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 Forever-בשנת 1980, כש
היתה עוד בתחילת דרכה, 

כתבתי שאושר לא מגיע 
מדברים חומריים, מזג אוויר 

נוח או מבית מפואר.

זהו תוצר לוואי של השירות שאנו נותנים 
לחברה האנושית. באותה שנה ציינו אבן דרך 

 Forever-חשובה: זו היתה הפעם הראשונה ש
הגיעה למיליון דולר במכירות ביום אחד! כל 

דולר שהרווחנו הגיע מהשירות של נתינה 
לאחרים כדי להראות טוב יותר, להרגיש טוב 

יותר ולגלות את ההזדמנות העסקית של 
.Forever

בעלי העסקים שלנו ב-Forever נושאים את 
נס החברה בגאווה במשך 40 שנה, ועוזרים 

ליותר ויותר אנשים לשנות את חייהם. 
הצמיחה חסרת התקדים שחווינו בשנותינו 

הראשונות וההצלחה המתמדת הן עדות 
לתשוקה ולנחישות שלכם לעזור לאחרים. 

זהו האושר שאני מבחין בכל אחד ואחת מכם 

בארועים שלנו ב- Forever שעושה אותי גאה 
. Forever במה שהשגנו במשפחת

כנס ה-Eagle Managers הוא דרך אחת 
נוספת עבורנו לכבד אתכם ואת ההישגים 

שלכם, זהו לא רק בילוי במקומות הכי 
יפים בעולם, אלא גם אימונים וִרּׁשּות עסקי 

)׳נטוורקינג׳(. 
מקום של השראה שכזה המשולב בעבודה 

 Forever-הקשה שלכם יעזור לעסק שלכם ב
להגיע לגבהים חדשים. אני כה מאושר מכך 

 EMR-שהאירוע המהנה והמלהיב שלנו ה
התקיים השנה בבית, במקום בו הכל התחיל 

לפני ארבעים שנה.

עוד ב-1978 אמרתי שגדולתו של אדם מאז 
ומתמיד תמדד לפי גודל רעיונותיהם היום. 

הרעיון שלי קרם עור וגידים בסונורה, המדבר 
היפה של אריזונה, צמח והפך להיות לדבר 

 גדול באמת. כמה גדול? יותר ממה 
שיכולתי לדמיין. 

עכשיו זהו הזמן שלכם לראות לאן הרעיונות 
שלכם יוכלו לקחת אתכם ו- EMR18 הוא 

המקום להפוך אותם למעשים. 
זה היה כה מרגש לראותכם מגיעים הביתה, 

למקום בו Forever נוצרה.

איזון
אריזונה

רעיונות גדולים
ארץ של

בעלי העסקים שלנו ב-Forever נושאים את נס החברה בגאווה במשך 
40 שנה, ועוזרים ליותר ויותר אנשים לשנות את חייהם. 

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



Forever הוא לא רק עסק 
המבוסס על רוח הנתינה 

לאנשים למציאת איזון 
בחייהם, זהו עסק שמוכיח 

שהרמוניה יכולה להוביל 
להצלחה רבה. כשהשקנו את 

 Eagle Manager תמריץ
ב2011, ידענו שתמריץ זה 

צריך לעזור לבעלי העסקים 
שלנו בכל תחומי העסק 

שלהם. התמריץ צריך 
לעודד אותם למצוא קצב 

ואיזון שיכולים ליצור תנופה 
שתפתח הצלחה. 

כל אלו שעמדו באתגר ה-EM שלנו הם הוכחה 
לכך שאיזון מוביל להישגים. על ידי כך שהם 

עומדים בכל אחת מהדרישות הבסיסיות של 
התמריץ, אלו הזכאים ל-EM נמצאים במקום 
יציב ומאוזן שמניע את העסק שלהם קדימה. 
הדרישות הבסיסיות של התמריץ )ראו פירוט 
בהמשך( בנויות סביב  ארבעת היסודות של 
Forever: צירוף משווקים חדשים, שימור, 

פיתוח ויצרנות. יסודות אלו הן הדרך בה אנו 
כחברה וכבעלי עסקים בודדים יכולים למדוד 

איזון. 
צירוף משווקים חדשים: נמדד ע״י כמות 

האנשים שאתם חושפים להזדמנות העסקית 
של Forever ואשר מבצעים הזמנה ראשונה. 

בתמריץ EM זה בא לידי ביטוי על ידי כך 
שאתם חונכים שני ראשי צוות חדשים.

שימור: מספר ההזמנות החוזרות ב׳דאונליין׳ 
שלכם מעיד על הצלחתכם בשימור לקוחות. 

 720CC זה מחושב לפי ,EM בתמריץ
הדרושים לעמידה בתמריץ.

יצרנות: השתמשו ביותר מוצרים ושתפו יותר 
מוצרים, זוהי הדרך הפשוטה לתאר את החלק 

הזה בארבעת היסודות. זה נמדד על ידי 
הערך הכולל של כל ההזמנות בעסק שלכם 

חלקי מספר האנשים המבצעים הזמנות. 
בתמריץ EM ניתן להעריך זאת על ידי השגה 

של 100CC חדשים תוך כדי שאתם בונים 
ומגדילים את העסק שלכם.

פיתוח: זהו המדד למידת ההצלחה 
 .Forever-בהתפתחות העסקית שלכם ב

האם בעלי העסקים הרשומים תחתיכם 
מתקדמים לפי התוכנית השיווקית ועומדים 

בדרישות לתמריצים השונים? האם אתם 
בונים Eagle Managers חדשים בדאונליין 

שלכם?

כפי שבטח הצלחתם לנחש, התמקדות רבה 
מידי באחד מארבעת היסודות או חוסר מתן 

תשומת לב מספיקה לתחום אחר, יגרום 
לעסק שלכם ב-Forever לצאת מאיזון. 

טיפוח כל אחד מארבעת היסודות באופן שווה 
יעזור לכם לקבל תמונה טובה של העסק 

שלכם ולמצוא ביתר קלות את המקומות בהם 
ניתן לצמוח ולהשתפר.

אם לא עמדתם בתנאי אתגר EM השנה, 
אל תאבדו תקווה. במקום זאת, נסו לחשוב 

באיזה תחום מבין ארבעת היסודות אתם 
יכולים להשתפר. מה אתם יכולים לעשות כדי 
להכניס את העסק שלכם ב-Forever למצב 
של איזון? אני רוצה לראות אתכם ממריאים!

המשיכו לחייך,

גרג מוהן
Forever Living Products נשיא

העסק שלכםבבנייתאיזון
שמרו על

רעיונות גדולים

flpil.com חפשו ״ארבעת היסודות״ באתר החברה
Forever למאמר מפורט על ארבעת היסודות של
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Forever היא אחת החברות המעניינות ביותר בנוף הכלכלי העולמי. היא חברה פרטית עם 
היקף פעילות ענק המשתרע על פני כל העולם כמעט. 

עסק עםבונוס

הודות למאמצים המשותפים של 
כלל המשווקים בארץ, גם מנהלים 

ישראלים יכולים כבר עכשיו 
לקדם את העסק שלהם לרמת 

פעילות שתאפשר להם לקבל חלק 
מהרווחים של השנה הבאה.

אנשי עסקים שבבעלותם עסקים דומים כבר מזמן היו ׳רצים׳ לבורסה כדי 
 להנפיק את החברה )חלק מחברות השיווק הרשתי מונפקות בבורסה(. 

רקס מוהן בחר שלא ללכת לכיוון הזה, הוא בחר להשאיר את הנכסים בתוך 
החברה, למען החברה ולא לפדות אותם כרווח אישי. הבחירה הזאת גם 

מעצימה את העובדה שחלק מרווחי החברה מופנים בכל שנה לחלוקה בין בעלי 
העסקים הבולטים ב-Forever באמצעות "בונוס היו"ר". עד היום חולקו יותר 

מ–342 מיליוני דולרים.

הודות למאמצים המשותפים של כלל המשווקים בארץ, גם מנהלים ישראלים 
יכולים כבר עכשיו לקדם את העסק שלהם לרמת פעילות שתאפשר להם לקבל 

חלק מהרווחים של השנה הבאה.
Forever גם לא חוסכת בתמריצים כדי להתוות לכלל המשווקים דרכים שונות 

לקידום העסק שלהם. כרגע קיים תמריץ שיקל על משווקים להשתתף בכנס 
הגלובלי הבא בסטוקהולם; תוכנית ה–Eagle Manager הועצמה וחשיבותה 
עלתה. מנהלים שיהיו זכאים לתואר זה יוכלו להתקדם לדרגות גבוהות יותר 

בהסתמך על מנהלי Eagle Manager שמתחתיהם. )ראו פירוט בהמשך המגזין(. 

