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המריאו איתנו לסידני

המשתתפים בכנס הגלובלי לומדים על מוצרים חדשים, 
משתתפים בהדרכות יחודיות ובהכרה בהישגי FBO's בולטים. 

הכנס מהווה חגיגת הישגים גדולה. זוהי באמת חוויה שאין כמותה. הכנס הגלובלי FGR20# בסידני, אוסטרליה, יהיה אחד 
מהכנסים הגלובליים המדהימים ביותר בהיסטוריה של Forever ואנחנו לא רוצים שתחמיצו אותו! 

המריאו לסידני עם התמריץ העוצמתי הזה!

רמה 3רמה 2רמה 1
פרס
בונוס

אתם עושים:
 500cc קבוצתי בתקופת הזכאות
25cc חדשים* בתקופת הזכאות

אתם מרוויחים:
שני כרטיסים לכנס הגלובלי

ומארז מתנות

אתם עושים:
 750cc קבוצתי בתקופת הזכאות
50cc חדשים* בתקופת הזכאות

אתם מרוויחים:
שני לילות במלון +

שני כרטיסים לכנס הגלובלי
ומארז מתנות

אתם עושים:
1000cc קבוצתי בתקופת הזכאות

50cc חדשים* בתקופת הזכאות

אתם מרוויחים:
שלושה לילות במלון +

שני כרטיסים לכנס הגלובלי
ומארז מתנות

אתם עושים:
כשאתם עומדים בדרישות לרמה 3 

ויש לכם את היקף ה-CC החדש 
הגבוה בעולם  תזכו ב:

אתם מרוויחים:
שני כרטיסי טיסה הלוך וחזור +

שלושה לילות במלון + שני כרטיסים 
לכנס הגלובלי + מארז מתנות

*CC חדשים – ה-CC שנצבר מ-FBOs חדשים שצורפו בתקופת הזכאות.

דרישות סטנדרטיות לכל הרמות: ●  FBO לא חייב להיות פעיל עם 4CC , אך ה–CC יספר רק בחודשים שה–FBO יהיה פעיל ● אין כפל בזכייה )משווקים שיהיו זכאים להשתתף בכנס הגלובלי או 
זכאים לבונוס היו"ר, אינם זכאים לכפל בפרסים( ●  לא ניתן לשלב/להעביר/להמיר פרסים ● שאלות יש להפנות לאודי ראב”ד -מנכ”ל החברה ●  דרישות האתגר נכתבו בלשון זכר אך פונות לשני המינים. 

תקופת הזכאות היא מה-1 בינואר 2019 ועד ה-31 בדצמבר 2019.
אל תחמיצו את ההזדמנות המדהימה הזו להיות חלק מהכנס הגלובלי, הגדילו את העסק שלכם והמריאו לסידני!

שתהיובנו משהו
בו גאים
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יום אחד, הנגר אמר לבוס שלו שהגיע זמנו לפרוש כדי שיוכל לבלות זמן רב 
יותר עם משפחתו וליהנות משארית חייו בשלווה.

הבוס שלו ביקש ממנו לבנות רק עוד בית אחד, כטובה אישית. הנגר הסכים 
וניגש לעבודה, אבל הוא עשה אותה בלי חשק. אחרי כל-כך הרבה שנים  
של עבודה ועמל הוא רצה רק לסיים את העבודה וליהנות מהפרישה שלו.
מתוך הרצון לסיים את הבנייה במהירות, אופן הביצוע של הנגר היה 

קצת ירוד. הוא "עיגל פינות" והשתמש בחומרים זולים. בסופו של 
דבר הבית עמד, אבל האיכות שלו הייתה פחותה בהרבה מזו שהנגר 

התפאר בה בעבר.
הבוס שלו חזר כדי לבדוק את הבית ולאשר את הפרויקט. לאחר שעבר בכל 
חדר הוא הגיש לנגר את המפתחות ואמר: "הנה הבית שלך. זו המתנה שלי 

בשבילך תמורת כל השנים של העבודה הקשה".
הנגר, כמובן, הוכה בגל של הלם וחרטה. אם היה יודע שהוא בונה בית 

לעצמו, הוא היה מתנהל אחרת לחלוטין, אבל כבר היה מאוחר מדי 
להתחיל הכל מחדש. 

בדיוק כמו הנגר, אתם בונים את העסק שלכם בכל יום. 
 האם אתם בונים משהו שמתאים לכם, ולמה שממלא אתכם גאווה? 

האם העסק שלכם יעמוד במבחן הזמן?
חברת Forever שרדה יותר מ-41 שנים כי היא נבנתה על יסודות חזקים. 
היא לא נבנתה בין-לילה, אלא בגישה זהירה ומדודה ועם מחויבות להפוך 

את העסק הזה לחזק יותר בכל יום. יכול להיות שזו לא החברה הנוצצת 
ביותר בסביבה, אבל היא מוצקה, יציבה ומוכנה לעמוד איתן לארבעה 

עשורים נוספים ומעבר לכך.

בדיוק כמו הנגר הזה, אתם בונים את 
העסק שלכם בכל יום

חשבו אילו חיים ואיזה סוג עסק אתם בונים. בכל פעם שאתם מכניסים 
מישהו חדש אל משפחת Forever או מוסיפים לקוח חדש, זה ממש 

כאילו הנחתם לבנה חדשה בבית שאתם בונים, מוסיפים רעף חדש לגג 
או ציר נוסף לדלת. אם "תעגלו פינות" כדי לנסות להשיג את היעד מהר 

יותר, איכות העבודה שלכם תיפגם ואתם עלולים למצוא את עצמכם 
במצב שבו אתם מתחרטים על כך שלא בניתם את העסק שלכם על 

יסודות חזקים יותר.
אין קיצורי דרך להצלחה. יתכן ויהיו מקרים במסע שלכם שיופיע הפיתוי 

לעשות קיצורי דרך, כדי להשיג את מה שאתם רוצים כבר עכשיו, אבל 
יכול להיות שבגלל זה תקריבו את המטרה הגדולה. השקיעו מחשבה. 

כל יום הוא הזדמנות חדשה להפוך את החיים שלכם ליציבים יותר. 
מעט בכל פעם, בנו עסק שאתם יכולים להיות גאים בו, כזה שיעמוד 

במבחן הזמן.

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

אני רוצה לשתף אתכם בסיפור על נגר שבילה את 
כל הקריירה שלו בבניית בתים. אם אתם חושבים, 

״מה הקשר בין בניית בית לבין העסק שלי?״ 
המשיכו לקרוא. אני חושב שהסיפור הזה ישפיע 

עליכם בדיוק כמו שהשפיע עליי.



