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מכם יש יותר
הזדמנויות לעשות

יותר כסף ביותר
מדינות מאשר אי
פעם בעבר ...

אמצו את ההזדמנות באמצעות
ז

בונוס היושב-ראש

ה היה נפלא לראות כה רבים מהמשווקים המובילים
ב FOREVER-שנכחו בכנס הגלובלי הראשון שלנו בהוואי!
הענקנו בגאווה המחאות בסך של יותר מ 21-מיליוני דולרים
כחלק מתוכנית בונוס היו”ר.
מהם המאפיינים שאנו יכולים למצוא במשווקים שהשיגו את התמריץ
הזה? הם נוטים להיות בעלי מוטיבציה עצמית ,אנשים חרוצים אשר
תרים ללא לאות אחר ההזדמנות להשגת מטרותיהם.
איימי פורדי (ראו סיפור מסגרת) נשאה דברים מעוררי השראה במהלך
הכנס והזכירה לנו שעלינו “לשים את המטרות שלנו בבטון ואת
התוכניות שלנו בחול”.
אני רוצה לחשוב שבונוס היו”ר הינו מטרה ממשית וחזקה שניתנת
להשגה באמצעים שונים ובגישות שונות .אל תאבדו לעולם את
הדבקות במטרה ללא קשר למקום הימצאכם לאורך המסע שלכם
ב .FOREVER-חשוב שתהיה לכם תוכנית חזקה להשגת בונוס היו”ר,
אך זיכרו תמיד שעל-אף שהנסיבות עשויות להשתנות והתוכניות יעברו
עידכונים ושינויים ,המטרה היא תמיד אותה מטרה – לזכות בבונוס
היו”ר בכל שנה ולהגיע לכנס הגלובלי.
בנוסף ,ללא קשר לבניית האסטרטגיות העסקיות הייחודיות שלכם,
ההרגלים שלנו הינם חשובים ביותר .גרג מוהן לימד אותנו במהלך
האירוע שכאשר אתם חולקים עם אחרים את עוצמתה של ,FOREVER
זיכרו לחייך! יש לנו משווקים בכל רחבי העולם שמדברים בשפות

רבות ,אך החיוך – הינו שפה אוניברסלית .זה מעולם לא ניראה ברור
יותר מאשר בכנס שחגגנו יחד .הנכונות לאמץ חיוך כחלק בלתי נפרד
מההרגלים העסקיים שלכם יעזור לכם בניסיון להשיג את בונוס היו”ר
בשנה הבאה.
שמחתי לראות שלזוכים רבים בבונוס היו”ר חיכו משווקים מקבוצותיהם
למרגלות הבמה שביקשו לברכם ולחגוג איתם את הצלחתם .כאשר
אתם משיגים את בונוס היו”ר אתם מרגשים את חברי קבוצותיכם
ומעוררים בהם השראה ורצון לפתח את העסק שלהם.
הסופרת קארן ג’נסן אמרה פעם“ :אתם יכולים לספור את כמות
החרצנים בתפוח ,אך אף פעם לא תוכלו לספור את כמות התפוחים
שבחרצן .כשאתם מלמדים ,אתם אף פעם לא יודעים על חיים של
כמה אנשים תשפיעו”.
בונוס היו”ר הינו תמריץ שניתן למנהיגים שניצלו את ההזדמנות ללמד
אחרים את האסטרטגיה שלהם .כשאתם פועלים להשגת היעד המדהים
הזה ,זיכרו שאתם מורים ומודל לחיקוי עבור אנשי הקבוצה שלכם.
מזל טוב לזוכים בבונוס היו”ר לשנת  !2013הנחישות והתשוקה שלכם
להצלחה ניכרה בכנס הגלובלי ,שמחתי והייתי גאה להכיר כל אחד
ואחת מכם .כאן ב FOREVER-אנו ברי מזל להיות מוקפים באנשים
בעלי מוטיבציה ומעוררי השראה .אנחנו כבר מצפים לכנס הגלובלי
הבא שלנו בלונדון  !2014זה הזמן להעצים אחד את השני בחיוך ולמקד
את הכוונות שלנו אל עבר ההזדמנות להצלחה .אנחנו !FOREVER
רקס מוהן
מייסד ויו"ר מועצת המנהלים
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רק חישבו על הפוטנציאל שבבונוס-
היו”ר .איך חייכם יוכלו להשתנות אם
רק תעמדו בדרישות התמריץ? ייתכן
שהמטרה שלכם היא לרכוש בית
חדש ו/או בית-נופש? ייתכן שאתם
רוצים לטייל בעולם ,לקנות את
מכונית החלומות שלכם או יאכטה או
אולי חינוך איכותי יותר לילדים שלכם.
כל חלום אשר תחלמו הוא בהישג-יד
ובונוס היו”ר יעזור לכם להגיע אליו.
זה עזר לאחרים אז למה לא לך ולמה
לא עכשיו?

