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חדש על המדף 
מוצרים חדשים ומחודשים בחנות החדשה

המנהלות המובילות לשנת 2021 מציגות את הכוכבים העולים + מנהלות חדשות 
עם טיפים להצלחה + שיטת ה-20 לבניית עסק חדש ב- Forever + כל היתרונות 

Forever -כלים חדשים לעסק שלך ב + Forever שבאינטגרציה אנכית של
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 FBO 2 | להיות 

שחשובמה
באמת

לרוע המזל, הקורונה שנשארת איתנו, מתישה אותנו ומסיחה את דעתנו 
מהדברים הקטנים שיביאו לנו אושר והצלחה. אך יש כמה לקחים חשובים 

שלמדנו בתקופה האחרונה. למדנו על הכוח האישי שיש לטכנולוגיה.
ברור שפגישות זום, התקשרויות מרוחקות וחיפוש הזדמנויות הן לא 

תחליף למפגשים פנים מול פנים. אבל זה עדיין יכול לעבוד! אתם הוכחתם 
שכאשר עושים את זה נכון ובעקביות, המסך יכול לשמש ככלי מוצלח. 

הישארו מחויבים, הכינו סדר יום והתמידו בו.

ב-2021 חווינו הפרעות חסרות תקדים בשרשרת האספקה הגלובלית. 
אבל היות ואנחנו בנויים באינטגרציה אנכית ובזכות השקעות ארוכות 

טווח במהלך השנים, ההשפעה עלינו הייתה פחותה מאשר אצל אחרים 
שמסתמכים באופן מוחלט על ספקים חיצוניים.

גם ב-2022 נמשיך  להשקיע בטכנולוגיות, במערכות יחסים ובאנשים 
שיכולים לשפר את שרשרת האספקה שלנו עבורכם.

אחד מהדברים הגדולים שקרו השנה היה אובדן מייסד החברה ואבא שלי, 
רקס. למרות שידענו שהיום הזה בסוף יגיע, זה עדיין היכה בנו קשות. רקס 

היה מעורב בהכל. הוא הדריך אותנו והעניק לנו השראה כבר מהיום הראשון 
של Forever. אבל הוא לא השאיר אותנו לא מוכנים.

צוות הניהול ב-Forever הוא אחד מהמנוסים והיציבים בתעשייה שלנו.
הצוותים והספקים שלנו, הם פשוט מדהימים. ואתם כמובן, ה-FBOs שלנו, 

אתם הטובים ביותר ממה שיש בכל חברה שהיא ובכל מקום שהוא.

אני רוצה לשתף אתכם ב- 5 דברים שנתמקד בהם 
בשנת 2022.

1: להיפגש יחד.
כחברה, נעבוד על התכנסויות לעתים קרובות ככל האפשר ובאופן הכי 

בטוח שאפשר. במקרים שבהם לא נוכל להיפגש פנים מול פנים, נוסיף עוד 
תכנים דיגיטליים אונליין והזדמנויות עבורנו להיפגש באופן וירטואלי. כך,  כל 

ההדרכות והאירועים ב-2022 ישודרו לעולם כדי שכולם יוכלו ליהנות מהם, 
בלי קשר למיקום שלכם.

2: תקשורת. 
ב-2022 נתמקד בשיפור התקשורת בין המשרד הראשי למשרדים שלנו 

בעולם ואתכם, בעלי העסקים שלנו.
פיתחנו תוכנית תקשורת שאנחנו יודעים שתעזור לכם ללמוד עוד על 

.Forever העסק ועל המוצרים ועוד על מה שקורה בעולם של

3: שירות לקוחות.
אנחנו יודעים כמה קשה אתם עובדים על מציאת לקוחות ו-FBOs חדשים 

ואנחנו מחויבים לוודא שמטפלים בהם טוב כשהם יוצרים קשר עם 
המשרדים שלנו בכל רחבי העולם. אנחנו נחזק את שירות הלקוחות שלנו 

והצוותים שאחראיים על הקשר שלנו עם FBOs כדי לוודא שמתייחסים 
אליכם כמו שמגיע לכם ושיש לכם את הכלים שאתם זקוקים להם.

הצלחה היא לעתים רחוקות מאוד תוצאה של 
אירוע אחד גדול, הצלחה נמצאת תמיד בדברים 

הקטנים ובהבנה מה חשוב באמת. אך לעתים 
קרובות מדי דעתנו מוסחת מהדברים הגדולים 

ואנחנו עלולים לפספס את הדברים הקטנים.



רקס מוהן ז״ל, מייסד
Forever Living Products
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4: הוקרה.
כולנו אוהבים שמעריכים את מה שאנחנו, נכון?

במהלך השנים, הצלחנו בצורה נהדרת לתת ל-FBOs שלנו 
תחושה שמעריכים ואוהבים אותם.  אבל כמו בתחומים 

רבים אחרים בעסק, אנחנו צריכים להישאר עירניים ולהציג 
את אותות ההוקרה שקיבלנו,  כדי לוודא שאנחנו המובילים 

בתעשייה.

5: לתקן את זה ולהמשיך הלאה.
השנתיים האחרונות לימדו אותנו יותר מאי פעם שהחיים 

יקרים וחמקמקים. כחברה וכיחידים אנחנו מתחייבים 
מחדש להיות פותרי בעיות. כשצצות בעיות, מה שתמיד 

יקרה, נחפש פתרונות אפקטיביים בפרק זמן סביר 
 שיאפשרו לכולנו לחזור לעבוד ולהתמקד בדברים 

החשובים באמת.

אלה חמשת הדברים שביקשתי מהצוותים בעולם להתמקד 
בהם ב-2022.

כשאתם מתיישבים עם מצטרפים חדשים או אפילו 
כשאתם לבד עם עצמכם, השאלה שצריכה להישאל היא 
מה חשוב באמת? עם התשובה לשאלה הזו אתם יוצאים 

מחוזקים עם סיבה, עם תשובה ל"למה" שתניע אתכם 
לבניית מחר גדול יותר, טוב יותר ומזהיר יותר.

אז אם אני מבקש מכם לחשוב מה חשוב לכם באמת, זה 
בדיוק הזמן  שאחלוק אתכם מה שחשוב לי באמת.

התשובה לכך קלה. מה שחשוב לי באמת, הוא אתם.

אתם מדהימים, כולכם, אני יודע כמה שזה קשה לאזן בין 
המשפחה לעסק. אנחנו מרגישים את הדחיות והאכזבות 

שלכם ואנחנו חוגגים את הניצחונות שלכם.
אתם אלופים!

ויש מספיק מקום בשבילכם על דוכן המנצחים של 
.Forever

תמיד טענתי שהכוח של Forever הוא כוח האהבה. 
קל לאהוב את האנשים שמקיפים אותנו בכל יום, 
את החברים שלכם ואת המשפחה שלכם. אבל מה 
שהופך את Forever לשונה הוא יותר מכך, משהו 

שמחבר אנשים מכל מיני רקעים ברחבי העולם. רבים 
ב-Forever מעולם לא נפגשו, אבל לא יהססו להושיט 

יד לעזרה או להציע מילות עידוד ל-FBO אחר או 
לחברים במשפחת Forever הנמצאים במצוקה.

בכל מקום שתביטו אליו יש הזדמנות להכניס לפעולה 
את התכונות הטובות ביותר שלכם. 

סביב כולנו יש גבולות ומגבלות. 
יכול להיות שמי שעוצר אתכם זה אתם? 

לא משנה מה החיים טומנים בחובם עבורכם, אתם 
תמיד חזקים דייכם על מנת להתמודד איתם בהצלחה, 

כל שעליכם לעשות הוא לזכור לעשות שימוש בכל 
הכוח שלכם, מבפנים ומבחוץ.

אתם עשויים לחוות תבוסות, ימים עמוסים או אתגרים 
שלא ציפיתם להם ולהרגיש מיואשים. אך כל עוד אתם 
זוכרים את מטרותיכם לטווח הרחוק, אתם לעולם לא 

תסטו באמת ממסלולכם

ב-Forever את/ה בעסק משלך, 
אבל לא לבדך בעסק

בחיים שלנו יש ״מטבע״ בו אתם מבורכים בכל יום. 
בכל יום מופקד בחשבונכם סכום זהה, אין מדובר בכסף 

של ממש, כמובן, המטבע שבחיינו הוא הזמן; 86,400 
שניות ליתר דיוק.

החדשות הרעות הן שהזמן טס, החדשות הטובות הן 
שאתם הטייסים.

גרג מוהן
Forever Living Products נשיא

סרקו את הקוד וצפו בסרטון של גרג מוהן 
לשנה האזרחית החדשה



שנת 2021 הייתה הרבה מאוד דברים: שנה בה 
הסתגלנו לקורונה ולמדנו קצת יותר לחיות לצידה, 

שנה בה נפרדנו בצער ממייסד החברה, רקס 
מוהן, שנה של מוצרים חדשים שנוספו, שנה של 
משווקים חדשים שהצטרפו למשפחה. שנת 2021 

הייתה גם שנת השיא של Forever ישראל.

Forever ישראל הוקמה בשנת 1995 ופעלה לאורך 26 השנים האחרונות, 
במשך כל התקופה הזאת Forever הראתה צמיחה עקבית ומרשימה. 
מאז תחילתה של תקופת הקורונה, החברה הישראלית מציגה צמיחה 

כפי שלא נראתה כמוה בעבר. המשווקים המדהימים בחברה לקחו את 
הזדמנות שהביאה איתה התקופה הזאת בשתי ידיים ובאמצעות השקעה 

ועבודה נמרצת הגדילו את העסקים שלהם משמעותית והביאו את 
Forever ישראל להישגים כמוהם לא נראו בעבר. 

ישראל במקום הראשון
כפי שרובכם יודעים, Forever ישראל הייתה במקום הראשון באירופה 
בצמיחה בשנת 2020, שנת צמיחה מואצת של החברה בה גדלנו ביותר 

מ-50%. עבור חברה שקיימת בשוק כבר מעל ל-25 שנה, זהו הישג מרשים 
ביותר: סיימנו במקום הראשון מבין כל מדינות אירופה, וזכינו לשבחים 

ומקום של כבוד בין מדינות Forever העולמית. 
אני שמח ומתרגש לבשר שגם בשנת 2021, בזכות העבודה 

וההשקעה של כל אחד ואחת מכם, Forever ישראל נמצאת במקום 
הראשון באירופה בצמיחה. 

זהו הישג מרשים ביותר להוביל את אירופה, השוק הכי גדול ומכניס ב- 
 Forever הגלובלית במשך שנתיים רצופות. הישג זה הופך את Forever

ישראל והמשווקים שלה למשווקים שצמיחת העסקים שלהם בשנת 2021 
היא הגדולה ביותר מכלל מדינות אירופה ובין ה׳טופ 5׳ בעולם. 

כל הכבוד לכולכם! 
בעקבות צמיחה שכזו נוספת עוד רשימה ארוכה של הישגים: מספר חסר 

תקדים של משווקים שהצטרפו השנה, כמות העליות בדרגה הכי גבוהה אי 
פעם וקהילת המנהלים הפעילים שלנו ממשיכה לצמוח ולהתפתח.

מומנטום מתמשך ומנצח
צמיחה שכזו לאורך תקופה ארוכה יחסית, מראה לנו שהחברה נמצאת 

במומנטום חזק ויציב. בעבר דיברתי על המומנטום הזה בכנסים, על 
המשמעות שלו ועל החשיבות האדירה שיש בלדעת לנצל אותו. 

המומנטום שדיברתי עליו היה מומנטום עוצמתי אך התחלתי שנרשם 
לאורך מספר חודשים. 

מה זה מומנטום ואיך הוא מופיע בעסקים שלכם? אני חושב שכל 
אחד מאיתנו יכול להיזכר בתקופה בחיים שלו שבה הוא הרגיש שהוא 

במומנטום טוב. זה מצב בו הכל מתחבר יחד ונוצר רצף של אירועים 
חיוביים ופתאום הכל מתחיל להסתדר, קל יותר למצוא לקוחות חדשים 

וגם כשהם מגיעים הם רוכשים בקלות יתרה, אנשים מצטרפים אלינו 
ביותר קלות והרבה מהקשיים של צירופים או מציאת לקוחות חדשים 
כאילו מתעמעמים ברקע. זה מומנטום חיובי שלרוב נמצא במחוזותינו 

לזמן מוגבל.
המומנטום שאנו נמצאים בו עכשיו הוא מומנטום קבוע יציב שמוביל את 

החברה כבר שנתיים ולא נראה שהוא עוצר או נחלש. מה עלינו לעשות 
במצב שכזה? עלינו להבין את המומנטום החיובי הזה לאחוז בו בשתי 

ידיים ולהבין שהיום ועכשיו זה הזמן שלנו לקדם עוד יותר את העסקים 
שלנו, לצרף יותר אנשים, לאתר לקוחות חדשים, להשקיע את הזמן 

והאנרגיה שלנו במקום הנכון ובזמן הנכון על מנת לקבל תוצאות יוצאות 
דופן שאולי בתקופה אחרת לא היו מניבות תוצאות מוגברות שכאלו.

