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חיפוש מהיר בגוגל אחר "סודות ההצלחה" באנגלית מעלה כהרף 
עין יותר ממאה מיליון תוצאות. מדוע אנחנו להוטים כל-כך ללמוד 

עוד ועוד על הדרך להצלחה של אנשים אחרים? רוב התוצאות 
של גוגל יגידו לך, כי בעוד שיש כמה תכונות משותפות לאנשים 

מצליחנים, ההצלחה של מרביתם נובעת מגישתם ולא בזכות מקום 
הולדתם או מההזדמנויות שנקרות בדרכם.

זה מוביל בחזרה לאחד הציטוטים של הנרי פורד שאהובים עלי 
במיוחד:

"אם אתה חושב שאתה יכול, או חושב שאתה לא 
יכול - אתה צודק".

Forever נבנתה על העיקרון שכל אחד וכל אחת יכולים להשיג את המטרות 
שלהם אם הם מוכנים לעבוד קשה, ותוכנית השיווק שלנו היא מפת הדרכים. 

אנחנו ברי-מזל שב-Forever הצלחה היא לא סוד!

סודות ההצלחה

רקס מוהן, מייסד ויו"ר מועצת המנהלים
Forever Living Products
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עבודה עקבית במטרה לחזק 
כל אחד מהתחומים הללו 

בעסק שלכם או התעלמות 
רק מאחד מהם, יכול להיות 
ההבדל בין הצלחה עצומה 

לעומת תמורה מועטה עבור 
המאמצים והזמן היקר 

שלכם. זה נכון שאין דרך-
קיצור להצלחה, וכן, זה דורש 

עבודה קשה ... אבל יש לנו 
תוכנית מוכחת.

אחת השאלות שאני נשאל לעתים תכופות היא "מה הם סודות 
ההצלחה של העסק שלנו?"

אני חושב שזו שאלה טבעית - אנחנו רואים אחרים מגיעים 
להישגים ורוצים להבין מה הוביל אותם להצלחה שלהם כדי שנוכל 

לחקות אותם.
כשאני מדבר על הנושא עם מנהיגים מכל רחבי העולם, יש כמה 

דברים שנאמרים שוב ושוב על-ידי רבים מהם, הבולט שבהם 
הוא הגישה. אבל יש עוד כמה דברים משותפים למצליחנים של 

Forever, אני לא בטוח שמדובר ב״סודות״ אבל אלו בהחלט צעדים 
חשובים להצלחה בעסק שלנו:
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לעבוד בהתלהבות עבור כל תמריץ. הם קיימים במטרה להדריך אתכם בזמן 
בניית העסק. כל דרגה המעניקה סיכה, EAGLE MANAGER, הכנס הגלובלי, 
בונוס היו"ר וכל התמריצים המקומיים נוצרו כדי לאתגר ולתגמל אתכם על 

העבודה הקשה שאתם עושים.

לחנוך מדי חודש.

בניית זרם לקוחות המייצר בסיס יציב בעזרת מעקב מושלם ושירות לקוחות יעיל.

שימוש במוצרים.

להיות ״משווק פעיל״ עם 4CC ולהראות לחברי הקבוצה איך לעשות את אותו הדבר.



בוא ניקח רגע כדי לחשוב ולהרהר באמת על המטרות שלנו, על 
העתיד שלנו ועל מה שאנו מוכנים לעשות כדי להפוך את הדברים 
האלה למציאות. כעת, דמיינו מה כל אחד מאתנו יוכל להשיג אם 

נחשוב על מטרותינו לטווח הקצר ועל ההישגים שמלווים אותנו 
כחלק מאבני הדרך אל עבר הדברים הגדולים.

זה יכול להיות אין-ספור דברים עבורכם: אולי להפוך ל- EM, אולי 
 Forever -זה אומר יותר יציבות כלכלית או להיות בעל עסק ב

במשרה מלאה, אולי לקחת את המשפחה לחופשה מהאגדות או 
להרוויח את בונוס היו"ר. 

עבורי, המשמעות של לחשוב בגדול היא להכפיל את העסק שלנו 
ולעזור ליותר אנשים בכל רחבי העולם להיראות ולהרגיש טוב יותר.

אלה מכם שהצטרפו אלינו לכנס בדובאי, ראו במו עיניהם כיצד 
"חשיבה בגדול" קורמת עור וגידים. 

לפני מספר עשורים בלבד, דובאי לא הייתה הרבה מעבר לעיר 
מדברית. רבים חזו שהיא לעולם לא תצליח להתפתח מעבר לכך. 

עם זאת, שליט דובאי, השייח מוחמד בן ראשיד אל מכתום, לא 
נרתע. הוא הבין כי הדבר היחיד שחסר לדובאי היה חזון ברור לעתיד 
ואמונה איתנה שדובאי יכולה להיות אחת הערים המדהימות בעולם.

במילים שלו, איחוד האמירויות הערביות היא "ההתגלמות 
של התמודדות עם קשיים, התגברות על מכשולים 

וכיבוש הבלתי אפשרי".

כאשר דובאי חזתה את בורג' ח'ליפה לפני 15 שנים, האם אתם 
חושבים שהם רצו מבנה "יפה"? כמובן שלא! הם רצו את המגדל 

הכי גבוה, הכי טוב, הכי מדהים, כזה שהעולם עוד לא ראה כמותו. 
החזון שלהם היה מעבר למה שהיה ממשי באותו הרגע. אם הם היו 

מנמיכים את ציפיותיהם, ללא ספק, הם לא היו מצליחים לבנות 

את המגדל הזה – אך במקום זאת, הם בחרו לחשוב בגדול! האם זה 
נשמע כמו משהו שכולנו יכולים לשאוף אליו?

בכל יום אתם צריכים לשאוף ליישם את אותה 
העקשנות והחזון הבלתי מרוסן כלפי החיים 

והעסקים שלכם.

וזה המקום לדבר על קמפיין הכפלת המכירות שלנו. אם כולנו 
נעשה קצת יותר כדי להשיג, לגדול, לחלום ולעבוד עבור מטרותינו, 
אין גבול למה שנוכל להשיג! אל תמכרו את עצמכם בזול. אל תבנו 

לעצמכם עסק "לא רע"; אל תסתפקו בפחות ממה שמגיע לכם ואל 
תתפשרו על פחות ממה שאתם יכולים להשיג.

חישבו בגדול!

חזון גדול
"חישבו בגדול", זה כנראה אחד 
הביטויים שמרוב הפעמים שאתם 
שומעים, אתם לא באמת עוצרים 
כדי לחשוב על המילים. מה יקרה אם 
נעצור ונתמקד במשמעות?