סיפורה המדהים של איימי פורדי ,נערה רגילה שבזמנה הפנוי עסקה בגלישת-שלג (סנובורד),
התחיל ביום אחד בהיותה בת  .19איימי שבה מעבודתה עם תחושה שלקתה ב”שפעת”.
ב 24 -השעות הבאות מצבה הדרדר ,היא הגיעה לבית חולים וחוברה למערכת החייאה עם
סיכויים אפסיים לשרוד .איימי אובחנה בדלקת קרום המוח אשר השפיעה על מערכת הדם
ואילצה את הרופאים להסיר את הטחול ,הכליות ולגדוע את שתי רגליה מתחת לברך .עם
שתי רגליים תותבות ,חרשת באוזן אחת ,ללא טחול וכליות איימי שקעה ליאוש שנמשך כמה
חודשים עד שהבינה שעליה להשאיר את איימי הישנה מאחור ולהתחיל מחדש“ .עם הרגליים
התותבות אני יכולה להיות גבוהה או נמוכה לפי הצורך אני יכולה להגיע לכל גובה שארצה!”
וכך ע”י הפיכת החיסרון ליתרון ,איימי התחילה את תהליך השיקום ,ואף חזרה לחלום–
על נסיעה למקומות רחוקים ,על סנובורד ועל עזרה לאחרים באמצעות המסע שלה .עד מהרה היא
חזרה לעסוק בסנובורד .רגליה התותבות שלא הותאמו למטרה לא עמדו במשימה ,אך איימי הבינה
שעל מנת להתגבר על המכשולים עליה להיות יצירתית – היא עיצבה רגליים מיוחדות לסנובורד
אשר אפשרו לה לגלוש ואף להשתתף בתחרויות ולזכות במדליות זהב בתחרויות בינ”ל שונות.
המגבלות של איימי אילצו אותה לחלום מעבר לגבולות היכולת שלה“ .גבולות מסמנים את הסוף
למה שרואים אך את ההתחלה למה שחולמים”.
חפשו את סיפורה המלא של איימי ביוטיוב ( )Amy Purdy - Living Beyond Limitsובאתר החברה.

 Forever Living Magazineאוגוסט-אוקטובר 2013

Forever Living Magazine

.ב ד ל

את הה

ח יו ך ש ע ו ש ה
05 04

ה

פתיח

05

"ככל שאני עובד קשה יותר ,יש לי יותר מזל"
(רקס מוהן)

"אם יש לכם  10שעות ,השקיעו "... 20
(ג’יין ליץ’)
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בהצלחה!
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אודי ראב"ד
מנכ"ל  FLPישראל

עיצוב והפקה:

תמול ביקר במשרדי-החברה אוגוסטין גבאגווידי ,מנהל-נוסק מחוף השנהב ,בליווי אישתו .הוא
סיפר על חוויותיהם מהביקור באתרים התיירותיים השונים בארץ וציין שהם עוזבים יומיים לאחר
מכן .אוגוסטין שאל על אופן העבודה בארץ ,על תנאי ההצטרפות וכיוב’ .הוא הבטיח לשוב עם
משווקים חדשים אותם הוא רוצה לצרף ביתרת הזמן שהוא כאן לפני חזרתו .שלוש שעות לאחר מכן,
הוא כבר צירף שני משווקים חדשים!
מה שבלט אצל אוגוסטין היה להט העשייה .לא הפריעו לו פערי התקשורת (שפת האם שלו צרפתית
והאנגלית שלו הייתה דלה למדי) .הלהט שבו היה מרתק ומלהיב .החזות שלו הביעה חוסר הסכמה
להתפשר עם חוסר הצלחה .כשהוא אמר לי שהוא מתכנן לצרף משווקים חדשים ,היה לי ברור שכך
יהיה .אחד המשווקים שצירף הינו ישראלי שסיפר על הלהט שנובע מאוגוסטין ועל כמה שהוא מדבק.
מה מייצר את הלהט אצל משווקים מצליחים כאוגוסטין? יש להם מטרה ברורה והם נעים אליה ללא
הפסקה .הם פועלים ללא לאות ויש להם אנרגיות חיוביות הקורנות מהם .האנרגיות הללו מקרבות
אליהם אנשים המצטרפים אליהם כאילו מעצמם ,ממש ‘נדבקים’ אליהם .התחושה היא “שיש להם
מזל!” האם זה נכון? האם באמת יש להם יותר מזל? האם מישהו דוחף אותם מאחור ומספק להם את
האנרגיות הללו?
מההיכרות שלי עם משווקים בולטים ברחבי העולם זה נכון שיש להם מזל כי הם יצרו אותו! חלקם אף
מצטטים את רקס מוהן כמודל האישי שלהם ,באומרו“ :ככל שאני עובד קשה יותר ,יש לי יותר מזל”.
והם עובדים קשה .ג’יין ליץ’ ,מנהלת יהלום מאנגליה אומרת“ :אם יש לכם  15שעות בשבוע ,השקיעו
 25שעות מאמץ ב 15 -השעות האלו .אם יש לכם  10שעות ,השקיעו  20שעות מאמץ בשבוע .חשוב
מאוד שמהיום הראשון בבניית עסק ייווצרו הרגלים טובים ,משמעת ופעולות עם המשווקים החדשים”.
אנחנו יכולים לשפר את האנרגיות האישיות שלנו על ידי שיפור הדיאלוג העצמי שלנו .עלינו לבחון
האם אנחנו מעודדים או מחלישים את עצמנו? אם נחליש ,ההיחלשות הזו מורידה לנו את המוטיבציה
ונראית למרחקים .אם נזין את “האיש או האישה הקטנים שבנו” עם נתונים חיוביים ולא שליליים ,אנחנו
נתחזק ,וחוזק זה יראה למרחקים כלהט חיובי .כשנשלב בשינוי הזה גם עשייה ותקשורת עם משווקים
פוטנציאליים ,הם יצטרפו אלינו .גרג מוהן הציע בכנס האחרון בהוואי לאמץ הרגל המחזק את הלהט
והוא החיוך על כל יתרונותיו.
אמצו את החיוך כדרך תקשורתית מועדפת ,עודדו את התקשורת האישית שלכם במסרים חיוביים
והלהט החדש שלכם יניב תוצאות משובחות.

