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הערכה לבית ומארז  Every Dayבריא ,חסכוני ויעיל
אווה שבתאי ורוברט יונג  -סיפור אישי
הרגע בו הקסם מתחיל  -נחמה מאיר ,מנהלת בכירה חדשה

עשו לנו לייקfacebook.com/ForeverIsraelHQ :

הצטרפו לרשימת התפוצה באתר הבית שלנוflpil.com :
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המנהיג
שבך
מומחי הישרדות מעריכים
כי האדם הממוצע יכול
לשרוד כיומיים בקור האכזרי
ובתנאים הקשים של הרי
האנדים.

מנהיגים ,נאלצו להפוך למנהיגים ".הצהרה
רצינית זו מושרשת במשהו עמוק בהרבה .לכל
אחד ולכל אחת יש את היכולת לקבוע את
גורלם; לכל אחת ולכל אחד יש את היכולת
להנהיג.

ננדו פראדו ו 16 -מחבריו
ועמיתיו לקבוצה שרדו
במשך  72ימים כשהמטוס
שלהם התרסק בשנת
 .1972ההתגברות מעוררת
ההשראה על סדרת אירועים
שהתרחשה לאחר מכן
חושפת את כוחה האמיתי
של המנהיגות.

סיפורו של ננדו והעסק של  Foreverמלמד
אותנו שמנהיגים מתהווים ולא נולדים .ישנם
אנשים רבים בחיינו ובעסקים שלנו אותם
אנחנו מעריצים ,אשר נראים כמו מנהיגים
מטבעם .נראה שהמדריכים ,החונכים,
החברים ובני המשפחה האלה יודעים את
התשובות ומנהיגות היא דבר טבעי עבורם.
אני לא אשקר ,אכן יש כאלה שעבורם היא
טבעית יותר .אבל ,במצב כמו זה של ננדו ,שבו
כל המנהיגים נעלמו כהרף עין ,יכולתם של
אחרים לצמוח טומנת בחובה אמת עמוקה
יותר :ישנו מנהיג בכל אחד מאתנו.

"זהו כנראה אחד מסיפורי המנהיגות
המדהימים ביותר בעולם ",אמר ננדו כאשר
נאם בפני קהל של  12,000אנשים בכנס
הגלובלי בדאלאס" .אתם יודעים למה? בגלל
שכל המנהיגים מתו ואנשים שלא נועדו להיות

לכל אחד ואחת מאתנו יש את היכולת לעשות
בחירות שיכולות להניע את חיינו קדימה .כמו
כן ,אנחנו יכולים לבחור להמתין .אם אנחנו
נמתין עד שנרגיש בנוח ,עד שכל התשובות
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יהיו ברשותנו או עד שעניינים אחרים יסתדרו
כשורה ,יתכן שלעולם לא נקיים את מלוא
הפוטנציאל הטבוע בנו או שנאחר את המועד.
מה שאולי נראה כמו זמן רב להשגת המטרה
הבאה שלכם ,ביצוע שינוי בחיים או אפילו
יציאה לחופשה במקום עליו תמיד חלמתם,
יכול להיעלם בן רגע .הזמן עובר במהירות
ודברים משתנים במהירות הבזק ,בדיוק כפי
שאותו המטוס התרסק באנדים.
ננדו פראדו סיים את סיפורו בכנס הגלובלי
עם מסר עמוק" :כשאתם עושים את מה
שאתם אוהבים בכל יום בחייכם ,אתם יוצרים
את העתיד שלכם ".אל תחכו לרגע הנכון כדי
להפוך למנהיגים ,במקום זאת ,תסללו את
הדרך שלכם .היכולת הזו כבר טמונה בכם.

רקס מוהן ,מייסד ויו"ר מועצת המנהלים
Forever Living Products

 Eagle Managerמהווה
תמריץ חיוני עבור כל בעל
עסק ב Forever-שרוצה
להגיע להישגים גדולים יותר.
אני חוזר ואומר שכוחו של
 Eagle Managerטמון במה
שהוא עושה עבור העסקים
שלכם .הסיבה לכך שאנחנו
בוחרים בנשר לייצוג התמריץ
העסקי העוצמתי הזה אינה
נובעת מכך שזהו הסמל
שלנו ב .Forever -גם לא
בגלל שהוא מתאים למותג
שלנו או פשוט נראה טוב,
אלא בגלל שבכל אחד מכם
אנחנו רואים נשר.
בכנס הגלובלי בדאלאס ,קים מדסן ,חבר
בצוות המנהיגות הגלובלי  GLT -שיתף אותנו
במשל על תרנגולת ונשר ,שהזכיר לי סיפור על
ילד צעיר שיום אחד יצא להרפתקה בהרים,
הוא טיפס יותר ויותר גבוה דרך האורנים
והעמקים עד שהגיע אל רכס סלעים שהשקיף
על כל השטח הרחב סביב חוות ביתו .שם

הוא ראה קן עם שתי ביצים .בעודו מרגיש
אמיץ ,הוא הושיט את ידו מטה ולקח את אחת
הביצים ,הכניס אותה אל תוך כיסו ולאחר מכן
עשה את דרכו חזרה במורד ההר אל ביתו
בציפייה לראות מה יבקע מתוך הביצה.
לאחר מספר חודשים ,פלוני אשר חלף
במכוניתו על פני החווה שם לב לנשר גדול
שיושב על גדר בקרבת האסם .בעודו נדהם
מהיצור ,הוא עצר והתבונן מקרוב .הילד ניגש
אליו ,אינו בטוח מה כל כך מרתק" .מאיפה
השגת את הנשר הזה ",שאל האיש .הילד
השיב" ,זה לא נשר .זאת תרנגולת".
בעודו צוחק ,הגבר הושיב את הנשר על ידו
ואמר" ,תתרומם ,תעוף ,אתה נשר ".הנשר
קפץ אל הקרקע וניקר את החול .נחוש
בדעתו להראות לילד איזה יצור מדהים הוא
מצא ,האיש טיפס על סולם ועלה על גג
האסם כאשר הנשר יושב על זרועו ,ושוב אמר
לציפור" ,תתרומם ,תעוף ,אתה נשר ".הנשר
נופף בכנפיו ,קפץ אל הקרקע ושוב ניקר את
האדמה.
לבסוף ,האיש ביקש מהילד ללכת בעקבותיו
אל ההרים .הם טיפסו בחזרה על רכס
הסלעים בדיוק כשהשמש החלה לזרוח .האיש
הרים את הציפור שוב ואמר" ,תתרומם ,תעוף,
אתה נשר ".הנשר פרש את כנפיו הענקיות,
התבונן על ההרים ותוך מבט אחרון ומרשים

