
#MyForeverPromise
אני, _________________________)שם(, מתחייב/ת בכל לבי להשתתף באתגר זה מכיוון 

 שאכפת לי מהעסק שלי ואכפת לי מ - Rise Against Hunger / עזר מציון 
עקב זאת אני מתחייב/ת לעשות כל מאמץ כדי להשיג את המטרה הבאה:

אני מתחייב/ת להשיג זאת בין ה-1 בינואר ל-31 במרץ 2018.

אני מתחייב/ת גם להיות פעיל ברמה של 4CC במהלך חודשי האתגר.

אם לא אצליח להשיג את המטרה, אסכים לתרום ל - Forever Giving / עזר מציון בסך ____₪

הידיעה שתרומתי תעשה משהו טוב לאנושות תשפר מאוד את הרגשתי באופן מיידי!

עם זאת, במידה ואשיג את מטרתי, חברי ה - FBO )המאשר את הבטחתי זו( יזכה אותי ע"י תרומה 
ל - Forever Giving / עזר מציון .

ברור לי שהשגת המטרה הזו דורשת פעולה ממשית, לדבר עם הרבה אנשים חדשים בכל יום 
ולהצטיין במה שאנו אוהבים לעשות: לקדם את ההזדמנות ש -  Forever מציעה.

לא אוותר עד שאשיג את מטרתי, אפילו אם אצטרך לעבוד עד הדקה האחרונה 
של ה- 31/3/2018

אני מתחייב/ת!

הוראות להצבת מטרות: 
אתם חופשיים להציב מטרות לעצמכם, אבל חייבת להיות להן השפעה על כמות ה-‘new business CCs’ שלכם, כלומר צירוף משווקים בכירים חדשים. הכוונה היא 

ל-CC המגיעים מצירוף אנשים חדשים וה-CC המיוצרים על-ידם לאחר שנרשמו )רכישה, מכירה וצירוף אנשים חדשים(. 
זכרו, הדרך המהירה ביותר לצבירת new business CCs היא חניכת כמה שיותר אנשים חדשים ולעזור להם לבנות את העסק שלהם.  זו הסיבה שאנחנו מייעצים 

לכם פשוט להעתיק את הדרישות של אחת מרמות הפרס המוסברות במסמך זה בתור המטרה האישית שלכם. זה פשוט וגם מתגמל. הגבירו את השאפתנות שלכם 
ולכו על זה!

אז למה להשתתף באתגר העולמי הזה?
הוא קצר ועוצמתי

שלושה חודשים בלבד של עבודה מאומצת יותר יניבו לעסק שלכם 
הכנסה שתגרום ל-2018 להתחיל עם תנופה.

הוא מהנה
זהו אתגר גלובלי, ומשמעות הדבר שאינכם נמצאים בו לבדכם! צוותו 

עצמכם ל- FBO נוסף כדי שיהיה לכם אחריות משותפת, וחבר זה ידע 
 FBO-אילו מטרות הבטחתם להשיג עד 31/3/2018, הם בתורם יתחברו ל

נוסף עד שכולם יהיו מחוברים, ובסופו של דבר נבנה רשת כלל-עולמית 
של FBOs שכולם נחושים להשיג את מה שהציבו לעצמם- להתחיל את 

2018 בתנופה!

הוא עובד
הבטחה שלכם עליה אתם חותמים מול מישהו אחר, שבצידה פרס עם 

מצליחים וקנס עם נכשלים, היא כלי פסיכולוגי עוצמתי ומוכח. היא חזקה 
הרבה יותר מ"החלטות לשנה החדשה".

הוא למען מטרה חשובה
אם מסיבה מסוימת לא תצליחו להשיג את מה שהבטחתם, נבקש 

 Rise Against כדי להועיל ליוזמת Forever Giving-מכם לתרום ל
Hunger או לחלופין תתרמו ל-״עזר מציון״. עם זאת, אם תצליחו להשיג 
את המטרה שלכם, אנו מצפים מחברכם לתרום בשמכם. כל התרומות 

ל-Forever Giving יאפשרו לנו לקדם את המטרה ש-Forever הציבה 
 Rise Against לעצמה:  לשלם על 5 מיליון ארוחות ולארוז אותן עבור

 Hunger במשך השנתיים הקרובות! 
 forever-giving.org דרך Forever Giving– איך תורמים ? ל

ami.org.il :ולארגון ״עזר מציון״ דרך האתר

סיפוק גדול
עם יצירת עסקים חדשים וייצור CC נוספים, תראו כמובן עלייה בהכנסות 
שלכם, אבל אל תשכחו, Forever מתגמלת הישגיות! תוכלו לקבל הכרה 

ב-Success Day, פריט אספנות של יום השנה ה-40 או השתתפות 
ב-Success Day לאדם אחד באחת ממדינות אירופה )בהתאם לתקציב 

שיקבע בהמשך(, כך שכדאי בהחלט לעשות את המאמץ הנוסף!

Flying Startאתגר עולמי

מדינה: ______________

תאריך: _____/____/___

_____________________ :FBO מספר

חתימה: _________________________

שם בכתב ברור: 
_______________________________

מספר FBO של החבר המאשר: 

______________________________

חתימה שלו/שלה: 
______________________________

שם בכתב ברור: 
______________________________