גרג מוהן
Forever Living Products נשיא

ידידי, קים מדסן, הוא אחד המנהיגים האלה. הוא חבר כבר זמן רב בצוות 
המנהיגות הגלובלי שלנו )GLT( והוא מהווה השראה לאין ספור FBOs. הוא 
יהיה הראשון שיגיד לכם שהוא לא בדיוק נואם גדול או איש עסקים ממולח. 

ועדיין, יש בו משהו שתמיד מצליח לשבות את הקהל ולתת לעמיתיו בעלי 
העסקים ב- Forever השראה להתאמץ כדי להשיג את היעדים שלהם.
קים הוא פשוט אחד מהאנשים מעוררי ההשראה האלה שראיתי במשך 

הזמן שלי ב-Forever. בין אם הם מדברים על במה או מנחים מפגש 
הדרכה על מוצרים, הם גורמים לך לחשוב מהו הדבר שהופך אנשים 

מסוימים למנהיגים גדולים כאלה. האם יש שיטה סודית? האם יש אנשים 
מסוימים שפשוט נולדים עם ניצוץ קסום שמושך את האנשים סביבם? 

התשובה היא, כמובן, לא. אין כישורי מנהיגות קסומים.
אחד מהשיעורים החשובים ביותר שלמדתי מאבא שלי, רקס, הוא שאי 

אפשר לנסות להיות מישהו אחר. כל-כך הרבה אנשים מוקסמים מרקס 
בגלל שהוא אמיתי. הוא באמת אוהב אנשים. הוא באמת אוהב את החברה 
הזו ואת הכוונה העומדת מאחורי מה שאנחנו מנסים להשיג. הוא אף פעם 
לא היה מוגזם או ראוותני. הוא אף פעם לא הרגיש שהוא חייב להיות משהו 

שהוא יותר מרקס מוהן.
בעוד שהיו תכונות רבות שניסיתי לחקות, אף פעם לא ניסיתי להיות בדיוק 

כמו רקס. אחרי הכל, הוא כבר הראה לכולנו שאנחנו יכולים להיות מי 
שאנחנו, להצליח ולהיות נוחים עם מי שאנחנו.

זו הסיבה שאני מעביר הלאה את אחד מהשיעורים החשובים ביותר 
שלימד אותי רקס: תהיו אותנטיים. אתם לא חייבים להיות משופשפים או 

מרהיבים. אתם צריכים פשוט להיות כנים ולשתף את התשוקה שלכם 
 Forever עשו יותר מסתם לדבר על התועלת שבמוצרי .Forever לגבי

כשאתם צמודים למצגת עסקית שעשיתם עליה חזרות, והעניקו 
השראה לאחרים להאמין בפוטנציאל של Forever לשנות חיים. 

ספרו לאחרים על המאבקים והניצחונות שלכם והראו כיצד השפיעה 
Forever עליכם בעזרת התמונה שתתקבל מהסיפור שלכם.

מעצם השתתפותי באירועים רבים של Forever, ראיתי הרבה מנהיגים 
גדולים עולים על הבמה כדי לספר על החוויות שלהם. הייתה לי גם 

הזכות לראות אנשים צומחים, מקבלים ביטחון, משתנים לטובה 
והופכים להיות מנהיגים מעוררי השראה בזכות עצמם. אני יודע שגם 

אתם יכולים להגיע לזה.
הכנות שלכם תבנה אמון והתשוקה שלכם לגבי העסק תהפוך להיות 

מדבקת. זו הדרך לבניית צוות שלא רק יבטח בכם, אלא גם ירצה לקבל 
מכם הדרכה, השראה ומנהיגות. זה מה שאני קורא לו יסוד מוצק 

לבניית עסק.

המשיכו לחייך,

נכון שאתם אוהבים את התחושה שמתקבלת כאשר 
רואים מנהיג דגול נואם או מספר סיפור? יש להם 
דרכים לשנות את נקודת ההשקפה שלכם, להצית 

רעיונות חדשים ולתת לנו השראה לרדוף אחר 
ההזדמנויות שלנו עם אנרגיה חדשה. יכול אפילו להיות 

שחשבתם לעצמכם: הלוואי ויכולתי לעשות את זה. 
אני בוודאות חשתי כך בעבר.

אופטימיםשבכםהמנהיגים
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לפני מספר שעות יצאתי ממפגש עם אנשים מיוחדים, מצליחנים, בעלי 
מוטיבציה מדהימה ורצון לעזור לאנשים. היה זה מפגש המנהלים התקופתי. 
מעניין מאד לראות את קבוצת האנשים הזו חדורת המטרה, כיצד היא פועלת בשיתוף פעולה לאחר שקיבלו משימה 

בלתי מוכרת. כיצד הם עבדו האחד עם השני בפירגון ובתמיכה. מהר מאד אפשר היה לראות את החוזקות של כל 
אחד ואחת, את אותן התכונות שהפכו אותם מאנשים רגילים למנהיגים הצועדים בראש קבוצות גדלות והולכות.  

אפשר היה גם לחוש את הרצון המתפתח אצלם לחלוק את הידע והניסיון שצברו, ולהעביר אותו הלאה לצוות שלהם 
ולמנהלים מסביב. המיומנות הזו של "מאמן" הופכת להיות חלק בלתי נפרד מהעבודה השוטפת של מי שבונה את 

העסק שלו ב-Forever ושואף להצלחה.
בין יתר התכונות שצפיתי בהן היה הרצון למצוא "פתרונות מחוץ לקופסה" ולנסות להתגבר על האתגרים הלא 

פשוטים העומדים בפנינו בעקבות מחסור במוצרים. תמימות הדעים הייתה כמובן הצורך להסתכל על מה יש ולא 
להתעכב על מה אין.

אני מאד אופטימי מטבעי. זאת גם אחת הסיבות שחיברתי את העתיד שלי ל-Forever. ראיתי את יציבות החברה, 
את המוצרים האמיתיים שלה שבדרך-כלל פועלים טוב יותר ממה שאנחנו יכולים לספר עליהם, את האנשים 

שמאחורי החברה ובייחוד את רקס וגרג מוהן.  מהיום הראשון הם היו רגישים לצרכים המיוחדים שלנו.
ובתקופה האחרונה, הם תומכים בכל מה שנחוץ לנו כדי לעזור להתגבר על האתגר המאוד גדול בעקבות בעיות 

פנימיות במשרד הבריאות, המייצרות אצלנו מחסור במגוון מוצרים חשובים ביותר.
Forever מערבת כל גורם אפשרי בכל רמה בפתרון המצב הזה ואני תקווה שהפתרון יגיע במהירות האפשרית.

 בפרוש השנה החדשה, אני רוצה לאחל לכם בשמי ובשם כל צוות Forever בארץ ובעולם שנה טובה ומוצלחת 
עם שפע בכל התחומים והמון אושר!