לכיוון הילד נסק באופן מלכותי מעל העמק
והאורנים ,בעודו דואה בגאווה.
לפעמים ,אנחנו לא יודעים או לא רואים את
היכולות שלנו .הסיפור על הנשר והתרנגולת
מזכיר את האמרה 'אמור לי במה אתה מאמין
ואומר לך מי אתה' ,אם אנחנו מאמינים
שביכולתנו לפרוש את הכנפיים שלנו ולנסוק
למרומים ,אין סיבה שלא נוכל לעשות
זאת .בכך שנחשוב בגדול ונסרב לקבל את
המגבלות שאותן אנחנו או אחרים מציבים
לעצמנו ,אנחנו נוכל להשיג דברים שמעולם
לא חלמנו עליהם.
עברו רק חודשים ספורים מאז תחילת תמריץ
ה Eagle Manager -לשנת  .2019מקדו את
תשומת ליבכם בהשגת התמריץ הזה וראו
כיצד אתם והעסק שלכם יכולים לגדול.
התרוממו .עופו .אתם נשרים.
ועשו זאת בחיוך,

גרג מוהן

נשיא Forever Living Products
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הצורך שמייצר

מנהיגים

בכל ארבע שנים אנחנו נחשפים למופע בסדר גודל עולמי והפעם זה גביע העולם
בכדורגל או כפי שהוא מכונה בארץ – המונדיאל.
בזמן כתיבת שורות אלו המונדיאל לקראת סיומו .המהפכה שהתחוללה בהדחתן של כל הנבחרות
שנחשבו כמובילות בטוחות לזכיה בגביע היוותה ׳סנסציה׳  -ברזיל ,גרמניה ועוד ...מתוך כל
המהפכה הזו ,צצו לפתע שחקנים שהתבלטו בשני אופנים :האחד במנהיגות אישית שקטה כמו
למשל קיין  -הקפטן הצעיר של נבחרת אנגליה ובאופן השני ,משחקי הקבוצה .כל הקבוצות שנשענו
על מישהו בודד שהתבלט  -ניימר ,רונאלדו או מסי הודחו מהתחרות .נשארו לחצי הגמר וכמובן
לגמר רק הקבוצות ששחקניהן עבדו יחד ויצרו סינרגיה.
צפיתי גם בהיסטוריה של שחקנים בולטים רבים .מסתבר שלא כל אחד מהם "נולד" להיות שחקן
מצליח .הפוטנציאל שלהם הבשיל רק לאחר עבודה קשה ,עקביות ,חזרה אין סופית על תרגילים
במגרשי האימונים ,הכנה מנטלית ורצון עז להצליח .עז ברמות כה גבוהות שהמשחק שלהם דמה
למלחמה על החיים שלהם.
כשבוחנים את כלל המשווקים הבולטים ב–  ,Foreverהם לא נולדו כמנהיגים .רובם צמחו להיות
כאלו מתוך רצון עז לממש חזון אישי .לעיתים לאחר שמלאו צורך (לעיתים קיומי) ואז הם יצרו את
החזון שלהם ארוך הטווח .ג'יין ליץ׳ נוהגת לספר על הקשיים הכלכליים בתחילת
דרכה ,ולכן היא בעשיה מתמדת של העצמה ופיתוח אישי של אחרים .קים
מדסן מספר על הצמיחה האישית שלו כשברקע שהייתו בבית יתומים .קים
התחייב לעזרה לילדים היכן שהוא יכול .הוא תורם לבתי יתומים בליטה
ובלטבייה ובמספר מקומות ברחבי אפריקה .בכל פעם ששוחחתי איתו יש
לו נכונות לקדם את  Foreverכי הוא מבין את הכוח שבהעצמת אחרים.
גם ג'יין וגם קים ,למרות שהם באים מרקע תרבותי ואישי שונה ,נוהגים
באותה צורה .הובלה תוך דוגמה אישית ובענווה רבה!
ג'יין ליץ' וקים מדסן הם רק שניים ממנהיגים בולטים ב –  .Foreverישנם
כמובן רבים אחרים ,כל אחד עם הסיפור האישי שלו או שלה .כל אחד
יכול לאמץ את הדרך הזו ולהצליח .זה לא קורה בין לילה .זה דורש עבודה
עקבית ,חזרות על אותה הדרך :שימוש אישי ,מכירה ,4CC ,צירוף משווקים
חדשים לקבוצה והדרכתם .פעם אחר פעם .בדרך נופלים וקמים ומי שעקבי
יהיה בראש הרשימה של המובילים והמצליחים.
נכון ש –  Foreverזה לא משחק כדורגל אבל בהחלט כדאי ללמוד מנסיון של אחרים.
אפשר לקרוא את סיפורם האישי של מנהיגים אלו ואחרים בספר ״ 40סיפורים של Forever״
שהוציאה החברה לרגל  40השנה.

אודי ראב"ד
מנכ"ל  Foreverישראל
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פטאייה דאלאס

להמריא יחד עם

הנשרים

למה  Eagle Managerחשוב כל כך?

 Eagle Managerחשוב מכיוון שהוא נותן למנהלים חדשים קפיצת
מדרגה לבונוס היו"ר ולכנס הגלובלי; זה עוזר למנהלים חדשים לבנות
את העסק שלהם .אתם לא יכולים להשיג  EMעד שהשגתם מנהל,
ומנהל דורש  3-4חודשים של פעילות עקבית וכ 25-אנשים בצוות שלכם.
כדי להגיע ל EM -צריך לעשות  720CCבשנה ( 1למאי עד  31לאפריל),
 100מתוך ה CC-צריכים להיות מ FBO-חדשים שאתם חונכים וצריך
לפתח לפחות שני ראשי צוות תחתיכם .אם אתם עושים זאת תהיו
בדרך לכנס  ,EMRוהפעם לבחירתכם ,בתאילנד או בארה״ב!
כל המנהלים צריכים לעשות הכל כדי להגיע ל ,EM -כדי להיות
מסוגלים להסתכל לצוות שלהם בעיניים ולומר' ,עשיתי את החלק שלי'.