שיווק
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אגם טאהו
2014

מאז ההשקה של תמריץ  ) Eagle Manager) EMביוני
 ,2010יותר מ 357-מנהלים הגיעו ל EM -ברחבי אירופה,
 306באמריקה הלטינית ו 392-נוספים באסיה ובאפריקה.
כמויות אדירות כאלה של משווקים שהגיעו עד כה לEM-
הינה עדות ודאית ל :א) חשיבותה הרבה של התוכנית
ב) שהרעיון הינו בר-ביצוע אם אתם נחושים להשיגו.
לשם מה תמריץ  EMלמעשה קיים?
גרג מוהן ,נשיא  ,Forever Living Productsמסביר:

“ישנם משווקים שעצם הצטרפותם ל FOREVER-והרעיון של הקמת
עסק משלהם ממלא אותם התלהבות ותנופת עשייה .ואז הם מגיעים
לדרגת מנהל ...הם מתחילים לנהל את הקבוצה שלהם ולשכוח את
היסודות ,כמו חניכה וכל מה שעשו מלכתחילה כדי להגיע לדרגת
המנהל .כתוצאה מכך ,לעתים ,אותם משווקים נוטים ל”הירדם” ,ולא
מצליחים להגדיל את העסק כפי שהיו יכולים על מנת להשיג הצלחה
אמיתית .לאחר מכן ,הם שואלים את עצמם “איך אני יכול/ה להשתפר
ולהצליח יותר? “
כאן המקום שבו תמריץ ה EM-נכנס לפעולה.
תמריץ ה EM-מציג מערך של דרישות עסקיות שנועדו להנחות את
המשווקים ולהניע אותם ואת העסק שלהם אל עבר 'הכסף הגדול' "

אתגר  EM2014יצא לדרך .האם כבר הדלקתם את המבערים
וסימנתם את אגם טאהו כיעד לשנה הבאה?
07 06
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I AM
FOREVER
יסכה ומשה סדובסקי שבו מכנס
 EMבסרדיניה מלאים אנרגיה
והתלהבות .יסכה מתחייבת לנסוע
גם לכנס הבא – ויש לה סיבות
טובות לכך...

מ

ה זה  FOREVERבשבילי?  FOREVERזו עוצמהFOREVER .
זו אימפרייה שכל מי שרוצה יכול להיות חלק ממנהFOREVER .
היא בית FOREVER .זו משפחה – FOREVER .היא חברה
חובקת עולם -היא עולם ומלואו! תוכלו למצוא ב FOREVER -אנשי
עסקים ,לצד בעלי בתים .משכילים ,לצד אנשים קשיי יום ופשוטים...
אבל ב – FOREVER-כולם יכולים להיות שווים ,ואף להצליח!

בכנס  )Eagle Managers( EMבסרדיניה פגשתי מנהיגים מקצוות
העולם :מאנגליה וממונגוליה ,מצרפת ומאיטליה ,מברזיל ומגרמניה –
יהודים וגויי הארצות ,אשר המשותף בין כולם – האידיאולוגיה של רקס
מוהן“ :לאפשר לכל אדם להרוויח כפי הכישורים שלו”!
בעיניי FOREVER ,משדרת רוח של לוחמנות והצלחה ,של מחוייבות
ועשייה ,של הנאה והישגים .אני גאה להצהירI AM FOREVER :
ומזמינה את כולכם להיות חלק מהדבר המדהים הזה!
היות ואינני דוברת אנגלית ,מה שבעיקר הרשים אותי זוהי האווירה
והחשמל שעמדו באוויר ,ישבנו יותר מאלף איש באוהל עצום והיה
פשוט מחשמל!! במקום שררה אווירה של ‘יחד’ ,של ‘עשינו זאת’ ,של