אופטימיםלהיותהמנהיגים
להסתכל על
 

מה יש ולא 
להתעכב על
 
מה אין

״
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חיוך משפר את מצב הרוח, 
מייצר פרודוקטיביות 

והוא מדבק...

אני
יותרלחייך

מתחייב.ת

אודי ראב"ד
מנכ"ל  Forever ישראל



שיעשו לכם טוב
המסעות
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ידעתם שפינוי זמן לנופש ומסעות 
בחו"ל בכל שנה יכול ממש לעזור לכם 

לחיות חיים ארוכים יותר?

האם המחשבה על טיול בחו"ל מציפה את הדמיון שלכם וממלאת 
אתכם בהתרגשות? מסתבר שנסיעות יכולות לעשות עבורכם הרבה 

יותר ממילוי המצברים ויצירה של תחושת כיף ורוגע. 
מחקרים מראים שפינוי זמן לחופשה יכול לרענן את המחשבה והגוף 

ויכול אפילו לעזור לכם לחיות זמן רב יותר.
עוד עולה באותם מחקרים, שנסיעות למקומות חדשים ישפרו את 

חייכם כמעט בכל מובן. כנראה שתחזרו לשגרת העבודה שלכם 
יותר יצרניים ויצירתיים, רמות המתח והחרדות שלכם יפחתו באופן 
משמעותי ויש אפילו סיכוי שתצליחו להשיג את הקידום שרציתם. 

בואו נביט יותר מקרוב בדרכים שבהן הטיול יכול לעזור לכם להגיע 
למקום טוב יותר, גם פיזית וגם רגשית.

מסעות עושים טוב ללב, ולא רק במובן 
המטאפורי.

לפי מחקר משותף של הוועד העולמי להזדקנות ואיגוד המסעות 
האמריקאי, לנשים שנופשות לפחות פעמיים בשנה יש סיכון מופחת 

באופן משמעותי למות מהתקפי לב או מחלת לב כלשהי. אותו הדבר 
נכון גם לגבי גברים. לגברים שלא לוקחים לפחות חופשה אחת בשנה 

יש סיכוי גבוה ב-30% למות ממחלות לב.

זה הגיוני אם חושבים כמה מועילות החופשות 
האלה בהפגת מתחים. מחקרים מראים שאנשים 
שנוהגים לצאת למסעות מרגישים שמחים יותר, 

הם נחים יותר ונכנסים לפחות חרדות במשך 
שבועות לאחר שהטיול שלהם הסתיים.

מסעות מקדמים פעילות גופנית.
בעוד שחופשה יכולה להרגיש מרגיעה, רוב האנשים משפרים את 

הכושר שלהם יותר ממה שהם חושבים. תיירים עשויים ללכת במהלך 
חופשתם יותר מ-10 קילומטרים ביום במהלך ביקור באתרים. ישנן 

דרכים רבות נוספות להישאר בכושר בחופשה. חשבו על ביקור 
ביעד שלכם דרך נסיעה באופניים או יציאה מהעיר לטיול רגלי או 

הרפתקאות נוספות בטבע.

מסעות מעודדים אושר ומורידים את הסיכון 
לדיכאון.

יכול להיות שלא יפתיע אתכם לגלות שאנשים הם בדרך כלל 
מאושרים ורגועים יותר בזמן שהייתם בחופשה בחו"ל. עם זאת, 
חוקרים מטעם אוניברסיטת קורנל מצאו שהאופוריה של הטיול 

מתחילה אפילו לפני שאתם עולים לטיסה. מסתבר אפילו שפעולות 
תכנון הטיול והציפיה למסע המתקרב יכולות להוביל לעלייה ישירה 

ברמות האושר של כל אחד.
יש יותר מסיפוק קצר-טווח המקושר לנסיעה לחו"ל. לאנשים 

הנופשים לפחות פעמיים בשנה יש פחות סיכוי לסבול מדיכאון 
ארוך-טווח ומתח כרוני.
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מסעות הופכים אתכם לחכמים יותר 
ויצירתיים יותר.

פרופסור אדם גלינסקי מבית הספר לעסקים קולומביה, ניו יורק, 
פרסם מספר מחקרים על הקשר שבין יצירתיות ומסעות. הוא מציע 

לנו להקיף את עצמנו בתרבות המקומית כשאנחנו בחו"ל, בגלל שזה 
מגביר את הגמישות הקוגניטיבית שלנו, מה שמרחיב את המיומנות 

היצירתית. אבל הרווח משיפור היכולת האינטלקטואלית הוא יותר 
מיצירתיות. המחקר של גלינסקי הראה שאנשים שמטיילים יותר 

ומתקשרים יותר מקרוב עם תרבויות אחרות, סביר יותר שיהוו זרזים 
לחדשנות ויראו יותר גמישות ועומק מחשבתית.

נסיעות לחו"ל מקשיחות את הנחישות 
המחשבתית שלכם.

עמידה מול אתגרים בסביבה לא מוכרת מהווה שיעור נהדר 
בהסתגלות. כשאתם מחוץ לאזור הנוחות שלכם, אולי פתאום תלכו 
לאיבוד, תאבדו את הארנק שלכם או שהמלון שלכם יתגלה כמוזנח. 

אל תתנו למלכודות הפוטנציאליות האלה להפחיד אתכם. העובדה היא 
שככל שתתמודדו עם אתגרים רבים יותר, כך יהיה קל יותר להתגבר על 

קשיים שצצים במקום זר – או כשאתם נמצאים חזרה בבית.

וההמלצה שלנו?

 מצאו את הטוב ביותר בשני עולמות:
משרה חלומית הכוללת נסיעות בעולם

כאשר הצטרפתם ונהייתם בעלי עסקים ב-Forever, באופן מיידי התחברתם לרשת 
הפצה עולמית ולפוטנציאל רווחים ללא גבול. מימוש הפוטנציאל הזה יכול לקחת אתכם 

למקומות שאפילו לא חלמתם עליהם - מבחינה מילולית ומבחינה כלכלית.
עם היסטוריה של ארבעה עשורים בייצור מוצרי האלו ורה הטובים ביותר בעולם, חברת 

Forever יכולה לעזור לכם להשיק עסק בינלאומי משלכם.
עם הזדמנויות ב-160 מדינות, תוכלו לבנות עסק של Forever כמעט בכל מקום 

בעולם. אם זה נשמע כמו הזדמנות שמתאימה לכם, לכו עם החלום וצרו קשר עם 
החונכ/ת שלכם כדי לבנות תוכנית עסקית ויצירת יעדים שיטיסו אתכם קדימה.