שנת 2022 - שנה של צמיחה
אני רוצה לקחת אותנו לתוך שנת 2022 ולומר ששנה זו, לפי כל המידע 
שיש ברשותי, הולכת להיות שנה של צמיחה חזקה ויציבה. במשרד אנו 

ממשיכים ודוחפים קדימה את החברה ושמחים לבשר על השקת האתר 
החדש שמאפשר פעילות דיגיטלית מתקדמת. המוצרים המדהימים של 
החברה התחילו לקבל הדים בעיתונות, וכתבי צרכנות התחילו להתעניין 
במוצרי החברה שנמצאים סביבם כבר 25 שנה, והם לא מבינים איך לא 

נחשפו אליהם עד עכשיו. 2022 היא שנה בה מגוון המוצרים הזמינים 
למכירה הולך לגדול עוד יותר, וכבר הספקנו להשיק שלושה מוצרים 

חדשים בחודשיים הקצרים של תחילת השנה ויש עוד כמה שבדרך, שנה 
שבה יחזרו הכנסים הגלובליים ונוכל להתחכך במשווקים מרחבי העולם 

שכבר רואים את משווקי ישראל באור שונה מבעבר. 

אני מאחל לכולנו שנה בה אנשים חדשים רבים יצטרפו לחברה על מנת 
לבנות עבורם ועבור משפחתם עתיד יותר טוב, שנה בה יותר משווקים 

יתפתחו ויבנו עסקים יציבים, ושנה בה נמשיך ונוביל וניקח יחד את 
Forever ישראל למחוזות גבוהים עוד יותר. הכל תלוי רק בנו, בכל אחד 

ואחת מאתנו. כל אחד צריך  לומר לעצמו: זאת השנה שלי, זאת השנה 
שבה אדע לנצל את המומנטום שנמצא פה למקומות של צמיחה אישית 

ועסקית. זה מה שאני רוצה לאחל לכל אחד שקורא מילים אלו. 
שתהיה לכולנו שנה של פריחה אישית וכלכלית, שנת אושר ואהבה.

באהבה והערכה,

מנכ"ל  Forever ישראל

יובל אורן
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הישראליתפריחת האלוורהשנה של

 FBO 4 | להיות 
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להצלחהפנים חדשות
"הצלחה אמיתית לאו דווקא 

נרכשת בתחרות, אלא באמצעות 
דאגה להצלחתם של אחרים"

Forever רקס מוהן, מייסד

הרעיון של עזרה הדדית הוא הבסיס של כל מה שאנחנו עושים ב-Forever. התוכנית העסקית של
Forever  בנויה כך שתוכלו להצליח רק אם תעזרו לאחרים ותובילו דרך דוגמה אישית. משפחת 
Forever עוסקת בתמיכה והדרכה הדדית בכל יום, וכוחה של הקהילה שלנו ממשיך להיות אחד 

מהנכסים העוצמתיים ביותר שלנו. 

כפי שהיטב לומר רקס מוהן, מייסד Forever ממנו נפרדנו בשנה החולפת: 
״העיקרון החשוב ביותר הוא לבנות את העסק שלכם באהבה. אתם כאן לא רק 
בגלל שיש לכם אהבה למוצרים שלנו, אלא גם בגלל שיש לכם תשוקה לחיים, 
לבריאות ולעזרה לאחרים להבין את הפוטנציאל שלהם. אתם כאן כי יש גמול 

שאי אפשר לאמוד אותו לפי סכום של צ'ק, והוא לעזור למישהו או מישהי לעשות 
שינוי בחיים שלהם בעזרת הכוח של Forever.״  

כשאכפת לכם מאנשים ואתם משקיעים ברווחתם, זה עוזר להם לראות משהו בתוך עצמם – את 
היכולת האפשרית שלהם לשנות את העולם סביבם לטובה. הם מבינים שיש להם ערך, שמגיע 

להם ושהם יכולים ללכת בעקבות החלומות שלהם. 

Forever תתגמל תמיד את אלה שעובדים כדי להגביר את הפוטנציאל של האחרים ושואפים 
כל יום להפוך למנהיגים טובים יותר. הסיבה היא שעזרה לאנשים להצליח היא חלק מהמחויבות 

שלכם. כשאנשים מצטרפים לעסק שלכם, יש ברית שאתם כורתים איתם: אם הם יעבדו קשה כדי 
שהעסק שלהם יצמח, אתם תעבדו קשה בדיוק כמותם כדי לעזור להם להביא אותו לשלב הבא. 

כי הצלחה אמיתית ב-Forever, מנהיגות אמיתית- היא הצלחתם של אחרים.  
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נחמה ואילון מאיר
מקום ראשון לשנת 2021 

שלנו הגיבורים
הגיבורים שלנו השנה, הם החבר'ה מתוכנית מנהלים.

אלו שרואים את המטרה הגדולה מול העיניים, וחותרים אליה דקה 
אחר דקה. אלו שנופלים וקמים, נאבקים וממשיכים, כי הם כבר רואים 

בעיניים מה נמצא מעבר לפינה.
אלו שמגיעים שבוע אחר שבוע, בכל מזג אוויר ואפילו בקורונה,

עם החיוך והאנרגיה הכובשת שלהם. 
אלו שבדרך לפסגה.

אלו שחלומות עבורם הם מציאות ריאלית, שעומדת להתממש.
אלו שיודעים שהדרך להצלחה עוברת דרך הקרבה, 
חתירה להתקדמות מתמדת, ועשייה-עשייה-עשייה.

אלו שיודעים שיודעים שה-CC לא נופל מהשמיים אלא נוצר בהחלטה 
ובפעילות. אלו שיודעים שהמנהיגות שלהם נמדדת גם כשהם לבד 

בבית, ואפילו עוד לפני שהצוות שלהם קיים.
אלו שמבינים שהחיים שלהם ענקיים, ולא רוצים להסתפק בקטנות.

אלו הגיבורים שלנו.
החזון שלהם מאיר אותם, והם כל כך נדיבים, ומדביקים באמביציה 

ובמוטיבציה שלהם.
גאים לקחת חלק במסע שלכם לפסגה.  

הפסגה מחכה לכם והנוף למעלה מדהים…

נאור ואנה עוזרי

שושי עופריחנה וילהלם

יהודית לב ומיטל שאשא אליאור ואורנתן בן-עמי
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תמה קופמן
מקום שני לשנת 2021 

הצלחהסיפור
אחד העקרונות הבסיסיים ב-Forever הוא, שכדי לצמוח אתה צריך להצמיח 

יחד איתך אנשים נוספים. להיות בדרגת מנהל ומעלה, זה לעמוד ביעדים 
שלך, ולעזור למשווקים נוספים לעמוד ביעדים שלהם. אפשר לומר, שהצלחה 

ב-Forever היא תמיד הצלחה קבוצתית. כולם עולים יחד.
מבין כל המשווקים הרבים שזכיתי ללוות ולהדריך עד היום, התקשתי לבחור 

סיפור של משווק אחד, כי ב"ה כל אחד ואחת בצוות שלי ראויים לעמוד שלם 
במגזין החברה.  אז החלטתי לבחור לפי הוותק, ולספר על אורטל בן זכריה. 

את אורטל הכרתי כשהפכה ללקוחה נאמנה שלי בתקופה בה היא גרה אצלנו 
ביישוב. כאשר היא עברה לגור בגולן, היא פנתה אלי שהיא רוצה לנסות להיות 

משווקת. מתוך ההכרות שלי עם אורטל, ידעתי בוודאות שהיא יכולה להגיע רחוק 
ב-Forever. היא אישה נחושה, חרוצה, מוכנה לעבוד קשה, נחמדה ומאירת פנים.
אורטל הצטרפה אך העדיפה לעבוד על אש קטנה. היא הצליחה למכור מוצרים 

בצורה יפה, אבל לא רצתה להתקדם מעבר לכך. בעלה של אורטל הוא קצין 
בקבע שלא נמצא הרבה בבית, והיא העדיפה להתמקד בניהול הבית ובגידול 

הילדים. כיבדתי את הבחירה שלה לעבוד בקטן, אך בכל זאת, מידי פעם זרקתי 
לה שלדעתי כדאי לה להעז ולחלום בגדול.

כעבור ארבע שנים, היא החליטה להעלות הילוך. בניתי לה תכנית עבודה 
מפורטת, עבדנו יחד בצורה אינטנסיבית, ועזרתי לה להתקדם צעד אחר 

צעד, כדי להגיע למנהל. אני ממש זוכרת את הדפים הצפופים עם התוכניות 
המפורטות שעשינו יחד כדי לראות איך אנחנו יכולים לקדם כל משווק בצוות 

שלה וכך להגיע ליעד. ואכן, לאחר עבודה מאומצת ושיטתית, בעמל והתמדה - 
אורטל החלה הגיעה ב"ה לדרגת מנהל. 

המשכנו לעבוד יחד, ולהשיג את היעדים הבאים כדי לבסס ולייצב את העסק 
שלה על ידי תכנון מסודר )בכל זאת, אשת קצין בקבע רגילה לעבוד מסודר עם 
תכנונים מראש...( וכיום אורטל בדרגת מנהל בכיר, עם צוות גדול ונהדר ששועט 

קדימה, וגם היא עצמה כבר נושקת ממש לדרגה הבאה.
השנה אורטל עזרה לשלוש משווקות שלה להגיע לדרגת מנהל בעצמן, נטע 

קליר, ענבל אסולין וביאטריס עמידן. קידומן של אלה לדרגת מנהל הוא חלק 
ממה שעזר לאורטל  להשיג את היעד הבא שהעמדנו מול העיניים: תרמריץ 

Forever2Drive -הרכב הנכסף
 היעד שלנו לשנה הקרובה הוא שאורטל תגיע גם לכנס הגלובלי, וגם לבונוס יו"ר 

ותוכניות העבודה שלה כבר ערוכות ומוכנות. 
כשאני רואה את התהליך שאורטל עברה, אני מלאת סיפוק ושמחה, על החלק 
שיש לי בתהליך זה. הצלחה של חונך ומשווק – היא תמיד תלויה בשני הצדדים 

יחד: מחד היא תלויה בתוכן, באמון, במקצועיות ובליווי של החונך, ומאידך- 
ברצינות, במחויבות ובהתגייסות  של המשווק. רק כך נוצר שיתוף פעולה מנצח. 
העבודה עם אורטל התחילה כשהיא היתה רק לקוחה, שהפכה להיות משווקת 

על אש קטנה, ולבסוף היא הגיעה להיות מנהלת מובילה. אבל מעל כל זה  זכיתי 
בחברה טובה ושותפה אמתית למסע.

כאשר תמה הכירה לי את חברת Forever לא הבנתי 
את הפוטנציאל המיוחד שיש בעבודה זו. מתחילת הדרך 

תמה אמרה לי שהיא מאמינה בי, ושאני חייבת לחשוב 
בגדול ולהגיע רחוק ב-Forever. העובדה שהיא האמינה 

בי כבר מהתחלה, והדחף שלה שאני אחשוב בגדול,  
היתה משמעותית מאד עבורי. כאשר החלטתי שאני 

רוצה להקים עסק גדול משלי, תמה היתה שם כל הזמן 
בשבילי. היא עזרה לי מהשלבים הראשונים של שיחות 
הצירוף, וההתמודדויות של ההתחלה, וכמובן בשלבים 

המתקדמים יותר. אפילו כשהייתי מנהלת, תמה עזרה לי 
עם הצוות המיוחד שלי. היא עזרה לכולנו לגדול ולהצליח 

יחד. השילוב שיש בתמה, בין מקצועיות, ידע נרחב, 
שיטתיות ומחויבות, ובין אכפתיות, נחמדות ויחסי אנוש 

טובים - היה משמעותי מאד בתהליך הזה לכולנו. זה לא 
 Forever-מובן מאליו מבחינתי. ההצלחה של תמה ב
מהווה עבורי השראה. אני שמחה מאד לעבוד יחד עם 
תמה, ומרגישה שבעזרתה עוד אכבוש פסגות חדשות 

וגבוהות יותר ב-Forever״.

אורטל בן זכריה, מנהל בכיר
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הודיה פיין
מקום שלישי לשנת 2021 

הכוכביםהבאים
כשביקשו ממני לכתוב על משווק אחד ועל ההצלחה שלו או שלה, עלו 

לנגד עיניי פנים ושמות של משווקים רבים שמגיע להם שאכתוב את 
הסיפור שלהם, לספר על ההצלחה ועל העבודה היומיומית.

אפרת ויצמן, למשל, שהיא השראה בתהליך שעברה עד לקבלת בונוס 
היו״ר בפעם הרביעית. תמר סלה האלופה, שהגיעה השנה לדרגת מנהל 

בכיר עליו עבדה ועמלה ולא ויתרה לעצמה עד שזה קרה.
חשבתי על אביגיל אדלר שהעסק שלה צמח וגדל השנה, שנותנת את 
עצמה למשווקים שלה מכל הלב והנשמה ועל מרינה שאחרי שהציבה 

לעצמה כמטרה במשך 3 שנים את תמריץ הרכב, היא הגיעה אליו 
בחודש הקודם. וחשבתי על הודיה בן עמי שנותנת את הלב והנשמה 

לעסק שלה וצומחת כל הזמן. 
חשבתי על כל המשווקים בעסק שלי שהגיעו למנהל ואיך העסקים 
שלהם מתייצבים וגדלים- על שירה רודמן ואורי בריליאנט שבקרוב 

תהיה להם בצוות מנהלת ראשונה, וזאת רק ההתחלה.
חשבתי על עדי לוי שאני לומדת ממנה כל כך הרבה, איך היא עובדת 
יום אחרי יום, עומלת ודואגת לצוות ולעסק ויש אצלה כמה משווקים 
 Forever-שהשנה יגיעו לדרגת מנהל, ושברור לי שהיא השם הבא ב

ישראל- תזכרו את השם- עדי לוי.
חשבתי על תמימה שהצטרפה בינואר 2021 ובתוך שנה הגיעה לתמריץ 
רכב, ועזרה למשווקת שלה להגיע למנהל- ואין ספק שהיא תגיע רחוק. 