מאת:
יסכה סדובסקי
מנהלת,
EAGLE MANAGER

‘נמשיך בעשייה ונגיע רחוק’ ובעיקר של ‘מחוייבות’.
לפני שכל מנהיג עלה לבמה להעביר מצגת או הדרכה ,הראו לנו
סרטון שהציג פיסה מחייו ואיפשרו לנו לנחש במי מדובר .מיקלוש עם
המכוניות שלו ,ג’ין ליץ’ עם בעלה בשדה לפני הבית שלהם ,לינו ברבוסה
והמוסך הישן שהיה לו ,ועוד ...בזה אחר זה עלו לבמה כשכל אחד תרם
מהניסיון שלו ,הם דיברו בהתרגשות ,חלקם אף ממש בכו על הבמה.
ראינו מצגות על חייהם בעבר והיכן הם נמצאים היום.
שיא הכנס היה כשכולם ,ללא יוצא מן הכלל ,כולל כל מנהלי הEM-
באולם ,התחייבו להגיע לכנס בשנה הבאה!!
על מחזיק המפתחות שקיבלנו בכניסה לכפר הנופש בסרדיניה כתוב:
 FOREVERובצידו השני - I AM COMMITTED :אני מחוייב!! כי רק
עם מחויבות מגיעים להצלחה!
אגלה לכם כאן סוד קטן ,אישי אבל חשוב :קיבלנו מ FOREVER-פרס
על עשייה שכללה את הנסיעה ,החופש ,הכנס ,המתנות ועוד ,אבל הפרס
האמיתי וההישג המשמעותי הוא הגידול הניכר בעסק שלי ובהכנסות
שהוא מניב .מאז שהגענו ל - EM-ה CC-שלי ממשיך לעלות ,העסק גדל
ומתפתח והבונוס כמובן ,גדל גם הוא .אז זהו הפרס האמיתי!!
אני מחכה לראות את כולכם איתנו בשנת  2014בלייק טאהו,
בעזרת השם!!
איתכם בנסיקה,
יסכה.
יסכה ומשה סדובסקי
מנהלים.EAGLE MANAGER ,
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בטיחות חומרי הגלם של
בשנים האחרונות פורסמו רשימות של חומרי גלם ,הנמצאים בשימוש של יצרנים
מכובדים כולל  .FOREVERהחומרים מתוארים ,שלא בצדק ,כמסוכנים ואף מסרטנים.

א

חד מאמצעי המידע והתקשורת היעילים ביותר שהצטרפו
לחיינו הוא האינטרנט .הוא פתח בפנינו דלת למקורות מידע
שהיו נחלתם של בודדים .כיום ,ב”קליק” אחד קטן אנו יכולים
לקרוא מאמרים על מחקרים רפואיים ,לבחון שיאי עולם בכל תחום
אפשרי וכמובן ,לעיין בוויקיפדיה בערך כזה או אחר.
החיסרון העיקרי של המדיום הזה נובע מהיתרון שלו – כל אחד יכול
לפרסם את העולה על רוחו ,במרבית המקרים ,ללא בקרה ובחינה.
בשנים האחרונות פורסמו רשימות של חומרי גלם ,הנמצאים בשימוש
של יצרנים מכובדים כולל  FOREVERהחומרים מתוארים שלא בצדק
כמסוכנים ואף מסרטנים .הנה שתי דוגמאות:

פרסום שגוי א’:

פורסם באתרים שונים בשם בית החולים “ויל ז’וויף” מצרפת.
הרשימה מכילה שורה ארוכה של חומרי גלם עבור תעשיית המזון
ותוספי התזונה המצויינים ב( Exxx -כלומר האות  Eבצירוף מספר).
יצרנו קשר עם בית החולים והוא אישר כי הרשימה מזוייפת והם מנסים
כבר תקופה ארוכה להתחקות אחר מקורה .עד לכתיבת שורות אלו,
ללא הצלחה.

פרסום שגוי ב’:

רבים מכם נחשפו ל SLS-ול , Sodium Laureth Sulfate -חומרי-
גלם שתוארו במספר אתרים “מכובדים” באינטרנט כמסוכנים.
שני החומרים  )Sodium Lauryl Sulfate) SLSוSodium( SLES-
 )Laureth Sulfateהם חומרים דומים ושניהם מיוצרים מקוקוס.
בניגוד לאיפורמציה שפורסמה ,אין ביסוס מדעי בכל צורה שהיא
שחומרים אלו גורמים לסרטן או קשורים באופן כל שהוא לנזקים
הנובעים משימוש בהם באופן יום יומי נורמלי .אחד החוקרים שאליו
ייחסו את הפרסומים הללו הוא ד"ר קית’ גרין מבית הספר לרפואה של
אוניברסיטת ג’ורג’יה בארה”ב .ד"ר גרין כתב את הדברים הבאים:
“הסקת המסקנות הבוטה שפורסמה לאחרונה בפרסומים מסחריים
ובמדיה ,המיוחסות אלי ,אינן נכונות לחלוטין והיא חייבת להיפסק
מיידית .אני אוסר את השימוש הלא נכון בנתונים המדעיים שלי!”
)The Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association( CTFA
איגוד הקוסמטיקה והטיפוח אישר גם הוא כי האינפורמציה על  SLSו-
 SLESאינה נכונה ושקרית .לפי דברי ארגון ה – ( CTFAהמוכר כסמכות
המדעית העליונה ,למטרות של חומרי גלם למוצרי קוסמטיקה ,על ידי
ה – :)FDA
“אין שום ביסוס מדעי לרגישות או נזק הנובעים מהשימוש של SLS
או  SLESבמוצרי טיפוח .שני החומרים נבדקו בייסודיות על ידי פאנל

מומחים מאיגוד ה–  CIR( ."CIRהוא אירגון בינלאומי עצמאי ידוע מאד
של רופאים ומדענים).