כל
שבעולם
הזמן

 אוליבר לפקי חי את חלום 
העבודה והטיולים
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אתם חולמים על חיים המשלבים עבודה ונסיעות 
בעולם? תמיד תוכלו למצוא אלף סיבות לשכנע 

את עצמכם מדוע נסיעה שתסיט אתכם ממסלול 
החיים המוכר לכם, זה פשוט לא הזמן הנכון 
עבורכם כרגע. אבל זמן הוא דבר מוזר. ימים 

נמתחים לשבועות, חודשים ושנים והתמונה של 
החיים שדמיינתם לעצמכם מתחילה להתפוגג.

לאוליבר לפקי יש מערכת יחסים מעניינת עם זמן. כבעל עסק מצליח 
ב-Forever כבר שנים רבות, הוא חופשי לעשות מה שהוא רוצה, מתי 

שהוא רוצה. לא צריך ׳לדפוק שעון׳, ובחמש אחר הצהריים הוא לא 
״זורק את העכבר״ ומסיים עוד יום עבודה. הדקות והשניות חולפות 

ואוליבר יכול להישאר מאושר בחוסר הידיעה על מצבן.

כאשר אוליבר החליט שהוא רוצה לראות עולם, הוא לא רצה שזה יהיה 
בחתיכות קטנות במשך כל החיים. הוא החליט שהוא רוצה לבלות 

שישה חודשים בטיול מסחרר וחוצה יבשות. הוא לא עשה זאת לבדו- 
אשתו ושני בניו הצטרפו אליו.

עבור רוב האנשים, הרעיון להשאיר את החיים האמיתיים מאחור למשך 
חצי שנה נראה כמו פנטזיה שאי אפשר לעמוד בה. אחרי הכל, לכמה 
אנשים יש עבודה שתוכל לאפשר להם לצאת לראות את העולם בזמן 

 שאבק מצטבר על שולחן העבודה שלהם? 
לאוליבר, לעומתם, אין עבודה רגילה.

אוליבר רצה לנצל עד תום את הזמן הפנוי שהעבודה בעסק של 
Forever יכלה להרשות לו. הוא הבין שכל רגע שחולף לו נעלם ואף 

פעם לא חוזר. הוא לא רצה להיות מישהו שמאחסן את הרעיון הגדול 
שלו בפינה של הראש ותמיד חושב "אולי יום אחד...".

להגדיל את הרשת העולמית כדי להגשים חלום
Forever לא רק פינתה זמן לאוליבר ולמשפחתו, אלא גם העניקה 

רשת עולמית שאפשרה לו נקודות עצירה טבעיות לאורך הדרך. כשהיה 
לו צורך, הוא יכול היה ליצור קשר עם העסק שלו. זה היה תזמון מושלם 
גם עבור הבנים שלו, שבגילאי 8 ו-10, הוא ידע שהוא יכול לשלוף אותם 

מהלימודים לכמה חודשים מבלי שזה יזיק במיוחד.

אוליבר ובני משפחתו תכננו טיול שיתפרש על פני חמש יבשות  ויעביר 
אותם דרך כל אזור זמן על כדור הארץ. הם יצאו להרפתקה שלהם 

בפברואר 2017.
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 כבעלי עסקים 
 ,Forever-מצליחים ב

יש לנו משהו אחד 
בשפע שרבים לוקחים 

כמובן מאליו: זמן.

מסע משפחתי
 Forever התחנה הראשונה שלהם הייתה המטה העולמי של

באריזונה, שם אוליבר סייר עם משפחתו במשרד הראשי והשתתף 
באירועים של הצוות. מאריזונה המשיכו להוואי, שם האיים הרגישו כמו גן 
עדן ומזג האוויר והמים היו פשוט מושלמים. המשפחה החליטה להאריך 
את השהות שלהם ולספוג עוד כמה ימים של רוגע. למה לא? היה להם 

את כל הזמן שבעולם וזו היתה רק ההתחלה של המסע. 
אוליבר פינה קצת זמן כדי לעבוד מהמחשב הנייד כשהייתה לו גישה 

לאינטרנט, בדק את מצב ההזמנות והתעדכן במצב הצוות שלו.
לאחר מכן ההרפתקה שלהם לקחה אותם לאוסטרליה, ואז לתאילנד, 

מרוקו, פורטוגל, ספרד ודרום צרפת. הם הגיעו דרך האוויר, מסילות 
הרכבת והכבישים כדי לקבל חוויה מעשירה ומשנה חיים. המשפחה 

המשיכה בדרכה לאחר מכן לקהיר, וכמה חודשים לתוך המסע הגיעו 
לדובאי, כדי להשתתף בכנס הגלובלי של Forever. שם הם יצרו קשר 

עם חברים, בכירים ובעלי עסקים אחרים ב-Forever מכל העולם, 
ואוליבר אף הצליח לצרף כמה משווקים חדשים לעסק שלו.

השעונים של אוליבר
במהלך המסע של אוליבר לפקי, מבטיו נמשכו תמיד לשעונים שראה 

מסביב לעולם. הוא צילם את השעונים המעניינים ביותר וכשחזר ערך 
מהם סרטון. בכל שעון הוא כלל ציטוט שתאר את מערכת היחסים שלו 

עם זמן, כמו "זמן שנהנים בו הוא לא זמן מבוזבז".

אוליבר עבד בעבר בעבודה של ״תשע עד חמש״, אך לא יכל לסבול 
את הרעיון שעליו לתכנן חופשות ולדחוס את רגעי האושר החמקמקים 

במהלך חופשות קצרות לאורך כל החיים. הוא מצא הזדמנות 
שהתאימה לחלומות שלו ואפשר לעצמו לא רק להתפרנס, אלא לחוות 

עם משפחתו מסע של פעם בחיים.

משנים מסלול באופן ספונטני
החופש שאוליבר מצא בזכות Forever אפשר לו גם שפע של 

ספונטניות. המסע שלו מסביב לעולם הלך כל-כך טוב שכשהם ציינו 
שישה חודשים לטיול, המשפחה החליטה להאריך אותו כדי לבלות עוד 

זמן בסרביה, בוסניה, אוסטריה, גרמניה, סלובניה ורומא.

החלק האחרון במסע לקח את משפחת לפקי דרך סקנדינביה. בסופו 
של דבר המשפחה נחתה חזרה בביתם בטורונטו. הבנים חזרו ללימודים 

ואוליבר הפך להיות ממוקד יותר מאי-פעם בעסק שלו ב-Forever בלעזור 
לאחרים להבין שיכול להיות להם אותו החופש ואותן החוויות.

שנהנים
זמן

מבוזבזבו הוא לא זמן
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יש לא מעט יתרונות בנסיעה שכזו, תכנון ביקור 
במשרדי Forever מוסיף עניין לנסיעה. 