גרג מוהן
Forever נשיא
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אנשים שהיו בחברה תקופה ארוכה יותר ממני )אודי לדוגמה(, יספרו לכם שההתפתחויות בחברה 
שלנו נעשו במהירות רבה יותר במהלך השנים האחרונות מאשר בעבר. אני מסכים לכך! זה קורה 

משום שאנו הופכים לאנשים מקצועיים יותר. במסגרת תפקידי החדש כסגן הנשיא האחראי 
על אירופה אני עובד קשה על מנת לאפשר לכל סניפי Forever והמשווקים להפיק תועלת 

מהתפתחויות אלו וכל מה שלמדנו לאורך כל הדרך. העתיד עבור Forever ישראל מזהיר. עדיין 
קיים פוטנציאל גדול שטרם מומש. על מנת להפיק תועלת מפוטנציאל השוק הענקי הזה אנו זקוקים 

ל- FBOs המוכנים ללמוד ולהתאים את דרך העבודה שלהם. בעלי עסקים שאינם מפחדים מכך 
שהתפתחויות עשויות לקרות במהירות גדולה יותר בשנים הבאות בהשוואה לשנים שחלפו. אין עדיין 

משווקים פעילים רבים כאן, כך שהפוטנציאל רחוק מלהיות ממומש. השאיפה הכוללת שלנו היא 
להכפיל את המכירות של החברה שלנו. החזון שלי הוא שישראל תהיה מסוגלת לייצר לפחות כמות 
מכירות פי 5 יותר ממה שקיים כיום, פשוט משום שהוכחנו בארצות אחרות שהדבר אפשרי! דמיינו 

שהעסק שלכם יהיה גדול פי 5 ממה שהוא היום. המשמעות לכך תהיה שסייעתם לכמות גדולה פי 5 
יותר של אנשים עם המוצרים שלנו ועם הזדמנות ההכנסה שלנו. כאות תודה על 

הסיוע לאותם אנשים ול-Forever, ההכנסה שלכם בחברת Forever תגדל 
פי 5 ממה שהיא כיום. אני מתערב שהמשפחה שלכם תעריך זאת מאוד!

ישראל ו- Forever  הולכים יחד שנים רבות. Forever פתחה 
את שעריה בישראל כבר בשנת 1996, כ- 18 שנה לאחר פתיחת 

משרדי Forever בארה״ב. אני נכחתי רק ב-10 השנים האחרונות 
. Forever לצמיחתה של חברת

 Forever ישראל, 
עתיד חדש בפתח! 

פיטר בוטס
סגן נשיא אירפה
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המקצוע האזרחי הראשון שלי היה בעולם התעופה. עולם מורכב, מאתגר 
ומעניין. לאחר שלמדתי את הצד הטכני והמעשי, הבנתי שכדי להפוך למומחה, 

אני חייב ללמוד שיעורים נוספים...

האדם שמולך  Forever ישראל, 
עתיד חדש בפתח! 

החברה ולהוביל אותם לעצמאות אמיתית. כמו כן, עליי להקשיב 
לקשיי חברי הקבוצה שלי ללא שיפוטיות ולעזור להם להתגבר על 

קשיים גם אם בעיניי אולי הם נראים כלא משמעותיים אבל עבורם 
מאד עקרוניים. אחד מהעקרונות שמנחים אותי לאורך כל הדרך זה 

לא לבחון את הרווח האישי המיידי שלי אלא את הרווח של זה שמולי – 
הלקוח או בעל העסק!  זה בונה עסק מאד חזק.

לא אני המצאתי את דרכי הפעולה הללו, כבר נאמרו ע״י חכמים 
לפני אלפי שנים והן בשימוש ברחבי העולם, בעיקר על ידי המנהיגים 
הבולטים של Forever. "עזרה הדדית", "מה ששנוא עליך אל תעשה 

לחברך" ו -"אין דבר העומד בפני הרצון" הם רק חלק מהכלים.
אם באמת נאמץ את דרכי הפעולה הללו יהיה הרבה יותר קל להגיע 
למטרה שהציב בפנינו נשיא החברה, מר גרג מוהן והיא: להכפיל את 

!2X -Forever  המחזור של

בהצלחה!

והשיעורים הללו היו סביב שילוב האדם והמכונה אבל בעיקר סביב 
האדם. מהר מאוד הבנתי שאם אני רוצה באמת להצליח אני חייב 
ללמוד להיות סבלן. ישנם תהליכים שאי אפשר להאיץ, הם קורים 
בקצב שלהם. למדתי לעבוד בצוות, ובנוסף, אם אני רוצה להגיע 

לרמות גבוהות, אני חייב ללמוד להנהיג צוות. התובנות שרכשתי שם 
משרתות אותי עד היום.

קל מאד להגיד לאנשים מה לעשות, אבל האמירה לא משרתת את 
המטרה אם אין רצון או יכולת מהצד השני. קל מאוד לדבר אל וקשה 

שבעתיים להקשיב ל... זה פשוט לשפוט וקשה שבעתיים להכיל. ולכל 
אחד יש את הקצב שלו )וזה כולל אותי(.

כשפגשתי את Forever הבנתי שכמשווק בעל עסק, אני יכול ליישם 
את כל התובנות הללו לטובתי. להקשיב לצרכי הלקוחות שלי ולענות 

על הצרכים שלהם עם המוצרים הנהדרים של החברה ועל ידי כך 
להפוך אותם ללקוחות חוזרים לשנים רבות. זה עוזר לי לשמור על 

מחזור קמעונאי יציב במשך שנים. אני יכול לעבוד עם בעלי העסקים 
החדשים שלי ולעזור להם כפי שהם זקוקים ולא רק איך שמתאים 

לי. לעבוד איתם ועבורם כדי לעזור להם לצמוח במערך השיווק של 

אודי ראב"ד
מנכ"ל  Forever ישראל



Forever | מגזין יולי 2017

 FBO 6 | להיות 

תקופת החגים ממש מעבר לפינה! זמנים בהם אנחנו מביאים מתנות למפגשים 
המשפחתיים ולחברים. ולא רק אנחנו, גם חברינו ובני משפחותינו מביאים מתנות.

וכמו תמיד, קיימת התלבטות איזו מתנה מיוחדת להביא. וכאן Forever באה לעזרתנו 
עם מוצרים שאינם נמכרים על המדף ולכן מיוחדים עבור אנשים רבים.