כל השינויים האחרונים רק מוכיחים את המחוייבות של רקס וגרג מוהן לחזון 
המיוחד של Forever – "לתת הזדמנות לכל אחד להרויח לפי יכולתו". 

וזה לא נשאר כאימרה פסיבית. החברה חותרת כל הזמן לשפר את האפשרויות 
של כל אחד ואחת, והשיפורים הם מגוונים, דרך המוצרים היחודיים של החברה 

ודרך התוכנית השיווקית. כך שתנאי ההשתכרות וההגעה לרווחה כלכלית 
משתפרים באופן משמעותי לאורך השנים.

כל שנותר זה להשתמש בכל הכלים, האתגרים והתמריצים ש-Forever מציבה לנו 
ולממש בעזרתם את כל החלומות שלנו.

בהצלחה!

"יש לך - תן"  )יאנוש קורצ׳אק(

אודי ראב"ד
מנכ"ל  Forever ישראל
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המרכיבים הטהורים 40 שנות ניסיון
ביותר בשוק

נקטף ומעובד במהירות
לשמירה על טריות

ג׳ל אלו ורה מיוצב 
בתהליך מוגן פטנטים

 טכנולוגיה 
וציוד חדיש

ג׳ל אלו ורה
מפנים העלה בלבד

חותם מהמועצה 
המדעית הבינלאומית 

למדעי האלו ורה

עוזר להיראות טוב יותר 
ולהרגיש טוב יותר

בשילוב חומרים מזינים

לא נוסה על בע״ח

תכונות
מרגיעות

השילוב בין מרכיבים 
טבעיים למדע מתקדם

למיקסום היתרונות

החברה הגדולה ביותר 
שמגדלת, מייצרת 

ומשווקת מוצרי אלו ורה 
בעולם כולו 

החזר כספי מובטח 
ללקוח למשך 30 יום

בקרת האיכות 
הגבוהה ביותר

שיפור 
איכות החיים

מהצמח למוצר ואליכם

ורה אלו 
המרכיב העיקרי



מאז יומה הראשון חברת Forever נבנתה על 

יסודות של חדשנות ורוח הסיוע לאחרים. 

הצמיחה המתמדת וההצלחה שלנו דורשים שיפור 

מתמיד. משמעות הדבר לעשות יותר מאשר 

להישאר בחזית הטכנולוגיה עם כל מוצר. זה גם 

אומר לעשות כל מה שאנחנו יכולים על מנת 

לספק הזדמנויות חדשות עבור ה- FBOs שלנו.

Eagle Managers
גבוה יותר

להמריא
עם

נוהל
חדש

דרישות בסיס

 •FLP 720 בסניף אחד שלCC סה״כ

100CC חדשים ברחבי העולם• 

לחנוך אישית ולטפח 2 ראשי צוות • 

חדשים בעולם

 •(4CC) להית פעיל בכל חודש

להיות זכאי לבונוס מנהיגות בכל חודש • 

בדרגת מנהל מוכר

 אנו שמחים להכריז על עדכון מרגש לתוכנית השיווקית עתירת 
 Eagle -הניסיון שלנו, אשר תאפשר למנהלים ומעלה להשתדרג עם ה

Managers שלהם.

עם תחילת תקופת ההסמכה של Eagle Manager  ב- 2018-2019 
 Eagle מנהלים יכולים לעלות למעמד גבוה יותר על ידי פיתוח

 Eagle בדאונליין שלהם ועמידה בדרישות של הסמכת Manager
.Manager

כדי להתחיל למנות את קווי )lines( ה-Eagle Manager בדאונליין שלך, 
כל מה שצריך לעשות הוא להשלים את דרישות הבסיס. זה יפתח את 
כל קווי ה- Eagle Manager שלך מאז תחילת התוכנית בשנת 2011. 
כל קו של Eagle Manager החל מ- 2011 ועד התאריך הנוכחי, שבו 
גם השלמת את דרישות הבסיס, יכול להתווסף לצבירה בסוף תקופת 
ההסמכה של ה- Eagle Manager ולקדם אותך לדרגה גבוהה יותר.

המדיניות החדשה הזו תהיה בתוקף מעתה והלאה, כך שאם לא תשלים 
 )lines( את דרישות הבסיס השנה, תוכל לפתוח את ספירת קווי החניכה

ההיסטוריים שלך על ידי השלמת דרישות הבסיס בשנה הבאה. כל קו 
ב-Eagle ייספר כ-1 בצבירה שלך, גם אם יש לך מספר Eagles באותו 

קו חניכה.

להלן כמות ה- Eagle Manager שצריך לצבור בכל רמה:
מנהל בכיר - 1
מנהל נוסק – 3
מנהל ספיר - 6

מנהל יהלום ספיר – 10
מנהל יהלום - 15

מנהל יהלום כפול– 25
מנהל יהלום משולש – 35
מנהל יהלום צנטוריון– 45

מדיניות הקידום של מנהלי הדור הראשון הנהוגה כיום תישאר ללא שינוי.
עם זאת, שתי הדרכים לעליה בדרגה לא ניתנות לשילוב.

מוכנים לנסוק, אבל עדיין יש לכם שאלות? עברו לעמוד שאלות ותשובות...

 FBO 6 | להיות 



מאז יומה הראשון חברת Forever נבנתה על 

יסודות של חדשנות ורוח הסיוע לאחרים. 

הצמיחה המתמדת וההצלחה שלנו דורשים שיפור 

מתמיד. משמעות הדבר לעשות יותר מאשר 

להישאר בחזית הטכנולוגיה עם כל מוצר. זה גם 

אומר לעשות כל מה שאנחנו יכולים על מנת 

לספק הזדמנויות חדשות עבור ה- FBOs שלנו.

Eagle Managers
גבוה יותר

להמריא
עם

נוהל
חדש

דרישות בסיס

 •FLP 720 בסניף אחד שלCC סה״כ

100CC חדשים ברחבי העולם• 

לחנוך אישית ולטפח 2 ראשי צוות • 

חדשים בעולם

 •(4CC) להית פעיל בכל חודש

להיות זכאי לבונוס מנהיגות בכל חודש • 

בדרגת מנהל מוכר

 אנו שמחים להכריז על עדכון מרגש לתוכנית השיווקית עתירת 
 Eagle -הניסיון שלנו, אשר תאפשר למנהלים ומעלה להשתדרג עם ה

Managers שלהם.

עם תחילת תקופת ההסמכה של Eagle Manager  ב- 2018-2019 
 Eagle מנהלים יכולים לעלות למעמד גבוה יותר על ידי פיתוח

 Eagle בדאונליין שלהם ועמידה בדרישות של הסמכת Manager
.Manager

כדי להתחיל למנות את קווי )lines( ה-Eagle Manager בדאונליין שלך, 
כל מה שצריך לעשות הוא להשלים את דרישות הבסיס. זה יפתח את 
כל קווי ה- Eagle Manager שלך מאז תחילת התוכנית בשנת 2011. 
כל קו של Eagle Manager החל מ- 2011 ועד התאריך הנוכחי, שבו 
גם השלמת את דרישות הבסיס, יכול להתווסף לצבירה בסוף תקופת 
ההסמכה של ה- Eagle Manager ולקדם אותך לדרגה גבוהה יותר.

המדיניות החדשה הזו תהיה בתוקף מעתה והלאה, כך שאם לא תשלים 
 )lines( את דרישות הבסיס השנה, תוכל לפתוח את ספירת קווי החניכה

ההיסטוריים שלך על ידי השלמת דרישות הבסיס בשנה הבאה. כל קו 
ב-Eagle ייספר כ-1 בצבירה שלך, גם אם יש לך מספר Eagles באותו 

קו חניכה.

להלן כמות ה- Eagle Manager שצריך לצבור בכל רמה:
מנהל בכיר - 1
מנהל נוסק – 3
מנהל ספיר - 6

מנהל יהלום ספיר – 10
מנהל יהלום - 15

מנהל יהלום כפול– 25
מנהל יהלום משולש – 35
מנהל יהלום צנטוריון– 45

מדיניות הקידום של מנהלי הדור הראשון הנהוגה כיום תישאר ללא שינוי.
עם זאת, שתי הדרכים לעליה בדרגה לא ניתנות לשילוב.

מוכנים לנסוק, אבל עדיין יש לכם שאלות? עברו לעמוד שאלות ותשובות...
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מדיניות Eagle Manager החדשה נכנסה לתוקף באופן רשמי החל מתקופת הזכאות 
הנוכחית )2018-2019(. בעלי דרגת מנהל ומעלה יכולים להתקדם עכשיו בתוכנית השיווקית 

של Forever על ידי צבירת דאונליינים בעלי דרגת Eagle Manager. לפניכם תשובות 
לכמה מהשאלות שעשויות לעלות במהלך הדרך:

שאלות
ותשובות

האם זו הדרך היחידה להתקדם בתוכנית השיווקית? מה בקשר 
למדיניות מנהלים מדור ראשון?