חלק מהמשרדים נמצאים במבנים ארכיטקטונים 
יפייפיים בערים או בעיירות שממש כדאי להכיר. 

זו כמובן הזדמנות להחשף למוצרים חדשים שעדיין לא 
הגיעו לארץ. 

אין ספק, שכשמגיעים למשרדי Forever בחו״ל 
מבינים לראשונה את המשמעות של ״עסק גלובלי״

בודפשט, הונגריה
למה לשם? תוכלו לכלול בטיול קצר בבודפשט אתרים רבים ותרבות 

רבה. יש ריאליזם ביופי הארכיטקטוני המגוון שבה, מכיוון שרבים מהמבנים 
לא עברו שיפוץ או חידוש כבר זמן רב. להונגריה יש היסטוריה עשירה 

שבזכותה תזכו לחוות קשת רחבה של סגנונות בנייה.
יש שפע של תבשילים הונגריים לבביים כדי לתדלק אתכם, החל מהגולאש 

המסורתי ועד לעוף בפפריקה ומאכלי רחוב כמו לאנגוש- בצק בטיגון 
עמוק במגוון ציפויים. תזכו לחוויה אירופאית מלאה במחיר שווה לכל נפש, 

מביקור באתרים ועד חיי לילה, שווקי רחוב ואוכל נהדר.

לאן ללכת? אף טיול לבודפשט הוא לא שלם בלי מרחצאות סצ'ני. 
טבלו במים החמים המוזרמים משני מעיינות תרמיים. אל תשכחו 

לפנק את עצמכם במראה על העיר מגובה רב שאפשר לקבל מסיבוב 
בגלגל הענק, הבודפשט איי. הגלגל הענק הזה הוא הגבוה ביותר 

 באירופה וממנו נשקפים נופים מרהיבים על העיר ומעבר לה. 
צאו לשייט עם ארוחת ערב על הדנובה ותהנו מהמראה המיוחד של 

גדות הנהר והגשרים בזמן שהשמש שוקעת ואורות הלילה מתעוררים.

בקרו במשרדי Forever בהונגריה
בקרו במשרדים של Forever בבודפשט כשאתם נמצאים בעיר.

הבניין היפה הזה נבנה בשנת 1863 ומשמש כמטה הפעילות באלבניה, 
בוסניה, קרואטיה, קוסובו, מונטנגרו, סרביה וסלובניה.

במרחק קטן בלבד מהעיר, תוכלו להרגיש איך זה לחיות בכפר הונגרי 
אותנטי במלון קשטלי סיראק. מלון הטירה הזה מוקף באדמות 

מטופחות להפליא, יערות, גבעות משתפלות ואדמות חקלאיות. מקום 
מושלם להשתחרר מלחצים ולתחושת שלווה.

אם יש לפניכם כמה ימים פנויים ובא לכם להתפנק בחופשה קצרה בחו״ל, אחד היתרונות הגדולים 
בלהיות בעל עסק עצמאי הוא שלא צריך לבקש אישור מהבוס. והיום, יותר מתמיד, עם מדיניות ״השמיים 

הפתוחים״ שיש בארץ, אפשר לעשות סופ״ש בחו״ל מבלי ״לקרוע את הכיס״. אבל רגע! אם כבר נסיעה 
לחו״ל למה לא לשלב בנסיעה ביקור באחד ממשרדי Forever הרבים ? 

ביזנס
פלז׳ר

אנד
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וורוויק 
למה לשם? כי בביקורכם תרגישו כאילו חזרתם בזמן דרך דוכני השוק 

בכיכר הישנה ובג'ורי סטריט או דרך מסע קניות בחנויות העתיקות 
המרובות בעיר. 

וורוויק קיימת עוד משנת 914 לספירה, שבה את'לפלדה )בתו של אלפרד 
הגדול( הקימה ביצורים כנגד הפולשים הדניים על גדות נהר האבון. 

עיר הבירה של וורוויקשייר על גדות הנהר אבון נשלטה במשך יותר מ-900 
שנים על ידי טירת וורוויק המרהיבה.

הרוזנים רבי ההשפעה של וורוויק לא רק שלטו באדמות שמסביב למבצר 
הבלתי חדיר שלהם אלא גם היו מעורבים בפוליטיקה האנגלית, כנראה 

במעמד של מכתירי מלכים.
בימי הביניים, עיירת הסחר עליה הגן המבצר הפכה לאמידה מאוד, אך 

לאחר ששריפה ב-1694 כילתה את רוב המבנים שבה, שוחזרו בה בזהירות 
המבנים הישנים.

לאן ללכת?  
טירת וורוויק - מבצר מסיבי מוקף צריחים וביצורים מהמאה ה-16 

המתפאר במספר גנים, ביניהם שמורת טווסים וגן ורדים עם חומות 
ומגדלים, המגיעים עד לגובה של 40 מטר. בנוסף, מבוך קסום לילדים 

בו עומדים מול אתגרים כגון עלייה על ספינת ויקינגים.
גן הטחנה - על גדות הנהר אבון ומיד מחוץ לחומות טירת וורוויק 
 .)Mill Garden( החולשת עליו מלמעלה, שוכן גן הטחנה היפה

שבנייתו נמשכה במשך יותר מ-60 שנים, החל ב-1938. 
אל תחמיצו. פתוח מאפריל עד אוקטובר בכל יום מתשע עד שש, מחיר 

כניסה: 2.5 פאונד. ילדים נכנסים חינם בליווי מבוגר.
בקרו גם במוזיאון העממי )Folk Museum( בבית סיינט ג'ון, בשוק 

התוסס בכל יום שבת, בפארק סיינט ניקולאס, בלימינגטון ספא וכמובן 
בסטרטפורד על האייבון - עיירתו של שייקספיר.

בקרו במשרדי Forever בוורוויק, אנגליה
בעבר הרחוק )1199-1216( הנכס הזה היה שייך למסדר הנזירים אך 

ב-1539 הוחרם, יחד עם נכסים נוספים בפקודת המלך הנרי ה-8, 
והוענק לתומס סטאונטון שהמיר את האולם הישן לבית מגורים, כשהוא 

מחלק אותו לשלוש קומות ומוסיף גרם מדרגות. 
החלק הישן ביותר של הבית הבלתי שגרתי הזה הוא אגף העשוי מעץ 

מהמאה ה-16 )הידוע היום כאגף טודור(, שמספרים שמקורם של קורות 
העץ הוא בצי הספינות של המלך הנרי ה-8.

האגף הזה ותוספות רבות אחרות, כולל חזית על שם המלכה אן, נבנו 
על ידי משפחת סטאונטון שבית האחוזה היה בבעלותם עד 1913.