הציעו ליקיריכם וללקוחותיכם לרכוש מתנות ממיטב מוצרינו שיחזקו את הגוף ויחממו 
את הלב. בנוסף, ניתן לרכוש מגוון שקיות מתנה. מעוניינים לקבל השראה? חפשו את 
חוברת המתנות שלנו שמצורפת חינם לשקיות מתנה. לפרטים נוספים: 03-751-0444

חדש על המדף:
שני פליירים חדשים ניתנים לרכישה
 ״המוצרים הנבחרים״ 
ו-״אלו ורה, הכי קרוב לטבע״
10 ₪ לחבילה של 25 פליירים

חגים ומועדים לשמחה

®®

טהור
דמיינו לעצמכם שאתם חותכים עלה 

של אלו ורה ומשתמשים בג’ל הניגר 

ישירות מהצמח

מוצר הדגל של Forever הינו 
 

ג'ל האלו ורה לשתייה שהוא הדבר 

הקרוב ביותר לדבר האמיתי!
יש ברשותנו פטנטים רבים לשימור ג׳ל 

 
האלו ורה בשלמותו )ייצוב(, אשר מבטיחים 

לכם מוצרי בריאות וטיפוח על בסיס 

 
אלו ורה באיכות הגבוהה ביותר.

הבטחת האיכות 

הגבוהה ביותר

בהיותו הראשון מסוגו אשר קיבל היתר מהמועצה 

הבינלאומית למדעי האלו ורה, ג׳ל האלו ורה שלנו 

מספק את היתרונות המדהימים של אלו ורה, 

 
בדיוק כפי שהטבע ייעד אותו להיות.

מוצרי האלו ורה שלנו היו הראשונים שקיבלו את חותם האישור 

מהמועצה הבינלאומית למדעי האלו ורה, עבור כמות הג׳ל והטוהר שלו. 

כמו כן מרבית המוצרים שלנו קיבלו  אישור ״למהדרין״ ואישור חלאל. 

/ForeverIsraelHQ
www.flp

il.com

FBO:

לקבלת מידע נוסף:

חותמת
הארנב

Forever קיבלה את חותמת ״הארנב״ בזכות אהדתה כלפי בע״ח. 

אתם יכולים להיות בטוחים שאף אחד מהמוצרים שלנו  לא נוסה על 

בעלי חיים בשום שלב בתהליכי הייצור, ואין אנו משתפים פעולה עם 

אף מעבדה המבצעת ניסויים בבעלי חיים. 

100% אחריות ללקוח ל-30 יום ללא תנאי.

לספוג חומרים מזינים מהמזון שאנו אוכלים למחזור הדם, ובמקביל לאלו ורה יש יכולות טיהור טבעיות שמסייעות למערכת העיכול תמיכה בעיכול בריא 
לעודד התפתחות של חיידקים ידידותיים.

ולפיכך שומר על בריאות העור ועל יכולתו לבצע תפקידים חיוניים ג’ל האלו ורה מספק את החומר החיוני המזין את תאי הבסיס השפעה על העור 
ביתר יעילות – כמו גם להיראות נפלא!

ואנטי דלקתיים המסייעים רבות לאנשים הסובלים מתסמינים אלו.בין החומרים שזוהו באלו ורה נמצאים כמה חומרים משככי כאבים אפקט משכך כאבים ואנטי-דלקתי 

ברזל, כרום, מגנזיום, מנגן, נחושת ואבץ, הוא מכיל גם ויטמינים חלק מהמינרלים המצויים באלו ורה כוללים סידן, נתרן, אשלגן, מקור מצויין לויטמינים ולמינרלים 
מקבוצה A B, C, E וחומצה פולית.

01

02

03

04

משקאות האלו ורה
הטבעי ישירות מתוך העלים עצמם, הכנסתו למעבד מזון ושתייתו.ורה שלנו, במילים אחרות, שתיית ג'ל האלו ורה שלנו זהה לאיסוף הג'ל  ג'ל אלו ורה מיוצב ב- 100% הוא המרכיב הראשוני במשקאות האלו 

הנה כמה מהסיבות שיגרמו לכם להתאהב במשקאות האלו ורה שלנו:

 יש ברשותנו פטנטים רבים לשימור ג׳ל 
לכם מוצרי בריאות וטיפוח על בסיס אלו ורה האלו ורה בשלמותו )ייצוב(, אשר מבטיחים 

באיכות הגבוהה ביותר.

הבטחת האיכות 
הגבוהה ביותר

מוצרי האלו ורה שלנו היו הראשונים שקיבלו 
את חותם האישור מהמועצה הבינלאומית 

למדעי האלו ורה, עבור סמיכות וטוהר. 

  www.flpil.com

FBO:
לקבלת מידע נוסף:

חותמת
הארנב

בעלי חיים בשום שלב בתהליכי הייצור, ואין אנו משתפים פעולה עם אתם יכולים להיות בטוחים שאף אחד מהמוצרים שלנו  לא נוסה על Forever קיבלה את חותמת ״הארנב״ בזכות אהדתה כלפי בע״ח. 
אף מעבדה המבצעת ניסויים בבעלי חיים. 

100% אחריות ללקוח ל-30 יום ללא תנאי.

/ForeverIsraelHQ

מרבית המוצרים שלנו קיבלו  אישור 
 )KL ״למהדרין״ )מסומן בעלון באותיות

ואישור חלאל. 

המוצרים
הנבחרים



עושים שינוי
Forever הייתה עדה בשנים האחרונות 

לצמיחה שלא הייתה כדוגמתה בבריטניה, 
מה עומד מאחורי צמיחת שיא זו?

 אין ספק שהמודעות לכל נושא הבריאות 
והשמנת היתר עלתה, כמו גם אחוז 

האוכלוסייה המזדקנת המחפשת דרך 
להישאר בריאים ופעילים. משמע, קיימת 
 .Forever דרישה הולכת וגדלה למוצרי
היינו עדים גם לשינויים הדמוגרפיים של 

בעלי העסקים ב-Forever אנגליה במהלך 
השנים האחרונות: הצטרפו יותר אנשים 

צעירים, בשנות ה-20 וה-30 לחייהם אשר 
מפתחים עסקים משמעותיים. בעלי עסקים 

אלו מרגישים מאוד בנוח עם המדיה 
החברתית, שם הרעיון של שיתוף והמלצה 

מהווה בסיס לפלטפורמות אלו. דבר זה 
מפתח את אפשרויות הגיוס שלהם, לא רק 
ברחבי בריטניה אלא בכל העולם, ועסקים 

נבנים במהירות גדולה הרבה יותר כתוצאה 
מכך. ולבסוף, מספר גדול יותר של אנשים 

מחפשים דרך לבנות עסק עצמאי משלהם, 
חלקם אינם רוצים להיכנס לעולם התאגידים 

ואחרים, בעקבות המיתון הכלכלי האחרון, 
מרגישים חסרי ביטחון במקום העבודה. 

אנשים מחפשים דרך להשיג יותר שליטה 
על הגורל שלהם ואיזון בין חייהם הפרטיים 

למקום עבודתם.

שנת השיא 
הזינוק הגדול של Forever אנגליה היה 

במהלך שנת 2015, בשנה זו נעשו קרוב ל- 
900,000 הזמנות של מוצרים. החברה צמחה 

ואיתה גדל הצוות במשרדים הראשיים שבוורוויק 
במידה ניכרת, והתרחב מ-50 ל-170 איש.