מה אנשים יכולים לצפות לקבל מכנס ? EMR

 EMRצריך להיתפס כהזדמנות להיות בחברה אחת עם הטובים ביותר.
זאת אחת הפעמים הבודדות שאתם יכולים להתקרב באופן אישי לחברי

 ,GLTבעלי עסקים עם בונוס היו"ר רמה  3וכמובן גם רקס ,גרג ואיידן.
זאת הזדמנות לקבל הכשרה מבעלי העסקים הבכירים ביותר בעולם;
הזדמנות לקבל את הידע הדרוש לכם כדי להקפיץ את העסק שלכם
לרמה הבאה – ולכן זה כל כך חשוב.
רקס יצר את ההתקדמות ב Forever-כבמגרש משחקים ,כך שכל
אחד יכול להצליח .זה לא משנה מה הרקע שלך מכיוון שForever -
לא מפלה על רקע גיל ,מין ,דת ,אתניות או חינוך .זאת הזדמנות שווה
ולכולנו יש גישה לאותה הזדמנות .לפני כמה שנים שמעתי אימרה
שאומרת 'המחיר של משמעת שוקל גרמים בודדים אבל המחיר של
תחושת חרטה שוקל טונות' .אל תפספסו את ההזדמנות; זה באמת
יכול לשנות את חייכם ואת החיי המשפחות שלכם.
מתוך שיחה עם אדם מאי ,מנהל יהלום ספיר ,בריטניה,
חבר בצוות המנהיגות הגלובלי (.)GLT
ניתן למצוא את המאמר המלא באתר החברה.

בבית
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אצלנו

״ יש אנשים שמטפסים על הרים
יש אנשים שצונחים מגבהים
יש אנשים שרוכבים על סוסים
ויש כאלה שגומאים מרחקים...
אבל אני אוהב להיות בבית
עם התה והלימון והספרים הישנים
כן ,אני אוהב להיות בבית
עם אותה האהובה ועם אותם ההרגלים
אוהב להיות בבית״
(אריק איינשטיין)

המוצרים של  Foreverשהבית שלכם לא יהיה שלם בלעדיהם
אלו היט לושן
אף אחד לא יצליח להרגיע אותנו
אחרי אימון בעצימות גבוהה כמו
האלו היט לושן .למרות שהוא
נספג במהירות ,החום המעקצץ
ממשיך להיות מורגש הרבה לאחר
שהעיסוי מסתיים.

אלו לושן
תחליב מרכך המכיל אלו
ורה בתוספת ויטמין  ,Eשמן
חוחובה ,קולגן ואלסטין
להענקת לחות וכדי לעזור
לעור להרגיש גמיש.

פוראור פומסטין
הנוסחה הווטרינרית
חיות מחמד הן גם חלק מהמשפחה .תרסיס קל לשימוש זה
יספק לחיית המחמד האהובה שלכם מפלט מרגיע מגירויים,
לניקוי העור לפני מריחת משחה טיפולית או להשגת שיער
מבריק לאחר הרחצה.
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משקה נפלא עם תכולה מירבית של
נוגדי חימצון ,הכולל תערובת רב-גונית
של פירות .פוראור פומסטין מתפאר
בפוליפנול ,בקסאנתונים ובויטמין C
בכל לגימה .תנו לרימון ,לאגס ,לפטל,
למנגוסטין ,לאוכמניות השחורות
והכחולות ולמיצוי זרעי הענבים לחמש
את התאים שלכם בהגנה וכל זאת תוך
כדי הנאה ממשקה טעים.

בסלון
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שמפו ומרכך אלו ורה וחוחובה

סבון אבוקדו לגוף ולפנים

כשהמדע מתקדם ,כך גם הנוסחאות שלנו .מרכיב
האלו ורה האהוב עלינו נמצא בשפע בשמפו וגם
במרכך ומספק באופן טבעי סאפונין שעוזר לייצר
שכבת קצף עדינה .החוחובה נותנת את אפקט
הקרטין שמוציא מהשיער את הצבע והברק
הטבעיים שלו .השטיפה המשלימה עם המרכך שלנו
המחוזק בתערובת של ויטמין  ,Bמקדמיה ,חוחובה
ושמן לבנדר מעניקים לשיער תוספת ברק וגמישות.

האבוקדו עשיר בחומרים מזינים רבים,
כולל הויטמינים  C , Aו .E-התכולה
העשירה יוצרת בסיס לסבון שלנו
שעוזרת לעור יבש להרגיש חלק ורך
למגע לאחר הניקוי.

(כיום ,השמפו נמכר בארץ .בקרוב גם המרכך)

בחדר האמבטיה

פוראור אלו סקראב
כדוריות זעירות של שמן חוחובה מתגלגלות על
עורך ברכות ואוספות תאי עור מתים כדי לפנות
את המקום לעור הטרי והחדש שמתחת .פילינג
דקיק זה ,העדין דיו לשימוש יום-יומי ,עוזר להסיר
את השאריות אשר סותמות נקבוביות והופכות את
מראה העור לקודר .מעולה לפנים ולכל הגוף.

סבון אלו ורה לידיים

פוראור ברייט  -ג׳ל לצחצוח שיניים

סבון האלו ורה לידיים ,החדש והמשופר ,מספק
חוויה מרגיעה בכל שימוש .נוסחת הייצור נטולת
הפרבנים מכילה  100%ג'ל אלו ורה מיוצב וחומרי
ניקוי טבעיים ומותיר את עורך בתחושה רכה ולחה.

אין מתחרים לתחושת המנטה הרעננה של הג׳ל לצחצוח
שיניים שלנו! נוסחה עדינה ונטולת פלואוריד המשלבת אלו
ורה ופרופוליס בג׳ל המחזיר את הצבע הטבעי לשיניים,
ומותיר את הפה רענן ואת השיניים נקיות.

 | Foreverמגזין יולי 2018

 | 8מוצרים

קרם עיניים מעורר
קרם העיניים מכיל רכיבים בוטאניים טבעיים
ואלו ורה בשילוב טכנולוגיית פפטידים
המשפרים ומחליקים את אזור העיניים
הרגיש כדי להפחית באופן בולט את הקווים,
הקמטוטים והעיגולים השחורים .קרם העיניים
מכיל בוטילן גליקול ,שהוכח כי הוא מפחית את
מראה הנפיחות והעיגולים השחורים בתוך 15
ימים בלבד.

מהדורה  - 25בושם לאישה
ותרסיס בושם לגבר

בחדר השינה

מי הקולון הרעננים שלו בעלי ריח גברי
שנשים אוהבות לצד הבושם שלה עם
ניחוח מתוק אך עדין .מעולה לשימוש
יום-יומי או לאירועים מיוחדים ,זהו הטאץ'
המושלם המשלים כל מראה.