קיימים מספר דיווחים על כך שבבית האחוזה שוכנת רוח רפאים, ילדה 
צעירה, כבת 11, עליה מסופר שיושבת על אדן החלון באגף טודור.

 )FBOs האח בשני החדרים הסמוכים לקבלה )כרגע חדר הישיבות וחדר
גולף על ידי מגלף העץ הידוע ביותר באנגליה בכל הזמנים, גרינלינג 

גיבונס )1648-1720(. 

שעות הפתיחה לביקורי בעלי עסקים של Forever הם 9 בבוקר עד 5 
אחה"צ בימים שני עד שישי. ניתן לקבל סיור במקום.

נסו לברר מראש אם יש אירוע או מפגש הדרכה במקום, אם אתם 
מבינים את השפה, שווה להצטרף למפגש שכזה. קחו את הזמן 

והתבוננו במשווקים שסביבכם, ראו שהם אינם שונים בהרבה 
מחבריכם בארץ. זהו זמן טוב להכיר אנשים חדשים וליצור קשרים.

טיפ: רכשתם מוצרים בחו״ל - אל תעבירו את המוצרים 
בתיק שעולה איתכם למטוס, אחסנו אותם בצורה 
בטוחה במזוודה שלכם. וזכרו, לפני הנסיעה עליכם 

להרשם על מנת שמספר ה-FBO יהיה פתוח לרכישה 
בארץ אליה אתם נוסעים. לפרטים פנו למשרדי החברה.

היא לא רחוקה מאוקספורד, ופחות משעתיים נסיעה מלונדון. 
וורוויק, עשוייה להיות המקום אליו תרצו להגיע בנסיעתכם הבאה, 

כשכמובן לא תרשו לעצמכם לפספס את המשרד הראשי של 
Forever בריטניה בבית אחוזת לונגברידג' 
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Forever
בית המשרדים הראשיים 
של Forever הוא מבנה 

עוצר נשימה בסקוטסדייל 
שבאריזונה והוא המטה הראשי 
של הפעילות הבינלאומית של 

.Forever

המשרדים הראשיים של Forever בישראל 
נמצאים בבניין דימול ברמת גן והם מהווים אחד 
מתוך יותר מ-160 מרכזים שמייצגים את חברת 

Forever  ברחבי העולם.

אנחנו גאים לחבר מיליוני אנשים למוצרים שלנו דרך רשת כלל 
עולמית של משרדים, מרכזי הפצה, מתקני ייצור ומטעי אלו ורה. 

השליטה בייצור מכל כיוון אפשרי מוודאת שנוכל לספק את המוצרים 
הטריים והאיכותיים ביותר לכל אחד ואחת בכל מקום.

המפעל שלנו בטמפי, אריזונה, המשתרע על פני 
 Forever 7,600 מ"ר, הוא המקום שבו חברת

מפתחת את תוספי התזונה החדשים ומייצרת 
אבקות ותוספי תזונה.

AVOA נמצא בדאלאס, טקסס, והוא מרכז 
הייצור עליו מבוססת פעילותנו ברחבי העולם.

עם נכסים פרושים בכל רחבי העולם, 
Forever היא באמת חברה גלובלית.

Forever מטעי האלו של
אנחנו מגדלים, קוצרים ומעבדים את האלו ורה 

שלנו בעצמנו במטעים הנמצאים ברפובליקה 
הדומיניקנית ובטקסס.

Forever דיירקט, מרכז ההפצה שלנו בהולנד 
מאפשר ל-Forever לספק מוצרים ליותר 

מ-160 מדינות.

מסביב לעולם



הנכוניםעם המרכיביםמוצריםבחירת
לא משנה מהו שמו של המוצר, אבל מאוד 

משנה מהם המרכיבים שלו בין אם  אתם 
בולעים או מורחים אותו על גופכם. כצרכנים, 

חשוב לחנך את עצמנו להיות מודעים יותר 
למה שנמצא במוצרי הטיפוח, בתוספים, במזון 

ובמשקאות שאנחנו מכניסים לגוף שלנו.

בשנים האחרונות, הפכנו כולנו להיות מודעים יותר לצורך לשים לב 
לרכיבים לא רק כדי לוודא שאנחנו מקבלים מהם את מירב התועלת, 

אלא גם כדי להגן על בריאותנו.

הכל טבעי לעומת מופקים באופן טבעי
יש הבדל בין רכיבים טבעיים לבין רכיבים המופקים באופן טבעי 

והעובדה שמשהו נקרא "טבעי לחלוטין" היא לא בהכרח הדבר שהופך 
אותו לטוב יותר. למעשה, לרכיבים המופקים באופן טבעי יכולים להיות 

כמה תועלות ניכרות כשזה מגיע ליכולות, יציבות וביצועים.

אז מה ההבדל?
טבעי: כאשר הרכיבים מתוארים כטבעיים, זה מכיוון 

שהם נמצאים במצב הכי קרוב שאפשר למצבם הטבעי 
ולא עוברים כל סוג של עיבוד שישנה את המוצר 

ביסודו. זה לא אומר שרכיבים טבעיים לא עוברים 
שום סוג של עיבוד. ניתן לעבדם באופן מינימלי 

מבלי להוסיף להם רכיבים מלאכותיים או צבעים 
מלאכותיים.

מופקים באופן טבעי: רכיבים המתוארים 
כמופקים באופן טבעי, נשלפים ממקורות 

טבעיים בעזרת שיטות מדעיות, כדי להפיק 
מרכיב חשוב כשהוא עדיין במצב שבו 

הוא בעל ההשפעה הרבה ביותר. דוגמה 
אחת יכולה להיות הפקת חומצות שומן 

מאגוזי קוקוס לשימוש במוצרי טיפוח 
עור. רכיבים המופקים באופן טבעי ניתן 
גם לשנות כדי ליצור מבנים מולקולריים 

חדשים המשפרים את ביצועי המוצר.
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האם מוצרים שהם טבעיים לחלוטין הם תמיד 
הבחירה הטובה ביותר?

אין ספק שהטבע מספק לנו שלל רב מאוד של רכיבים. למעשה, 
לרכיבים טבעיים תמיד היה תפקיד חשוב, בין השאר, בהפקת תוספים 

תזונתיים, מוצרים לטיפוח העור ותרופות.
עם זאת, קיימת הנחת יסוד נפוצה שכל מה שהוא טבעי לחלוטין הוא 
תמיד טוב יותר. צוות מיוחד במשרד הבריאות בארצות הברית בדק את 

הסיבות שמאחורי התפיסה שטבעי הוא תמיד טוב, בריא ובטוח יותר.
החוקרים הסיקו שהעדפת מוצרים טבעיים מבוססת תמיד על מערך 

רחב של רעיונות, כולל תפיסה שהטבעי הוא טהור, ומיסודו הוא 
תמיד טוב יותר מכל דבר שבני אדם יוכלו לייצר. הנטייה לכיוון רכיבים 

טבעיים לחלוטין השפיעה על ההחלטות שאנשים עושים לגבי המזון 
שהם אוכלים, המוצרים שהם קונים ועל הבריאות שלהם.

