז והעצמת המפגשים וההדרכות גם אצלנו בארץ.
השלבים הראשונים בביצוע ההחלטה הזו כבר מתקיימים בפועל
בחברה ,והם גורפים מחמאות והצלחה ניכרת .בין האירועים
המרכזיים ניתן למנות את "מרתון ההצלחות" ואת "סמינר המוצרים"
שיצאו לדרך במהלך השנה האחרונה.
עכשיו הגענו לשלב הבא ביישום התהליך ,ואנו שמחים להכריז
על "הסדנה לניהול עסקי עם  ."FOREVERהסדנה לניהול עסקי
תחליף את המצגות השבועיות שהתקיימו בימי ב' במשרדי החברה.

חיזוק רב הגיע מצד המשווקות שצירפתי ,כמו גם מצד המנהלות
והחונכת שלי ,וכאן המקום להודות לגיטי טאוב וליהודית שטרן
על העצה והעידוד מתוך סבלנות ואכפתיות ותמיד בשמחה .כל
אלה דירבנו אותי להתקדם אל השלב הבא ,ולאחר עשייה מרובה
ודבקות במטרה הגעתי בעזרת ה’ לדרגת “ראש צוות”.
עצותיי למשווקים:
•תגיעו להחלטה ותדבקו במטרה.
לסּי ְַע ָּתא ִד ְש ַׁמיָא שיאיר לכם את הדרך.
•תפילה מהלב ִ
•להשתתף באירועים של החברה = להתמקצע ללא תשלום.
•לערוך שעות עבודה ביומן ולהתנהל לפי זה.
•לא לפחד ולא להתייאש מהסרבנים ,להתגבר כי בסוף יגיע
הטוב והנכסף.
•לצאת ממרחב הנוחות ולעבוד במסירות.

הסדנה תתקיים אחת לחודש ,ותכלול:
•הצגת החברה  +סרטון תדמית
•היכרות עם המוצרים שבערכות
•הסבר על תכנית התמלוגים
•אימון בסיסי לשלבים ראשונים בהקמת העסק

וכאן המקום לחזור על משפט שנאמר באחד האירועים בחו”ל:
“אם תשתו  ,FOREVERתמרחו  ,FOREVERתדברו ,FOREVER
לבסוף תרוויחו מ”FOREVER -

זוהי הזדמנות נפלאה להזמין לסדנה אנשים שמעוניינים בעסק
עם  FOREVERכדי לקבל הצגה והדרכה מקיפה איך עושים
את זה נכון.

בברכת הצלחה לכולם
שנת בריאות ועושר

הסדנה הראשונה לניהול עסקי עם  FOREVERתתקיים במשרדי
החברה בתאריך  5.11.2012בין השעות .18:30 – 21:00
אל תפספסו!

כלים
להצלחה

יהודית לנדאו,
ראש צוות

בקבוק ARGI+
 10סיבות ARGI+
מומלץ לספורטאים
 10עלונים

₪30

₪6

15 14

יומן שנתי 2013
כולל נרתיק מפואר

₪40

פרטים במשרדי החברה
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הכנס הבינלאומי

ה

כנס הבינלאומי של  FOREVERהתקיים השנה בפיניקס,
אריזונה ,שם ממוקם מטה החברה.
מעל  4,000משווקי  FLPמובילים ייצגו את ארצות מוצאם.
זאת היתה הפעם ה 13-שהיתה לנו הזכות והכבוד להיות בין
המובילים .האווירה החגיגית סחפה אותנו מן הרגע הראשון:
הרחובות המקושטים בדגלים וסמלים של  ,FOREVERצבעוניות
התלבושות והשירים שהושמעו בשפות רבות.
אך יותר מכול היה מרגש לפגוש חברים מיבשות שונות ,להכיר
חברים חדשים ולשמוע סיפורי הצלחה מדהימים .נהנינו
לשהות והצטלם עם מובילי החברה הגדולים :לינו ברבוסה,
אשר קיבל את הצ’ק הגדול ביותר בחלוקת הרווחים בדרום
אמריקה –  ,$668,770ואטילה גידופאלבי ,בעל המחזור העסקי
הגדול בעולם :יותר מ 13,000CC-בשנה.
כולם דיברו על משמעות מעמד ה.”Eagle Manager“ -
זהו המקדם לבניית עסק גדול ואשר יקבע את עתיד הצ’קים
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ובכלל,
КОНГРЕССההשתתפות ב"בונוס-היו"ר",
שלנו ,בונוס הרכב,
צמיחת הקריירה.
הסדנה בשפה רוסית אשר יזמו המנהיגים של הצוות שלנו
מארה”ב ,בוריס מז’ריצקי ואלכסנדר טוניצקי ,היתה אירוע
מאוד מהותי עבורנו .יותר מ 200-משווקים דוברי רוסית
מארצות שונות השתתפו בסדנה .היו שם נציגים מרוסיה,
אוקראינה ,המדינות הבלטיות ,קזחסטאן ,ארצות הברית,
קנדה וישראל .אירוע זה הפך במרוצת השנים לחלק בלתי
נפרד מהכנס ,והשנה השתתפו בו סגן הנשיא הבכיר -קארל
זאנדר וסגנית הנשיא הבכירה ,נוואז גאסוואלה .המנהיגים
הקרינו התלהבות ,התרגשות ושמחת ניצחון כלפי הנוכחים
בסדנה .האנשים שעלו לבמה הצליחו להגיע לדרגות של “מנהל
יהלום” ו”-מנהל ספיר” תוך  5-3שנות עבודה ב.FOREVER-
הם הצליחו לעשות מהפך לא רק בחייהם הפרטיים ,אלא גם
להשפיע על גורלם של אנשים רבים! כל זה מעורר השראה
וביטחון ביכולותינו להרקיע שחקים ולפעול ללא גבול!
הכנס באריזונה היה הכנס ה 20-והאחרון שנערך בארה”ב
במתכונתו הנוכחית .מעתה ואילך כל הכנסים יהיו במתכונת
“הכנסים הגלובלים” ויתקיימו ביבשות שונות בעולם .כך נקבל
הזדמנות נהדרת לראות את כל העולם! המשווקים הטובים
ביותר יוזמנו לכנס הראשון ,במתכונתו החדשה ,שיתקיים כבר
באפריל  2013בהוואי.

ФЕНИКС

כולנו מצפים בהתרגשות להפתעות ותגליות שמכינים לנו,
ללא כל ספק ,זו תהיה חגיגה ענקית של הצלחת !FOREVER

לידיה ורוברט יונג ,מנהלים בכירים
אווה וד”ר יוסף שבתאי ,מנהלים בכירים
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