דאודורנט אלו אור שילד
הדאודורנט מיוצר ללא אלכוהול ומלחי
האלומיניום מונעי ההזעה המזיקים
המצויים בדאודורנטים רבים אחרים.
דאודורנט אלו אור שילד מגיע בריח נקי
ונעים שלא משתלט ואינו מכתים בגדים.

קרם אפטר שייב

פוראור אלו ליפס

תחליב חלק ומשיי שמשפיע על העור ומרגיע אותו ממש כמו
אפטר-שייב .ג'ל האלו ורה המיוצב עם חומרים בוטאניים נוספים
כמו רוזמרין וקמומיל עוזר לעור להרגיש כאילו לא גילחו אותו
מעולם .מושלם לעור הגברי ואהוב גם על הנשים.

שפתון עשיר באלו ורה ,חוחובה ושלושה סוגים שונים של
שעווה כדי לרכך ולהרגיע שפתיים יבשות וסדוקות .שפתון
זה שילך אתכם לכל מקום משמש גם כמקלון עזרה ראשונה
לחבלות קלות ,שפשופים ועקיצות.
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אלו פירסט
אתם תהיו רגועים הרבה יותר אם תדעו
שעל כל כוויות הבישול הקלות ניתן
לרסס אלו ורה להרגעה מיידית .זהו
מוצר חיוני לערכת העזרה הראשונה
והוא מכיל לא רק אלו ורה ,אלא גם
פרופוליס ו 11-תמציות צמחים.

פוראור קידס
הילדים שלכם יחשבו שהם מקבלים
ממתק ולכם יהיה שקט נפשי כאשר
תדעו שזה הרגע הם קיבלו את המנה
היומית של ויטמינים ומינרלים.

פוראור דיילי
מולטי-ויטמין עוצמתי
ויעיל לצריכה יומית,
מעניק את המערכת
המתקדמת ביותר
שקיימת לאספקת
החומרים המזינים לגוף.

פוראור לייט אולטרא
הכינו לעצמכם שייק חלבונים טעים על בסיס
סויה בטעם וניל ושוקולד .שייק פשוט לארוחות
הבוקר והערב יספק לכם יחד  100%מהכמות
היומית המומלצת של ויטמינים ומינרלים.

במטבח
קרוב
במראה
חדש!

ג'ל אלו ורה לשתייה  -בגרסה החדשה
משקאות האלו ורה שלנו יעברו בקרוב שדרוג ,אך תכולתם היתה ותשאר  100%בריאות כדי
שתוכלו לחוות את מלוא עוצמתו של הטבע .משקאות האלו ורה שלנו מסייעים בבריאות
העיכול ,מקור מצויין לויטמינים ולמינרלים .תורמים לפעילות התקינה של המערכת החיסונית
ולהפחתת העייפות .ג'ל האלו ורה שלנו ,הוא המוצר הראשון שקיבל אישור על טהרתו
מהמועצה הבין-לאומית למדעי האלו ורה .הוא נטול גלוטן ,עשיר בויטמין  Cוהוא מכיל עד
 99.7%מחלקו הפנימי של העלה בדיוק כפי שהטבע התכוון.
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חדש!

קרם עיניים

למראה עיניים יפות ולא עייפות
מפחית את המראה הנפוח
והעיגולים השחורים
מצמצם משמעותית את
נראות הקמטים
העיניים נראות נינוחות יותר ,ערניות
ובעלות מראה צעיר יותר

 Dayערכת

y
r
e
Ev

המתנה המושלמת לחג האהבה
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עזרים
שיווקיים

מדוע לבחור ב F.I.T.-ואיזה  F15מתאים לך?

במה התוכנית יחודית ביחס לתוכניות מתחרות וכיצד בוחרים
את התוכנית הנכונה?

מהו אתגר ה F.I.T.-הכפול?

יוצאים לאתגר שבסופו תראו ותרגישו טוב יותר

סיפורי הצלחה של שרה מטיאסיק ,בן כהן
ואחרים

חדש!

9

₪

שרה מטיאסיק מוכיחה שגיל ,משקל או תחום עיסוק לא
צריכים לעצור בעדכם ,במיוחד כאשר מדובר בכושר גופני ובן
כהן שנאלץ להתמודד עם הרבה בחייו :חירשות ,רצח אביו
ומשברים נוספים...

אימונים אישיים עם מייק ,עם שרה מטיאסיק
ואימון עם כריסטינה ריהנוף
נפלאות ה  ARGI+ופוראור לייט אולטרא

כל זאת והרבה יותר במגזין
תזונה וספורט חדש .ניתן לרכוש
במשרדי החברה ובחנות המקוונת
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שתי ערכות יספקו לבית שלכם את המוצרים
החשובים ביותר להתנהלות יעילה.
ערכת  Every Dayמאגדת חמישה מוצרי דגל שנותנים מענה מיידי,
בריאים ,חסכוניים ואפקטיביים .ערכה מושלמת ללקוחות שמכירים את
המוצרים של  Foreverוגם ללקוחות החדשים.
בעל עסק המתחיל את צעדיו הראשונים ב –  Foreverומעוניין לפתח
עסק משגשג יכול להיעזר בערכת המוצרים הנחוצים לבית (ערך של
 )1CCולשלבם עם מוצרים אחרים (גם כן בערך של  )1CCכדי להשלים
את הצעד הכפול הראשון – לעלות לדרגת משווק בכיר ובמקביל ,לעבור
ממחירון נובוס למחירון הסיטונאי (מהנחה של  15%ל. )35%-

שפתון אלו ליפס
פוראור ברייט
אלו היט לושן
אלו סקראב
דאודורנט אלו אוור שילד

 Dayערכת
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המוצרים
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הנחוצים
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ג'ל למריחה
אלו פירסט
קרם אלו פרופוליס
שפתון אלו ליפס
פוראור ברייט
אלו היט
אלו סקראב
סבון נוזלי
דאודורנט אלו אוור שילד
ג'ל אלו ורה עם MSM
ג'ל אלו ורה לשתיה
תחליב לחות
פוראור פרוביוטיקה
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זה הסיפור שלי

בכנס הגלובלי בדאלאס השקנו את הספר " 40סיפורים של  "Foreverידענו שהסיפורים לא יכולים
פשוט להגיע לסיומם בעמוד האחרון של הספר ,ולכן בחרנו רק ב ,39 -משום שהסיפור המשמעותי
ביותר ,הוא של כל אחת ואחד מכם .אנחנו גאים להציג פה שני סיפורים אישיים של שני בעלי עסקים
שמלווים אותנו כבר יותר מ 20-שנה .זה הסיפור שלהם:

הסיפור של אווה שבתאי ,מנהלת בכירה
עליתי לישראל בגיל  .20במקצועי כאחות ,עבדתי במשך
 15שנים .תמיד הרגשתי שהייעוד שלי הוא לטפל באנשים.
לכן במשך אותם השנים נשארתי במקום עבודה שלא לגמרי
סיפק אותי .היה לי קשה להשלים עם הבירוקרטיה ועם חוסר
האונים שלי מול צרכי החולה ,כי לא תמיד יכולתי לתת מענה,
הרגשתי שיש בי רצון עז לתת הרבה יותר .רציתי לעשות
משהו גדול יותר ,משמעותי .לגעת בחיים של הרבה אנשים.
הרגשתי שהגיע הזמן להגשים את החלום שלי ,קיבלתי
החלטה להפוך משכירה לעצמאית.