במציאות, יותר צרכנים מבינים היום ששימוש במוצרים טבעיים בלבד 
ידרוש מהם להקריב משהו. בין אם זה ביצועים של מוצר, מרקם או 
חווית מוצר כללית. בעוד שהטבע באמת נותן לנו רכיבים צמחיים, 

ויטמינים ומינרלים חזקים, הוא גם מקור לחיידקים, עובש וחומרים 
מזיקים אחרים.

ההתפתחויות המדעיות מאפשרות לנו לרתום את 
כל מה שהכי טוב בטבע לטובתנו, תוך כדי שימוש 

בטכנולוגיה הטובה ביותר כדי ליצור מוצרים 
עוצמתיים מבלי להתפשר.

קחו לדוגמה את המוצר לטיפוח העור מסדרת אינפיניט- סרום למיצוק 
 המשלב את הג'ל הפנימי הטהור שמגיע מחלקו הפנימי של עלה 

האלו ורה עם אחת מפריצות הדרך המדהימות ביותר של מדע העור.

אלו ורה טבעית מרגיעה ומזינה את העור בעוד החומר 
 trifluracetyl( 2-שנבדק מדעית, טריפלוראצטיל טריפפטיד

tripeptide-2( יודע לחקות את הפעילות הטבעית של העור כדי 
לשפר את האלסטיות שלו ולהילחם בסוגי חלבונים המזיקים לו. 

התוצאה היא סרום אנטי-אייג'ינג שמשפר את המראה המוצק 
ומפחית את נראות הקמטים.

הסרום למיצוק של Forever פועל ביעילות רבה עם האלו ורה שנמצא 
בו, וכך מושגות התועלות האופטימליות של הרגעת העור והחלקתו תוך 

שיפור המיצוק והעובי שלו והפחתת מראה עור בלתי אחיד.

יעילות התוספים התזונתיים מוגברת אף היא בעזרת ההתקדמויות 
במדע.

אקטיב פרו-B )הפרוביוטיקה האקטיבית של פוראור, בהמשך יגיע 
גם לישראל( מיוצר תוך שימוש בשישה זנים של חיידקים פרוביוטיים 

שנחקרו קלינית, כולל "פלורה-אקטיב", טווח של זנים מועילים 
שפותחו בבית החולים של אוניברסיטת קופנהאגן.

בעזרת טכנולוגיית קירור מיוחדת, חיידקים פרוביוטיים מוכנסים למצב 
של תרדמת כדי להגן עליהם מלהיות מופעלים לפני שהם מגיעים 

למערכת העיכול. תהליך זה מוודא שהם ישוחררו כשהם במצב שבו 
הם מועילים ביותר. לאחר מכן, אקטיב פרו-B נארז בעזרת טכנולוגיית 

"אקטיב ג'ל", הכוללת שרוול מהונדס המוצמד לדופן הבקבוק כדי 
לשלוט בספיגת הלחות ולהגן על החיידקים הפרוביוטיים לאורך 

תקופת חיי המדף.

הכי טוב שיש לטבע ולמדע להציע
אסכולת המחשבה המנצחת היא שהמוצרים 

הטובים ביותר מגיעים מהניצול הנכון של המדע 
 Forever-והטבע. הטכנולוגיה של ימינו מאפשרת ל

לקחת את הטוב ביותר שיש לטבע להציע ולהפוך 
אותו לאפקטיבי ועוצמתי אפילו יותר, בעזרת 

פיתוחים מדעיים.

כשזה מגיע למוצרים שאתם 
בוחרים להכניס לגופכם או 

למרוח עליו, בחרו את המוצר 
עם המרכיבים שמשלבים 

הכי טוב טבע ומדע.
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שתביא עימה בשורות טובותשנה טובה

חגי תשרי
הם הזמן המושלם 

להעניק ליקיריכם  ולהציע ללקוחותיכם 
לרכוש מתנות ממיטב מוצרינו 

שיחזקו את הגוף ויחממו את הלב. 
ובהזדמנות זו נאחל: 

ניתן לרכוש מגוון שקיות • 
מתנה במשרדי החברה 

בעלות 3 ₪ לשקית

 16 |  סגנון חיים
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לפני כשנתיים כשהצטרפתי ל- Forever הייתה לי מטרה אחת בלבד והיא, 
לבנות עסק מצליח שעובד ומכניס כסף כל חודש לצד עבודה קבועה, ואכן 
כך היה. התחלתי לעבוד, למכור את המוצרים המדהימים ובמקביל לבנות 

צוות. עם הזמן נבנה לי כאן ב"ה עסק שעובד ומכניס כסף. 
אני רוצה לשתף אתכם בטיפ קטן, שלקחתי מחוקי הכביש, שעוזר לי 

לאורך כל הדרך בבניית העסק ב- Forever: כשאתה נוסע בכביש, בחיים 
אל תביט רק על המכונית שלפניך אלא תמיד תסתכל קדימה לנקודת 

המבט הכי רחוקה שאתה יכול, כי אדם שנוהג ומסתכל רק על המכונית 
שלפניו הנהיגה שלו תהיה לא יציבה ולא בטוחה. אבל כאשר מביטים 

למרחק, טווח הראיה הזה נותן  שליטה על הנסיעה, שליטה על הכביש, 
יציבות רוגע ושלווה. 

זהו יסוד בנהיגה נכונה, אבל לא רק בנהיגה בכביש אלא גם בנהיגה בחיים 
ובעסקים - כשאדם נוסע בחיים ומוביל את החיים שלו ורואה רק את המטר 

שלפניו עשרות תאונות ומשברים יקרו באותו רגע.
כולנו רוצים לראות תוצאות מיידיות כאן ועכשיו, ולכן כאשר אנו עושים ערב 

השקה ולא מצליח כפי שקיווינו, אנו  מתאכזבים; כאשר אנו מציעים את 
העסק ושומעים המון פעמים את המילה "לא" אנו עוד יותר מתאכזבים; 

כאשר אנו  מוכרים מוצר והלקוח מחזיר כי הוא לא מרוצה אנחנו 
״מתבאסים״. ואז אנחנו אומרים לעצמנו: אולי זה לא בשבילי? אני לא טוב 

במכירות… אין לי מזל... ומה קורה? מתייאשים.
אבל אם נגיד לעצמנו את הדבר הבא: 

התחלנו עכשיו עסק חדש ואנו רוצים לראות תוצאות, אבל לא עכשיו אלא 
בעוד חמש שנים -  זאת אומרת  שיש לנו מרווח של זמן לעבוד בלי לחץ. 