לבסוף החלטתי לכתוב על דניאל להיאני שבשנת 2021 העסק שלה 
גדל בצורה משמעותית.

למה בחרתי דווקא בדניאל?
כי הסיפור שלה מזכיר לי כמה סבלנות צריך בעסק, הוא לא קרה ברגע.

למעשה, התחלנו לעבוד יחד לפני 4 שנים.
נפגשנו שתינו במשרדים בכל שבוע כדי לעבוד יחד על הדרך שלה 

למנהל. לקח לדניאל שנתיים וחצי)!( להגיע לדרגת מנהל. 
כן- שנתיים וחצי, בעמל יומיומי.  

אחרי סגירת המנהל דניאל המשיכה לעבוד ולעמול כדי לעזור לצוות 
שלה להגיע ליעדים שלהם. 

במהלך שנת 2020 הצטרפו לצוות של דניאל קבוצה של נשים מהעדה 
הדרוזית. זה הצריך מאיתנו חשיבה מחוץ לקופסה, והבנה מה הן 

צריכות אותו הדבר ובמה לעזור להן אחרת. אחד מהדברים שזיהינו 
מהר מאוד, הוא שחלק מהקבוצה אינם דוברי עברית, וכך דניאל עבדה 

בצורה כפולה ומשולשת כדי לתת לכל הקבוצה את המענה שלה. 
אם אנחנו רגילים לעשות תוכנית מנהלים אחת לכל הצוות, דניאל 

עשתה שתי תוכניות במקביל, תוכנית אחת בעברית ותוכנית שנייה 
אותה העבירה יחד עם תמימה ששימשה גם כמנחה וכמתורגמנית.
דניאל עובדת בצמוד לצוותים שלה שהולכים וגדלים ומתפתחים, 

ואני מלווה אותה צמוד בכל שאלה, התייעצות וכל דבר שעולה 
מהשטח. 

זה כל כך מרשים לראות מישהי שבמשך שנתיים וחצי בנתה את הדרך 
שלה למנהל, ולאחר מכן, לקחה את הזמן לייצב את עצמה בדרגת 

המנהל. ממלא השראה לראות כיצד היא מגיעה לכאלו מקומות, לגדילה 
ולעסק בנוי ויפה כזה- כל זה בזכות עקביות, ונתינה אינסופית לצוות 

שלה. אני בטוחה ששנת 2022 תביא איתה עוד הרבה הפתעות וגדילה 
אצל דניאל.
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איך להשיג זכאות?
תקופת הזכאות – 1 במאי עד 30 באפריל

כדי להשיג זכאות, FBO חייבים לעמוד בקריטריונים הבאים:

להיות פעילים  וזכאים לבונוס מנהיגות בכל חודש.  •

לצבור לפחות 720CC בסך הכל, מהם על 100 לפחות   • 
להיות מדאונליינים חדשים שנחנכו באופן אישי.  

לחנוך באופן אישי ולפתח לפחות שני דאונליינים   • 
עם ראשי צוות חדשים  

כדי להשיג זכאות, FBO חייבים לעמוד בקריטריונים הבאים:

 מנהלים בכירים – בעל דרגת EM אחד בדאונליין 
מנהלים נוסקים – 3 בעלי דרגת EM בדאונליין

)מידע לגבי דרגות נוספות ניתן למצוא בחוברת נהלים(

מה אתם מרוויחים?
בעלי דרגת EM מוזמנים לנופש EMR בכל שנה, שם הם נהנים 

 ,Forever-מהדרכות מתקדמות ממנהיגים ומבעלי עסקים מובילים ב
יוצרים קשרים ומחליפים טיפים עם מנהיגים גלובליים אחרים, נוסעים 

ליעדים אקזוטיים ומרגשים חדשים ומקבלים הכרה על ההישגים שלהם 
.Forever בעולם של

המשמעות של להיות בעלי דרגת EM היא להיות חברים בקבוצת 
העילית של משפחת Forever. כבעלי דרגת EM, בעלי עסקים של 

Forever עשויים להיקרא להעביר הדרכות באירועים גלובליים, לחלוק 
רעיונות עסקיים עם צוות המנהלים ותהיינה להם הזדמנויות נוספות 

להגביר את השפעתם.

דרגת EM ונופש EMR מהווים קרש קפיצה חיוני לכל מי 
שבונה ברצינות את העסק שלו

נוסקים מעלה.
בעלי דרגת EM הם דוגמה ל-FBO’s שלנו אשר מסורים לבניית 

העסק שלהם ועוזרים לאחרים להיראות ולהרגיש טוב יותר.
העוצמה שבהשגת דרגת EM היא במה שהיא עושה לעסק שלכם- 

ע"י עזרה לאחרים להשיג את החלום שלהם ב-Forever, אתם יכולים 
לפתח את העסק שלכם עם פוטנציאל גדול יותר. משמעות הדבר 

היא בונוסים גדולים יותר, צוות גדול יותר, הכנסה קמעונאית גדולה 
יותר ועוד.

בעלי דרגת EM מוזמנים גם כל שנה לנופש EM להדרכות, הירגעות 
50%ויצירת קשרים עם מובילים אחרים בעסק!

 EM מנהלי
מגדילים את העסק 
שלהם בשנה העוקבת

בממוצע של



כולםמעללעמוד 
כיצד ״אינטגרציה 

אנכית״ משאירה את 
Forever בחזית האיכות 

והטכנולוגיה? 
כשחברת Forever נוסדה ב-1978, רקס מוהן, מייסד החברה, רצה להביא 
לשוק את מוצרי האלוורה באיכות הגבוהה ביותר ולשנות את הרושם שיש 

לאנשים על אלוורה ואת האופן שבו הם משתמשים בה בחיי היום יום 
שלהם.  הוא ידע שהוא יכול להשתמש בספקים חיצוניים, מאלה שמדגלים 

את הצמח ועד אלה שמייצרים את המוצרים, אבל כך יהיה קשה לשמר 
את האיכות הנדרשת בעקביות כדי לוודא שהלקוחות מקבלים אלוורה 

טהורה מפנים העלה. זו אחת הסיבות שבגללן החליט רקס לרכוש בעצמו 
את האדמות ולגדל את כל האלוורה ש-Forever תשתמש בה במוצריה. 
המעשה הזה וידא שכל עלה ייקצר ידנית ויפולט ידנית כדי להפיק ממנו 

אך ורק ג'ל אלוורה טהור מפנים העלה בשיא הבשלות שלו.
ההחלטה הזו העלתה את Forever על המסלול לאינטגרציה אנכית. 
כעבור זמן לא רב היו בבעלות Forever מתקני ייצור, מחקר ופיתוח, 

מעבדות בקרת איכות ואפילו ערוצי הפצה בהם משתמשים כדי להביא 
את המוצרים לידי לקוחות בכל רחבי העולם.

בעיקרון, אינטגרציה אנכית משמעותה שחברה יכולה לשלוט בשרשרת 
האספקה והייצור של עצמה. 

המודל העסקי הזה אפשר ל-Forever לשמר את הסטנדרטים הגבוהים 
ביותר של איכות מהרגע שבו הצמח נשתל באדמה ועד שהמוצר הסופי 

מגיע ללקוחות.

 ?Forever-בואו נבין איך זה עובד ב
Forever מחזיקה בבעלותה שדות אלוורה בטקסס וברפובליקה 

 הדומיניקנית. אלה המקומות שבהם מגודלים ומטופחים יותר 
מ-50 מיליון צמחי אלוורה. כל צמח אלוורה מטופח עד שהעלה מגיע 

לשיא העובי והתכולה התזונתית שלו. בשלב זה, העלים החיצוניים 
והבשלים נקצרים בזהירות באופן ידני, כדי לאפשר לעלים הפנימיים 

להמשיך לצמוח.

בשלב זה, העלים נבדקים, מפולטים ידנית והג'ל הטרי מפנים העלה נעטף 
 Forever, Aloe Vera of America לקראת משלוח למתקן הייצור של

שבדאלאס, טקסס. זה המקום שבו משלבים את האלוורה עם רכיבים 
.Forever אחרים, טבעיים ומתקדמים מדעית, כדי ליצור רבים ממוצרי

 Forever Nutraceutial מיוצרים במפעל Forever תוספי התזונה של
בטמפה, אריזונה. המפעל המתקדם הזה משתמש בציוד ייצור בטכנולוגיה 

וברמה המתאימה לייצור תרופות. מפעל Forever Nutraceutical, עם 
מיליונים שממשיכים להיות מושקעים בציוד חדש, ועם אישור עמידה 

בתקן ISO השמור בדרך כלל למעבדות מצד שלישי, ממשיך להיות בחזית 
הטכנולוגית של תעשיית תוספי התזונה.

לאחר שמוצרי Forever מיוצרים, הם מוכנים להפצה בכל העולם. מרכז 
ההפצה  Forever Direct הנמצא בהולנד הוא מוקד ההפצה לרבות 

מ-160 המדינות בהן Forever עושה עסקים.

אינטגרציה אנכית מאפשרת ל-Forever לספק ללקוחותיה את 
התמורה הטובה ביותר על ידי כך שהיא מנטרת בקפידה כל היבט של 

הייצור ומוודאת שהמוצרים יגיעו ליותר מ-160 מדינות ביעילות הטובה 
ביותר האפשרית.

 FBO 10 | להיות 
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חברות יכולות לחסוך כסף רב כאשר 
נעזרות בספקים חיצוניים עבור חלק 
משרשרת האספקה שלהן או כולה... ״

אינטגרציה אנכית וקיימות
האינטגרציה האנכית מאפשר ל-Forever להמשיך 

ולשפר את הקיימות בכל הרמות, משדות האלוורה ועד 
מתקני הייצור ומרכזי ההפצה. הנה רק כמה מהדרכים 

שבהן הייתה לחברה השפעה חיובית על הסביבה.

בזכות השימוש במשאבות סולאריות ובמערכות 
של טפטפות, השימוש של Forever במים 

הופחת ב-90 אחוזים.

המים נאגרים לשימוש מחודש בשדות וקליפות 
עלי האלוורה מושבות לאדמת כדי לדשן את 

היבולים.

50 מיליון הצמחים של Forever עוזרים לנקות 
מאות מיליוני טונות של פחמן דו חמצני מהאוויר 

בכל שנה.

 Forever משקאות האלוורה הידועים של
נארזים במרבית מדינות העולם באריזות 

"טטרה" הניתנות למיחזור מלא. האריזות האלה 
נשלחות תמיד שטוחות, צורת משלוח שבזכותה 

ניתן לשלוח כמויות גדולות יותר בו זמנית, מה 
.Forever שמפחית את טביעת הפחמן של

למה אין יותר חברות עם אינטגרציה אנכית?
אינטגרציה אנכית היא יקרה. היא דורשת מחברות להשקיע רבות 

בצוותים, בייצור, במתקנים וברשתות הפצה, תוך הקפדה שכל דבר 
מתבצע ביעילות המירבית. חברות יכולות לחסוך כסף רב כאשר נעזרות 

בספקים חיצוניים עבור חלק משרשרת האספקה שלהן או כולה, 
אך משמעות הדבר היא שהן מקריבות את בקרת האיכות ושיש להן 

השפעה פחותה יותר על המוצר הסופי.

ב-Forever הוחלט בשלב מוקדם שההקרבה הדרושה כדי להיות חברה 
המבוססת על אינטגרציה אנכית תהיה המפתח לצמיחה וליציבות. 

ההשקעה תהיה אולי גבוהה יותר בתחילה, אבל הקמת חברה עם 
יסודות נכונים הייתה המפתח להשגת האמון וטיפוח מערכות יחסים 

ארוכות טווח עם לקוחות בעולם כולו.
השקעות אלה אינן מוגבלות רק לציוד המתקדם ביותר מדעית ולייצור בר 

קיימא. מדובר גם בהשקעה באנשים הנכונים, החל בצוותים המטפחים 
וקוצרים כל שיח אלוורה ועד למוחות המדעיים המבריקים העוזרים לייצר 
מוצרי טיפוח עור, תוספי תזונה ועוד מוצרים רבים כל כך. Forever גאה 

בכך שיש בה צוות גלובלי של אנשי מקצוע נלהבים ומיומנים.

אינטגרציה אנכית גמישה ומותאמת לשוק 
המודרני

עם אינטגרציה אנכית כבסיס של המודל העסקי של Forever, לעבודה 
בכלכלה גלובלית ומקושרת עדיין נדרשות שותפויות חשובות בתחומים 
מסוימים. זו הסיבה שיש ל-Forever גישה גמישה לעבודה עם שותפי 

מפתח כאשר נדרשת מומחיות מסוימת.
יתרונות האינטגרציה האנכית מאפשרים ל-Forever לשלוט בשרשרת 

האספקה שלה ולהימנע מהפרעות, תוך אפשרות לזרימה טובה של 
ייצור ויכולת הסתגלות מהירה. יש אפשרות להגביר או להאט את קצב 

הייצור כדי להתאים לרמת הביקוש של הלקוחות בהתרעה של רגע. 
רמת השליטה הזו עוזרת ל-Forever לשלוט בעלויות ולתת את התמורה 

הטובה ביותר ללקוחותיה.
השמירה על הגמישות מאפשרת ל-Forever לצרף תמיד שותפים 

עסקיים ולעבוד עם יצרנים כדי להישאר מובילים בתחום האריזה 
והטכנולוגיה תוך שמירה על עיקר תהליך הייצור וההפצה בתוך החברה. 