2
0
שנים
של שליחות

עזבתי את המקצוע שלי ופניתי לתחום חדש ומאתגר – שיווק רשתי.
מכיוון שלא היה לי שום רקע עסקי ,שום ידע בשיווק ומכירות ,חששתי
מאוד .התאהבתי מיד בשיטה .מבחינתי ,היכולת לתרום ולעזור
להרבה אנשים בלי לחשוב מה מקבלים בחזרה היא נתינה אמיתית.
אבל הדבר היפה בשיטה הזו שבסופו של דבר ,אם באמת נותנים  -גם
מקבלים בחזרה.
למרות שהשקעתי הרבה מאמץ במשך  9החודשים הראשונים בעסק,
לא הצלחתי לצרף אף אחד ,וכמובן שגם ההכנסה הייתה נמוכה מאוד.
בתחילת דרכי המשכתי לעבוד כאחות בלילות בכדי לפנות זמן במשך
היום להקמת העסק שלי עם . Forever

״לפעמים אני צריכה לצבוט את עצמי כדי
להאמין שכל מה שיש לי הוא אמיתי .אני
חיה את החיים שתמיד רציתי לחיות ויותר
מזה .אני עוזרת לאנשים אחרים להגשים את
החלומות שלהם״
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הסיבה לכך שחיפשתי שינוי לא הייתה כלכלית ,אך עדיין ,חשוב לי
הביטחון הכלכלי שיאפשר לי לקחת שליטה על החיים שלי ולוודא
שלילדיי ולמשפחתי לא יחסר דבר .השאיפה שלי היא לחיות בתחושת
שפע ,בלי הצורך להגביל את עצמי ובלי לעשות חשבון על מנת לחוות
הנאות קטנות וגדולות של החיים.
לפעמים אני צריכה לצבוט את עצמי כדי להאמין שכל מה שיש לי הוא
אמיתי .אני חיה את החיים שתמיד רציתי לחיות ויותר מזה .אני עוזרת
לאנשים אחרים להגשים את החלומות שלהם ,וזו מבחינתי תחושת
סיפוק אדירה.
עצה ידידותית :אם אתם קוראים את הסיפור שלי ,ייתכן וגם אתם
נמצאים בשלב שבו אתם צריכים לקבל החלטה .ההחלטה הזו עשויה
לשנות את חייכם ,להוביל אתכם קדימה ולאפשר לכם סוף סוף לקבל
מהחיים את מה שמגיע לכם.
הדרך היחידה שתגרום לדבר זה להתגשם היא לקחת את עצמכם ואת
העשייה שלכם ברצינות ,ללמוד ,להתפתח ,להשקיע ולהבין שהכי חשוב
הוא לא "לנסות" אלא "לעשות"!!

הסיפור של רוברט יונג ,מנהל בכיר
"אני מאמינה שכל הזמן נקרות בדרכנו הזדמנויות.
לא תמיד אנו מזהים אותן ,או שאיננו בשלים לקראתן
ולעתים יש לנו אמונות מעכבות ,אבל כל הזמן צצות
סביבנו הזדמנויות".
(לידיה יונג ז״ל ,״מכפית של פלסטיק לכפית של זהב״).

הדרך
להגשים
חלומות
"לא הכל הלך נהדר ,הודתה לידיה ,היו מהמורות
ואבנים שהכשילו ,אבל אני פשוט עקפתי אותן.
כמו שבחיים אנחנו חווים עליות וירידות ,כך היה
גם ב.Forever-

בשנת  ,1995אישתי ,לידיה יונג ז"ל ,חיפשה שינוי ומפה מתחיל הסיפור.
בשיחת ההכרות הראשונה שהתקיימה בבית שלנו אני זוכר ששאלתי את
אודי ראב״ד "תגיד ,יהיה לי פנסיה מזה?" ואודי ענה בביטחון מלא "כן".
וזו המציאות שלי היום וגם הרבה מעבר.
אבל כל מי שיוצא לדרך עצמאית חדשה ,מגלה שבדרך להצלחה חווים
גם לא מעט כישלונות ולחשוב שהכל ילך חלק זה לא באמת מציאותי.
בדרך הזו לומדים ומתקדמים ,מנסים ומתחשלים.
לאחר שנה של פעילות ב ,Forever -נסענו לכנס העולמי הראשון
שהתקיים בוושינגטון ,ומאז ,במשך  22שנה ,הגשמנו חלומות וטיילנו
בכל רחבי העולם מאלסקה ,תאילנד ,דרום אפריקה ,דרום אמריקה ועד
סקנדינביה .ספק אם היינו יכולים להגשים את כל החלומות הללו בלי
הפלטפורמה העסקית שנכנסנו אליה.
אני מאמין ש Forever -מתאימה לכל אחד שיש לו רצון אמיתי
להצליח .באיזה מקום יכול מישהו ללא משאבים כספיים להצליח רק
מעצם העשייה והפעילות שלו?