משרד הבריאות הקנדי הכתיר את הפרסומים
על ה –  SLSועל ה –  SLESכתרמית:

“פורסם מכתב באינטרנט הטוען כי קיים קשר הדוק בין  SLSו – SLES
המשמשים כחומרי גלם ליצור שמפו ומשחות שיניים כמסרטן .משרד
הבריאות הקנדי בחן את האינפורמציה ומצא כי אין שום בסיס מדעי
לטענה כי ישנו קשר בין מחלת הסרטן וחומרי הגלם הללו! לחומרים
אלו ישנה היסטוריה בטוחה לחלוטין בקנדה”.
לפי אינציקלופדיית החומרים “Sodium Lauryl :”Merc Index
 -Sulfateהוא דטרגנט שפותח לראשונה בשנות ה 30 -של המאה
ה .20-הוא מופיע בצורה תעשייתית כגבישים ,כפתיתים או כאבקה.
כשהחומר מומס במים הוא הופך לתמיסה לבנבנה הממיסה שומנים
ויש לה מתח פנים נמוך המאפשר כושר חדירה גבוה לנקבוביות
וחריצים קטנים .בגלל מחירו הזול הוא נמצא בשימוש כדטרגנט בכל
מגוון התעשיות ,במוצרי-מדף או במערכות הייצור .הוא נמצא בשימוש
גם במערכות מחקר מדעיות כמפריד סוגי שומנים וחלבונים.

האם  SLSו –  SLESבטוחים לשימוש?

לפי ה FDA -אין כל סכנה בשמוש בחומר זה בשימוש חיצוני בפה
(במשחת שיניים) ועל העור .קיימת אזהרה לגבי Sodium Lauryl
 Sulfateבצורתו המקורית בכמויות תעשיתיות ,והאזהרה היא“ :יכול
לגרום גירוי – אין כל ידע על החומר כמסרטן” .עוד מצויין כי הכמות
הרעילה בבליעה (לגבי חיות מעבדה – עכברים) היא  2.5גר’ לכל ק”ג
או  185.5גר’ לאדם השוקל  75ק”ג במשך כל יום לאורך חייו .לכל
הדעות הכמות רחוקה ביותר מהכמויות הנמצאות גם במוצרים הזולים
ביותר בהם  Sodium Lauryl Sulfateנמצא בראש רשימת החומרים
המרכיבים את מוצר.
האם בגלל שחומר זה משמש כחומר גלם למוצרים מוגמרים בתעשיית
הקוסמטיקה או משמש גם כחומר גלם למוצרים תעשייתיים הוא
הופך לחומר לא בטוח?
כדאי להקשיב לאלו שבוחנים את החומרים הללו לאורך כל הזמן:
משרדי הבריאות בארה”ב –  ,FDAמשרד הבריאות בארץ ובארצות
אחרות .לפיהם ,חומר הגלם הזה ,Sodium Lauryl Sulfate ,הוא
בטוח לשימוש!
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סמינר מוצרים

יש

לסמינר מוצרים מקום של כבוד בין כל אירועי החברה ,ראשית ,כי הוא נותן ביטוי לאיכות המוצרים ושימושם
במצבים שונים .בנוסף ,כי סמינר מוצרים נותן גם מקום לחוויות שכל אחד ואחת מאיתנו צבר/ה דרך
השימוש האישי או דרך סיפורי-הצלחה של לקוחות .כל מי שלא מגיע לסמינר מוצרים מפסיד קודם כל
מידע רב ,ובנוסף ,את האווירה ואת השיתוף.
זיכרו ,ללא מוצרים טובים אין ל FOREVER-זכות קיום ,ובלי ידע אמיתי ואמין על המוצרים לא ניתן לשווק אותם .לכן,
חשוב להכיר את המוצרים ככל שניתן.
לא להתבלבל ,אני מזכירה שוב ושוב את מה שאודי ראב”ד ,מנכ”ל החברה וד”ר ישראל צביאל אומרים לנו בכל מפגש:
המוצרים שלנו הם תוספי תזונה ומוצרי טיפוח .השימוש במוצרים אינו מיועד להחליף ,לשנות או להפסיק טיפול רפואי
או לאבחן ולרפא מחלות ולכן אסור להציע את המוצרים לאנשים במצב של חולי בטרם יתייעצו ברופא.
אין ספק ,בעזרת המוצרים של  FOREVERאנחנו יכולים לעזור למנוע ולתמוך בטיפול קונבנציונלי אך אסור לנו לתת
אותם במקום טיפול תרופתי ויעוץ רופא .שמחנו לראות אולם מלא בסמינרים האחרונים ואנו בטוחים שכך זה ימשך.
הכנס הבא יתקיים ב 30/9-ובו נצייד את המשתתפים בכלי מכירה וכלים לשיפור השירות עבור שימור הלקוחות
והגדלת מעגל הלקוחות החוזרים.
אם אתם מכירים משווק/ת עם רצון ויכולת להרצות באחד מנושאי הסמינר ,אתם מוזמנים להפנותו/ה אלינו .
בריאות והצלחה לכולכם!
קרן לקס
מנהלת
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תנו לשיער שלכם מראה זוהר ומבריק
שמפו “ווליום”

שמפו “היידרייט”