מדיניות מנהלים מדור ראשון נשארת בתוקף. עם הצגת הנוהל החדש, 
שנקרא Eagle Manager Move Up, ישנן כעת שתי דרכים עבורכם 

לבנות את העסק שלכם ולהתקדם בתוכנית השיווקית.

האם אפשר לשלב בין שתי הדרכים כדי להתקדם? מה אם אני 
  Eagle Manager בדרגת מנהל או מנהלת ויש בדאונליין שלי

אחד ומנהל אחד מדור ראשון?
לא. אי אפשר לשלב בין שתי הדרכים כדי להתקדם. ניתן להתקדם 

לדרגת מנהל בכיר ע"י טיפוח Eagle Manager  אחד בדאונליין 
 1st Generation Sponsored במהלך תקופת הזכאות או טיפוח שני

Recognized Managers בכל זמן שהוא.

האם מנהלים יכולים להחליף בין שתי האפשרויות? למשל, 
 Eagle Manager להפוך למנהל בכיר בעזרת מדיניות

move up ואז למנהל נוסק עם מנהלים מדור ראשון?
כן.

כיצד ניתן לפתוח את האפשרות לספור את כל מי שהגיע 
ל-Eagle Manager בשנים הקודמות, כדי שהצטברותם 

תחשב לי עבור ההתקדמות?
עליכם להשיג את דרישות הבסיס עבור Eagle Manager עבור 

תקופת הזכאות הזו )או העתידית(, כדי לפתוח את האפשרות לצבור 
EM היסטוריים. אם לא תשיגו את דרישות הבסיס, האפשרות לצבור 

את ה-EM ההיסטוריים לא נפתחת.

?Eagle Manager-מהן דרישות הבסיס ל
דרישות הבסיס כוללות: השגת 720CC במדינה פעילה אחת. השגת 

100CC חדשים מכל מקום שהוא בעולם. חניכה ופיתוח של לפחות שני 
 4CC-ראשי צוות חדשים בדאונליין הגלובלי. להיות פעילים לפחות ב

בכל חודש מתקופת הזכאות ולהיות זכאים לבונוס מנהיגות בכל חודש 
שבו אתם בדרגת מנהל.

האם כל אלה שהגיעו ל-EM נחשבים לי עבור ההתקדמות 
כאשר נפתחת לי האפשרות לצבור אותם משנים קודמות?
לא. תוכלו לצבור את ה-EM אך ורק מהשנים שבהם השגתם את 

דרישות הבסיס. שימו לב, דרישות הבסיס בשנים הקודמות עשויות 
להיות שונות והאפשרות לצבור EM משנים מסוימות כדי להתקדם 

תלויה בעמידתכם בדרישות הבסיס בשנים אלה.

כיצד ניתן לדעת כמה אנשים בדאונליין שלי השיגו זכאות 
ל-EM ונחשבים עבור ההתקדמות שלי?

דו"ח יחשב את מספר ה-EM הנחשבים עבור ההתקדמות שלכם בסוף 
תקופת הזכאות. במשרדי החברה יידעו אתכם אם ה-EM שהצטברו 

בדאונליין שלכם דחפו אתכם מעלה. אם יש לכם שאלות לגבי החישוב 
שלכם, אנא צרו קשר עם המשרדים במדינתכם.

Eagle Managers
עםמתקדמים



 FBO 8 | להיות 

 EM אם המדיניות החדשה הזו נבדקת משנת 2011 בה תוכנית
 החלה, מתי אקבל הכרה על ה-EM שחנכתי בעבר? 

האם אתקדם עכשיו?
ההכרה הראשונה בהתקדמויות תחת התוכנית החדשה תתרחש 

בתום תקופת הזכאות לדרגת EM, ב-30 באפריל, 2019. כל התקדמות 
העתידית המיוחסת למדיניות זו תתרחש בתום כל תקופת זכאות.

 EM-מה אם מנהלים שונים מדאונליין אחד מגיעים לזכאות ל
בשנים שונות? האם הם ייחשבו כאחד או כיותר?

לדוגמה: א' הוא חונך של ב' שהוא חונך של ג' שהוא חונך של ד'. א' 
משיג את הדרישות ל-EM בכל שנה, ב' השיג אותן רק ב-2015, ג' משיג 

אותן רק ב-2016 ו-ד' משיג אותן רק ב-2017. האם ב', ג', ו-ד' ייספרו 
כשלושה דאונליינים שונים או רק כאחד?

 EM כאחד. ליין אחד יזכה אתכם רק פעם אחת. לכן, אם יש לכם כמה
בדאונליין שלכם בליין אחד במשך כמה שנים, הליין הזה ייספר רק פעם 

אחת.

האם EM  מדאונליין בכל מדינה שבה אני בונה עסק באופן 
פעיל נחשבים עבור ההתקדמות שלי?

כן, הם נחשבים עבור ההתקדמות שלכם.

מה יקרה אם FBOs אשר השיגו זכאות ל-EM בשנים קודמות 
מפסיקים להיות פעילים?

זכאות ל-EM היא עדות לעבודה קשה שצריכה תמיד להיות מתוגמלת. 
מכיוון שהם עשו את העבודה כדי להגיע לכך והחניכה שלכם הייתה 
חלק מן המאמצים, אנו מאמינים שהם עדיין צריכים להחשב עבור 

ההתקדמות שלכם. כל ה-EM מהעבר בדאונליין שלכם ייחשבו, אפילו 
אם אינם פעילים עוד.

כאשר תקופת הזכאות ל-EM תסתיים ותינתן לי הכרה עם 
דרגת סיכה חדשה, האם יידרש ממני למלא את הדרישות 

?EM החדשות עבור הדרגה הזו כדי להיות זכאי לדרגת
לא. תקבלו הכרה ברמה שבה סיימתם את תקופת הזכאות. לדוגמה, 

אם סיימתם את תקופת הזכאות בדרגת מנהל בכיר, תהיו צריכים 
לעמוד בדרישות הבסיס ולטפח ולחנוך EM אחד בדאונליין שלכם 

במהלך תקופת הזכאות כדי להיות זכאים ל-EM, אפילו אם קיבלת 
הכרה בדרגת סיכה גבוהה יותר לאחר שה-EM בדאונליין שלכם נספרו 

ונחשבו עבור ההתקדמות שלכם.

שאלות
ותשובות

EMR - לראות את המקומות היפים בעולם, לפגוש את המנהיגים הבולטים בחברה, ללמוד מאלה ״שעשו את זה״

בואו עם מתעניינים ובעלי עסקים חדשים ב-Forever כדי ללמוד על החברה 
ועל המוצרים ולשמוע סיפורי הצלחה רבים. בואו לראות עד כמה גבוה תוכלו 

לעוף איתנו, כי ב-Forever גם השמיים הם לא הגבול!

17:30 התכנסות למרתון הצלחות*
18:00 מתחילים

> הצגת החברה והעסק 
> עדויות על העסק והמוצרים 

> סיפורי הצלחה מרגשים

יום רביעי ה-21/11/2018  

מרתון הצלחות

אודי ראב"ד
מנכ״ל

הכניסה ללא תשלום אך מספר המקומות מצומצם. עדיפות במקומות ישיבה תינתן לאורחים. הרשמה 
תיערך במקום. הכניסה לאולם על בסיס מקום פנוי בלבד. אין כניסה לילדים.

*התכנסות במשרדי החברה:
בניין דימול, ז׳בוטינסקי 1 ר״ג.  

סיום משוער: 21:30 
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להמריא יחד עם 
הנשרים
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:FBOs מאמר זה פונה לשלושה סוגי
FBO .1 שעדיין לא בדרגת מנהל

2. מנהלים 
EM 3. מנהלים שכבר עשו בעבר

.Eagle Manager לכל אחד מאלה, אתגרים שונים בחתירה לתמריץ
בשנים האחרונות נהיה יותר ויותר ברור, שהנהלת Forever העולמית שמה את 
תמריץ EM בראש סדר העדיפויות. כן, דווקא EM, מבין כלל התמריצים הרבים 

והמפנקים שיש בחברה. 
מי שמכיר את מדיניות החברה והחתירה המתמדת שלה לקידום העסקים של 

כולנו, מבין שאם החברה מדגישה כל-כך תמריץ זה, אין ספק שהוא המפתח 
לבניית עסקים יציבים וגדולים לאורך זמן.