 
 הישגי שיא

 מספר ה-FBOs שחצו את הבמה בדובאי על 
מנת לקבל את בונוס היו״ר בכנס הגלובלי 

אשר התקיים השנה הגיע ל-108, כאשר 
בעלי עסקים קיבלו יחד יותר מ-4.5 מיליון 

דולר. חברת Forever הבריטית מאוד 

גאה באלפי העסקים אשר מחזורם העסקי 
האישי עולה על 4CC ועשרות אלפים נוספים 

אשר נהנים מהמוצרים ומשרתים מספרים 
עצומים של לקוחות חוזרים.  חברות שיווק 

 Forever רשתי רבות אחרות מסתכלות על
בתור דוגמה לחברה בעלת הניסיון הטוב 

ביותר ובעלת המנהיגות הטובה ביותר. 
אירועי ה-Success Day שלנו עברו לזירות 

גדולות יותר המאכלסות את כל אלפי 
האנשים המגיעים לכל אירוע. הכנסים 

שלנו מתקיימים בזירות המפורסמות ביותר 
 NEC's Genting -בבריטניה כולל את ה

שבברמינגהם וה- ExCel שבלונדון. תכניות 
ההכשרה של Forever המוצעות לבעלי 

העסקים שלה ידועה כראשונה במעלה, עם 
מספר הולך וגדל של נרשמים. אנו מקיימים 
״כיתות אומן״  בכל רחבי בריטניה - מפגשים 

אלו נחשבים לאירועים מבוקשים שכל 
הכרטיסים אליהם אוזלים במהירות רבה.

 עם כל כך הרבה אנשים חדשים המצטרפים 
אלינו, וכל כך הרבה סיפורי הצלחה גדולים 

שנותנים להם השראה, העתיד ניראה מזהיר!

Forever | מגזין יולי 2017
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מאת: בוב פארקר, מנכ״ל Forever בריטניה, אירלנד ואיסלנד

קשה להסיר מבט מ-Forever אנגליה! צמיחתה מעוררת 
התפעלות. בשנת 2015 מכירות מוצרי Forever זינקו ב-70% 

והגיעו לשיא של 120 מיליון ליש״ט. ביקשנו מבוב פארקר, מנכ״ל 
Forever אנגליה, לספר לנו קצת יותר על ההישגים שלהם.

אנגליה  שוברת 
שיאים

®®

טהור
דמיינו לעצמכם שאתם חותכים עלה 

של אלו ורה ומשתמשים בג’ל הניגר 

ישירות מהצמח

מוצר הדגל של Forever הינו 
 

ג'ל האלו ורה לשתייה שהוא הדבר 

הקרוב ביותר לדבר האמיתי!
יש ברשותנו פטנטים רבים לשימור ג׳ל 

 
האלו ורה בשלמותו )ייצוב(, אשר מבטיחים 

לכם מוצרי בריאות וטיפוח על בסיס 

 
אלו ורה באיכות הגבוהה ביותר.

הבטחת האיכות 

הגבוהה ביותר

בהיותו הראשון מסוגו אשר קיבל היתר מהמועצה 

הבינלאומית למדעי האלו ורה, ג׳ל האלו ורה שלנו 

מספק את היתרונות המדהימים של אלו ורה, 

 
בדיוק כפי שהטבע ייעד אותו להיות.

מוצרי האלו ורה שלנו היו הראשונים שקיבלו את חותם האישור 

מהמועצה הבינלאומית למדעי האלו ורה, עבור כמות הג׳ל והטוהר שלו. 

כמו כן מרבית המוצרים שלנו קיבלו  אישור ״למהדרין״ ואישור חלאל. 

/ForeverIsraelHQ
www.flp

il.com

FBO:

לקבלת מידע נוסף:

חותמת
הארנב

Forever קיבלה את חותמת ״הארנב״ בזכות אהדתה כלפי בע״ח. 

אתם יכולים להיות בטוחים שאף אחד מהמוצרים שלנו  לא נוסה על 

בעלי חיים בשום שלב בתהליכי הייצור, ואין אנו משתפים פעולה עם 

אף מעבדה המבצעת ניסויים בבעלי חיים. 

100% אחריות ללקוח ל-30 יום ללא תנאי.



לונדון

בירמינגהם

לון
מ
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ואלו שמות המשווקים שעמדו באתגר האישי, אשר יוביל אותם לכנס באנגליה 
ולמפגש הדרכה עם מנהיגים מקומיים*     

ההצלחה קוראת לכם

ענת הירש
אווה ודר' יוסף שבתאי

עטרה גולדשטיין
מלכי לנגזם

אולגה שרייבר
סימה מואס
אפרת ויצמן 

הודיה פיין
שמרית דוד )+בונוס על צירוף ר"צ(
נחמה מאיר )+בונוס על צירוף ר"צ(

תמר סלה

אורה טובי
טליה גמליאל

צופיה בן הרוש

 שלי ואלי דניאל
)+בונוס על צירוף ר"צ(

הדסה בן ארי
 סוזאן כואג'ה 

)+בונוס על צירוף ר"צ(

רמה 2רמה 1

רמה 3

400
+

800
+

* הרשימה מבוססת על  ״הצהרת עמידה באתגר״ שהעבירו אלינו 
המשווקים עפ״י בקשתנו, עם  פרטי המשווקים שצרפו בזמן האתגר 

זוהי תמיד זכות לפגוש בעלי עסקים מרחבי העולם ואני מצפה בכיליון 
 Success-עיניים לקבל בברכה את החברים שלנו מישראל לכנס ה

Express באנגליה. בכנס שלנו בספטמבר תשמעו עדויות מרגשות, 
תקבלו מידע על מוצרים ותעברו הדרכות ייחודיות. אני בטוח שתיהנו 

מכל רגע ואני יודע שהצוות במשרדינו בלונגברידג׳ מנור ובעלי העסקים 
ב-Forever בריטניה נרגשים להפגש ולשתף רעיונות עסקיים וסיפורי 

הצלחה. אני מצפה לראות אתכם בקרוב!

בוב פארקר, מנכ״ל Forever בריטניה, אירלנד ואיסלנד  



לונדון

בירמינגהם

לון
מ
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לזוכים באתגר האישי וגם לאלו שיבחרו להצטרף אליהם צפוייה חוויה מרגשת: 
נסיעה לכנס Success Express אשר יתקיים בספטמבר בבירמינגהם שבאנגליה.