בעוד 5 שנים נגיע לדרגת מנהל נוסק, למכירות אישיות של 12CC, נעמוד 3 
.)Forever2Drive( ונקבל תמריץ רכב  EM פעמים באתגר

זה לא משנה כמה פעמים נשמע את המילה “לא” כי יש לנו חמש  שנים 
לעבוד והיעד שלנו נמצא לנו מול העיניים חמש שנים קדימה. 

את העוצמה והיתרון שיש בבניית עסק גלובלי 
ב-Forever אי אפשר לתאר. 

תמיד ידעתי שאפשר לבנות עסק גלובלי, אבל אף פעם לא היה בי את 
הרצון לממש את זה, תמיד אמרתי ״מה לי ולחו"ל?!   מספיק לי עסק 

כאן, בארץ ישראל וזהו.״ עד שיום אחד משווק בקבוצה שלי החל לצרף 
ולמכור בחו"ל, וכאן כבר התחלתי לראות שקיימת פעילות בעסק גם מחוץ 

לישראל, אבל עדיין לא הבנתי את העוצמה שיש בעסק גלובלי. נפל לי 
האסימון כשקיבלתי דוא״ל מכמה סניפים של Forever בחו"ל בהם נכתב 

לי שמחכה לי בונוס קטן ושכדאי שאמשוך אותו לחשבון הבנק. וכאן קלטתי 
את העוצמה שיש בעסק גלובלי - האפשרות בה ניתן לעבוד ולהרוויח מכל 

מקום בעולם וממש לבנות צוותים מנצחים בכל מקום בעולם. 

אני רוצה לסיים בברכת הדרך  שכל אחד ידע להציב לעצמו יעדים 
ארוכי טווח על מנת שיתאפשר לו  להשיג את אותם יעדים ברוגע, 

בבטחה ובאמונה. 

ברכתהדרך
מאת: נחום נתנאל זהר, מנהל  חדש

״בטבעו של כל בנאדם לראות את ה״עכשיו״ :
עכשיו למכור. 
עכשיו לצרף. 

עכשיו להיות מנהל. 
וזו טעות, כי החוכמה היא לסמן נקודה 

עתידית ולשם לכוון.״



 FBO 22 | להיות 

ובכל יוםבכל מקום 
הטוב ביותר

אספקה מתקדמת של חומרים מזינים חיוניים

פוראור דיילי היא תערובת מאוזנת באופן מושלם של ויטמינים 
 ,AOS Complex™ ,ומינרלים. התערובת הייחודית שלנו

מאפשרת לשלב מרכיבים תזונתיים חשובים עם אלו ורה 
וחומצות אמינו לטובת ספיגה מקסימלית, כדי שגופכם ירוויח 

מכל היתרונות.

 היו במיטבכם בכל יום ובכל מקום על ידי אספקה יומית 
של חומרים מזינים מושלמים.
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תחזית פעילות

חמישירביעישלישישניראשון

ערב סוכות

משרדי החברה סגורים

חוה״מ סוכותחוה״מ סוכותחג סוכות
חוה״מ סוכות

משרדי החברה סגורים משרדי החברה 
פתוחים עד 12:30

משרדי החברה 
פתוחים עד 17:00

משרדי החברה 
פתוחים עד 17:00

המשרדים פתוחים עד 17:00

ערב
שמחת תורה

שמחת תורה
משרדי החברה סגורים משרדי החברה סגורים

משרדים פתוחים 
עד 12:30

בר
טמ

ספ
בר

טו
וק

א

15 ט״ו

22 כ״ב

29 כ״ט

6 ז׳

13 י״ד

20 כ״א

27 כ״ח

16 ט״ז

23 כ״ג

30 א׳ בתשרי

7 ח׳

14 ט״ו

21 כ״ב

28 כ״ט

17 י״ז

24 כ״ד

1 אוקטובר ב׳

8 ט׳

15 ט״ז

22 כ״ג

29 ל׳

19 י״ט

26 כ״ו

3 ד׳

10 י״א

17 י״ח

יום ו׳ 18 י״ט

24 כ״ה

31 ב׳

18 י״ח

25 כ״ה

2 ג׳

9 י׳

16 י״ז

23 כ״ד

30 א׳ חשוון
 19:00

השתלמות 
בסיסית לחדשים 

אודי ראב"ד – מנכ"ל

 9:30
השתלמות 

מראש צוות למנהל 
אודי ראב"ד – מנכ"ל

 18:30
מצגת והדרכה ברוסית

יום גיבוש לצוות המשרד
משרדי החברה סגורים

 9:30 
השתלמות: 

הדרך לראש צוות *
אודי ראב"ד – מנכ"ל

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

ספטמבר-אוקטובר 2019

יום בחירות

ספירת מלאי: 
משרדי החברה 
יפתחו ב-12:00

משרדי החברה 
סגורים

 20:30
מצגת עסקית 

וובינר

משרדי החברה סגורים

ערב ראש השנה
משרדי החברה סגורים משרדי החברה סגורים

שנה טובה ראש השנה

 יום כיפורערב יום כיפור
משרדי החברה סגוריםמשרדי החברה סגורים

כנס

 ראש השנה - 29/9-1/10 משרדי החברה סגורים •בתקופת החגיםשעות פעילות המשרד 
 ביום רביעי 2/10 - ספירת מלאי - המשרדים יפתחו ב-12:00
ביום ראשון 6/10 - יום גיבוש לצוות - משרדי החברה סגורים

יום כיפור - 8-9/10 משרדי החברה סגורים •

ערב חג סוכות - 13/10 – המשרדים פתוחים עד 12:30 •

חג סוכות – 14/10 - משרדי החברה סגורים •

 חוה"מ סוכות - 15-17/10 – המשרדים פתוחים עד 17:00 •
יום שישי 18/10 – המשרדים פתוחים עד 12:30

שמחת תורה - 20-21/10 - משרדי החברה סגורים •
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Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או  המוצרים המוצגים של חברת 
סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

האלו ורה תומכת בבריאות 
מערכת העיכול, עוזרת לספיגת 
חומרים מזינים ומעלה את רמות 

האנרגיה הטבעית.

האלו ורה מעניקה לחות, 
מרככת ומרגיעה את העור.

מבפנים

אלו ורה
״צמח הקסם״

תכונותיו המועילות של צמח האלו ורה ידועות 
כבר מאות בשנים ויש המכנים אותו

ומבחוץ

עיצוב:

.co.il

תחנת עיצוב
.co.il