״אבל כל מי שיוצא לדרך עצמאית חדשה,
מגלה שבדרך להצלחה חווים גם לא מעט
כישלונות ולחשוב שהכל ילך חלק זה לא
באמת מציאותי .״

ידעתי שיהיו אנשים שיסרבו לי ולהזדמנות
העסקית ,אבל ידעתי שיהיו גם אחרים ,שירצו בה
ויצטרפו אליי כשותפים .הגעתי למסקנה שרק
אני אוכל לשנות משהו בחיים שלי ,וזה מה שנתן
לי את הכוח.
חשוב לזכור ,כמו בכל הזדמנות :אף פעם אין
מאה אחוזים של קבלה וגם לא צריך לצפות לזה.
מהטעויות לומדים ומשתפרים".
(לידיה יונג ז״ל ,״מכפית של פלסטיק לכפית של זהב״).
סוד ההצלחה ב Forever -לראות בכל טעות מנוף לצמיחה ,בדיוק כמו
שלידיה כתבה .בזכות  Foreverשהיא חברה איתנה עם יציבות כלכלית
עצמאית ,אני מחייך בכל יום מחדש .יש הכנסות ,נסיעות לחו"ל ,אני יכול
לעזור לבנותיי כלכלית והכי חשוב ,לעזור לאנשים להגשים את עצמם
ואת החלומות שלהם.
סיפור ההצלחה שלנו מביא היום פנסיה והרבה יותר ,ואני אסיים
בסלוגן של אשתי ז"ל ,לידיה" ,מכפית פלסטיק לכפית של זהב".
ולכל המשווקים אני רוצה לומר – להצלחה אין גבולות,
. Forever is Forever
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הרגע בו

ם
ס
ק
ה מתחיל

מאת :נחמה מאיר ,מנהלת בכירה

ישנם רגעים בהם אנחנו
מסתכלים אחורה בחשבון נפש
פנימי .כשקיבלנו לידנו את
הדרגה במהלך הSuccess-
 Dayהאחרון ,עלו וצפו המון
מחשבות ותובנות.
חשבנו על תחילת הדרך ,כשכל כך רציתי
להצליח ,אבל לא ידעתי אם זה אכן יקרה.
חשבנו על האפקט העצום של  Foreverעל
החיים שלנו ,על הרוגע הכלכלי ,על הידיעה
שיש לנו מה שצריך כדי לפרנס את ילדנו;
חשבנו על חברים בקבוצה שלנו שחייהם גם
השתנו לבלי היכר מבחינה כלכלית; חשבנו
על הלקוחות שעזרנו להם עם בעיות בריאות
קשות ומודים לנו כל כך; חשבנו על החברויות
העמוקות שנוצרו בינינו ובין המשווקים
בקבוצה שלנו; חשבנו על תחושת שפע ועל
צמיחה אישית מדהימה שחווינו.
אנו רוצים לתת את מפת הדרכים למי שרוצה
גם הוא להיות מנהל בכיר:
מניסיוני ,ומהניסיון של אילון ,ישנה נקודת
קסם שאז פתאום העסק מתחיל להתקדם
לאנשים בקצב מזורז .פתאום יש לקוחות
שחוזרים וגם מפנים אליך אחרים ,פתאום
מצטרפים לצוות שלך אנשים נלהבים,
וההכנסה מתחילה לזרום .מהי נקודת הקסם
הזו ,הרגע המיוחל הזה? איך מגיעים לשם?
המתכון הוא פשוט .ישנם רק שני מרכיבים
כדי לייצר את הרגע הזה שבו הקסם מתחיל:
 .1החלטה חד משמעית
.2עשייה עקבית.

מהי החלטה חד משמעית? הכוונה להחלטה
נחושה ,לא מתנדנדת ,ללא נקודות יציאה,
החלטה שאני ב Forever -עמוק ,וForever-
עמוק בתוכי.
ולא :נראה איך ילך  /ננסה  /אם אראה שזה
הולך אני אהיה רציני...
אלא :אני הולך להצליח ב Forever -ומפסיק
לחשוב על אופציות אחרות .אין תכנית מגירה.
זה זה וזהו!
לאחר שקיבלתי החלטה כזו ,מתחילה
העשיה העקבית .לא יום כן ,יום לא ,יום למה
לא .אלא עשיה יומית ,מוגדרת ,מסודרת
ומתוכננת מראש .בנו תוכנית כזו עם החונך

שנה
40
בדרך הנכונה
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שלכם .הקסם שדיברנו עליו לא בהכרח יקרה
מיד ,אבל אם תתמידו הוא יגיע...
כשתבינו מה  Foreverיכולה לעשות עבורכם,
אתם תרצו בכל לבכם להיצמד לתוכנית עבודה
הזו ,כי תבינו שהיא תעזור לכם לממש את
החלומות והיעדים שלכם.
והכי חשוב :אל תתפשרו עם החיים!
אל תגידו לעצמכם לא נורא ,זה מה יש....
הילחמו עד שתגשימו את החלום .כי ב-
 Foreverזה אפשרי!
יש לכם כלי אמיתי וממשי להשיג דברים
שאחרים רק מדמיינים.
אז עשו את זה.

Success
Day

ראשי צוות חדשים

סוזן כואג׳ה  -חוויות מהכנס ביוון

משווקים בכירים חדשים
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מאת :אביגיל אדלר ,מנהלת חדשה

כים הבאים
ברו

שפחת אדלר
למ

"אמא ,כמה  ccכבר יש לך?
כמה עוד חסר למנהל? טוב,
נלך לישון מהר כדי שתוכלי
לעבוד" כך הילדים המתוקים
שלי היו מתעניינים בתקופה בה
פעלתי לעלייה לדרגת מנהל.
ובשעה טובה הגעתי לדרגת
מנהל! ב"ה! הודו לה' כי טוב
כי לעולם חסדו .וכמובן ,עם
תמיכה גדולה מבעלי והילדים.

הכל התחיל לפני כשנתיים וחצי כשחברה
המליצה לי על משחת השינים ,משום שידעה
שסבלתי רבות מדלקות חניכיים ואכן תוך
שבועיים הכל עבר לי .פלא! באותה תקופה
עזבתי את עבודתי וחיפשתי במה לעבוד.
כאשר המיקוד שלי היה בחיפוש אחר עבודה
מהבית .הילדים נמצאים איתי בבית ללא
מסגרת עד גיל  .3ובהחלט  Foreverהתאים
בדיוק למה שחיפשתי:
עבודה מהבית ,שעות גמישות ,בלי בוס
על הראש .ושילוב מדוייק של ערכים שאני
כ"כ מאמינה בהם -עזרה לזולת ,איכפתיות
ואנושיות ,לב טוב ,בריאות ותזונה נכונה,

מוצרים טבעיים וצמיחה אישית וכלכלית.
לא יכולתי לבקש יותר טוב מזה ,ממש שילוב
מאוזן בין בית לעבודה.
דבר נוסף שהתמלא בי היה החברות עם
החונכת המדהימה והצוות המקסים שלי.
 Foreverפתחה אותי לעולם אנושי מדהים
ומרענן .עשייה גדולה ורחבה מול אנשים
ברגישות ולבביות ,בעזרה ללקוחות ובליווי
ממקום מקצועי ואחראי .ואם זה בהנהגת
צוות משווקים גדול ומקסים ,יקר ואהוב
שהעבודה היומיומית והקשר האישי עם כל
אחד ואחת בצוות שלי מביא לצמיחה אישית
וכלכלית ,סיפוק גדול והנאה מרובה!