כך החברה מצליחה לתת עדיפות ראשונה ללקוחות, כשהיא מוודאת שכל 
מוצר שיוצא מהמפעל עומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר של מצוינות.



אספנו עבורכם פרסומים 
 מהתקופה האחרונה, 

כדי שתוכלו לעיין 
ולהתגאות בכך שהמוצרים 

שלנו צוברים תהודה 
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וואלה בריאות
ממליצים על: אלו פרופוליס  

שלומי אזולאי, פורבס ישראל
ממליץ על: אלו פרופוליס  

אין הרבה מוצרים שמבוססים רק 
על אלוורה, אך בחברה האמריקאית 

מסבירים שהצליחו לפתח קרם רב 
שימושי בפטנט ייחודי, ששומר על 

החומרים הפעילים שבצמח ומשלב 
גם פרופוליס אורגני, חומר אנטיביוטי 

טבעי המופק על ידי דבורים וידוע 
ביעילותו בשיכוך דלקות. הג'ל אלו-

פרופוליס עשוי לסייע לטפל ביעילות 
בפצעים, חתכים או גירויים בעור 

הפנים והגוף.

מותג הטיפוח האמריקאי שמוכר בעיקר 
בזכות מוצרי האלוורה הייחודיים שלו... 

ידוע בתרומתו להגנה על הסביבה, במקביל 
למחויבות למוצרים באיכות גבוהה... 
כלל המוצרים מיוצרים בתהליך ייצור 

בלעדי הנשלט כולו על ידי החברה עצמה, 
משתילת הצמח באדמה ועד הפצת המוצר 
ללקוח, והם זכו בחותם האישור מהמועצה 

הבין-לאומית למדעי האלוורה...

בתקשורתפרסומים

walla.co.il

סקרנים לקרוא הכל?
סרקו את הקוד הבא: 

forbes.co.il

סקרנים לקרוא הכל?
סרקו את הקוד הבא: 
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mynet
ממליצים על: ג׳ל אלוורה לשתייה  

אתר מוקסיני
ממליצים על: סוניה - ג'ל ניקוי פנים מרענן  

שימוש פנימי באלוורה 
הוכח כמסייע לעיכול 
ולספיגה מקסימלית 

של חומרים מזינים 
ומהווה מקור חשוב 

לפרוביוטיקה ולחומרים 
אנטי-ויראליים. 

השפופרת מגיעה אטומה וסטרילית הג'ל מעט 
סמיך והריח מאוד עדין וכמעט אינו מורגש... 
עשיתי טסט על ביתי בת ה13. הנחתי על יד 

ביתי ג'ל "סוניה", ובתנועות סיבוביות עד אשר 
נוצר קצף היא הסירה את האיפור ולאחר מכן, 
שטפה את הפנים וכל האיפור נעלם כלא היה. 

בהצלחה בפורים.

mokasini.co.il

סקרנים לקרוא הכל?
סרקו את הקוד הבא: 

mynet.co.il

סקרנים לקרוא הכל?
סרקו את הקוד הבא: 
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לי סביליה, וואלה
ממליצה על: מסיכת אלו ביו צלולוז   

שובל עזור, מעריב 
ממליצה על: הסרום להגברת לחות   

מסכת האלו ביו צלולוז מבוססת על 
פורמולה חדשנית המנצלת את עוצמת 

האלוורה שחודרת לעומק העור. 
המסכה ספוגה בסרום דינאמי המעניק 

לחות ומועשר ברכיבים טבעיים 
שיגרמו לעור שלכם להיראות ולהרגיש 

זוהר ומחודש לזמן רב.

סרום אנטי-אייג'ינג מרוכז 
המסייע לעור לאגור לחות 
טבעית, מחזק את ההגנה 

הטבעית שלו מפני גירויים 
ומפגעים סביבתיים, מטפל 
בהופעת סימני ההזדקנות 

ומפחית קמטים וקמטוטים. 
מכיל ארבעה סוגים של חומצה 
היאלורונית ומועשר בתמציות 

צמחים... שווה התנסות לבעלות 
עור בוגר

walla.co.il

סקרנים לקרוא הכל?
סרקו את הקוד הבא: 

maariv.co.il

סקרנים לקרוא הכל?
סרקו את הקוד הבא: 
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לי סביליה, וואלה
ממליצה על: הסרום להגברת לחות   

מקור ראשון
ממליצים על: אלו פרופוליס   

״המבקר״
ממליץ על: אלו פרופוליס   

השילוב בין הלחות המתקדמת של 
החומצה ההיאלורונית וההשפעה 
המרגיעה של אלוורה הופכת את 
הסרום לאידיאלי לשימוש עבור 

אנשים בעלי עור רגיש. 

אלו-פרופוליס" מתבסס על 
סגולותיו של צמח האלוורה, הידוע 

ביכולותיו לטיפול בגירויים, פצעים, 
חתכים ועוד ומשמש כקרם רב 

שימושי לטיפוח עור הפנים והגוף.

לא יכול לסבול קרמים כבדים 
ודביקים! בהתחלה חששתי כי 

המרקם שלו עשיר, אבל!!! הוא 
נספג במהירות, לא דביק ומשאיר 

עור רך ונעים!

אתם חייבים להכיר את הקרם הזה!

walla.co.il

סקרנים לקרוא הכל?
סרקו את הקוד הבא: 

makorrishon.co.il

סקרנים לקרוא הכל?
סרקו את הקוד הבא: 

walla.co.il

סקרנים לצפות?
סרקו את הקוד הבא: 



 האם ידעתם שכמה מתרכובות האנטי-אייג'ינג האפקטיביות ביותר נוצרות 
על ידי הגוף שלכם עצמו?

חומצה היאלורונית היא דוגמה מושלמת לכך. הגוף שלכם מייצר את החומר נוגד הקמטים הזה שעובד בזכות זה 
שהוא עוזר לעור לשמור על תכולת המים שלו כדי שהמראה שלו יישאר מלא ולח.

יחד עם זאת- הגיל, גורמים סביבתיים ותזונה משפיעים כולם על כמות החומצה ההיאלורונית )ח"ה( שהגוף שלכם 
מייצר, ומחקרים מראים שאנשים מכל הגילאים יכולים להפיק תועלת מתוספת של ח"ה לעור שלהם.

סרום להגברת לחות, הוא מוצר החדש של Forever שבו ארבעה סוגים שונים של חומצה 
היאלורונית שעובדים יחדיו כדי לחדש את מלאי המים על פני העור ולשמר את הלחות 

הפנימית עבור עור מלא, שיש בו כמות גבוהה של לחות וגמישות משופרת.

               אז כך עובדים ארבעת הסוגים:
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 נתרן היאלורונאט בריכוז מולקולרי גבוה: 
הסוג הזה של ח"ה יוצר שכבת הגנה דקה על פני העור 

שמפחיתה את אובדן המים מתוך העור תוך כדי שהיא מספקת 
לחות לכל אורך היממה ונאבקת בזיהומים.

 נתרן היאלורונאט בריכוז מולקולרי בינוני: 
הסוג השני של חומצה היאלורונית שמחזיק את המים  על פני העור.

נתרן היאלורונאט בעל כושר ספיגה גבוה: 
הסוג הזה שמספיג ומרטיב את העור מספק לחות בכמות גבוהה.

 נתרן היאלורונאט בריכוז מולקולרי 
 נמוך במיוחד: 

הסוג הרביעי של חומצה היאלורונית שנספג במהירות בשכבות 
העליונות של העור, מעניק לחות ומשקם את העור מבפנים.

כחלק מהקו הממוקד של מוצרי טיפוח העור שלנו, לסרום 
בנוסחה הזו יש תחושה קלילה, הוא נמרח בקלות ונספג בעור 

במהירות. 

הסרום להגברת הלחות הוא מוצר אידאלי לכולם מכיוון 
שחומצה היאלורונית מועילה לכל סוגי העור, במיוחד לעור 

יבש, עור שמנוני ועור מבוגר.

 מרכך עוצמתי: 
חומצה היאלורונית יכולה להחזיק עד פי 1,000 ממשקלה במים 

לתוספת לחות עוצמתית שלא משאירה אתכם עם עור שמרגיש 
שמנוני.

 אנטי אייג'ינג: 
חומצה היאלורונית עוזרת למלא את העור ולהפחית את נראות 

הקווים הדקים והקמטים. היא גם עוזרת להעניק לעור שלכם 
זוהר צעיר ובוהק!

 נלחם בנזקים מהסביבה: 
נתרן היאלורונאט בריכוז מולקולרי גבוה שבו נעשה שימוש 

בסרום להגברת הלחות עוזר לצפות את העור כדי להגן עליו 
מפגעי הסביבה ומנזקי רדיקלים חופשיים.

שפרו את שגרת טיפולי האנטי-אייג'ינג שלכם והענקת הלחות 
עם ארבעה סוגי חומצה היאלורונית

חדש על המדף 
הסרום להגברת לחות של פוראוור



 ממנפים את יעילותה של 
החומצה ההיאלורונית בעזרת 

מרכיבים איכותיים
כדי להגביר את התועלת שמספקת החומצה ההיאלורונית, הסרום 
להגברת הלחות של Forever משתמש ברכיבים עוצמתיים, החל 

בג'ל טהור מפנים עלה האלוורה אשר מגיע מהשדות הפרטיים 
שלנו. שילוב הלחות המתקדמת של ה-HA )חומצה היאלורונית(

עם יכולתה המרגיעה של האלוורה הופכת את הסרום הזה למושלם 
לכולם, במיוחד לאלה שלהם עור רגיש.

חמאת שיאה וחומצות שומן מקוקוס מסייעות למריחה קלה 
של הסרום להגברת הלחות על העור תוך סיפוק חוויה חושית 

נפלאה. תמרהינדי הוא מרכיב מועיל נוסף שמחקרים הראו שהוא 
עוזר לשפר את מצב הלחות, לגרום לעור להיות גמיש וחלק יותר 

ולהפחית את נראות העור המחוספס.

כל החומרים שנמצאים בשימוש בסרום להגברת הלחות נבחרו 
בקפידה כדי לעבוד יחד ולגביר את יכולת הגברת הלחות של 

הנוסחה הזו ואת אפקט האנטי אייג'ינג שלה. זה כולל תה לבן  
 וקליפת גזע המימוזה, חומרים הידועים בכך שהם תורמים 

לאנטי-אייג'ינג הודות לרמות גבוהות של נוגדי חמצון.

תוספת מושלמת לשגרת הגברת הלחות 
הנוכחית שלכם

הסרום להגברת הלחות עובד בצורה הטובה ביותר כשמשתמשים בו 
מיד לפני שמורחים את קרם הלחות היומי שלכם. הוא קליל דיו כדי 

להוות שכבה מתחת לאיפור, לתכשיר הלחות ולקרם הגנה מהשמש, 
מה שהופך אותו לרב שימושי ויעיל. הוא נמרח בקלות, נספג 

במהירות ויוצר מעטה של לחות שממריץ עור יבש ומקדם מראה 
צעיר וזוהר.

הסרום הקליל הזה פותח עבור התאמה מושלמת לשגרת טיפוח 
העור הנוכחית שלכם יחד עם מוצרים נוספים מקו המוצרים 

הממוקד שלנו. ניתן להשתמש בו ביום או בלילה, לפני שימוש 
במוצרים כמו קרם עיניים, או אחרי שימוש בפילינג מרגיע לפנים 
ובטונר המאזן, שכל אחד מהם תוכנן לטיפול באזורים ספציפיים.

קו המוצרים הפופולרי הזה נותן לכם לבחור ולהתאים לעצמכם 
את טיפוח העור היומי שלכם. בין אם אתם רוצים להפחית את 

נראות העיגולים השחורים מסביב לעיניים, להעניק לחות יחד עם 
קרם הגנה מהשמש או לאזן את גוון העור, תמצאו בו את הבחירה 

המושלמת לצרכי טיפוח העור האישיים שלכם.

עם התוספת של סרום להגברת לחות, אתם יכולים להגביר את 
לחות העור בזכות עוצמתם של ארבעת סוגי החומצה ההיאלורונית. 

הבחינו בהבדל שתוכלו לראות ולחוש כשאתם נוקטים בגישה 
ממוקדת לשגרת טיפוח העור היומית שלכם.

האם ידעתם שכדאי לסמוך רק 
על מוצרי אלוורה המציגים את 
חותמת המועצה הבינלאומית 

למדעי האלוורה? IASC מאשרת 
אך ורק מוצרי אלוורה העומדים 

בתקנים המחמירים שלהם 
לכמות ואיכות.



 חדש על המדף
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ועוצמתייומיומי

סבון אלוורה נוזלי לכל הגוף
הרגישו את הניקיון המרענן מכף רגל ועד ראש עם 

.Forever סבון אלוורה נוזלי חדש של

הנוסחה הקרמית מנקה, מרככת ומזינה בזכות 
האלוורה ומרכיבים עוצמתיים נוספים לשימוש יומיומי 

שכל בני המשפחה יהנו ממנו.

נקייה
רעננהלתחושה

וחלקה



השמפו והקונדישינר האהובים שלנו 
בפורמולה משופרת ובמראה חדש

כן, הם חזרו בפורמולה חדשה, והם לא פחות ממושלמים יחד, עם הג׳ל מפנים עלה 
האלוורה ושמן החוחובה שמחזק את השיער. זיווג עוצמתי לשימוש יומיומי, לקבלת שיער 

רך, שניתן לעיצוב בקלות עם ברק מדהים. 