Sonya® Hydrate Shampoo

Sonya Volume Shampoo

הרוו את שיערכם בלחות עם שמפו “היידרייט” מסדרת סוניה,
ההתחלה המושלמת לשגרת טיפוח השיער .בשמפו זה ,העשיר
במיוחד בלחות ,יש נוסחה המעניקה אקסטרה לחות ומותירה את
השיער עמיד יותר ומלא מרץ ,עם תוספת נפח וברק.
אלו ורה ומזון ְמלָ כֹות שבשמפו זה מסייעים לויסות ואיזון הלחות
הטבעי של השיער ,ומותירים אותו הרבה יותר נקי ,מבריק ,בריא
וקל לסירוק .אתם תאהבו את הניחוח הנעים שלו ושיערכם יאהב
את הלחות הנוספת; האלו ורה מעניקה לחות ושומרת על איזון
ה pH-של הקרקפת .מזון המלכות גם הוא מעניק לחות ,מזין את
עור הקרקפת ,ומונע יובש שעלול להוביל להופעת קשקשים .מזון
המלכות מכיל נוגדי חימצון המנטרלים רדיקלים חופשיים בשיער
ומסייעים בשיקום שיער פגום.
מכיל 355 :מ”ל | מוצר מס’ 349

כששיערכם זקוק לרענון ,שמפו “ווליום” מסדרת סוניה הוא
הפתרון בשבילכם .הנוסחה הבלעדית שלנו מעניקה לשיער נפח
וברק עם השילוב הנכון בין נפח וטיפוח.
שניים מהרכיבים העיקריים הם אלו ורה ומזון ְמלָ כֹות,
המעניקים לשיערך מראה שופע ומלא נפח .שמפו “ווליום”
מסדרת סוניה מוסיף לשיער בריאות וברק כבר בחפיפה
הראשונה .בנוסף ,השמפו בטוח לשימוש בשיער צבוע.
ג’ל האלו ורה מעניק לחות ושומר על איזון ב pH-של הקרקפת.
מזון המלכות מזין את עור הקרקפת ,מעניק לו לחות ומונע
יובש .מזון המלכות גם מכיל נוגדי חימצון המנטרלים רדיקלים
חופשיים בשיער ומסייעים בשיקום שיער פגום.
מכיל 355 :מ”ל | מוצר מס’ 351

מרכך “היידרייט”

מרכך “ווליום”

שמפו ללחות מסדרת סוניה®

שמפו לנפח מסדרת סוניה®

Sonya® Hydrate Conditioner

Sonya® Volume Conditioner

מרכך “היידרייט” מסדרת סוניה מעניק לשיער לחות ,מתיר קשרים
ומרכך שיער יבש ושברירי ,מקל על הסירוק ומותיר את השיער
מלא ברק .המרכך הוא התוספת המושלמת לחפיפה בשמפו סוניה
ללחות.מהנוסחה הבלעדית שלנו מכילה אלו ורה ומזון מלכות,
המסייעים לשיער יבש ושברירי לקבל את תוספת הלחות שכה
חסרה לו .למעשה הוא גם מסייע להזין את הקרקפת ,לשלוט בשיער
מקורזל ,ומותיר את השיער רך ,מבריק וקל מאוד לסירוק ועיצוב.
אתם תאהבו גם את הניחוח הרך והנעים של המרכך.
מכיל 355 :מ”ל | מוצר מס’ 350

מרכך “ווליום” מסדרת סוניה הוא התוספת המושלמת לחפיפה
בשמפו “ווליום”  .הנוסחה הבלעדית שלנו מגבירה את נפח
השיער ,עוביו וחיוניותו תוך שהיא מותירה אותו רך להפליא ,קל
לסירוק ובעל מראה מלא ברק.
המרכך מבוסס על ג’ל אלו ורה ומזון מלכות המזינים ושומרים
על איזון ה pH-בקרקפת ,וכן מסייעים בשיקום שיער פגום .אתם
תאהבו את המראה הבריא ,המלא והטבעי של שיערכם ,וכמובן
גם את ניחוחו הנעים.
מכיל 355 :מ”ל | מוצר מס’ 352

מרכך ללחות מסדרת סוניה®

מרכך לנפח מסדרת סוניה®
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ראשי צוות חדשות
המיכל הצהוב של
שמי ולנטינה מינגזטדינוב .הכרתי את חברת  FOREVERלפני שלוש שנים דרך ֵ
ג’ל אלו ורה שראיתי על אחד המדפים במשרד כלשהו באשקלון .התעניינתי ,וכשהגעתי למצגת
ושמעתי אודות המוצרים ושיטת השיווק ,קיבלתי החלטה במקום – זהו בדיוק הדבר שחיפשתי.
בעבר עבדתי מעט בשיווק-רשתי ברוסיה .אבל כשעליתי לישראל בשנת  ,2005נאלצתי ,כמו עולים
חדשים רבים וטובים ,לעבוד בניקיון .לא נהניתי בעבודה הזאת ,ולא הפסקתי לחפש חברה שפועלת
בשיטת שיווק רשתי ,שיש לה מוצרים מצויינים.
כיום רובנו יודעים – המחשבות שלנו עשויות להתגשם .מה שאתם חושבים זה מה שיקרה .אני
עובדת עם  FOREVERקצת יותר משלוש שנים .אני אוהבת להגיע לחברה .תמיד מוצאים כאן
דברים מעניינים ,לומדים דברים חדשים ,פוגשים אנשים מצליחים ומקבלים השראה ורצון עז לעלות
במדרגות ההצלחה בקצב מהיר עוד יותר.
בסוף השנה שעברה החלטתי להפסיק לגמרי לעבוד בעבודה פיזית ולהתמקד ברצינות בבניית צוות
משלי על מנת להרים את העסק שלי .החונכת שלי ,נלי ספיבק תמכה בהחלטתי .התוצאות לא
איחרו להופיע.
בחודש שעבר עליתי לדרגת ראש צוות בכירה .אי-אפשר לתאר במילים את תחושותיי .תודה לכל
חברי הקבוצה הנפלאה שלי על העבודה המוצלחת .אני רוצה לציין לשבח את המובילים ,ראשי
הצוות גלינה בורק ואירינה גורובצקי .יש להן צוותים נהדרים.
תודה מיוחדת מגיעה לחונכת האהובה שלי ,המנהלת הבכירה נלי ספיבק .תודה לך על אין ספור
עצות מועילות ,על התמיכה ,על ההכשרה ועל סבלנותך הבלתי נגמרת .השיחות שלנו מדי ערב
נמשכות כבר מספר שנים .והקשר הזה הוא עזרה אדירה עבורי.
לסיכום ,אני רוצה לומר מספר מילים על תכניותיי לעתיד .לטפס יותר ויותר גבוה .בחברה המדהימה
שלנו יש פוטנציאל בלתי מוגבל לצמיחה.
אני מאחלת לכולם להמשיך לחלום .הגשמת החלומות שלנו תלויה בכל אחד מאיתנו.
בהצלחה לכולם!
ולנטינה מינגזטדינוב,
ראש צוות בכירה