ברוכים הבאים למשפחת אדלר מהרצליה.
אבא יאיר ,אמא אביגיל וחמישה ילדים
מתוקים ,שיהיו בריאים.
יש לנו פינת  Foreverעם כל המוצרים.
למעשה ,בכל מקום בבית יש לנו מוצרים
בשימוש .במקרר משקה ,בארון מטבח בי
פולן ,בי פרופוליס ,פרוביוטיקה ויטמין C
ופוראור קידס שאותו צריך להחביא אחרת
הילדים יחסלו ביום אחד ...ובכל הבית
ממוקמים בהתאמה :שמפו ,מרכך וסבון,
משחת שיניים ,אלו פירסט (שתמיד יהיה
בהישג יד) ,דאודורנטים ,אלו פרופוליס ,מוצרי
קוסמטיקה ,שפתונים ועוד.
ויש לא מעט ימים שלילדים מחכים פתקים
ושקיות עם מוצרים בתיקים" .בניה מתוק
תביא בבקשה את השקית הזו לקובי מהכיתה
שלך שיתן לאמא שלו .תודה! אוהבת ,אמא"
הילדים שלי הם הדוורים הקטנים שלי
ומעבירים מוצרים דרך החברים ע"פ הזמנות.
 Foreverבבית Forever ...זה בית!!
חן נוריאלי  ,ראש צוות
החיבור בין  Foreverלביתי אומנם נוצר באופן מאוד
הדרגתי ,אבל מהרגע שראיתי את ההשפעה של
המוצרים עלי ועל הקרובים שלי פשוט התאהבתי.
המוצרים של  Foreverמלווים אותי מהרגע שאני קמה
בבוקר ועד הרגע שאני הולכת לישון.
מוצרים כמו הג'ל לצחצוח שיניים ,הדאודורנט ,הג'ל
לשתייה בכל בוקר,ויטמינים לילדים ועד משטר טיפוח עור הפנים והגוף
שהם רק חלק מכל הטוב שזכיתי להכיר וליהנות במהלך היום.
גם בקרב המשפחה המורחבת  Foreverמככבת ובמיוחד ההזדמנות
העיסקית שנפלה בחלקי ונותנת לי את האפשרות להכיר ,לגלות את
עצמי ולהבין שחלומות נועדו להגשמה.
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הבר מלכי ,ראש צוות
אתם מוזמנים לבוא אלי הביתה ולגלות על השולחן
בכניסה פרחים מדהימים שקיבלתי מ Forever -לכבוד
עלייתי בדרגה .בעלי אירגן אותם בחשיבות באגרטל.
כשאני מהרהרת בשאלה  -מה עזר לך להיות ראש צוות,
עולים לי מספר דברים שאותם אני רוצה לחלוק איתכם:
ראשית  -תאמינו במה שאתם עושים ,בכל העסק
המדהים הזה.
וכשתאמינו ,כל הסובבים ירצו לשתף אתכם פעולה ולעזור לכם להצליח!
שנית  -למדו לעשות ברוגע  - 4CCכי זה כל העסק .כשלומדים לעשות
 4CCומחליטים לעשות אותם ,מגלים כוחות חדשים ,רצון ובס"ד הצלחה.

Success
Day
הנחייה :אווה שבתאי ,הודיה פיין

מרצה אורח :לוטן סגל
4CC

אימון עם תמר סלה

אימון עם נחמה מאיר

בצמרת
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Flying Start
סוזן כואג׳ה ,אחת מזוכות האתגר (רמה )3
שבה מארוע  Success Dayביוון

תודה ל Forever-על ההזדמנות להשתתף בSuccess Day -

ביוון ,זה היה אירוע מרגש באחד המקומות היפים ביותר .אני כל
כך שמחתי לפגוש את מנכ״ל  Foreverיוון ,מייקל ויטורוליס,
ואני חשה כה בת מזל על הזכות לפגוש מנהיגים גדולים ,בינהם
את ארשד אמית ,מנהל יהלום ספיר שהגיע במיוחד מנורווגיה
והעביר אימון מרתק על השיטה שלו להצלחה ולהרחבת העסק
תוך יצירת לקוחות חוזרים וצירוף רב יותר .הוא לימד אותנו איך
להפוך למנהיג אמיתי ב Forever-ומהם המשאבים שיכולים
לסייע לנו להגדיל את העסק.

סוזן כואג׳ה ,מנהלת

המצרפים המובילים
סוזן כואג'ה
אנה שטרית
אביגיל אדלר
אבו גזר כיפאיה
תגל גריבלום
חיה ליפשיט
נחמה מאיר

רבקי אנשין
רחלי כהן
אורה טובי
שחר מנע
דניאל לחיאני
ספיר גולדברג
חנה ללום

רבקה ללום
חיה שלזינגר
ענת הירש
ליה ארוסי

ה FBO-עם המחזור הקבוצתי
הגבוה ביותר בחודשיים האחרונים
מאי

נחמה מאיר
זמירה מרון
יסכה ומשה סדובסקי
אווה ודר' יוסף שבתאי
תמה קופמן
אוסנת שמש שור
רוברט יונג
ימינה ליבשיץ
אילת מרון
סוזן כואג'ה

יוני

נחמה מאיר
זמירה מרון
יסכה ומשה סדובסקי
תמה קופמן
אווה ודר' יוסף שבתאי
הודיה פיין
אילת מרון
רוברט יונג
ענת הירש
צופיה בן הרוש

ה FBO-עם מחזור הNM-
הגבוה ביותר בחודשיים האחרונים
מאי

בתמונה :סוזן כואג׳ה עם מנכ״ל  Foreverיוון ,מייקל ויטורוליס
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סוזן כואג'ה
נחמה מאיר
ימינה ליבשיץ
טסנים אלרג'וב
יהודית כהן
זמירה מרון
אבדול קארים סלפיטי
אביטל עטיה
אילת מרון
אווה ודר' יוסף שבתאי

יוני

נחמה מאיר
מרים ווידר
סוזן כואג'ה
אבדול קארים סלפיטי
הודיה פיין
שרה קלצ'קין
צופיה בן הרוש
ענת הירש
יהודית כהן
מלכה רונן