ג׳ל רחצה אלוורה וקרם גוף אלוורה, 
טיפוח יומיומי עם פורמולות 

עוצמתיות היישר מהטבע
 כשתכירו אותם תתאהבו מייד - שני מוצרים לטיפוח יומיומי 

האחד מנקה ומרענן  והשני מוסיף לחות - לא פחות ממושלם יחד.
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ימינה ליבשיץ
רייזי הלפרט
איילת מירון

אווה וד"ר יוסף שבתאי
אפרת ויצמן

אנה וניקולאי בורבצב
יהודית לאנדא

נחום נתנאל זוהר

תמה קופמן
יסכה ומשה סדובסקי

זמירה מרון
אלונה קומפנייץ

הודיה פיין

4,000CC מעל

1,500CC מעל

נחמה מאיר

2,500CC מעל

ברכות לאלו שעשו 
את זה ב-2021

כנס גלובלי באבו דאבי
2022
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תאמינו בזה. תשיגו את זה. תחיו את זה.
הכנס הגלובלי מכנס יחד בעלי עסקים של Forever מיותר מ-160 

מדינות כדי לגלות יחד מוצרים, לשמוע הרצאות על אסטרטגיות 
וטקטיקות לבניית עסק, לשאוב השראה מסיפורים מעצימים, לחזות 
בסיפורי הצלחה, ליהנות ממופעי בידור מדהימים ועוד. יש סיבה לכך 

שאנחנו אומרים שזה אירוע שאין כמותו!
לא רק שהזכאים זוכים לחוות את התרבות המגוונת של משפחת 
Forever במהלך האירוע, אלא שהם זוכים גם לבקר במקומות 

חדשים ולבנות את העסקים שלהם באופן גלובלי.

הכנס הגלובלי כולל שבוע שלם של פעילויות ואירועים 
בהתאם לרמות הזכאות שלהם, כל FBO זוכה להשתתף במספר 
סדנאות, לקחת חלק במסיבות האקסקלוסיביות ולקבל הכרה על 

הבמה במהלך האירוע. אירוע זה הוא באמת ייחודי ומגיעים אליו כמה 
ממופעי הבידור הטובים בעולם, יחד עם דוברים מדהימים, כדי ליצור 

תופעה שכל אחד חייב להשתתף בה!

איך להשיג זכאות?
תקופת הזכאות – 1 בינואר עד 31 בדצמבר

ישנן שלוש רמות זכאות )1500, 2500, ו-5000( שאתם 
יכולים לשאוף להשיג. כל רמה מבוססת על סך כל 

 2000CC שהצטברו במהלך השנה. לכן, אם תשיגו CC-ה
במשך 12 חודשי תקופת הזכאות, תהיו זכאים לרמת 1500.
מדיניות החברה מציינת גם שאפשר לשלב CC מכל המדינות 

שבהן יש ל-FBO קבוצה. כל CC שהצטברו מדרגות שאינן "מנהל" 
במהלך חודש שבו FBO איננו פעיל, וכל CC מנהיגות שנוצרו 

במהלך חודש שבו FBO איננו זכאי לבונוס מנהיגות, לא ייחשבו 
 לקראת הזכאות.

CC פעילים ייספרו בלי קשר לסטטוס הפעילות.

מה אתם מרוויחים?
כל רמת זכאות מזכה בדמי טיסה, לינה וארוחות למספר הלילות 

המצוינים במדיניות החברה. בנוסף, זכאים יקבלו כסף נוסף לבזבוזים 
שבו יוכלו להשתמש במהלך האירוע או בהמשך לאחר שובם הביתה.

ככל שרמת הזכאות שלכם גבוהה יותר, כך תקבלו יותר 
כסף לבזבוזים ויותר ימים לבלות באירוע.

אבו-דאבי 2022
ל-Forever יש תוכניות מרגשות לכנס  השנה באבו דאבי!

ה-FGR22 יהיה פתוח לזכאים בלבד והמבנה יהיה שונה מכנסים 
גלובליים קודמים. הכנס השנה יהיה במראה חדש ומלהיב ואלפים רבים 

יוכלו לצפות בו אונליין.

כמו תמיד, הכרה, אימונים וכיף יהיו בלב הפעילויות 
שיספקו חוויה שאין כמותה!



 FBO 20שיטת ה- 22 | להיות
Forever-איך להניע את העסק החדש שלכם ב

עם 20 לקוחות הצורכים משקאות אלוורה
זה לא סוד שהאלוורה עומדת בלב העשייה של Forever. אלו ברבדנסיס מילר הוא זן 

האלוורה היחידי מבין 400 זנים שונים הידוע ביכולתו המרגיעה ובתכונותיו התזונתיות, והוא 
המרכיב העיקרי ברבים מהמוצרים שלנו. המוצרים המכילים את הכמות הגדולה ביותר של 

האלוורה הם משקאות ג'ל האלוורה. גלו כיצד המשקאות הנפלאים האלו יכולים להוות בסיס 
נהדר לעסק משגשג.

רייצ'ל שרפ
מנהלת שיווק ורשתות חברתיות  

זה הכי קרוב לדבר האמיתי 
דמיינו לעצמכם שאתם חותכים עלה של אלוורה ושותים את הג’ל הניגר 

ישירות מהצמח. 
משקאות האלוורה של Forever הדבר הקרוב ביותר לדבר האמיתי. ג’ל 

האלוורה שלנו, המיוצב בתהליך המוגן בפטנט, זהה לג’ל הטרי שבעלה 
 .)IASC( והראשון שזכה לאישור המועצה הבינלאומית למדעי האלו

ג'ל האלוורה לשתייה המקורי שלנו, שמעל 96% מתכולתו הוא ג'ל אלוורה 
מפנים העלה, הוא אחד המוצרים הפופולריים ביותר, כשלצידו, משקה 
אלוורה וחמוציות ומשקה אלוורה ואפרסקים – גרסאות בטעמים שונים 

של ג'ל האלוורה לשתייה עם תוספות ייחודיות רבות עוצמה. 
משקה פרידום הוא מוצר נוסף פופולרי, שיש בו את כל התועלת של הג'ל 

בבקבוק הצהוב, אבל גם תוספת של גלוקוזאמין סולפט וכונדרואיטין 
 MSM-סולפט – רכיבי יסוד חיוניים לשמירה על תפקוד המפרקים ו

)מתיל-סולפוניל-מתאן( הפועל כתומך בבריאות רקמות החיבור. משקה 
פרידום פופולרי במיוחד בקרב אנשים הנמצאים בתנועה מתמדת. 

היות והאלוורה נפלאה לעור, לתמיכה במערכת החיסונית ובתהליכי 
העיכול, והיות ומשקאות האלוורה שלנו הם מקור עשיר לוויטמין C, קל 
לראות איך בקבוק אחד צהוב הפך להיות הסמל של כל כך הרבה בעלי 

עסקים ב- Forever מסביב לעולם.
כשאנשים מקימים את העסק שלהם ב-Forever, לעתים הם מרגישים 

מוצפים מהמבחר הגדול של המוצרים הנפלאים המוצעים למכירה. 
כמובן שאין אצלנו מגבלות בנוגע למוצרים שניתן למכור, ורבים מוכרים 
בהצלחה את תוספי התזונה, את המוצרים לטיפוח העור, את המוצרים 

לשמירה על המשקל וכן הלאה, אך אני נוהגת להמליץ למשווקים 
 החדשים לתת את הדחיפה הראשונה לעסק שלהם עם בסיס 

״שיטת ה-20״, על בסיס של 20 צרכני משקאות אלוורה – והנה הסיבה...

שתיית אלוורה היא עניין יומיומי 
למרות שרבים מהמוצרים שלנו מתוכננים להתאים לשימוש יומיומי 

או לשימוש שגרתי, הם מספיקים פעמים רבות ליותר מחודש, כך 
שההזדמנות לחזור על המכירה לא באה במרווחי זמן קצרים. עם זאת, 

בכדי שהלקוחות שלכם יוכלו להפיק את המקסימום ממשקה האלוורה 
לשתייה שלהם, הם צריכים להקפיד לשתות אלוורה בכל יום. המלצה 

הבינלאומית* הינה 60 – 120 מ”ל ליום בבוקר, על קיבה ריקה. 
כך שאם יהיה לכם בסיס יציב של צרכני משקאות אלוורה, תגלו שיש 

לכם זרם יציב של הכנסה.

הלקוחות שלכם יבחינו בתועלת 
זכרו שאלוורה תומכת  בבריאות העור ותפקוד המערכת החיסונית, 

ובמשקאות האלוורה שלנו יש תוספת של ויטמין C, נוגד חמצון נפלא 
שתורם לשמירה על התאים מעקה חמצונית, מצב בו הגוף אינו מסוגל 

להתמודד עם כמות הרדיקלים החופשיים.
יש יתרונות רבים אשר ארוזים בתוך ג'ל האלוורה לשתייה שלנו, ולכן 

אם הלקוחות שלכם שותים את מנת האלוורה שלהם בכל יום ובודקים 
את ההרגשה שלהם במהלך חודש אחד עד שלושה, סביר להניח שהם 

יתחילו להבחין בהבדלים הקשורים למראה שלהם ולהרגשה שלהם.

CC ערכי
ליטר אחד של ג'ל האלוורה לשתייה נותן 0.091CC. אם מחשבים שתייה 

של משקאות אלוורה בכמות של 120 מ"ל בכל יום )על פי ההמלצה 
הבינלאומית*(, כך שהלקוחות שלכם יזדקקו ל-3 בקבוקי ג'ל לפחות, 

השווים לערך של 0.273CC בכל חודש. 
 5.46CC-מכאן שבסיס לקוחות של 20 צרכני משקאות אלוורה שווה ל
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בחודש – קצת יותר מהיעד של 4CC, לפני שבכלל התחלתם למכור 
מוצרים אחרים. לא רע בשביל התחלה!

אז איך תבנו את בסיס הלקוחות שלכם? 

התחילו בכך שתהיו שגרירים של המוצרים בעצמכם, שיהיה לכם תמיד 
כל טעם אפשרי בהישג יד במקרר. קחו את משקאות האלוורה אתכם 

לעבודה ואפילו אם מדובר בשיחת זום, דאגו שיראו אתכם שותים. שאו 
את הבקבוקים אתכם וכשאנשים יגידו משהו על הבקבוק הייחודי הזה, 
וישאלו אתכם מה אתם שותים, תהיו מוכנים להסביר להם על התועלת 

הרבה של האלוורה.

אתם יכולים גם להגיע ליותר אנשים בעזרת ״השקות מוצרים״. 
השקות מוצרים הן דרך נהדרת לכנס אנשים יחד, להתחיל לבנות קשרים 

ולבסס את הידע שלכם סביב משקאות האלוורה. זהו זמן נהדר לדבר על 
צמח האלוורה וסגולותיו, ועל היתרונות הרבים של משקאות האלוורה 
שלנו, יחד עם ההזדמנות להציע לאנשים לנסות לטעום את הטעמים 

השונים של הג'ל. סמנו כמטרה להשיג לפחות שלושה לקוחות חדשים 
של משקאות האלוורה. נסו לארח לקוח קיים שיספר על חווית המוצר 

שלו. חפשו טיפים נוספים בחוברת ״הצעד הראשון למנהל״.

ודאו שאתם נשארים בקשר עם הלקוחות שרכשו את משקאות האלוורה, 
כדי לוודא שהם מסתדרים טוב עם הרכישה. בעזרת המעקב הזה תוכלו 

לבדוק שהם מפיקים את המקסימום מהמשקה, ותוכלו להציע להם 
עצות נוספות או אפילו להתחיל להציע להם מוצרים נלווים או נוספים.

האלוורה עומדת בליבה של Forever ומשקאות האלוורה יכולים להוות 
בסיס יציב לעסק שלכם. 

*משרד הבריאות הנחה אותנו לשתות ממשקאות האלוורה 5 מ"ל ביום עם כוס מים. המאמר מתורגם מאנגלית ומתבסס על המלצות בינלאומיות. בארץ הנחיות משרד הבריאות מחייבות.

האם ידעתם ש... 
עלי האלוורה שלנו נקטפים בידיים כך שכל עלה זוכה 
לטיפול מסור וטוב. העלים עוברים תהליך עיבוד תוך 

שעות ספורות מרגע קטיפתם– דבר המבטיח לכם 
לקבל נטו ג’ל אלוורה טרי, ללא כל פגע, יחד עם כל 

התכונות הטבעיות הנפלאות שלו .
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הדרך
לפי נטלי היילי
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FOREVER

חלפו 18 חודשים מהיום שהצטרפתי ל-Forever ועד 
שהבנתי שאני צריכה לשנות גישה, ללמוד לצאת מאזור 

הנוחות שלי ולהאמין בדרך. לעבוד בצורה מסודרת ומאורגנת, 
בצורה אמפתית, עם חזון ברור ועם האנרגיות הנכונות. 

ברגע שעשיתי את השינוי, התוצאות לא אחרו לבוא
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לפי נטלי היילי
אמונה   

18 חודשים חלפו מהיום שהצטרפתי ל-Forever ועד הרגע שבו 
התחלתי להתייחס לדברים ברצינות. זו היתה נקודה בה הבנתי, שחלק 

ממה שמנע ממני להתקדם היה פחד. הייתי צריכה ללמוד לצאת מאזור 
הנוחות שלי ולהאמין. אחרת, כך הבנתי, אני מכווצת את חלומותיי לשכר 
שלי. החלטתי לתת אמון בחונכת שלי, במנהלים שמעלי ובאנשים אשר 
נותנים לי השראה. לקחתי מאמן שיעזור לי בשינוי דפוסי החשיבה ולאט 

לאט התחלתי לבנות את הביטחון העצמי שלי. כמו כן, התחלתי לתת 
אמון בחברה, בתוכנית השיווקית ובמוצרים. הבנתי שאני צריכה להתאים 

מחדש את דפוס החשיבה כדי לראות התקדמות כלשהי בעסק שלי. 