חכו, זה לא הכל! הכנס הוא רק חלק מהחוויה. יצרנו חבילה הכוללת חמישה ימים בהם נבקר במשרדי Forever הידועים 
ביופיים, נבקר באתרים שונים ועוד מגוון הפתעות! בנוסף לכנס, לזוכים באתגר תהיה אפשרות להשתתף ביום הדרכות 

שיעבירו טובי המשווקים באנגליה )בתרגום סימולטני לעברית( 

המחירים עשויים להתייקר בהתאם לשינויים בעלויות הטיסה או הלינה, לכן מומלץ להזדרז ולהרשם בהקדם.
המחירים המוצגים כאן הם לפני קיזוז דמי הזכייה לעומדים באתגר.

עצירה בדרך...

ביקור במשרדי 
Forever

עלות החבילה לאדם בחדר זוגי: 3300 ₪  
עלות החבילה לאדם בחדר יחיד: 4600 ₪  

13/9/2017
מגיעים ללונדון וממשיכים 

לבירמינגהם )עצירה בדרך( 
14/9/2017

יום אימונים לזוכים באתגר
15/9/2017

טיול
+ ביקור במשרדי Forever אנגליה

16/9/2017
SUCCESS EXPRESS

17/9/2017
חוזרים לארץ דרך לונדון



אם נסתכל על האנשים המצליחנים בעולם ונחקור את התנהגותם במטרה ללמוד 
מהו הגורם להצלחתם, אנחנו לעתים נדירות ניראה שמדובר בדבר אחד פורץ דרך 

שמבדיל אותם מכלל האוכלוסייה.

לצד הרגלים אלו, ישנם 7 הרגלים אישיים שלי שאני מבחינה 
שמצליחנים רבים עושים בהם שימוש, והייתי רוצה להמליץ לכם לאמץ 

אותם גם כן.

1.    תכננו את הזמן שלכם

להתעורר וללכת עם הזרם לא יביא אתכם להישגים גבוהים במידה ואתם 

מעוניינים בהצלחה של ממש.
אני ממליצה על בנייה של תוכנית כללית הכוללת את מה שהייתם רוצים 

מאוד ליצור ולהגשים ב-12 החודשים הבאים, ולאחר מכן להביט על כל 
חודש וחודש על מנת לחשוב על מה עשוי להיות חשוב במהלך אותו פרק 
זמן. יתכן ותעבדו לקראת השגת תמריץ המגיע בחודש מסוים, או שיתכן 
ואתם יודעים שאתם מתכננים לצאת לחופשה, לכן עליכם לתכנן מראש 

מתי עליכם לספק תמיכה לצוות שלכם.

מעקב אחר ההתקדמות

ללמוד מטעויות

בילוי זמן עם האנשים הנכונים

שמירה על איזון נכון בחיים

כתיבת מטרות ויעדים

מחשבה לטווח הארוך

להחמיא לאחרים

להיות עם תשוקה בוערת

לפעול מתוך מחויבות והתלהבות 

ללמוד, להשתפר, לקרוא בכל יום

לקחת סיכונים

להתמודד היטב עם בעיות

להיות צנועים

לשתף מידע ונתונים

למעשה, במרבית המקרים מדובר בשילוב בין גורמים רבים – הרגלים יומיומיים קטנים, שכשמצרפים אותם יחד יוצרים 
השפעה חיובית כוללת. דמיינו שהיינו משווים את ההרגלים היומיומיים שלכם לאלו של אחד מהמודלים שלכם לחיקוי- 

האם הם היו נראים זהים או האם יימצאו קווי דמיון ביניהם? או שמא היה שוני מוחלט? אם נבחן צורות התנהגות יום יומיות 
המניעות אנשים שונים להצלחה, ישנם מספר הרגלים שחוזרים על עצמם פעם אחר פעם:

Forever | מגזין יולי 2017
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7 הרגלים כבסיס למצליחנות 
ניק פיג׳ן , בעלת תואר שני בפסיכולוגיה חיובית, מאמנת להצלחה גלובלית. 

www.niycpidgeon.com :אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלה



 ברגע שהגדרתם את התכנית השנתית שלכם, זה הזמן להסתכל על 
החודש הקרוב. מה הייתם רוצים במיוחד ליצור בחודש הזה? 

באפשרותכם להציב מטרה שתסייע להמריץ אתכם לאורך הדרך.
ואז מגיע התכנון השבועי... תכנון השבוע שלכם הוא גורם בסיסי להצלחה. 

באמצעות הגדרת התוכניות שלכם והצבתן מולכם אתם מפנים מקום 
במחשבותיכם ומתמקדים במה שחשוב בצורה הרבה יותר יעילה. אני 
תמיד מתכננת הכל, עד לפרטים הכי בסיסיים, לרבות זמני שינה, זמני 

נסיעות וארוחות, אותם לעתים כל כך קרובות שוכחים.
לאחר מכן עליכם להסתכל על המשימות שצריך לעשות, והיכן אתם 

יכולים לשלב אותם בלוח הזמנים שלכם. קחו את השבוע שלכם ופרקו 
אותו לכל יום בנפרד, תכננו את סדרי העדיפויות שלכם עבור כל יום 

בלילה שלפני, זה יעזור לכם להשיג בהירות ולעבוד ביעילות רבה יותר.

2.    פעילות גופנית
כאשר היזם ואיש העסקים הבריטי, סר ריצ'ארד ברנסון נתבקש לתת טיפ 

להגברת היצרנות האישית, הוא ענה בפשטות, "פעילות גופנית". ברנסון 
טען שהשיג ארבע שעות פרודוקטיביות נוספות במהלך היום שלו בימים 

בהם התאמן בבוקר – דבר שאני לחלוטין מסכימה אתו!
האימון שלכם עשוי להראות ולהרגיש כמו מטלה, אולם זה ככל הנראה 

בשל העובדה שאתם מבצעים את האימון הלא נכון. עבדתי כמאמנת 
אישית במשך עשור ולמדתי את החשיבות שקיימת בהפיכת האימונים 

לדבר מהנה. בחרו במשהו שאתם נהנים ממנו, וסביר להניח שתעשו אותו 
הרבה יותר! אפילו הליכה של 20 דקות מפעילה את המוח שלכם ומכינה 

אותו לקראת קליטת מידע.
בפעם הבאה שתרגישו נפילת אנרגיה, או שלא תרגישו בעלי מוטיבציה 

לעבוד בעסק שלכם, צאו להליכה.

3.    קחו תוספי תזונה
אני יודעת שאני מטיפה כאן למשוכנעים, ואתם הרי המומחים במגוון 

התוספים המדהים שלכם, אולם ברצוני להדגיש את חשיבותם של תוספי 
התזונה לתפריט שלכם, ועל ידי כך יצירת פרסום לעסק שלכם ותרגול של 

מה שאתם מעודדים.
בתפריטי המזון המודרניים שלנו חסרים הרבה ויטמינים ומינרלים, 

ובאמצעות אספקת תמיכה לאנרגיה ולבריאות שלכם אתם הופכים 
.Forever -ליעילים יותר בתור בעלי עסקים ב

באופן אישי, אני מקפידה לפתוח את היום עם ג'ל אלו ורה לשתייה, 
פוראור לייט אחרי האימון שלי ובי-פרופוליס בטיסות. וודאו שאתם 

מעניקים לעצמכם את הסיכוי הטוב ביותר להצלחה באמצעות הזנה 
נכונה של הגוף שלכם.