אז במקום לכתוב על כל הכיף שהיה לנו בנסיעות לכנסי EM, או על הצמיחה 
הגדולה שעמידה ביעד EM הביאה לעסק שלנו, נתמקד במאמר זה בדגשים 

לעבודה, כדי שכמה שיותר אנשים יעמדו בתמריץ השנה!

מה לעשות אם אתם עדיין לא מנהלים?
אם אתם עדיין לא מנהלים, הצעד הראשון שנחוץ לעשות באופן מיידי, זה להגיע 

לדרגת מנהל.
איך עושים זאת? 

א. מקבלים החלטה חד משמעית, שמנהל זה מה שאני רוצה! דרגת מנהל לא 
מגיעה במקרה, היא מגיעה כשאנחנו מחליטים, מבינים את המשמעות, מכינים 

את בני המשפחה לתקופה עמוסה, ומתחייבים ללכת עם זה עד הסוף.
ב. בונים תוכנית עבודה יחד עם החונכ/ת- רושמים ביומן מתי אנחנו מקדישים זמן 

לבניית עסק של מנהל. כשלוחות הזמנים לחודשים הקרובים יהיו בנויים, החונך 
שלך יתן לך משימות כדי לנצל את הזמן בדרך היעילה ביותר.

ג. קובעים תאריך יעד להגעה לדרגת מנהל, ותולים אותו בכל מקום בבית. המוח 
שלנו מתמגנט ליעדים ויזואליים. אם התאריך לא נוכח מסביבכם, זה לא יקרה…

ד. מתחייבים לגיוס מאסיבי. אי אפשר להגיע לדרגת מנהל כשמתביישים 
ומתחבאים בפינה ולא מספרים לאף אחד על ההזדמנות העסקית שלנו. התחייבו 

לדבר על העסק עם כמות מסויימת של אנשים בכל יום.
ה. מצאו מקורות אנרגיה ותמיכה- אנשים נוטים לזלזל בהמלצה הזו. אנחנו אישית 

משלמים הרבה כסף כל שבוע למאמן עסקי כדי לשמר רמת אנרגיה גבוהה. זה 
שווה כל שקל!

ו. עבדו לפי מיפוי מסודר: 
מפו כמה CC תעשו בכל חודש ממכירות, באיזו דרך תמכרו את אותם מוצרים. 

אותו הדבר לגבי בניית צוות: כמה CC תעשו מבניית צוות, ואיך תגיעו לאותם 
אנשים.

.5CC-לדוגמה: בחודש דצמבר עלי להגיע ל
איך אעשה זאת? על ידי צירוף שני אנשים לצוות )סה״כ  4  + 1 במכירות(.

EM ,מאת: נחמה מאיר, מנהלת בכירה

Eagle Manager כבר נמצא 
אצלנו בבית: הוא נמצא אצל אילון 

ואצלי במחשבות; הוא נמצא אצלנו 
בשאיפות ובמטרות, וה-EM, חשוב 

מכל, נמצא גם בתכנון המעשי. 
למה? כי הוא מהווה את הצמיחה 

הבאה שלנו! 

 למי שעדיין לא מכיר,
  Eagle Manager = תמריץ איגל מנג׳ר, 

או בקיצור EM. התמריץ מוביל לכנס שנקרא 
בקיצור EMR )ה-R עבור Retreat שמשמעותו 

חופשה והתנתקות מעומס החיים(
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כדי לצרף שני אנשים לצוות, עלי לדבר סטטיסטית עם 25 אנשים. 
לכן אציע את העסק ל-5 אנשים כל יום במהלך החודש, כך אגיע ליעד.

זאת כמובן רק דוגמה, כיוון שהסטטיסטיקה משתנה בשטח מאדם 
לאדם. כדי לדעת למפות ולתכנן, עליכם לדעת מהי הסטטיסטיקה 

האישית שלכם. עם כמה אנשים עליכם לדבר כדי להגיע לפגישה? כמה 
פגישות אתם צריכים כדי לצרף מישהו בפועל?

כמו כן, אתם צריכים לדעת מהם הסטטיסטיקות שלכם לגבי מכירות. 
כמה אתם מוכרים בערב מכירה? בדוכן? בטלפונים ללקוחות קיימים?
אז אם בחודש דצמבר, בדוגמה האמורה, בנוסף לצירוף שני אנשים, 

עלי למכור לפי התוכנית לפחות  1CC,  אקיים שני ערבי מכירה )כי 
סטטיסטית, אני יודעת שזה יתן לי את ה-1CC הנחוץ לי(.

הערה חשובה: אנחנו לא מכניסים לחשבון בכלל CC של שימוש אישי 
במוצרים, זהו הבסיס של הבסיס של כל העסק שלנו… מי שלא משתמש 

במוצרים, במידה רבה ובאופן קבוע, איך ימכור? איך ידבר בהתלהבות 
מדבקת? איך ילהיב אחרים? הרי אנחנו לא עסק של מכירת קרח 

לאסקימוסים. אנחנו עסק חברתי, של יושר ושל שיתוף מכל הלב. לכן 
שימוש הוא אבן יסוד ומי ש׳חוסך׳ בשימוש במוצרים, הלקוחות שלו 

׳יחסכו׳ ולא יקנו ממנו גם. 
ז. התחייבו ל- 4CC אישי כבר מעכשיו. התחייבו עד הסוף, בלי דרך חזרה. 

כשרמת המחוייבות שלכם תהיה מוחלטת, מבלי להתנדנד, באופן שגם 
המשווקים שתצרפו לצוות שלכם יעבדו על מחזור מכירות של 4CC. זה 

יקל עליכם מאד את הדרך למנהל, ובכלל לעסק מצליח. 

 הגעתם לדרגת מנהל? כל הכבוד! עכשיו עברו לשלב הבא…

מה לעשות אם אתם כבר מנהלים?
א. יצבו את רמת ה-CC שלכם על מינימום של 60CC NM בחודש. אם 
אתם לא שם כרגע, בנו לכם תוכנית, בדיוק כמו שבניתם בדרך למנהל. 

הגדלת ה-CC היא על ידי הפעולות הפשוטות שעשינו תמיד, גם כמשווק 
בכיר: מכירות וצירוף אנשים. כמובן, שיש לנו יתרון כמנהלים, שיש לנו גם 

 צוות שמגדיל את מחזור המכירות שלנו, אך אסור לשכוח את העיקר: 
העבודה שלנו עצמנו. השאר כבר יבוא.

ב. כבר החודש, כבר השבוע, כבר היום- צאו בגיוס מאסיבי. כדי לעמוד 
בתמריץ EM אנחנו צריכים כמות של כ-10 משווקים חדשים, כדי לענות 

על דרישות הCC החדש, ולמצוא מתוכם שניים שיסגרו דרגת ראש צוות. 
עשו זאת מיד כדי לאפשר לאנשים זמן הבשלה וזמן עבודה להשגת 

ה-CC החדש הדרוש.
לא לשכוח, אתם יכולים! עשיתם זאת כדי להגיע לדרגת מנהל... אז 

שחזרו את העשייה.
ג. תלו את היעד, כולל תאריך, במקום בולט בבית.

ד. בנו טבלה מדוייקת של מספר ה-CC הנדרש, ה-CC הקיים, וכמה 
שנשאר לכם להשלים.

ה. הזכירו לעצמכם: אם הגעתם לדרגת מנהל, אתם יכולים בהחלט 
לעמוד בדרישות ה-EM. זה עניין של החלטה!

מה לעשות אם כבר עמדתם באתגר EM בעבר?
הסכנה הכי גדולה בעסק שלנו היא שאננות. עמדנו ביעד, הגענו, ואז 

אנחנו לא מספיק מתגייסים בתוכנו ליעד הבא… אני מכירה את זה על 
עצמי כמובן, מקרוב. כולנו מתקשים בזה. 
מה שעוזר זה התרגילים הפשוטים האלה:

א. התחייבו בפני אנשים אחרים שתעמדו ביעד. מחקרים מלמדים אותנו 
שזהו גורם שממריץ מאד.

ב. גייסו עוד FBO  נוסף או שניים לעשות איתם יחד את התמריץ. עם 

שפע המנהלים ב-Forever ישראל, כל אחד יכול למצוא חבר למשימה.
ג. תלו בסביבת העבודה שלך תזכורות ליעדים קודמים שעמדתם בהם.
 .EM ד. דמיינו כמה דקות בכל בוקר ובכל ערב, את ההצלחה בתמריץ
דמיינו לפרטים, איך זה ירגיש, איך זה יראה, יריח, יטעם.... המוח שלנו 

יודע למצוא דרכים לבצע את מה שהוא כבר דמיין בעבר.
ה. התחילו לספור את ה-CC, כמה כבר יש לנו. הרבה פעמים אנחנו 

מגלים שכבר עשינו מבלי משים חלק גדול מהדרך. מקדו את המחשבה 
בחלקים של התמריץ שכן הצלחנו, ופחות על מה שחסר.