ארגון
פעמים רבות אנו נוטים לסבך דברים יתר על המידה, Forever כל-כך 

פשוטה, כל מה שעלינו לעשות זה להציג בפני אנשים את העסק ולהציג 
בפני אנשים את המוצרים. זה כל כך קל ללכת לאיבוד, להמציא תירוצים 

או להתעכב על האנשים שאמרו 'לא'. 
מילת הקסם היא ״ארגון״ - אם תעבדו בצורה שיטתית ומאורגנת, תרגישו 
שיש לכם יותר שליטה על העסק שלכם. במיקרה שלי, החלטתי להתארגן 
ולהתמקד בפעילויות שעתידות לייצר CC, סידרתי מטפלת עבור הילדים, 

כשלפני כן השתמשתי בילדים שלי כתירוץ להיעדרות ממקום מסוים, 
ופיתחתי שיטות שיציגו את העסק בפני אנשים. החלטתי להשקיע זמן 

בהזדמנויות ליצירת קשרים אותן מציעה Forever, לא רק בפעילות 
שמקדמת מכירות ולקוחות פוטנציאליים. התחלתי ללכת למצגות 

עסקיות ומפגשים קבוצתיים ועד מהרה הבנתי כי העסק שלי יגדל אם 
האורחים שלי יראו אותי מדברת. כמו כן, הצוות שלי התחיל לעבוד בצורה 

מקוונת – רצינו לקבל גישה  מהבית ליותר אנשים ביותר מקומות.

הכרה
למרבה הצער, בימים אלה קשה למצוא בשוק העבודה מקום שיתן לכם 

את ההכרה המלאה המגיעה לכם. ב-Forever ההכרה היא לב העניין. 
זה המניע הגדול ביותר והוא בעל ערך רב; למדתי את זה כבר מהתחלה 
והבנתי שאתם צריכים לתת הכרה לאחרים, יותר ממה שאתם זקוקים 
לכך בעצמכם. חשוב מאוד להפנות זרקור של אור על הישגים, משום 

שאנשים אוהבים להרגיש מוערכים. ייתכן שה- Success Day היא חוויה 
מרוממת, אך אתם לא צריכים לחכות ל- Forever שתכיר בהצלחה 

של חברי קבוצתכם. שימוש ב- Facebook זו דרך נהדרת לתת הכרה 
פומבית לאנשים; החברים ובני משפחתם יכולים לראות זאת. לחלופין, 

שלחו הודעה קצרה או כתבו פומבית את הערכתכם או פשוט בצעו שיחת 
טלפון קצרה; אתם בוודאות תראו שהביטחון העצמי שלהם נוסק. 

דרכים נוספות בהן תוכלו להכיר בהצלחה של הצוות שלכם כוללות קיום 
סמינרים שבועיים בהם אתם משבחים בפתיחות את ההישגים ומאפשרים 
לאנשים לשתף את הסיפורים שלהם – אנשים אוהבים להרגיש שהם חלק 
ממשהו. כמו כן אתם יכולים לנסות ליצור זהות קבוצתית מאחר וזה יעצים 

את חברי הצוות שלכם וייצור תחושת שייכות.

אמפתיה
 אמפתיה היא הימצאות בנעליים של מישהו אחר והתבוננות דרך עיניו; 

זה להרגיש את מה שהם מרגישים. אני חייבת להודות שזו מיומנות 

שנאלצתי ללמוד לפתח, אך היא חשובה מאחר ואנשים רבים שמצטרפים 
לתעשייה זו נוטים לרצות לברוח ממשהו. אתם צריכים לנסות לספק 

להם את הכלי שיאפשר לעשות זאת, אפילו כאשר אתם מרגישים 
שאתם צריכים להתמודד עם בעיות גדולות יותר. לא תמיד הכול סובב 

סביבכם. וודאו כי אתם עובדים עם כל אחד מחברי הצוות שלכם, בונים 
את הביטחון העצמי שלהם כדי שירגישו שהם מסוגלים לעשות את אותו 

הדבר עבור מישהו אחר. ללא אמפתיה, העסק שלכם לא יוכל לצמוח.

חזון 
אתם צריכים ליצור חזון שגורם לכם לרצות לקפוץ מהמיטה בבוקר. לפני 
שש שנים החלקתי במדרון. החלקתי במדרון בגלל שלא היה לי חזון, אך 

אתם צריכים שיהיה לכם את האומץ לחלום. כאשר הצטרפתי לראשונה, 
התבקשתי לכתוב יומן חלומות, התעלמתי מעובדה זו, וכאשר בסופו של 

דבר עשיתי זאת, דמיינתי את החיים הנפלאים האלה. שש שנים לאחר 
מכן, אני חיה את החלום הזה.  האם כבר כתבתם יומן חלומות משלכם?

אנרגיה
פסימיות לא תביא אתכם רחוק. אין זה  משנה לאיזה חלק מחייכם אתם 
מיישמים את הגישה הזו. נסו לאמץ חשיבה חיובית ובמקום זאת השקיעו 

אנרגיה להוטה וכנה בכל מה שאתם עושים. לקח לי זמן ללמוד להציג 
להציג את העסק במרץ ולהציג את המוצרים בהתלהבות. אתם צריכים 

להקיף את עצמכם באנשים שירימו אתכם למרומים. חיפשתי להיות 
בקרב אנשים "קורנים": אנשים שמאמינים בי וכאלה שנותנים לי השראה. 

אם יש בחייכם אנשים שגוררים אתכם לתהום, מעירים הערות שליליות 
או מתלוננים על כל דבר קטן, אולי הגיע הזמן לשקול בזהירות האם הם 

משפיעים לרעה על הרווחה שלכם.

תגמולים   
התגמול הגדול ביותר שאי פעם חלמתי לקבל היה לחיות חיי חופש. רציתי 

שלבני משפחתי יהיה את החופש לעשות מה שהם רוצים, מתי שהם 
רוצים, ללא המגבלות שתלויות בתקרת שכר. הבית, החינוך, החופשות 

והרכבים נהדרים, אך מה שיותר חשוב עבורי זה שכעת ילדיי יודעים שהכל 
אפשרי. כעת הם יודעים שעם אמונה, תשוקה ומוסר עבודה מצוין, הם 

יכולים לחיות את החיים שהם חולמים עליהם. 
Forever אוהבת לתגמל אנשים עבור העבודה הקשה שלהם, אך 

גם עבור כך שהם מציגים את עצמם כחלק ממערך קבוצתי, אנשים 
שתומכים ומקיימים את הערכים והמוסר עליהם נוסדה החברה. המיקוד 

העיקרי שלי היה, והוא עדיין הילדים שלי – בדיוק כמו שמשפחה הייתה 
.Forever ותמיד תהיה בלב

ולסיום, אם אתם רוצים דרך פשוטה לזכור את 7 היסודות שהצגתי: 

 FAITH  עבור אמונה F
 ORGANIZATION  עבור ארגון O
RECOGNITION  עבור הכרה R
EMPATHY  עבור אמפתיה E

 VISION V עבור חזון  
ENERGY  עבור אנרגיה E

 REWARDS R עבור תגמולים  

נטלי היילי
מנהלת ספיר, אנגליה 



היו״רבונוס 
שנה  בכל  שלנו  הגלובלית  מההכנסה  מסוים  אחוז  מחזירה  שלנו  היו"ר  בונוס  תוכנית 
למובילים ובוני העסקים שלנו כדי לתגמל אותם על עבודתם הקשה ועל מסירותם. השיגו 
זכאות ברמות 1, 2 ו-3 ותוכלו לחוות את העובדה של-Forever יש את תכנית התגמולים 
הנדיבה ביותר בעולם! בונוס נוסף? תוזמנו לכנס הגלובלי ביעד אקזוטי כלשהו בעולם 

כדי לקבל את צ'ק בונוס היו"ר שלכם. לא יכול להיות יותר טוב מזה!

יסכה ומשה סדובסקי
ימינה ליבשיץ

פריידי קצינעלבויגן
נחמה מאיר

תמה קופמן
אילת מאיר
רייזי הלפרט
יהודית לנדא

ה-FBOs שיקבלו השנה את בונוס יושב הראש

זה יכול להיות את/ה
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22
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החדשותהמנהלות

באטריס עמידן
מנהלת חדשה

במשך שנים עבדתי בתחום החינוך ובמקביל הייתי גם עצמאית. כאמא 
לשלושה ילדים גדולים, שאחת מהם בעלת צרכים מיוחדים, היה לי חשוב 
מאוד לעבוד מהבית כדי להיות זמינה עבורה כל הזמן. אני בעלת קליניקה 
לטיפול רגשי -פיטותרפיה וחיפשתי דרך לקבל כלים להצלחה בעסק שלי 

והכנסה נוספת.
לפני שנתיים חברה פנתה אליי והציעה לי לראות מצגת עסקית.  לא הכרתי 

את המוצרים או החברה, אך מייד כששמעתי על האלוורה התאהבתי. 
באותו הערב החלטתי שאין לי מה להפסיד: המוצר נשמע לי מדהים, יהיה 

לי ליווי צמוד ואין סיכון כלכלי.
מהשבוע הראשון היה לי ברור שאני רוצה עסק גדול וכיוונתי למנהל. ואכן 

אחרי שנה וחצי הגעתי ליעד ואני עם הפנים קדימה לעוד יעדים.
אני הכי אוהבת בפוראוור את העזרה המיידית לאנשים והעבודה עם הצוות 

שלי. אתה עצמאי ובכל זאת עובדים ביחד כמו משפחה .
בעלי חוזר ואומר לי ״איך לא הכרנו את Forever לפני? גם כלכלית וגם 

המוצרים המדהימים״.
תגשימו חלומות כי אפילו השמים הם לא הגבול.

"מיד כששמעתי על האלוורה התאהבתי. 
באותו הערב החלטתי שאין לי מה 

להפסיד״

שולמית פרידמן
מנהלת חדשה

הצטרפתי ל-Forever לפני שנה וחצי ומהר מאוד הגעתי לדרגת ראש 
צוות. תכננתי באותה מהירות, להתקדם לראש צוות בכיר אך היה חסר לי  

12CC לעלייה בדרגה. המשכתי לעבוד קשה .
בקיץ הייתי בחופשת לידה. אחרי החגים לקחתי את עצמי בידיים והתחלתי 

לעבוד חזק מאוד עד שהצלחתי להגיע  ב"ה לדרגת מנהל בחודשיים !
הטיפים שלי למי שבדרך:

מי שמאמין באמת ויודע שיגיע לזה, מגיע.  תאמינו בדרך ולכו על זה 
בנחישות.

היו לי הרבה אתגרים בדרך, אבל המשכתי בנחישות ובהחלטה חזקה שאני 
אגיע לזה. 

מודה לבורא עולם, וכמובן תודה ענקית לחונכת שלי על כל הכלים שהיא 
נתנה לי ואת כל הכוח ועם כל המרץ שנתנה בי אימון כל הזמן - ובעיקר 

האימון שאני יכולה להגיע לזה .
תאמינו בעצמכם, ובצוות שלכם .

זה בעיקר מה שאיפשר לי להגיע לדרגת מנהל למרות כל האכזבות 
והאתגרים שהיו בדרך .

"היו לי הרבה אתגרים בדרך, אבל המשכתי 
בנחישות ובהחלטה חזקה שאני אגיע לזה.״

מיטל גבאי
מנהלת חדשה

כאמא למשפחה צעירה עם ילדים קטנים הרגשתי שהגיע הזמן לעשות 
חישוב מסלול מחדש.

למדתי תואר ראשון בחינוך המיוחד ועסקתי כגננת במשך שנים, תוך 
כדי התקדמות בעבודה ותחושה של שליחות.  נדמה כי גננת זוהי עבודה 

אופטמיאלית לאמא בהתייחסות לשעות עבודה וחופשות, אך הקושי 
בגמישות בשעות, בהיעדרות מהגן בעת הצורך, הבקרים הלחוצים 

והעבודה שגולשת לשעות הצוהריים ללא תשלום נוסף, הפכו את המציאות 

בשישה החודשים האחרונים נוספו ל-Forever ישראל 26 מנהלים חדשים ושני 
מנהלים בכירים חדשים!  אנחנו לא מפסיקים להתרגש מהישגים של משווקים 

ששבים ומוכיחים שב-Forever, כל אחד יכול להצליח, כל אחת יכולה להיות 
כוכב, ושהשמיים הם לא הגבול. 
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היומיומית מורכבת מכדי להמשיך בעבודה.
לאחר תקופה בה עזבתי את הגן, חבר של בעלי סיפר לנו על ההזדמנות 

הנפלאה שיש בפוראוור והחלטנו לנסות.
כשהבנתי את הפוטנציאל האדיר שיש כאן החלטתי ׳לרוץ׳ למנהל. אכן, 

זאת היתה דרך מלאת עשיה ועמל אך המטרה שהצבתי לעצמי עמדה לי 
מול העיניים כדי להמשיך ולהתקדם.

