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אימון: ג'ינט מגנוסון, שבדיה

ישראל 2015
כנס

)A/S( אסיסטנט סופרוויזר

)S( סופרוויזר

אין ספק שזה היה כנס יחידי מסוגו 
אשר לא נמהר לשכוח.  החל מהמקום- 

אלמא, קומפלקס מדהים עם נוף 
חלומי, מקום מפגש מעורר השראה; 

דרך אורחי הכבוד שלנו משבדיה, 
ג׳ינט מגנוסון, מנהלת יהלום ספיר 

ובן זוגה אולף אוסקרסון, בעברו 
מנכ״ל Forever סקנדינביה אשר פיזרו 

מעלינו אבק כוכבים ולקחו אותנו צעד אחד נוסף אל עבר 
החלום שלנו, וכמובן, ד״ר דינה אייזן שלימדה אותנו בהרצאה 

שבמהלכה לא הפסקנו לצחוק, כיצד להפוך כל יום בחיינו 
לחוויה מרגשת. ״לרגע, שכחתי מהמצב בארץ והרגשתי כאילו 

אני בכנס בחו״ל״ אמר בעל-עסק אחד ומישהי אחרת ציינה 
בפנינו שזו הייתה ״הפקה מושקעת במיוחד, אווירה נעימה 

ובכלל, תחושה שאתה חלק ממשהו גדול ומדהים״ זה המקום 
להודות לכם, בעלי-עסק יקרים על התגובות המדהימות והפרגון, 
אנחנו מבטיחים לכם שהכנסים הבאים יהיו לא פחות מדהימים 

ומעוררי השראה. 

החלום שלכם. התוכנית שלנו.

Очевидно, что этот Конгресс стал уникальным и незабываемым. Начиная  с самого места – это 
потрясающий комплекс «Альма»  с фантастическим видом, где царит воодушевление, и заканчи-
вая нашими почетными гостями из Швеции. Жанетт Магнуссон,  Diamond-Sapphire Manager, и ее 
супруг Ульф Оскарсон, в прошлом руководитель  Forever в Скандинавии, - суперзвезды, которые 
помогли нам сделать еще один шаг навстречу мечте.  И доктор Дина Айзен, во время лекции 
которой не утихал смех. Она преподала нам урок, как превратить каждый день нашей жизни в 
нечто особенное. Один из участников заметил: «На какое-то время я совсем забыл о положении 
в стране и почувствовал, словно я на Конгрессе за границей».  Другая отметила, что это были 
«высочайший уровень организации, приятная атмосфера и полное ощущение того, что ты явля-
ешься частью чего-то большого и прекрасного». Мы выражаем благодарность вам всем, дорогие 
Владельцы бизнеса, за теплые слова и поддержку и обещаем вам, что будущие Конгрессы будут 
не менее яркими и воодушевляющими.

Ваши мечты.  Наши планы.

תמונות נוספות מהכנס בעמוד החברה הרשמי בפייסבוק: 
www.facebook.com/ForeverIsraelHQ

מצגת: אלי טויסטר
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Дополнительные фотографии с Конгресса на официальной странице компании в Фейсбуке: facebook.com/ForeverIsraelHQאימון: אולף אוסקרסון, שבדיה
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