ו. חזרו על הפעולות הפשוטות והמצמיחות של העסק שלנו: שימוש, 
מכירות, צירוף ואימון הצוות. ההצלחה טמונה בפעולות הפשוטות. 
לפעמים היעד נראה גדול. אבל כשאנחנו מזכירים לעצמנו שהכל 

מסתובב סביב פעולות שאנחנו יודעים לעשות מצוין, כל יעד נראה 
קרוב יותר.

מיותר לציין, שכל אחד יותר ממוזמן להשתמש בהמלצות ובכלים שניתנו 
פה גם לאתגרים בקטגוריות האחרות )בונוס היו״ר, למשל(. בסופו של 

דבר, העסק שלנו פשוט מאין כמוהו. זה מה שכל כך יפה בו.

לכנס EMR הקודם, נסעתי עם אחותי חנה, אילון פירגן ונשאר בבית 
לשמור על הילדים. הכנס התקיים באוניית פאר תוך כדי הפלגה בחופי 

הים התיכון, מברצלונה לרומא. בכנס היו לי מפגשים משמעותיים מאד 
עם מנהיגים מהעולם, שלימדו אותי רבות.

ביום האחרון של הכנס, בסיפון האוניה, מול ים כחול כהה, חוויתי תחושה 
מדהימה של עוצמה. היו בסך הכל כמה אלפים בודדים של מנהלים שזכו 

בתמריץ, מכל העולם. ואני ביניהם?!...
מי שמכיר אותי יודע, אני אדם פשוט, מעולם לא הייתי מיוחדת או בולטת 

בשום תחום. 
והנה, אני פשוט צובטת את עצמי, אני כאן, בין נבחרת של מעטים שעבדו 

קשה על התמריץ הזה, וזכו.
התחושה החזקה היתה- כמה היה שווה להתאמץ. 

אם אני הצלחתי,  כל אחד יכול. 
או כמו שאווה שבתאי תמיד אומרת- "אם אחד יכול-כל אחד יכול!"

ותחושה נוספת שהכתה בי- כמה Forever מאפשרת לנו לנסוק למעלה, 
למרות היותנו אנשים רגילים מן השורה. 

אז אל תוותרו.

לכו על EM ותנסקו כמו נשרים!
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התכווןכמו שהטבעאלו ורה בשנים האחרונות רואים עלייה בביקוש 
לתוצרת טבעית, למוצרים המיוצרים באופן 

ידידותי לסביבה ושנסחרים בצורה הוגנת, לכן 
אין זה מפתיע לראות חברות שממתגות עצמן 

כקרובות לחומרי הגלם, 'מהאיכר לשולחן'.
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אנשים רוצים לדעת ובצדק, מניין מגיעים האוכל והשתייה שלהם, 
וזו הסיבה שForever  גאים לומר שהשקפת העולם שליוותה אותנו 

ואת העסקים שלנו מאז ומעולם היא "מהצמח למוצר", לא בגלל 
שזה ׳טרנדי׳, אלא משום שאחד מעקרונות הליבה שלנו הוא אמונה 

בלעשות דברים בדרך הנכונה. 
אנחנו חברה הבנויה כ׳אינטגרציה אנכית׳. המשמעות היא שאנחנו 

מנהלים בעצמינו את אמצעי הייצור וההפצה, אך לא רק. אנחנו 
הבעלים  של האדמה עצמה בה צומחים שדות האלו ורה שלנו. אנחנו 

כל כך בטוחים בתהליכי היצור שלנו ובאיכות של המוצרים, שאנחנו 
מחשיבים את עצמינו כ'חברת האלו ורה', ואחרי שתקראו עוד אודות 

התהליך הזה והטוהר של התוצר שלנו, גם אתם תחשבו כך!
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מהצמח...
מהרגע שהאלו ורה שלנו נשתל בקרקע, אנחנו מוודאים שכל צמח 
מקבל את תשומת הלב הראויה ומטופח כראוי, כך שנהיה בטוחים 

שהעלים העבים והירוקים יגדלו להיות מלאי ג׳ל וחזקים. ברגע שהעלים 
התחתונים מגיעים לבגרות, לאחר כשנה, אנחנו קוצרים כל אחד באופן 
ידני. רק העלים שהגיעו לבגרות מלאה נקצרים על מנת לוודא שאנחנו 

יכולים להפיק את הכמות המירבית של ג'ל אלו ורה. 
לאחר הסרת העלה מהצמח, כל עלה מועבר לתחנת העיבוד שלנו 

הנמצאת באותו מיקום לצורך שטיפה וחיתוך לרצועות. אנחנו שוטפים 
כל עלה פעמיים לפני חיתוך לפרוסות באופן ידני; חיתוך ידני מוודא 

שהקליפה מוסרת באופן מלא ורק הג'ל המזין של העלה הפנימי נותר. 
לאחר מכן, הג'ל של האלו ורה עובר מספר תחנות של בקרת איכות 
בהם מסירים את כל מה שיכול להיות חריג לפני שהאלו ורה עוברת 
למיכל אספטי, נקי מזיהומים, לצורך עיבוד. כל התהליך מושלם תוך 
שש שעות מרגע הקציר על מנת לוודא שכל התכונות המועילות של 

האלו ורה נשמרות.
בזמן תהליך העיבוד האלו ורה מחוממת במהרה אך לא מפוסטרת, 
כדי לשמור על הטריות וכך להימנע מאיבוד היתרונות הבריאותיים, 

תוך כדי הפחתה של חיידקים מזיקים באופן בטוח, ללא צורך בחומרים 
משמרים. הוכח שהתהליך הזה משמר 300% יותר מהויטמינים של 

האלו ורה, מה שגורם לכך שלמוצר הסופי יש את הטעם הכי טרי 
והתכונות הכי מזינות שאפשר. לאחר מכן ג'ל האלו ורה הטהור נארז 

במיכלים גדולים לצורך הובלה לאחד ממתקני הייצור שלנו.

למוצר...
יותר משמונה מליוני ליטרים של ג'ל אלו ורה עוברים מהשדות שלנו 

למתקני הייצור בכל שנה. AvoA )בתרגום מילולי, אלו ורה מאמריקה(, 
הזרוע שאחראית על היצור, נמצאת בדאלאס, טקסס. זהו למעשה 

מרכז הייצור עבור כל פעילות האלו ורה שלנו ברחבי העולם. המתקן 
החדשני הזה יכול להתגאות בטכנולוגית הייצור, מעבדות המוצר 

ומחקר ופיתוח מהמתקדמים ביותר שיש. 
ברגע שהג'ל שלנו מגיע למפעלי היצור, מוסיפים מרכיבים נוספים לפי 

מה שנדרש בהתאם לפורמולות שלנו. עם 99.7% של ג'ל פנימי, ג'ל 
האלו ורה של Forever הוא הדבר הכי קרוב לג׳ל הניגר לאחר חיתוך 

של עלה אלו ורה טרי! 
המוצר הסופי נבחן לפני שנארז כדי לוודא שהוא עומד בכל דרישות 

הפורמולה ולאחר מכן עובר חימום מהיר בפעם השנייה. זה מוודא שכל 
אחד מהמרכיבים החדשים לא הוסיפו משהו לתרכובת שיכול לפגוע 

באיכות המוצר. מכאן שולחים את התרכובת לפס האריזה. 
על פס היצור שלנו תוכלו למצוא את משקאות האלו ורה בינהם 

׳משקה אלו ורה וחמוציות׳ ו-׳משקה אלו ורה ואפרסקים׳. למשקאות 
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אלו נוספים מיצי פירות ותרכיזים המוסיפים יתרונות תזונתיים וטעם 
פירותי ונהדר. משקאות אלו, כמו גם ׳ג׳ל האלו ורה לשתיה׳ עברו שינוי 

לאחרונה מבפנים ומבחוץ והם מגיעים במארז ׳טטרה׳ – בקרוב גם 
בישראל.

מארזי הטטרה מגיעים במצב שטוח עד שממלאים אותם במשקאות 
האלו ורה של Forever. האריזה הסטרילית הזו מקבלת את הצורה 

הסופית תוך כדי מילוי; ברגע שהיא מלאה מוסיפים את הפקק במתקן 
ואקום. מבצעים בדיקות איכות אחרונות, ומשקאות האלו ורה שלנו 

מוכנים למשלוח, עם כל הטוב שמגיע איתם.