ברוך השם כיום אני זוכה לנהל עסק מניב ומצליח מהבית. זמינה יותר 
לילדים שלי ומקבלת תחושת סיפוק ושליחות לעזור לאנשים בבריאות 

ובפרנסה שלהם.
כולם יכולים להיות שם. זה פשוט עניין של החלטה, התמדה ועשיה נכונה.

"זאת היתה דרך מלאת עשיה ועמל אך 
המטרה שהצבתי לעצמי עמדה לי מול 

העיניים כדי להמשיך ולהתקדם״

ליליה שיגול
מנהלת חדשה

כל החיים עבדתי כשכירה במגוון תפקידים בכירים ואף פעם לא חלמתי 
להקים עסק עצמאי.

לפני כשנה נסגר מרכז מחשבים שניהלתי ומצאתי את עצמי ללא עבודה. 
הבנתי שזה הזמן לפתוח פרק חדש בחיים.

במקרה  ראיתי פוסט בפייסבוק על אפשרות להכנסה נוספת והגבתי עליו. 
מהר מאוד גיליתי שזו היתה החלטה נכונה. 

מאז החיים שלי השתנו. הכרתי מוצרי בריאות נפלאים, מצב בריאותי ושל 
משפחתי השתפר מאוד ובנוסף מצאתי עבודה חדשה שגורמת לי סיפוק 

רב ופרנסה טובה.
התחלתי לגבש צוות שותפים עסקיים ותוך חצי שנה הגעתי לדרגת מנהלת.

אני מודה מכל הלב לחונכת שלי אלונה קומפנייץ על התמיכה והעזרה שלה 
לאורך כל הדרך.

יהודית ביסמוט
מנהלת בכירה חדשה

עבדתי כמחנכת בביה"ס יסודי והעבודה התאימה לי באופי, אך עם 
השנים נוכחתי לראות שהיא לא מתאימה לנו מבחינת הבית והצד 

הכספי. שאפתי להיות בבית ולהיות בעלת עסק עצמאי ומכניס כדי 
לגדל את הילדים בכיף בלי מירוץ, ולחיות ברווחה כלכלית שתאפשר 
לבעלי לשקוד על תלמודו בלי טרדות. התחלתי לימודי יעוץ מקצועי, 

ותוך כדי הציעה לי חברת ילדות לנסות את העסק, בשלב מסוים הבנתי 
שיתכן שזה בדיוק מה שאני מחפשת, והחלום התחיל להירקם לי... 

בדקתי והבנתי לאן אפשר להגיע, החלטתי שבמקום לעזור לאנשים עם 
קשיים יש לי דרך לעזור לאנשים להגשים חלומות. זה קרץ לי, והחלטנו 

ללכת על זה. 
עבדתי בעקביות על צירופים ומכירות. לא תמיד היה קל, אבל האמנתי 

שאפשר להגיע רחוק ובחרתי להתקדם. למדתי להכיל את ה"לא", 
ולהבין שאם יש משהו שאני פחות אוהבת לעשות אמצא לו תחליף 

שיותר מתאים לי. כך גם לימדתי את הצוות שלי להאמין שאם אחרים 
עשו והצליחו גם הן תצלחנה, אין שום סיבה שלא, פשוט להמשיך 

בעקביות. צריך להבין ש"לא" הוא לא אישי נגדך אלא שזו פשוט אי 
התאמה כעת. כמו כן, למדתי להתאים את העסק לחיי המשפחה, כי 
אם רוצים להתקדם צריכים לבנות מערכת מסודרת לעסק, כמו בכל 

עבודה אחרת, ולהתנתק באותן שעות מהסובב כדי באמת לעבוד 
בשעות העבודה.  

אני חושבת שמה שמקדם את הצוות שלי זה האמון שהן יכולות 
ומסוגלות להיות מנהלות ענק, ולנצל את הפוטנציאל הגלום בעסק 
הזה. כמו כן, יצרנו אצלנו הוואי חברתי, כיף לנו ביחד כצוות, וכולם 

רוצות בהצלחת כולן, כשיש רעיון מקדם אנחנו חולקות אותו אחת עם 
השנייה, וחוגגות הצלחות משותפות. וגם כשיש אכזבות, וימים פחות 

מלבלבים, לומדים ביחד להכיל את האכזבות, כי הם חלק מהדרך שלנו, 
ומקדמות אותנו להצלחות. 

הכיף שלי ב-Forever זה לראות איך הגשמתי המון חלומות של עצמי, 
ולעזור לאחרות להגשים את החלומות שלהן. 

הטיפ שהייתי רוצה לחלוק עם כולן הוא נדוש אך הכרחי: לשים מול 
העיניים מטרה ברורה ולעבוד להגשימה, וללמד כמה שיותר אנשים 
לשכפל את העשייה הזו - כי זה עסק בלי חכמות, עושים ומלמדים 

אחרים לעשות אותו דבר.

"הכיף שלי ב- Forever זה לראות איך 
הגשמתי המון חלומות של עצמי, ולעזור 

לאחרות להגשים את החלומות שלהן.״
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מהכלליוצאת

תמימה דעבוס
מנהלת 

Forever2Drive רמה 1 

קוראים לי תמימה דעבוס מכפר עין קניה שברמת הגולן, במקור מכפר 
יאנוח שבגליל העליון. נשואה לחוסאם דעבוס.

הצטרפתי לחברת Forever לפני שנה כמשווקת, אחרי שניסיתי 
והתאהבתי במשחת השיניים המדהימה שלנו. באותה תקופה חיפשתי 

הכנסה נוספת כדי לשפר את המצב הכלכלי בבית ולעזור בהוצאות, 
במיוחד אז, כשהיינו בתהליך בניית בית חדש. ראיתי ב-Forever דלת 

למקום דרכו אוכל להגשים את החלומות שלי ולהעסיק את עצמי 
בזמני הפנוי, ו-Forever התאימה לי כי אני אישה עצמאית שאוהבת 

לעזור לאנשים. 
התחלתי ללמוד את המוצרים ולנסות אותם על עצמי, על בעלי ועל 

ההורים, ואחר כך גם התחלתי לשתף אותם עם כל מי שהכרתי. בזכות 
רצון גדול והרבה התמדה וסבלנות, כמובן גם בזכות תמיכתו של בעלי 

היקר, הגיעו ההצלחות. שמתי לעצמי יעד שאני רוצה להיות מנהלת 
בחברה. וכך, אחרי ארבעה חודשים הגעתי לדרגת מנהל על ידי כך 

שבניתי לעצמי מועדון לקוחות יציב וצוות מדהים שרק הולך ומתחזק. 
אני גאה בעצמי וגאה בדרך שהגעתי בה ליעד שלי, כי אין דבר העומד 

בפני הרצון.

 ב-Forever הפוטנציאל להצליח ולהצמיח עסק משגשג בלתי מוגבל. 
הכירו את תמימה דעבוס, שהצטרפה בינואר 2021 ומאז כבר הספיקה להגיע לדרגת 

מנהל ולסגור את תמריץ הרכב, וקבלו ממנה השראה וכמה טיפים לעסק מנצח.

 8 הטיפים  של תמימה להצלחה בעסק

הטיפים  למכירה

לפי הכל, נסו והשתמשו במוצרים בעצמכם, על מנת שתדעו . 1
לשווק אותם מתוך אהבה וניסיון.

שימו דגש על שימור לקוחות: לבצע מעקב- ״פולו אפ״ . 2
על לקוחות באופן קבוע ומותאם אישית, על מנת להעניק 

ללקוחות שלנו יחס אישי שיגרום להם לרכוש בשנית. 
מוצרי Forever יכולים לשמש כמתנה נפלאה. אנשים מקבלים . 3

פעם אחת  מתנה ומתאהבים במוצר, ואז הם חוזרים כלקוחות. 

הטיפים  לצירוף

אל תנסו להיות משהו שאתם לא. היו אמיתיים ואופטימיים. . 4
אם מישהו מתלבט ועונה לי "עכשיו לא מתאים... אולי אחר 
כך.." אני לא אהסס לחזור אליו לאחר זמן מסוים, או אפילו 

 כמה פעמים, מתוך הבנה שבסוף הוא יצטרף.
 והעיקר לא לא לפחד ולא להרים ידיים. 

רקס אמר: ״כל אחד פוחד ממשהו, אבל מה שחשוב הוא מה 
שאתם בוחרים לעשות עם הפחד הזה. האם תתנו לו לעצור 

אתכם או שיהיה לכם את האומץ לחתור קדימה?״
לעשות מחקר על האדם שמולי, להבין מה הוא צריך ומה הוא . 5

מחפש. למה הוא מתעניין בעבודה? האם הוא מחפש הכנסה 
נוספת או מחפש משהו אחר? כל זה מידע מקדים שלפיו אני 

ממשיכה את השיחה איתו.

הטיפים  לתמיכה בצוות 

נתינה, דאגה ואהבה. זה הכי חשוב בבניית צוות מנצח. חיבור . 6
אמיתי שנוצר מתוך דאגה ועזרה הדדית, אפשר גם ליצור את 

זה באמצעות מפגשי גיבוש וטיולים משותפים. 
תמריצים חודשיים: קביעת יעדים חודשיים לקבוצה. . 7
פגישות קבועות וקביעת תוכנית עבודה כל חודש.. 8

"כל אחד פוחד ממשהו, אבל מה שחשוב 
הוא מה שאתם בוחרים לעשות עם הפחד 
הזה. האם תתנו לו לעצור אתכם או שיהיה 

 לכם את האומץ לחתור קדימה?״ 
)רקס מוהן(
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דרגות חדשות 
יולי 2021 - ינואר 2022

חיה בן חיים
רייזי ברקוביץ

חנה איטי בנימין
מרים פישל
בלימי קליין

גולדי לוי
אוריאנה לוי טייב

ציפורה נגר
מלי מזל ספרני

חנה סנדומירסקי
שתיאת אורה

יעקב ישראל  שניידר
רוחי טוורסקי

ציקינובסקי רבקה
ענבל יחזקאל

חנה רבקה אעקר
יולה אמינוב
שמואל כהן

רחל פלק
גלינה אושרוב

ציפי הלוי
אילה קפח
יהודית קטן

הדיל מחמוד
נעמי נחמני

בתיה נחמיאס
רחל נהיר

ליסה אופנהיימר
צבי רוזנפלד

שושנה סלמה
אתי טל שי

ליליה שיגול
ליטל שמילה

לאה שניצר
שמחה טריפו

שרה צעידי
שרי וינברגר

שרה זקס

נורה אלקר
דינה ברטהולץ

נתנאל חן
אושרית חג'בי

אביה קמחי
קרן לוי

לריסה פבזנר
קריסטינה פושקל

שרה ימין
נהידה זהר

יטבת זילבר
מרים ביבר
חנה אלבז

רננה לין
סופיה מלייב 
יהודה מרקוס

חני נבון
אסיל אבו שיהאב

יהודית ענטבי
חני בר און

רבקה ברלין
רבקה חנון

יוכי כהן
אולג גורודניצקי

חנין קלאני
מינדי קרויזר

אביטל שרעבי
מיטל שאשא
אסמה סבלבן
שלוונה טל אל
חני זילברברג

הודא בטיש
יעל כהן 

שרה דזאלובסקי
אסתי ארוזר
ליבי המבורג

שרה קרלינסקי
הילי קשרי

שניאור נמירובסקי
יהודית פרקוביץ

רחל פוזן
סווסאן סבאח
רחל שטרנבוך

לאה שיץ
הגר סמיט בן אליהו

גיטל צוקרמן
נטלי ואנה

חן יעקב כהן מורד
רבקה תם

בלימי בן שם
אסתי בנימין
הדס ברוכים

פייגי גפני
מלכה גרינבוים

חיה הירץ
מרים שירה קפלן

רחלי קרפ
יעל קורח

לאה קרמר
ברכי לבל

לאה לב
יהודית  לב

תגריד מחמוד
מייסון מועדי

אינס נאסר
אילנה איל רדה

טליה נעמי אודסר
סאיף קוואקיב

תהילה שוקר
רבקה וויסהויז

יפעת הדר
תמר זכריה
ליאת נתח

טובה כהנא

ביאטריס עמידן
דינה כהן

פטימה הרחשא
חיה ליפשיץ

היידל מרים רובינסקי
יוכבד שלומוביץ
פראדי רוזנברג

גיתית יוסף
בילא יוזעף

חנה איטי בנימין
חני חסידה
מיטל גבאי

יעקב ישראל  שניידר
ליליה שיגול

סניאה אבו עוואד
שולמית פרידמן

גלינה אושרוב
ברכה רוטמן

אפרת עמרני
אפרת בן חור

נטלי דהן
תמר חסין

לריסה פבזנר
יוליה סוורובסקי

שרה צעידי
חנה רבקה אעקר

גיתית אטל
מרים פישל
חוה ציינורט

ענבל יחזקאל

דרגת ראש צוות
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שרה לאה מונד
חני שכטר