4.    הכרת תודה 
הכרת תודה היא אחד המושגים החזקים והיעילים ביותר שאנחנו חוקרים 

בתחום הפסיכולוגיה החיובית – יש לה את היכולת הן לשנות את דפוס 
החשיבה שלכם, להגדיל את ההצלחה שלכם ולשנות לחלוטין את החיים 

שלכם ברגע.
הכרת תודה אינו מושג חדש, אך מה שחדש היא העדות שיש לנו כעת 

בתחום המדע, התומכת ביעילות שלה.
הכרת תודה מסייעת לכם להרגיש יותר מסופקים, משפרת את הרווחה 

שלכם, מפחיתה לחצים ומסייעת לכם למשוך אליכם הצלחה גדולה יותר. 
פיתחו את הבוקר שלכם בהכרת תודה, סיימו איתה את יומכם, ובמהלך 

כל היום, בכל פעם שאתם זקוקים למעט תמריץ!

5.    שאלו יותר שאלות
חבר שלי שנחשב לאדם מאוד מצליח אמר לי יום אחד, "את יודעת ניק, 

למדתי כל כך הרבה במהלך השנים רק מלשאול שאלות"...
אם אתם לא שואלים שאלות, לעולם לא תדעו, ובמקום לדאוג או לנחש, 

אתם יכולים ללמוד משהו ולהבין קצת יותר באמצעות שאילת השאלה.
ניתן ליישם את זה במהלך אימונים בהם אתם משתתפים, להציג 

שאלות בפני אנשים בעלי דרגה גבוהה משלכם, אנשי הצוות שלכם 
וגם להציג שאלות בפני לקוחות ומועמדים, במטרה לסייע לכם להבין 

יותר לגבי מצבם באותו רגע וכיצד אתם יכולים לסייע להם. 
צאו מהראש שלכם והתחילו לפעול מתוך סקרנות, כמעט כמו של 

ילד, תוך שאתם חושבים על איפה באפשרותכם לשאול שאלה 
שתסייע לצמיחה שלכם ושל העסק שלכם.

6.    התעוררו מוקדם
המצליחנים הגדולים מתעוררים מוקדם בבוקר והולכים לעבודה! הבוקר 
מאפשר לכם כל כך הרבה מרחב וזמן לעשות דברים וללא הסחות דעת. 
אולם, במידה ואתם מתכננים להתעורר מוקדם יותר, אנא וודאו שאתם 
הולכים לישון מוקדם יותר. מחסור בשינה אינו בריא ומעניק לכם מראה 

לא טוב בכלל!

7.    עשו מדיטציה
ללא התוספת האחרונה הזו – מדיטציה, לא הייתה זו רשימה של הרגלי 

הצלחה. שיהיה ברור, במדיטציה אין כוונה לשבת ברגליים שלובות 
כשהעיניים עצומות, ולנסות נואשות לא לחשוב על כלום.  ניתן לתפור 

מדיטציה עבורכם.
אני ממליצה להתחיל עם חמש עד עשר דקות בלבד בבוקר, תוך 

שימוש במדיטציה מונחית אליה אתם מתחברים. באפשרותכם לחפש 
את הטכניקה של הדמיה העצמית הטובה ביותר מתוך מבחר אינסופי 

ב-YouTube. זיכרו, מדיטציה מצריכה תרגול – זוהי הסיבה לכך 
שמתייחסים אליה כאל תרגול מדיטציה!

עשו מאמץ ושחררו את הלחץ מהצורך להיות מושלמים ורק התמקדו 
בקול ובנשימה שלכם. מדיטציה ידועה כאמצעי להפחתת חרדה 

ולחץ, מסייעת בשיפור הקשב והמיקוד שלכם ומסייעת לכם לחשוב 
בצורה בהירה וצלולה יותר. התמידו לבצע מדיטציה כיוון שהתוצאות 

שלה יהיו כדאיות!

במאמר זה קיים מידע רב ורעיונות רבים, ואינני מצפה מכם לצאת 
ולהתחיל ליישם  את כל הדברים כאן ועכשיו. הכוונה שלי היא שתבחרו 

דבר אחד אליו אתם מתחייבים היום, ותתמקדו בהרגל חיובי חדש זה 
כחלק משגרת יומכם.

במהלך הזמן, ההרגל החדש שלכם יהפוך לדבר אוטומטי, וברגע 
שהצלחתם לשלב דבר אחד בהצלחה תוכלו להוסיף הרגלים נוספים.
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7 הרגלים כבסיס למצליחנות 



להיראות טוב יותר. להרגיש טוב יותר.

האם זה מוכר לכם: אתם נהנים 
מהחיים, אוכלים מזון טעים 
ומגוון, ויום אחד מתעוררים 

ומגלים כי יש לכם משקל עודף, 
סוכר גבוה בדם, לחץ דם גבוה 
 ובעיות בריאותיות אחרות...? 

זה מה שקרה לי...
שנים רבות סבלתי מעודף משקל, היה לי לחץ דם גבוה, 
ובשלוש השנים האחרונות התווספה גם מחלת הסוכרת. 

בהתחלה הזרקתי 4 זריקות אינסולין ביום, ולאחר מכן 
עברתי לכדורים – נטלתי 3 תרופות שונות! כל יום! 

מצב הבריאות שלי  לא התאים  לגילי. דיאטות ופעילות 
ספורטיבית תכופה לא הצליחו לסייע לי. ניסיתי מספר 

רב של תוכניות מסובכות ויקרות, אך לצערי אף אחת 
מהן לא נתנה תוצאות מבוקשות.

כשנודע לי על  .F.I.T  - התוכנית של  Forever, לא 
היססתי! החלטתי לתת לה את הסיכוי לתקן את מצב 

הבריאות שלי, והתחלתי למלא באופן מדויק אחר 
דרישות התוכנית. 

כתוצאה מזה רזיתי ב-25 קילוגרם 
 ב-3.5 חודשים 

)המשקל שלי ירד מ-103.7 ק"ג ל-78.7 ק"ג(!

נתוני לחץ הדם השתפרו. רמת הסוכר בדם הגיעה 
לנורמה. הצלחתי לוותר כמעט על כל התרופות נגד 

הסוכרת למעט אחת שאני נוטל בהמלצת הרופא 
במטרת מניעה.

אני ניראה צעיר יותר, מרגיש אנרגטי ונמרץ במשך כל 
היום. המכרים שלי מתלהבים מהשינויים שחלו בי.