FBOsבצמרת

החלום שלך.
תוכנית שלנו.
ה
מנהל בכיר
שם FBO

ראש צוות

נחמה מאיר

שם FBO

שם החונך

ראייזי אפל
מלכה הבר
ברכה לרנר
חיה ליפשיט
ניסים סיורי
דבורי שנטג
יפה שוורץ
חנה שיינר
מיטל לאה תלמוד
רחל רוזניק שורשן
ליה ארוסי
אבו סלה רנאד
ספיר גולדברג
מרוואת דאר
אישה סרהן
נור סמיח
איישה חוסן
רבקה ללום
שחר מנע
שולמית מירון
Mowqdi Hanen
שיפי שפירא
יסכה סיטון
אסתי טייטלבוים
אבו גזר כיפאיה
Ashwaq Abu Stick
בכרי פטימה
Jacoub Sahar
Khdoor Ruba
מוריה ג׳יקובס
דניאל לחיאני

ליבי העניג
יפה שוורץ
שפרה בורד
שנטג בדבורי
Qawasme Raya
רייזי אפל
רחל שחר
גיטי פריד
חנה כהן
נחמה מאיר
תמר יהונתן
Jrenan Saleh
אנה שטרית
Ahmad Murad
Raba Izat Sarhan
Amer Neda
Dua'a Abdul Kareem Salfity
לאה רוזנשטרוך
ניסים מנע
ברכה לרנר
Amani Mohammed Majdi
חנה שיינר
מיטל לאה תלמוד
שיפי שפירא
מימונה עאסי
Tagreed Zahde
מימונה עאסי
Farid Majaj
Eman Dagash
תמר סלה
הודיה פיין

מנהל
שם FBO

מרים ווידר
אביגיל אדלר
Eman Dagash

שם החונך

נועה קהלת

שם החונך
מלכה לאנגסם
ליאת קורנפלד
Tasneem Alrjoob

ראש צוות בכיר

שם FBO

רעיה קווסאם
סלמה סוויטי
גיטי פריד
דברת אוהב עמי

שם החונך

Amany Ibrahim
Aya Jamal Nammoura
מרים ווידר
אביטל עטיה

אתגר 4CC

 4CCבשלושה חודשים
ברציפות בפעם הראשונה

Zalabane Esraa
A.m Alijla Nimat
Abu Jzr Kifaya
Amer Neda
קטי בן דוד
אבו סלה ספא
יואל אזולאי
פטימה בכרי
מרוואת דאר איאט
חיה ליפשיט

אילה דינין
ג'אפא אבו גורוב
ספיר גולדברג
דניאל לחיאני
אילה מילשטיין
שולמית מירון
אסתר מורסיאנו
רונית סגל
חנה שיינר
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ר
נ
י
מ
ס מוצרים
בסמינר מוצרים של חודש יוני ארחנו את אסנת שור,
מאמנת כושר אישית בכירה; אודי ראב״ד הציג את מגזין
הספורט החדש וזמירה מרון ואוסנת שמש שור הציגו את
ערכת  Every dayהחדשה.
ניתן לצפות בכל ההדרכות באתר הבית שלנוflpil.com :
(למשווקים רשומים בלבד)

כמו אוויר

לנשימה

הידעתם ששדות האלו ורה שלנו נשתלים מבלי
לפגוע ולו בעץ אחד? ולא רק זה 20 ,צמחי
אלו ורה מסוגלים להמיר  CO2לחמצן ממש
כמו עץ בודד ,כך למעשה ,שדות האלו ורה
העצומים של  Foreverמטהרים בכל שנה
כמות אדירה של  CO2מעל פני כדור-הארץ.
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תחזית פעילות

יולי  -אוגוסט 2018

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

 15ג׳

 16ד׳

 17ה

 18ו׳

 19ז׳

יולי

19:00
מצגת עסקית
20:15

18:30
מצגת והדרכה ברוסית

הדרכה

9:30

השתלמות:
הדרך לראש צוות *
אודי ראב"ד – מנכ"ל

מוצרי הטיפוח

אודי ראב"ד -מנכ"ל

 22י׳

צום ט׳ באב
(משרדים פתוחים)

 23י״א

19:00
מצגת עסקית
20:15

 24י״ב

 25י״ג
9:30

 26י״ד

השתלמות:
מראש צוות למנהל

הדרכה

אודי ראב"ד – מנכ"ל

פוראור דיילי +
פוראור קידס

אודי ראב"ד -מנכ"ל

 29י״ז

 30י״ח

19:00
מצגת עסקית
20:15

 31י״ט

18:30
מצגת והדרכה ברוסית

הדרכה

 1אוגוסט כ׳

ספירת מלאי:
משרדי החברה יפתחו
ב12:00-

 2כ״א

משקאות האלו ורה
אודי ראב"ד -מנכ"ל

 5כ״ד

 6כ״ה
19:00

 7כ״ו

 8כ״ז

 9כ״ח

השתלמות
בסיסית לחדשים
אודי ראב"ד – מנכ"ל

 12א׳ אלול

 13ב׳

19:00
מצגת עסקית
20:15

הדרכה

ג'ל האלו ורה למריחה
והקרמים השונים
אודי ראב"ד -מנכ"ל

 19ח׳

 20ט׳

19:00
מצגת עסקית
אורית פטאל

 14ג׳

התכנסות ב16:30 -

 15ד׳

 16ה

SUCCESS DAY
בערבית

״חן המדבר״ מצפה יריחו

18:30
מצגת והדרכה ברוסית

 21י׳

18:30
מצגת והדרכה ברוסית

 22י״א

 23י״ב

20:15

הדרכה

מוצרי הכוורת

אודי ראב"ד -מנכ"ל

אוגוסט

 26ט״ו

 27ט״ז

19:00
מצגת עסקית
20:15

 28י״ז

 29י״ח

הדרכה

האנטי אוקסידנטים
אודי ראב"ד – מנכ"ל

* השתלמות ״הדרך לראש צוות״ -למשווקים בכירים ומעלה יש להצטייד בחוברת ״הצעד הראשון למנהל״

 30י״ט

הידעתם?

ב Forever-מנהלים יותר
מ 1,500,000-בדיקות איכות מידי
שנה ,זה שווה לבדיקת איכות אחת
מידי  20שניות בכל היממה.

.co.il

עיצוב והפקה:

תחנת עיצוב

הפטנטים הרבים שלנו לייצוב האלו ורה מבטיחים לכם מוצרי בריאות וטיפוח מהאיכות הגבוהה ביותר .מוצרי האלו ורה שלנו היו הראשונים
לקבל את חותם האישור מהמועצה הבין-לאומית למדעי האלו ורה עבור עקביות וטוהר.
( Forever Living Productsישראל) בע"מ ,בניין דימול ,ז'בוטינסקי  ,1רמת גן www.flpil.com 52520

www.foreverliving.com