בתאל אברמסון
ביאטריס עמידן

אביגיל גבאי
פראדי רוזנברג

יוכבד שלומוביץ
מרים שניידר

בילא יוזעף
חנה איטי בנימין

חני חסידה
מיטל גבאי

פטימה הראחשה
היידל מרים רובינסקי
יעקב ישראל  שניידר

ציפי אדלר
ליליה שיגול

שולמית פרידמן
גלינה אושרוב
דבורה סלמון

סאניה אבו עווד 
אפרת בן חור

תמר חסין 
יוליה סוורובסקי

ברכה רוטמן
לריסה פבזנר

יהודית ביסמוט
אורה אטיאס

דרגת מנהל בכירדרגת מנהל

  Forever ישראל מברכת את אילון ונחמה מאיר 
על קבלת דרגת מנהל ספיר, לראשונה בישראל

נחמה מאיר
תמה קופמן

הודיה פיין

יסכה ומשה סדובסקי
זמירה מרון

אלונה קומפנייץ
ימינה ליבשיץ

רייזי הלפרט
אילת מירון

אפרת ויצמן

אלונה קומפנייץ
מרינה גמליאל

אורטל בן זכריה

ימינה ליבשיץ
אפרת ויצמן
אילת מאיר
נחמה מאיר
תמה קופמן

פריידי קצינעלבויגן
תמר סלה

ה-FBO עם המחזור הקבוצתי
הגבוה ביותר לשנת 2021

NM-עם מחזור ה FBOs-ה
הגבוה ביותר לשנת 2021
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אלונה קומפנייץ
נחמה מאיר

תמר חסין
אפרת ויצמן

מיטל גבאי
חוה ציינורט

אפרת בן חור
מלכה כהן

המצרפים המובילים
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פנינה סילבר
דינה כהן

חיה ארנברג
שיינדי נישלוס

יסמין עזריה
דבורה גבאי

חיה לילך גלברג
רחל פולק

רבקה ברלין
רבקה חנון

צבי רוזנפלד
צירי אנגלנדר

בילא יוזעף
רבקה דניאל
נעמי נחמני

סבטה סיבגטולין
מוריה פינקר

רבקה תם
עליזה יהודיוף

סאיף קוואקיב
רעיה קוזול

שוש סימן טוב
גל לירז

יעקב ישראל שניידר
חנה מינדי קארפ

גיטי זינגר
ענבל יחזקאל

טובה רחל רוטמן
דוד כהנא

שמחה טריפו
רעות עטיה

שושנה סלמה
שרי גובנר

רבקה ישוע

שרה וינרב
יפעת חכים

רבקה ציקינובסקי
אתי טל שי
טובי לוינגר

רוחי טוורסקי
מלי מזל ספרני

חנה איטי בנימין
שרי פלדמן
שרי וינברגר

רייזי ברקוביץ
גליה רוזנברג

בתיה נחמיאס
חנה רבקה אעקר

אסתר אברמובסקי
יסכה גדית בן שטרית

מרים ביבר
טילי בנימין
נורית חבר

חן כהן
גלינה אושרוב

דינה גולדברג גולן
יהודית גורליק

אילה קפח
ברוריה קלמן

יהודית לב
נעמה לינדמן
לריסה פבזנר

רות סעדה
מרים שרף

מיטל שאשא
ליליה שיגול
שרה צעידי

ריהב אל קדי אבו זאיד

אפרת בן אהרון
חיה ברנדסדורפר

שמואל קארפ
שרה כהן

פרי פרקש
שרה ארליך

אושרית חג'בי
משה מרדכי ישראלזון

מלכה יוזשעף
יעל קורח

עדנה לובל
קריסטינה פושקל

לריסה שורוחוב
שרה סיון
חנה טבק

אחלס טרודו
רבקה וויסהויז

משה וולפו
חן יעקב כהן מורד

שרה ימין
נהידא זהר

יטבת זילבר
חני בר אור

סלמה בשארה
חיה כהן

חיים כהן
יוכי כהן

חנין קלאני
בלימי קליין
מרים לדיוב

יהודה מרכוס
בלקיס סעיד
נעמה ישעיה

זוהרה אברהם

הודא בטהיש
אורית בן זכריה

ליאת דיקרמן
שני דומביי

שרה דזיאלובסקי
אסתי ארוזר

נעמה גורן
יפעת הדר
ליזה קלבו

טטיאנה קורצוגנוב
סוריה מנסור

שניאור נמירובסקי 
ליבי רוזנטרל
חדוה שוורץ

מרים שטמברגר
גיטל צוקרמן
שרה וייסברג

עליזה כהן
מרים פישל

חנה הירץ
רבקה חלימי

אסתי יששכר
שרה קרלינסקי

לאה קרמר
אלישבע לנדו

לאה לב
רוחי משי זהב

אלנה איל רדה
אולגה ובר

רים זבן
חני זילברברג

4CC בשלושה חודשים 
ברציפות בפעם הראשונה

 ברכות לכל  בעלי העסקים ב- Forever ישראל : 
 בזכותכם  Forever ישראל נמצאת

במקום הראשון באירופה לשנת 2021
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לעסק שלךכליםחדשים
תגידו שלום לאתר-חנות חדש!

לאחר חודשים רבים של עבודה אנחנו שמחים להשיק אתר חנות 
חדש ומשופר, שמכיל בתוכו שלל כלים לניהול העסק שלכם. 

איך נכנסים לאתר?
נכנסים לדפדפן וכותבים בשורת הכתובת flpil.co.il כשנכנסים לאתר 

ללא התחברות תגיעו למעשה, לאתר הלקוחות, בעל תצוגה מוגבלת - עם 
מחירים קמעונאיים וללא איזור אישי.

איך מתחברים?
במידה ואתם משווקים קיימים, 

כדי להתחבר לאתר החדש בפעם 
הראשונה יש ללחוץ על “התחברות” 

)נמצאת בפינה הימנית העליונה(. 
בשדה “שם משתמש או כתובת 

אימייל” הכניסו את מספר המשווק 
שלכם, ובשדה “סיסמה” הכניסו את 

 מספר תעודת הזהות שלכם.

במידה ואינכם מצליחים להתחבר בצורה זאת ניתן לבצע שחזור סיסמה.    

שחזור סיסמה
 בחלונית ההתחברות לחצו על “שכחת סיסמה?”. 

בדף שחזור הסיסמה הזינו את מספר המשווק או את כתובת המייל איתה 
נרשמתם לפוראוור. הודעה עם סיסמה זמנית תישלח למייל שלכם/ תקבלו 

 SMS או הודעה קולית )לטלפון כשר( עם הסיסמה הזמנית. 
שימו לב, ייתכן שלמייל יקח מספר דקות להגיע אליכם, וייתכן שיגיע לתיבת 

הספאם/ קידום מכירות. בדקו היטב את כל תיבות הדוא”ל שלכם.

לצד אתר החנות החדש יצרנו אתר הדרכות שמרכז את כל המידע הנחוץ 
למשווק מסרטונים דרך מאמרים והדרכות שונות. 

איך נכנסים לאתר?
נכנסים לדפדפן וכותבים בשורת הכתובת flpil.com כשנכנסים לאתר 

ללא התחברות תגיעו לאתר בעל תצוגה חלקית.

איך מתחברים?
מתחברים לאתר החנות flpil.co.il ומשם עוברים לאתר ההדרכות ע״י 

לחיצה על ״הדרכות״ בתפריט .   

הגדרת סיסמה חדשה
 בסרגל הכלים העליון תוכלו לראות שהופיע אייקון של דמות בשחור    

לחצו עליו והכנסו ל- “החשבון שלי”. כאן תוכלו לראות את פרטי החשבון 
שלכם, כפי שהם מופיעים במערכת. הכנסו ל”פרטי חשבון” )בסרגל הכלים 

שמצד ימין( ותראו בתיבה השנייה את “שינוי סיסמה”. הגדירו סיסמה 
חדשה: בשדה “סיסמה נוכחית” הכניסו את מספר תעודת הזהות שלכם. 

בחרו את הסיסמה החדשה שלכם ולחצו על “שמירת שינויים” בתחתית הדף. 

הגדרת פרטי החשבון
מלבד הסיסמה, תוכלו גם לשנות כאן את פרטי הכתובת שלכם. ב”פרטי 

החשבון” תוכלו לעדכן את הכתובת שלכם, במידה והיא לא מעודכנת אצלנו 
במערכת. שימו לב- לא ניתן לעדכן פרטים אישיים כמו שם מלא וכתובת 

מייל דרך האתר. במקרה ותרצו לעדכן את הפרטים האישיים שלכם, עליכם 
לפנות לשירות הלקוחות )ראו פירוט למעלה(. כעת אתם יכולים להתחבר 
לאתר עם כתובת המייל/ מספר המשווק, והסיסמה החדשה שהגדרתם. 

מספר המשווק שלכם

מספר תעודת זהות

ש
חד

ת 
כו

דר
 ה

תר
א

ב-Forever יש את כל מה 
שתצטרכו כדי לנהל את 

העסק שלכם בקלות וביעילות,  
ולאחרונה אף יצרנו כלים 

חדשים שיעזרו לכם לקדם את 
העסק שלכם לשלב הבא.

לכל שאלה ניתן לפנות 
לשירות לקוחות:

 flpservice@flpil.com :מייל
טלפון: 03-7510444

וואטסאפ: 058-7510444
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הספרייה

הברנדפולדר

חומרים שיווקיים מודפסים

״הספרייה״ שלנו ממוקמת בענן ויש בה  חומרים שונים לשימושכם, מתמונות דרך 
מדריכים ופליירים ועד פוסטים שתוכלו לשתף ברשתות החברתיות.

איך נכנסים לספרייה?
קישור לספרייה אפשר למצוא באיזור האישי באתר החנות החדש, ובאתר ההדרכות. 

אם אתם בנייד באפשרותכם לסרוק את הקוד הבא:

Brandfolder - מאגר תמונות שעד לאחרונה היה זמין 
למשרדים וכעת נפתח לכלל המשווקים: 

איך נכנסים לברנדפולדר?
נכנסים לדפדפן וכותבים בשורת הכתובת

brandfolder.com/forever-living/fbo
אם אתם בנייד באפשרותכם לסרוק את הקוד הבא:

אנחנו משתדלים להתחשב בסביבה ולהדפיס פחות מבעבר, 
אך מבינים שיש חומרים שנחוצים לכם בצורה מודפסת, 

השנה עיצבנו מחדש כמה מהעלונים ואנו עובדים על חומר 
שיווקי נוסף שיהיה נגיש בצורה מודפסת. כמו כן, נמשיך 

להדפיס שני סוגים של מגזינים מידי שנה האחד למשווקים 
והשני )אלו-לייף( עבור הלקוחות שלכם.

איך רוכשים?
מתחברים לאתר החנות flpil.co.il ומשם עוברים לעזרים
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רמה 1
אפרת ויצמן

מרינה גמליאל
תמימה דעבוס

מניע אתכם?מה

בין אם המכונית שלכם היא סמל סטטוס או חלק מהמשפחה, אתם יכולים להרגיש נפלא עם ההרפתקה 
הבאה שלכם עם תמריץ Forever2Drive אותו ניתן להרוויח. עם תמריץ זה, תוכלו להרוויח כסף כדי לקנות 

את רכב החלומות, סירת החלומות, אופנוע החלומות או כל דבר אחר שאתם חולמים עליו!

כדי להשיג זכאות לתמריץ Forever2Drive, על בעל עסק 
ב-Forever להשיג כמות מסוימת של CC בחודשים עוקבים.

חודש שני – 100  |  חודש שלישי – 150 רמה 1   חודש ראשון – 50  |   
רמה 2   חודש ראשון – 75  |  חודש שני – 150  |    חודש שלישי – 225
חודש ראשון – 100  |  חודש שני – 200  |  חודש שלישי – 300 רמה 3 

!Forever2Drive כך תוכלו להרוויח יותר בונוס ,CC ככל שתצברו יותר

ומה החלק הטוב ביותר? תוכלו להיות זכאים לרמת תמריץ 
גבוהה יותר כבר לאחר שתשלימו את חודש הזכאות 

השלישי שלכם. 

ברכות לזכאים ל

דוגמה, אם אתם זכאים לרמה 1 של Forever2Drive בינואר, פברואר 
ומארס, אתם יכולים להיות זכאים לרמה 2 או 3 באפריל! 

לאחר שהשגתם זכאות, תקבלו תשלום על Forever2Drive במשך 
36 חודשים.

כדי לקבל את הבונוס במלואו במהלך תקופת הזכאות, אתם חייבים 
להמשיך להשיג את רמת המכירות מהחודש השלישי שלכם. אל תשכחו 

שה-CC שהצוות שלכם צובר נספרים גם הם בחישוב הכללי שלכם!

פרטים נוספים על התמריץ ניתן למצוא בחוברת הנהלים.

צפו בסרטון הסבר על
Forever2Drive תמריץ

ההגה בידיים שלך



 Forever היא המובילה העולמית בגידול, ייצור והפצה של מוצרי אלוורה 
עם סטנדרטים גבוהים ואיכות ללא פשרות

 Forever מובילה ביישום פתרונות
 לצמצום טביעת הרגל הפחמנית שלה
בכל שלבי הגידול, הייצור והאספקה.

 Forever הייתה הראשונה לקבל את 
 אשרור המצוינות של IASC, המועצה
המדעית הבינלאומית למדעי האלוורה.

 אתם יכולים להיות בטוחים שכל 
 המוצרים שלנו לא נוסו על בע"ח 

בשום שלב בתהליכי הייצור.

    www.flpil.co.il   52520 ישראל( בע"מ, בניין דימול, ז'בוטינסקי 1, רמת גן( Forever Living Products

המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או 
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.

חל איסור להציג את Forever כהזדמנות להרוויח כסף בקלות וללא מאמץ, Forever מציעה עסק אמיתי הדורש עבודה עקבית ומתמדת שיכולה להניב פירות ברמה גבוהה. 
עסק שמאפשר למי שמוכן לעבוד לפי התוכניות המוצעות ע"י החברה, סיכוי שווה להגיע להצלחה.
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תחנת עיצוב
.co.il

זה לא רק מה שאנחנו עושים, 
אלא איך אנחנו עושים 
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