ואליכם... 
ל-Forever יש מרכזי הפצה איזוריים בארה״ב )AvoA( ובהולנד 

)Forever Direct ( אשר מספקים את מוצרי Forever ליותר מ-158 
מדינות ברחבי העולם. העובדה שאנחנו הבעלים של אמצעי ההפצה 

שלנו מאפשרת לנו לשלוט בזמני ההפצה, להפחית עלויות ולוודא 
שתנאי האיכות הקפדניים שלנו נשמרים לאורך כל ערוצי ההפצה. 
המתקנים האלה מספקים חידוש מלאי למרכזי הפצה קטנים יותר 

ברחבי העולם. כל מוצר שאתם מזמינים נארז בזהירות בצורה היעילה 
ביותר, תחת ההדרכה של הצוותים שלנו שמתגאים בכך שהם חלק 
משרשרת האספקה החשובה הזו. כל אריזה עוברת בדיקה קפדנית 

ונסגרת היטב על מנת לוודא שהיא מגיעה בבטחה אליכם הביתה. 
השקפת העולם של  "מהצמח, למוצר, אליכם" זו הדרך בה אנחנו 

מאמינים, כך שאנחנו יכולים לשלוט בעלויות, והכי חשוב באיכות של 
המוצרים שלנו לאורך כל שלבי התהליך, וזה אומר שאתם יכולים 

להרגיש בטוחים בכך שאתם יודעים שאתם מקבלים את המוצר הטוב 
ביותר - מהצמח, למוצר, אליכם.
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 שוקו - שייק
חוזרים לכושר !

שייק שוקו מפנק שמתאים במיוחד לימים ש״אחרי 
החגים״. משקה שיתן ׳בוסט׳ אנרגטי לכל היום:

1 כף מדידה של פוראור לייט אולטרא שוקו / 240 
מ״ל משקה שקדים / כפית חמאת בוטנים / 1 

בננה / 4-6 קוביות קרח / ערבבו על מהירות גבוהה 
במשך 20-30 שניות

הגישו מיד.

טיפים
החופשהלשגרה שאחרי הילדים חוזרים

3
1
2
3

מתחילים את היום עם משקה שהוא ארוחה שלמה
בבוקר הזמן ״טס״ ואין זמן לכלום, אבל זה חיוני שתצרו לילדיכם הרגל לאכול ארוחת בוקר מזינה 

בכל בוקר. ארוחת בוקר מאוזנת ובריאה תטעין אותם באנרגיה הדרושה להם לתפקוד בבי״ס. 
ארוחת בוקר יכולה להיות טוסט מלחם מלא לצד חביתה וסלט או שייק מזין וטעים על בסיס 
פוראור לייט אולטרא בטעם שוקו או וניל )ראו מתכון למטה( שייק כזה יספק לילדיכם את כל 

הויטמינים והמינרלים הדרושים להם כדי לפתוח את היום.

לנסיכים שלנו מגיע מזון מלכות
הימים הראשונים לאחר החזרה מהחופש הגדול או לאחר חופשת החגים עלולה להיות מלחיצה 
במיוחד, בימים אלו לילדים רבים ההסתגלות קשה במיוחד. רבים חשים עייפות במשך היום עם 

קושי להתרכז בחומר הנלמד ולהשאר בפוקוס. 
מזון מלכות, “מאכל-על” אשר מסופק לכל דבורה המיועדת להיות מלכה מחזק את תהליך חילוף 
החומרים בגוף ותורם לתחושת החיוניות וההתאוששות המהירה מעייפות. מזון מלכות הוא תוסף 

חיוני להרגשה טובה ומומלץ לצרוך אותו בכל יום.

לא זזים בלי הויטמינים
אנחנו יודעים שזה חשוב ומומלץ לנו ולילדים שלנו, אך רובנו לא אוכלים כמות מספיקה או 

מספיק מגוונת של פירות וירקות. פוראור קידס יספק לילדיכם את החומרים המזינים להם הם 
זקוקים. טבליות מולטי ויטמינים טעימות ללעיסה, תספקנה לילדים את הויטמינים החיוניים, 

המינרלים והחומרים המזינים מן הצומח )פיטונוטריאנטים(, אשר עלולים להיות חסרים בגופם. 
בנוסחה מיוחדת זו אין סוכר, אספרטיים )ממתיק מלאכותי(, צבעים מלאכותיים או חומרים 

משמרים. ילדיכם יאהבו את הטעם ואתם תאהבו את השקט הנפשי. טבליות אלו מיועדות גם לכם 
המבוגרים, והן מספקות את הבסיס התזונתי שלו אתם זקוקים, כי כל אחד מאיתנו הוא קצת ילד!
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השנה Forever ישראל הצטרפה למועדון היוקרה של Forever. למועדון הזה קוראים: ״בונוס 
יושב הראש״ אודי ראב״ד, מנכ״ל Forever ישראל ניצל את ההזדמנות כדי לערוך מפגש בו הוא 

ואחרים הסבירו יותר לעומק את משמעות הבונוס. היינו שם והתרגשנו יחד עם שאר הנוכחים.
בונוס היו״ר נוצר לפני 30 שנה ע״י מייסד החברה ויו״ר מועצת 

המנהלים, רקס  מוהן וע״י גרג מוהן, נשיא החברה. רקס וגרג בחרו 
להחזיר את מרבית הרווחים שנעשו בשנות קיומה של החברה לחברה 

עצמה ולבעלי העסקים שמרכיבים אותה. זה בא לידי ביטוי באופנים 
שונים, כמו בשיפור טכנולוגי מתמיד ובגידול שדות האלו ורה, אך 
גם בחלוקת צ׳קים למשווקים מצטיינים. למעשה, עד כה חולקו 

 !!! $ 343,000,000
החלוקה עצמה היא חלק מהכנס הגלובלי וכל מי שנכח בכנס יודע 

לספר על התהליך המרגש ומעורר ההשראה הזה. 
חלוקת הצ׳קים מתחלקת לשלוש רמות. 

נחמה מאיר מתארת את הרמה הראשונה: ״זהו אירוע חגיגי בו כ-900 
משווקים מקבלים גליל אטום עם הצ׳ק, אתם תראו שם, אנשים כמוני 

וכמוך, אנשים ״רגילים״ שמסתובבים נרגשים עם הגליל מבלי לדעת 
עדיין מהו הסכום שקיבלו. היות ומדובר ברמה א׳, מדובר בסכומים 

״צנועים״ יחסית )אלפי דולרים בודדים( ועדיין ההתרגשות רבה. ואז... 
כולם פותחים את הגלילים יחד. הרגע הזה שחושפים את הצ׳קים יחד 

מסעיר ומלהיב, ורואים את זה על הפנים של כל אחד ואחת. זה לא 
בגלל הסכום כמו החותמת שקיבלתם על עבודה קשה שנעשית יום 

יום, במשך שנה שלמה״. 
למחרת, נמסרים הצ׳קים של רמה ב׳. הסכומים מתחילים ב-10,000$ 

והם הולכים וגדלים עד צ׳קים של כמה מאות אלפי דולרים, ובערב 
המחרת נמסרים הצ׳קים הגדולים באמת, שהסכום הגדול ביותר גדול 

ממיליון דולר! 

יושב הראשבונוס

״אנשים כמוני וכמוך, אנשים ״רגילים״ 
שמסתובבים נרגשים עם הגליל מבלי לדעת עדיין 

מהו הסכום שקיבלו.״ 

היו״רבונוס
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איך מגיעים לבונוס היו״ר ?
אווה שבתאי ממליצה לקרוא ולהכיר את חוברת הנהלים שלנו. ״מי 
שלומד את חוברת הנהלים יודע כמה יוכל להרוויח. הכל כתוב שם״ 

בחוברת הנהלים שלנו תוכלו למצוא את התנאים המדוייקים הנדרשים 
לבונוס היו״ר, ובמפגש אפרת ויצמן הביאה את עיקרי התנאים לקבלת 

הבונוס. 
הבונוס הינו שנתי )1 בינואר עד 31 בדצמבר(, המשמעות שבינואר . 1

2019 ישראל תכנס בפועל למועדון.
FBO חייב להיות ״פעיל״ )4CC( + בונוס מנהיגות )12CC( לאורך . 2

התקופה. 
זכאות ל- Forever2Drive באחת הרמות.. 3
4 . Success Day-להשתתף ולתמוך בארועי הדרכה, אימונים ו

שהחברה מארגנת.
FBOs הפועלים בכמה מדינות- התוצאות הגבוהות ביותר שלהם . 5

יחושבו ממדינה אחת )על המדינה להיות זכאית לבונוס היו״ר(.

ברמה 1 צריך 
 700CC NM, כלומר ממוצע של 58CC חודשי, מתוכם 150CC חייבים 

להיות מ-FBO חדשים, כלומר ממוצע של 12.5CC חודשי שיכולים 
להאסף במדינות שונות בה אתם פעילים.