אחרילפני
אני ממליץ לכולם להצטרף לתוכנית .F.I.T כי עכשיו אני יודע בוודאות: היא לא רק מנקה את הגוף אלא גם מסייעת בהורדת משקל עודף ומובילה 

ליעדים שהצבתם!
התוכנית תעזור לכם לשכוח מהרגלים מזיקים ותסייע לכם לרכוש הרגלים מועילים, אשר ישפיעו באופן חיובי על ההצלחה בתחומים רבים, למשל- 

בעבודה, ספורט, עסקים, יחסים עם האנשים בסביבה וכיו״ב, וגם תילמדו לתכנן את היום שלך ולחסוך זמן יקר.
עם .F.I.T התחושה שלכם תשתפר ותרגישו הרבה יותר נמרצים ואקטיביים ותשפרו את מצב הבריאות שלכם!!!

בסוף מרץ הרגשתי  "כבד מדי" ומניסיון העבר 
)אני בן 74( ידעתי שכאשר אני עובר את רף 
90 הק"ג מופיעות אצלי בעיות בריאותיות, 
ולפחות שלוש פעמים זה הסתיים באשפוז 

בבית חולים.

 .F.I.T.-נכחתי בסמינר מוצרים ביום השקת ה
זכרתי את הסיפורים, וברגע של חולשה, 

החלטתי שאני מבצע ניקוי רעלים בעזרת 
תוכנית clean 9.  לקחתי בעבר בי פולן 

וגרסיניה ואני שותה 7 שנים ברציפות ג׳ל 
אלו ורה לשתייה ואפילו התנסיתי בשייקים 

עוד קודם. ביום שהחלטתי דאגתי לרכוש 
את המוצרים החסרים לי להשלמת הערכה, 

בנוסף נסעתי לסופר וקניתי את כל הירקות 
המומלצים שאהובים עלי.

מרוב חשש איך "אעבור את תשעת ימי 
ההרעבה" קראתי את כל החוברת פעמיים!

למחרת התחלתי לבצע בהקפדה את ההוראות 
וההדרכה שבחוברת שמגיעה עם הערכה. 

התרשמתי איך כל הערה היא במקומה, כך 
שהיועצת הכי טובה שלי הייתה החוברת. 
רשמתי כחזון בחוברת את המטרה לרדת 

לפחות 5 ק"ג בתוך תשעת הימים! התהליך 
הפתיע אותי- אני לא רעב ואני לומד להכין 

לעצמי אוכל בתנור )סלמון ואמנון( בנוסף למה 
שאני מכיר.

מהשייקים עשיתי חגיגה- בכל בוקר, שייק 

משולב עם ירקות ירוקים שאני אוהב! בערב עם 
תות שדה!

בתום תשעת הימים עליתי למשקל והוא הראה 
ירידה של 6.2 ק"ג.

לחץ הדם השתפר והתייצב על רמה טובה 
מאוד, החשק ללכת ולעלות מדרגות גבר עם 
הימים והשימוש בקלנועית הפך להיות כמעט 

מיותר. 
במקרה הצורך לא אהסס לעשות שוב תשעת 

ימי ניקוי רעלים.
ממליץ לכל אחד להתנסות.

בשבילי זו היתה חוויה.

אברהם שמע

סיפור ההצלחה של ד״ר מרק ז'ולקובסקי
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             רחל עודאני, מנהלת
אני אם לחמישה, הצטרפתי לפני כמעט 4 שנים 
בעקבות מחלת סכרת נעורים שהתגלתה לאחד 

מילדי. הצטרפתי במטרה ליהנות מהמוצרים במסגרת 
המשפחתית. להפתעתי המוצרים עשו פלאים, גם 

לבן שהתגייס ונעזר במוצרים בצורה משמעותית. כך 
הכל התחיל וכבר בחודשיים הראשונים סגרתי ראש 

צוות. תמיד הייתי פעילה בהרבה מעבר ל- 4cc ובחרתי 
ליהנות מתהליך גדילה מדהים. Forever היא מראה לכל ההתנהלות 

שלנו בחיים בכלל, ואני בחרתי "לראות את הדרך". התמודדות עם 
חסמים, כסף, יחסים בין אישיים ונתינה גדולה - כל זה בלי לשלם שכר 

לימוד. עברתי תהליך של למידה וגדילה פנימית, הסתכלות על התוצאות, 
לזהות את ה״איך?״ וה-״למה״ שלי, התמודדות מול "לא" וצמיחה 

מהצלחות. כאם,  הבית הינו ערך עליון מול הרצון והתשוקה לנהל קריירה 
תוך מימוש עצמי, עבורי היה חשוב לשלב בינהם, לכן חשפתי את רצונותיי  
מול בעלי וילדיי. משפחה חשובה לי מכל ובחרתי קודם בה מתוך החלטה 

שאני לא מממשת את הקריירה- שמחה ומאושרת על כך, כי בלי זה לא 
הייתי מאושרת. ללמד את הילדים להביע את הרצון, לשתף, לבקש ולדעת 

להדגיש את היתרונות בהחלטות זה חלק מהלמידה שלי. האהבה לעסק 
פתחה לי עולם של התבוננות פנימית גדולה, אשר כולם ראו וחיבקו. 

כשהחלטתי לעבוד לקראת עלייה בדרגה ועשיתי זאת, הראשונים שקיבלו 
את הבשורה הם הילדים ובעלי, והתגובות ריגשו עד דמעות- ״אמא את 

גדולה״, ״ידענו שתצליחי״... עוד שיעור לחיים לי ולילדיי.  רצון שיוצא מתוך 
הלב הוא כח אדיר להצלחה והשגת המטרה, אוהבת אותי ואתכם. 

מזמינה אתכם "לראות", ללמוד את הדרך שלכם כי כל רצון הוא אפשרי.
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פורצת 
דרך

הצטרפתי לחברה בדיוק לפני שנה. ההחלטה להישאר בבית ולעבוד 
בשיווק רשתי הייתה מאוד קשה, אבל בחרתי להיות עם הילדה שלי כי 

היא יותר חשובה לי, ורציתי שהיא תגדל מול העיניים שלי .
העבודה מאתגרת- כשהצטרפתי לא היה מספיק חומר בערבית, 

הצטרפתי לקבוצה שרובם אינם דוברי ערבית או אנגלית והייתי צריכה 
להתמודד עם שפה שאינה שפת אמי, כך שעבדתי גם כמתרגמת, 

ולא רק זה: בתחילת הדרך הזמנתי מוצרים לכל הקבוצה שלי ונהגתי 
לקחת את המוצרים עבורם, כי הם לא ידעו איך להתמודד, אבל 

בינתיים הם למדו ומתמודדים עם זה היטב.
כאמור, ההתחלה הייתה מאוד מאוד קשה ... אך סימנתי לי למטרה 

להיות הראשונה שמגיעה לדרגת מנהלת מהמגזר שלי, ואני כה גאה 
בעצמי על כך שהשגתי את זה !