שמי אירינה גורובצקי .הגעתי
ל FOREVER-בינואר של שנה
שעברה עקב מצב הבריאות שלי
ושל בני משפחתי .התוצאות
מהשימוש במוצרי החברה עלו
על כל ציפיותיי.
אני חושבת שהייתי נשארת על
תקן “לקוחה שמקבלת הנחה”,
אילולא ולנטינה מינגזטדינוב.
היא נהגה לברך אותי בחגים
והמשיכה להזמין אותי להשתתף
בחוגי הבית במשך כמה חודשים .על אף סירובי ,האינטואיציה שלה
היתה נכונה.
הנסיבות או יד המקרה הובילו אותי בסופו של דבר לחוג הבית ,שם
פגשתי את נלי ספיבק ,את בוגדן בורק ומשווקים נוספים.
אומרים שאלוקים פועל בדרכים מסתוריות .מיד האמנתי באמינות
ובפוטנציאל שבניהול העסקים עם  .FOREVERשום דבר לא מתרחש
* פרטים מלאים שמורים במערכת.

בחיים שלנו במקרה .ישנן דלתות שאלוקים פותח בפנינו מפעם לפעם.
והתגובה שלנו להזדמנויות האלה – להתעלם מהן או לקחת סיכון – זו
כבר ההחלטה של כל אחד ואחת מאיתנו.
ביוני עליתי לדרגת ראש צוות .אני רוצה להודות לחונכות שלי – ולנטינה
מינגזטדינוב ונלי ספיבק ,על האמונה והתמיכה שלהן בי .תודה לצוות
שלי – בלה גרסנקו ,ילנה קמניר ,סבטה גאליין ויאנה איזמאילובה .אני
גאה מאד ברצון שלכן לצמוח ולהתפתח ,לצעוד קדימה ולזכור את
השליחות שלנו איתה אנו מגיעות לאנשים.
אני רוצה גם להודות על עבודה מתואמת היטב מול צוות המשרד
הישראלי של  ,FOREVERולמנהל אודי ראב”ד.
לפנינו – הדרך ליעדים גבוהים עוד יותר .ואנו נהנים מכל צעד שאנו
עושים בדרך הזאת .אני מאחלת לכולכם לקבל את ההחלטה הנכונה
ולקחת את גורלכם בידיים.
אם תהיו יצירתיים ,תאהבו ותחלמו – תצליחו!
אירינה גורובצקי,
ראש צוות
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 הוא ללא ספק אחד האירועים החשובים2014 הכנס הגלובלי
-תכנית התמריצים שלForever
במסגרת
שמתוכננים
והמרגשים ביותר
Living 20,000
Magazineגלובליעם
משווקים שיתקבצו יחד מכל רחבי העולם
.FOREVER
 הכנס הגלובלי יחגוג ויכיר בהישגים של הקהילה,”02 ב”לונדון
.FOREVER הבינלאומית של

Глобальное Ралли станет сногсшибательным приключением для дистрибьюторов, принявших
участие в нем. Программа Ралли включает в себя множество трапез, тренингов, различные
организованные мероприятия, признание заслуг, презентации новых продуктов и их объяснение,
распределение Бонуса Президента и, конечно же, в ходе Ралли участники будут размещены в
одном из самых лучших и самых эксклюзивных отелей. И все это произойдет в уникальном и очень
интересном месте. Так упаковывайте свои чемоданы, Вы летите в Лондон!

ПОВЕРИТЬ
В ЭТО

Глобальное Ралли 2014 – это
возможность пообщаться с
лучшими из лучших в бизнесе
FOREVER. Это возможность посетить тренинги самого высокого уровня, принять участие в
грандиозной церемонии признания достижений и наблюдать
фантастическую развлекательную программу. Те, кто заработал участие в Глобальном Ралли
– 2014, отправятся в уникальное
и захватывающее место, где им
представят идею "бизнеса, который невозможно остановить»,
«бизнеса без границ».