 600CC-בנוסף, מנהל אחד לפחות, קיים או חדש, ב׳דאונליין׳ שמגיע ל

שנתי או כזה שזכאי לבונוס היו״ר.

ברמה 2 צריך 
600CC NM שנתי, מתוכם 100CC חייבים להיות מ-FBO חדשים

ובנוסף, 3 מנהלים לפחות ב׳דאונליין׳ שזכאים לבונוס היו״ר.

ברמה 3 צריך 
500CC NM שנתי שמתוכם 100CC חייבים להיות מ-FBO חדשים

ובנוסף, 6 מנהלים לפחות ב׳דאונליין׳ שזכאים לבונוס היו״ר.

כיצד הרווחים מחולקים?
מחצית מהרווח העולמי השנתי מתחלק בין שלוש הרמות.

שני שליש מהיתרה מתחלק בין רמות 2 ו-3 והשאר הולך לרמה 3 

הודיה פיין מסבירה ש״היופי בהתקדמות ב-Forever שזה בנוי צעד אחר 
צעד, כל התקדמות, כל דרגה, כל אתגר מתבסס על מה שהשגנו עד 

כה. כל אחד יכול להגיע למנהל אם יעבוד לפי תוכנית עבודה, זה דורש 
עבודה יומיומית שמאחוריה החלטה ברורה של בניית עסק, ומשם הדרך 

לבונוס היו״ר אפשרית לביצוע״
אווה שבתאי מסכמת: ״העבודה לקראת בונוס היו״ר היא עבודה 

משותפת של כולנו במדינה. כי אם אחד יכול – כל אחד יכול!  ״

״כל אחד יכול להגיע למנהל אם יעבוד לפי תוכנית עבודה, זה דורש עבודה יומיומית שמאחוריה החלטה 
ברורה של בניית עסק, ומשם הדרך לבונוס היו״ר אפשרית לביצוע״ 
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הצעדים שעליי לעשות 
כדי להגיע לבונוס היו״ר

הצעדים שעליי לעשות כדי להגיע לבונוס היו״ר

הצעדים שעליי לעשות כדי להגיע לבונוס היו״ר

הצעדים שעליי לעשות כדי להגיע לבונוס היו״ר

הצעדים שעליי לעשות כדי להגיע לבונוס היו״ר

אולגה שרייבר, מנהלת בכירה

עליזה גורן, ראש צוות

הודיה בן עמי, מנהלת

מימונה עאסי, מנהלת

לגייס אנשים חדשים . 1

לעזור להם לעלות לדרגת מנהל. 2

לצרף אנשים. 1

להיפגש עם אוכלוסייה מגוונת. 2

להגדיל את המכירות. 3

להיות פעילה בפרסום במדיה. 4

ליצור קשר עם אנשים בחו"ל . 5

1 . Forever 2 Drive להשיג תמריץ

לגייס עוד 5 אנשים. 2

להוביל 2 מהצוות שלי לדרגת מנהל. 3

4 .100CC לעשות עסק יציב של

להאמין בעצמי – אני יכולה!. 1

לחלום. 2

לעבוד, לעבוד ועוד לעבוד. 3

4 .4CC ללמד את כל הצוות שלי לעשות

1

2

3

4

5

6

החלום שלך. 
התוכנית שלנו.

החלום שלך. 
התוכנית שלנו.

מהם הצעדים שעליכם לעשות כדי להגיע לבונוס היו״ר?

היו״רבונוס
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ועכשיו, עצמו עיניים ודמיינו את הצ׳ק שאתם תקבלו!
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אוגוסט
נחמה מאיר 

יסכה ומשה סדובסקי
זמירה מרון

תמה קופמן
אווה ודר' יוסף שבתאי

הודיה פיין
צופיה בן הרוש

רוברט יונג
סוזן כואג'ה 
אילת מירון

ספטמבר
נחמה מאיר

אווה ודר' יוסף שבתאי
תמה קופמן
זמירה מרון
סוזן כואג'ה

יסכה ומשה סדובסקי
רוברט יונג
הודיה פיין
אילת מרון

מימונה עאסי

NM-עם מחזור ה FBO-ה
הגבוה ביותר בחודשיים האחרונים

ספטמבר
סוזן כואג'ה
אילת מאיר
הודיה פיין

צופיה בן הרוש
תמה קופמן

ימינה ליפשיץ
אפרת ויצמן
זמירה מרון
יהודית כהן

אווה ודר' יוסף שבתאי

אוגוסט
נחמה מאיר 
סוזן כואג'ה 
יהודית כהן

Duaa Abdul Kareem Salfity
צופיה בן הרוש

אילת מאיר
הודיה פיין

אביטל עטיה
אורה טובי
מלכה רונן

ה-FBO עם המחזור הקבוצתי
הגבוה ביותר בחודשיים האחרונים

דניאל להיאני
קרן כהן

אנה שטרית 
נחמה מאיר

 Fayhaa Habis Yonus
Neda Amer

Shorouq Dodeen
  Khaled Al Braim

Suzan Khwaja
תמר יהונתן 

המצרפים המובילים
רחל עודאני 

הודיה פרידמן 
חנה שיינר 

יואל אזולאי 
רבקה ורשאוור 

רייזי רייפן 
 Tasneem Alrjoob

 Aya Ali
Awny Bream

בצמרת
FBOs              דבורה כהן, ראש צוות בכיר

כאשר ברור לך החזון  של החברה והערכים שהיא מקנה אז אין 
שאלה למה Forever! לצד המוצרים המדהימים ישנה תוכנית 

מיוחדת הנותנת מרחב למשווק באופן אישי אך גם למשווקים 
שלך,  כל אחד יכול להתפתח ולגדול כל זמן שדבקים במטרה, 

וגם להאמין בעצמך, לעבוד כצוות, לצמוח ולהצמיח.
לתת ולקבל - התנועה היא כל הזמן דו כוונית עד שלעיתים אינך יודע מי מקבל 

יותר?  החונך  או המשווק. אין ספק שמכאן הדרך למנהל ברורה לי מתמיד, וזהו 
רק שלב ראשון. אני נושאת את עיניי גבוה לנסוק ולהמריא כי השמיים הם הגבול 

והכל מתוך בחירה. וכל העבודה נעשית בזמנים גמישים בשילוב של הנאה מסדר 
יום חופשי אך מלא בעשייה. תודה לבורא עולם שגלגל אותי לתוך החברה הזו.

            נחום ומור זהר, ראשי צוות
אנו מתרגשים מעליית הדרגה, בה אנו רואים השגת יעד 

ראשון ב-Forever, ומאמינים שנכבוש יעדים נוספים בחברה. 
כולנו ודאי יודעים שכדי להתקדם ב-Forever צריך דרך, 

והדרך צריכה להיות מאוד ברורה, פשוטה ועקבית. אנו 
מאמינים בהצבת מטרות ברורות ויעדים גדולים לטווח הרחוק, שאותם נפרוט 

למטרות לטווח הכי קרוב שאפשר, עד לרמה היומיומית, כך שבעצם אנו 
יודעים מהם המשימות שלנו בכל יום ויום וממוקדים בכך. וכאשר הפעולות 

הקטנות היומיומיות נעשות ומתבצעות באופן ממוקד, שיטתי ועקבי, הן בסופו 
של דבר הופכות לחלום אחד גדול שמתגשם.

אנחנו בדרך לדרגה הבאה וישנם המון מכשולים וירידות בעסק, וכתוצאה 
מכך גם במצב הרוח. החוכמה היא לא לכבות את האש, לא להפסיק לעבוד, 

ולא להישאב לשליליות, אלא לחשוב בצורה חיובית ולהבין שכל מכשול בדרך, 
בסופו של דבר מקדם אותנו לעבר המטרה, גם אם אנחנו לא רואים זאת 

באופן מיידי. וכמו שתמיד אנחנו אומרים: "לעולם אל תפסיקו לחלום, ולחלום 
בגדול, כי ב-Forever חלומות מתגשמים"

              עדן קדם, ראש צוות
ל-Forever הגעתי במקרה, אבל אין כזה דבר מקרה...  גיליתי מקום 

יציב עם אפשרות הכנסה מדהימה, שיכולה להשתלב לי בחיים בפשטות בלי 
לפגוע במסגרות אחרות. גיליתי מקום עם תמיכה מלאה, בכל רגע נתון, ואמת 

שמנחה כל אחד פה בדרכו. 
אני רוצה להגיע לפחות לדרגת מנהל, על מנת להצליח להגשים את החלומות 

שלי ושל משפחתי. אני רואה את התכנית העסקית כאפשרית לביצוע. בזכות 
השכפול שלי, התוצאות גדלות, ולאט לאט נרקם משהו משמעותי וגדול.  