הבנתי… עבדתי… קבלתי.
Forever זה הרבה מעבר למכירות, זהו עסק. אתם בונים חברה 
משלכם וצריכים לבחור שותפים רציניים וחרוצים. אתם צריכים 

לשמור על עסק יציב ומוצלח כל הזמן.
סוד ההצלחה שלי הוא לא להפסיק לחלום... 

אני מודה לכל האנשים שעזרו לי להגשים את חלומותיי עד כה: לבעלי 
היקר, לאווה שבתאי החונכת שלי, לקבוצה שלי ולהורים שלי.

ותודה לכם Forever על כל האהבה והשמחה שאתם נותנים לנו!

מימונה עאסי, מנהלת

ההתחלה הייתה קשה, אך סימנתי לי 
למטרה להיות הראשונה שמגיעה לדרגת 

מנהלת מהמגזר שלי, ואני כה גאה 
בעצמי על כך שהשגתי את זה .

הידעת?
80%

המשמעות של להיות בעלים של עסק 
גלובלי ב- Forever היא האפשרות 

לבנות את העסק שלכם ביותר מ-80% 
ממדינות העולם. 



             שלי דניאל, ראש צוות בכיר
דרגת ראש צוות בכיר בשבילי היא חולייה אחת מתוך מערך 

דרגות שאגיע אליהן עם חברת Forever. אין ספק שזה 
מרגש להשיג את היעד הראשון ומחזק אותי להמשיך. 
מהרגע שהחלטתי שאני רוצה לבנות עסק עם חברת 

Forever, היה לי ברור שאני צריכה להיצמד לחונכת שלי, 
זמירה מרון ולעבוד לפי מפת היעדים שהציבה לי. מהר 

מאוד הבנתי שאני צריכה להיות עם נכונות ללמידה ולהיות המאומנת 
הטובה ביותר. זה מה שעזר לי לעמוד ביעד הראשון. למשווקים החדשים אני 

אומרת: אין טעם להמציא את הגלגל. הדרך הטובה ביותר להגיע להישגים 
.Forever זה לעבוד לפי מעגל ההצלחה של חברת

             עדי יוספי, ראש צוות
"והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו 
ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח" )תהילים א'(

תודה רבה למי שאמר והיה עולם ישתבח שמו לעד 
שמכוון אותי ופותח את ידיו הרחבות בשבילי ובשביל 

משפחתי. התמדה ואמונה הובילו אותי להצלחה. 
התקדמתי בזכות שהאמנתי שאצליח גם כשהיה קשה 

 Forever-וכשסביבי לא הייתה תמיכה, ידעתי, האמנתי בעצמי ובמה ש
נותנת לי כדי לגדול, לצמוח ולעשות את מה שאני אוהבת.

בזכות רחל עודאני, החונכת שכיוונה אותי ל-"התמדה התמדה התמדה" 
הצלחתי! והדרך עוד לפניי, לעלות ולהצליח.  אמן.

            לאה דרעי, ראש צוות

עליתי בחודש אפריל לדרגת ראש צוות. כשהחלטתי שאני רוצה להגדיל 
את העסק שלי ו׳לסגור דרגה׳, הבנתי שהדבר הראשון שאני צריכה הוא 

להיות מאוד ממוקדת והדבר השני- לאתגר את עצמי ולהתגבר על כל מיני 
פחדים ומחסומים שעצרו אותי מלהתקדם. עשיתי זאת בעזרת החונכת 

המדהימה שלי, וגיליתי שהרבה מהדברים שהפחידו אותי אני למעשה 
אוהבת לעשות.

התחלתי במינימום 5 שיחות צירוף ביום, והשקעתי הרבה זמן במשווקות 
׳התותחיות׳ שלי! )ועוד משקיעה(. 

המסר שלי למשווקים החדשים "יגעת ומצאת תאמין"- מי שרוצה מצליח! 
אבל חשוב להקשיב לחונך ולא לחפש קיצורי דר...
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סוזן כואג'ה, מנהלת 

אני גרה בלוד, בת 38 ואם לשלושה ילדים. במקצועי אני מהנדסת 
אלקטרוניקה. הצטרפתי ל-Forever במארס האחרון. קניתי  מוצרים 
ונתתי לכמה חברים שלי. אחרי שהם הבחינו בתוצאות, הביקוש הלך 
וגדל, במיוחד כשהביקוש למוצרים על בסיס טבעי במקום כימי צמח 

בסביבה שלי. החלטתי להירשם כבעלת עסק ב-Forever ולפרסם 
את כל המידע לכל החברים שלי ולכל מי שסומך עלי ויכול לתת אמון 

במוצרים עליהם אני ממליצה. אין מוצר שמוכר את עצמו לבד, אבל 
את המוצרים של Forever קל למכור כי זה מצליח ורואים תוצאות.

אין הדרך סוגה בשושנים... גם אם אני עייפה אני עובדת קשה במשך 
שעות ארוכות וממשיכה לפרסם מודעות ולהציע את העסק למי 

שמעוניין להיות שותף שלי בדרך החדשה הזו.

ב-Forever קיבלתי כלים המאפשרים לי לעמוד ולדבר בפני קהל, 
עברתי אימוני מכירות, אני לומדת כיצד לחזק את המסר שאני 

מעבירה וכיצד לערוך אירועים מיוחדים. החברה ועמיתיי המשווקים 
מתמידים לעדכן אותי במידע שיווקי, לגבי מוצרים חדשים ואירועים 

שונים. החלק המאתגר ביותר בעבודה הוא שלכל משווק בקבוצה יש 
אישיות שונה ותלונות או אתגרים מסויימים שצריך לטפל בהן תמיד 
באופן מקצועי. זה משאיר אותי דרוכה. החלק המהנה בעבודה עם 
Forever זה לצפות במשווקים מתקדמים בסולם הדרגות בזכות 
התמיכה שלי, מה שמחזק את ההבנה שהחינוך שניתן לי במטרה 

לשכפל הלאה את העסק - עובד. 
תודה לאל שהגעתי לשלב הזה עם סבלנות ורצון טוב. אני אוהבת את 

העסק, אוהבת את הצוות ב-Forever ללא יוצא מן הכלל, אוהבת 
לעזור ללקוחות הוותיקים ולחדשים כי אכפת לי מהלקוח לפני 

המחשבה על רווח.  
Forever זה פשוט העסק היפה ביותר עלי אדמות.

ב״ה

רואה 
תוצאות

אני לומדת המון כבעלת עסק עצמאי 
ומהעבודה עם צוות המשווקים שלי. 
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