ДОСТИЧЬ ЭТОГО

Участие в Глобальном Ралли открыто для всех. Каждый из вас может присутствовать
там, но это, определенно, требует настойчивости, целеустремленности и решительности. И не забывайте, что главное - не ваши ощущения во время Ралли, а ваш путь
туда. И мы не имеем в виду полет в Лондон ...
Смысл этого вознаграждения FOREVER в том, чтобы помочь вам развить ваше осмысление постановки цели, понять, что это достижимо для вас и сделать все, что в
ваших силах для ее осуществления. Идея в том, чтобы развить наиболее эффективные приемы работы и вывести ваш бизнес на путь к успеху.

ЖИТЬ ЭТИМ

Условия, определяющие участие в Глобальном Ралли, просты: до конца календарного года набрать хотя бы 1500СС, или иметь право на Бонус Президента. Вот и все!
Без запутанных правил и без необходимости расшифровывать надписи «мелким
шрифтом». Выполните объем 1500 СС с 1 января до 31 декабря 2013 или заработайте
право на Бонус Президента за этот период, а FOREVER уж позаботится об остальном!
Количество CC , которых достиг каждый дистрибьютор, будет определять уровень
вознаграждения на Глобальном Ралли.

להשיג את זה

השגה וכל אחד-כרטיס לכנס הגלובלי הוא בר
 אך זה,ת שם/ה להיות נוכח/ואחת מכם יכול
 ואל. מסירות ונחישות,בהחלט דורש התמדה
 החוויה שלכם במהלך הכנס אינה,תשכחו
 ואנחנו לא- אלא המסע שלכם לשם,העיקר
מתכוונים למשך הטיסה ללונדון… הכוונה
 הינהFOREVER-שמאחורי התמריץ של
,לעזור לכם לפתח את ההבנה בהצבת מטרות
השגה עבורכם-להפנים את מה שהינו בר
ולעבוד ככל שביכולתכם על מנת להשיג את
 הרעיון הוא לפתח את הרגלי העבודה.המטרה
הטובים ביותר ולהניע את העסק שלכם על פני
.המסלול להצלחה

להאמין בזה

“מ ַש ְמנָ ּה ומסֹולתּה” של
ִ  הוא הזדמנות להתחכך עם הטובים בעסק2014 הכנס הגלובלי
 לקחת חלק, זוהי הזדמנות להשתתף באימונים משופרים ברמה גבוהה במיוחד.FOREVER
 אלו הזכאים להשתתף.באירוע הכרה בהישגים גדול מהרגיל ולצפות באירוע בידורי עצום
 יסעו למקום ייחודי ומרגש שבו יציגו בפניהם את הרעיון של “עסק שלא2014 בכנס הגלובלי
” “עסק ללא גבולות,”עומד בעצור

לחיות את זה

 עד1,500cc  להשיג לפחות:התנאים המאפשרים השתתפות בכנס הגלובלי הינם פשוטים
 זה הכל! בלי חוקים מסובכים ולא, כן.סוף השנה האזרחית או להיות זכאי לבונוס היו”ר
2013  בדצמבר-31  בינואר ועד ה-1  מ1,500cc  השיגו.”צריך לחפש את “האותיות הקטנות
 שכל משווקcc- כמות ה. תדאג לשארFOREVER-או השיגו זכאות לבונוס היו”ר בזמן הזה ו
.ה בכנס הגלובלי/ישיג יקבע את מידת החוויה שלו

ЦЕЛЬ LONDON

המטרה

Ралли 2014 - это, несомненно, одно из самых важных и волнующих мероприятий, организуемых в рамках Программы
Поощрений компании FOREVER. 20 000 дистрибьюторов со всего мира, которые соберутся вместе в «Лондон 02» на
Глобальное Ралли, будут праздновать и отмечать достижения международного сообщества FOREVER.
ЧТО ЖЕ ЭТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ ВАС?
И Глобальное Ралли, и Бонус Президента разработаны для того,
чтобы помочь вам поднять ваш бизнес на новый уровень, разрушив
любые барьеры, возникшие из-за правил, ограничивавших в прошлом.
Теперь, когда устранены все преграды, вы просто обречены на успех в
2013 אוקטובר- אוגוסטForever Living Magazine
построении своего глобального бизнеса. Помните, у вас есть только один
мир. Вы можете сделать это!

?אך מהי המשמעות של זה עבורכם

הכנס הגלובלי ותמריץ בונוס היו”ר פותחו במטרה לעזור לכם לדחוף
ידי שחרור כל המחסומים שנוצרו-את העסק שלכם לשלב הבא על
, משהוסרו כל החוקים המגבילים, כעת.בגלל חוקים שהגבילו בעבר
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, יש רק עולם אחד, זכרו.שלא תצליחו לפתח עסק גלובלי
אין סיבה
!אתם יכולים לעשות את זה

הכנס הגלובלי עומד להיות חוויה
.סוחפת עבור המשווקים שישתתפו בו
,תוכניית הכנס כוללת מגוון ארוחות
 מעמד, פעילויות מתוכננות שונות,אימונים
, השקת מוצרים והדרכות לגביהם,הוקרה
 בזמן הכנס תשתכנו,בונוס היו”ר וכמובן
באחד מהמלונות הטובים והיוקרתיים ביותר
 אז. וכל זה יקרה ביעד מאוד ייחודי ומרגש…אירזו את 'תה תפרחות האלו ורה' שלכם
!אתם טסים ללונדון