בעיניי, הדרך הנכונה להתקדמות היא התמדה ומתן אמון בתכנית השיווקית, 
וכמובן בעצמי ובמוצרים! השילוב הזה הוא שילוב מנצח!! 

             עפרה בדוסה, ראש צוות
אני מתחברת לתכנית השיווקית של Forever, עבודת הצוות והליווי 

שקיימים אצלנו נותנת לי כוח ותמיכה שמאפשרים לי לצמוח ולהתקדם. 
המטרה שלי היא לתחזק את העסק שלי בצורה נכונה ויסודית, לטפח ולהגדיל 
את הצוות שלי. להמשיך את הקשר שקיים עם לקוחות קיימים ובע"ה להגדיל 

את המאגר. אני חושבת שהדרך הנכונה להתקדם ב- Forever היא בשילוב 
בין חזון יציב ובין עקביות בלתי מתפשרת. החיבור לחזון מזכיר לי כל הזמן 

מה המטרה שלי, לשם כך אני עובדת עם החונכת שלי על מימוש החזון דרך 
פעולות יומיומיות, שמקדמות אותי למטרה .

אני רואה שהחשיבה החיובית שלי מאוד משמעותית בתהליך. הראייה שדברים 
באמת יכולים לקרות, ושהשמים הם הגבול. החשיבה החיובית לצד הפעולות 
בשטח סוללים לי את הדרך, ונותנים הרבה כוח וחיות לתהליך. במיוחד כשיש 

תוצאות, ב"ה.



Forever | מגזין אוקטובר 2018

 Ayat Abu Arqoub
שמרית אליה

חנה פרדה
רעות הלפרין

מלכה הבר
אלישבע חמד

ברכה לרנר
רפאלה רענן
לבנת רפאלי
יסכה סיטון

 Alena Turoczi
Shorouq Dodeen

רחלי פרידמן
עינת גינת
רינת גובי

מרים חרורי
רחל השאש
דינה כמוס

שושנה קרפין
עדן קדם

4CC אתגר

Salameh Hadeel
חיה שלזינגר

Sobhe Suwan Wisam
לאה מיטל תלמוד
 Khaled Al Braim

Tarteel Alhaimony
שרה אטל

הדר אברמוביץ
רבקה אלנקווה

לילך אייל
סיגל קיסין

רעות מלכה לוי
נעמי נעמת

יעל פלה
ריקי פולק
שי שבתאי

Hayat Suwan
יהודית וינגוט

4CC בשלושה חודשים 
ברציפות בפעם הראשונה ספטמבר

נחמה מאיר
אווה ודר' יוסף שבתאי

תמה קופמן
זמירה מרון
סוזן כואג'ה

יסכה ומשה סדובסקי
רוברט יונג
הודיה פיין
אילת מרון

מימונה עאסי

ספטמבר
סוזן כואג'ה
אילת מאיר
הודיה פיין

צופיה בן הרוש
תמה קופמן

ימינה ליפשיץ
אפרת ויצמן
זמירה מרון
יהודית כהן

אווה ודר' יוסף שבתאי

ראש צוות
FBO שם

יואל אזולאי 
עפרה בדוסה 
דינה בילינקי 
אלירז אביטל 

רחלי כהן 
דינה גלובינסקי 

רעות הלפרין 
עדן קדם 
חני רוסק 

יהודית וינגוט 
נתנאל נחום זוהר 

נעמי כהן 
אמיר חקשורי

אלישבע חמד 
צופיה קלמנטינובסקי 

אושר פריינטה כהן 
חיה שלזינגר

לאה סקלר
רועה תור

צביה תורג'מן 
מיטל אלון 

פנינה יוסף זאדה 
דניאל להיאני

חן בת צור לרנר
ברכה ברמוחא 
פייגי קאלאדני 

שושי פריז 
בילא בלאו 

Khaled Al Braim
Alhaimony Tarteel
Shorouq Dodeen

Oriab Saifi Shayeb
 Fayhaa Habis Yonus

 Ayat Abu Arqoub
 Aya Ali

Awny Bream
 Waad Tamimi

Adla Alhaimony
תאה קלושרו

שם החונך
אנה שטרית 

אביגיל אדלר 
חן לפיד 

צופיה בן הרוש 
שולמית מירון 
פייגי קאלאדני 
מוריה ג'ייקובס 

דינה בילינקי 
חנה שיינר

שמואל ברנשטיין 
נחמה מאיר 

הודיה פיין
הדסה גולדברג 

פנינה יוסף זאדה 
אילת מאיר

הדסה בן ארי 
אסתי טייטלבוים 

מרים ווידר 
אמיר חקשורי

אילת בן יעקב 
הודיה פיין 
נורית חזן 

מיטל אלון 
יצחק כהן 

חן בת צור לרנר 
גיטי פריד

יהודית הרשקוביץ 
חיה שלזינגר 

Mervat Dar Aiat
Walaa Abuhusain
Ayat Abu Arqoub

Mai Naser Ghanim
Oriab Saifi Shayeb

Suzan Khwaja
Neda Amer

 Khaled Al Braim
Amany Mohammed M. Abuthuraya

Tarteel Alhaimony
Oana Monica Dimitrescu

רותי שטטנר
אילת בן יעקב

טלי וסרטיל 
הודיה אלברט

דבורה כהן
Mervat Dar Aiat

צופיה בן הרוש 
צופיה בן הרוש

אורה טובי
וסרטיל טלי

הודיה אלברט
Ahmad Murad 

FBO שם החונךשם
ראש צוות בכיר

התוכנית שלנו.החלום שלך.

גיטי פריד
אנה שטרית 

דברת אוהב עמי 
חנה שיינר 
Neda Amer

מרים ווידר 
נחמה מאיר

אביטל עטיה 
גיטי פריד 

Duaa Abdul Kareem Salfity

FBO שם החונךשם
מנהל
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מרגיע.

משכך.
מצנן.

ג׳ל אלו ורה למריחה, ג'ל אלו ורה מיוצב, הטהור והפעיל ביותר בשוק כיום. 
ללא ריח או צבע, יעיל כאילו נסחט זה עתה מהעלה.



תחזית פעילות

חמישירביעישלישישניראשון

בר
טו

וק
א

בר
במ

נו

14 ה

21 י״ב

28 י״ט

4 כ״ו

11 ג׳ כסלו

18 י׳

25 י״ז

15 ו׳

22 י״ג

29 כ׳

5 כ״ז

12 ד׳

19 י״א

26 י״ח

16 ז׳

23 י״ד

30 כ״א

6 כ״ח

13 ה

20 י״ב

27 י״ט

18 ט׳

25 ט״ז

1 נובמבר כ״ג

8 ל׳

15 ז׳

22 י״ד

29 כ״א

17 ח׳

24 ט״ו

31 כ״ב

7 כ״ט

14 ו׳

21 י״ג

28 כ׳

9:30 
מפגש מנהלים

 19:00
השתלמות 

בסיסית לחדשים 
אודי ראב"ד – מנכ"ל

 19:00
השתלמות 

בסיסית לחדשים 
אודי ראב"ד – מנכ"ל

 18:30
מצגת והדרכה ברוסית

 18:30
מצגת והדרכה ברוסית

 18:30
מצגת והדרכה ברוסית

 19:00
מצגת עסקית 

 20:15
הדרכה

מוצרי הטיפוח
אודי ראב"ד-  מנכ"ל

 19:00
מצגת עסקית 

 20:15
הדרכה

פוראור דיילי + 
פוראור קידס

אודי ראב"ד-  מנכ"ל

 19:00
מצגת עסקית 

 20:15
הדרכה

משקאות האלו ורה
אודי ראב"ד-  מנכ"ל

 19:00
מצגת עסקית 

 20:15
הדרכה

מוצרי הכוורת
אודי ראב"ד-  מנכ"ל

 19:00
מצגת עסקית 

 20:15
הדרכה

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

 9:30 
השתלמות: 

הדרך לראש צוות *
אודי ראב"ד – מנכ"ל

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

אוקטובר - נובמבר 2018 

ספירת מלאי: יום בחירות
משרדי החברה יפתחו 

ב-12:00
המשרדים סגורים

משרדי החברה יסגרו ב-17:00
תיאטרון הקאמרי ת״א

התכנסות ב-16:30

SUCCESS
DAY

אודי ראב"ד-  מנכ"ל

17:30
מרתון

הצלחות
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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. 

במשך 40 שנה, Forever הראתה בכל 

רחבי העולם את מחויבותה לחיפוש 

אחר המרכיבים הטהורים ביותר מהטבע 

והתאמתם להתקדמויות המדעיות החדשות 

ביותר, למען מטרה אחת:

לעזור לך ולמשפחתך להיראות טוב יותר 

ולהרגיש טוב יותר.
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