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הנכם מוזמנים לארוע חגיגי הכולל הכרה בהישגי משווקים 
והשקה של .F.I.T בישראל הכוללת סדרת אימונים עם אורח 

מיוחד מאנגליה, ״שגריר .F.I.T״ מרכוס ליץ׳:  

НА ЭТОМ ПРАЗДНИЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ ВАС ЖДЕТ ПРИЗНАНИЕ 
ДОСТИЖЕНИЙ ДИСТРИБЬЮТОРОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
F.I.T. В ИЗРАИЛЕ, ВКЛЮЧАЯ СЕРИЮ ТРЕНИНГОВ С ОСОБЫМ ГО-
СТЕМ ИЗ АНГЛИИ, «ПОСЛАННИКОМ F.I.T.» - МАРКУСОМ ЛИЧ.  

Приобретите билеты до 1/11 
и получите 50% скидку

ВЫГЛЯДЕТЬ ЛУЧШЕ. ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЛУЧШЕ.

Театр А-ялом, здание Ш.А.П. – ул. Аецира 3, Рамат Ган

Синхронный перевод на иврит / русский

История Маркуса Лича: как программа F.I.T. помогла мне произвести настоящий пе-
реворот в моем теле и в жизни и как это все связанно с построением успешного 
бизнеса с Forever.
Настрой чемпиона: практическое занятие с фокусом на развитии мышления чемпи-
она для достижения большого успеха. Как мое «почему» возникло из вдохновения 
от личной истории.
Выходим в путь с F.I.T.: что такое F.I.T, как это может помочь людям, каковы его 
преимущества и т.д.

Цена билета до 1/11 – 75/45 шек. (с легким ланчем или без)
Цена билета с 2/11 до 7/11 - 95 шек. / 65 шек. (с легким ланчем 
или без) | Последняя дата для приобретения билетов с 8/11 – 
90 шек. (без легкого ланча)

Кроме того, легкое угощение | Количество мест огра-
ниченно | Мероприятие начнется строго по времени, 
просьба проявить пунктуальность.

Начинаем в

להיראות טוב יותר. להרגיש טוב יותר.

9/11/2016 9/11/20169:30 9:30

הסיפור של מרכוס ליץ': איך תכנית F.I.T אפשרה לי לייצר מהפך בגוף ובחיים  שלי, כיצד 
התגברתי על האתגרים בדרך, מה היה הלך הרוח שנדרש להצלחה, כיצד כולנו יכולים להתגבר על 

.Forever מצוקות כדי להשיג תוצאות מצוינות וכיצד כל זה מתחבר לבניית עסק מצליח עם

"הלך הרוח של האלוף": מפגש מעשי מתמקד בפיתוח החשיבה של האלוף על מנת להשיג 
הצלחה גדולה. כיצד ה"למה" נוצר מההשראה של הסיפור האישי. 

יוצאים לדרך עם .F.I.T : מה זה F.I.T, איך זה יכול להועיל לאנשים, מה היתרונות ועוד

תיאטרון יהלום: בית ש.א.פ – היצירה 3 ר"ג

תרגום סימולטני לעברית / רוסית

מתחילים ב-

מחיר כרטיס עד ה-1/11 - ₪75 / ₪45
)עם או בלי ארוחת צהריים קלה(

מחיר כרטיס מה-2/11 עד ה-7/11 - ₪95 / ₪65
)עם או בלי ארוחת צהריים קלה(

תאריך אחרון לרכישת כרטיסים: 8/11 - ₪90
)ללא ארוחת צהריים קלה(

ריכשו כרטיסים עד ה-1/11 וקבלו 50% הנחה

 בנוסף, יוגש כיבוד קל  | מספר המקומות מוגבל
האירוע יתחיל בזמן, נא לדייק.

 F.I.T. DAY  F.I.T. DAY

 Forever F.I.T.
להראות טוב יותר

ליהנות מיתרונות של 
תזונה מתקדמת

שגרת אימונים חדשה

למידע נוסף:
WWW.FLPIL.COM/FIT

 Forever F.I.T.
 Выглядеть лучше
 Наслаждаться 
преимуществами 

прогрессивной диеты
 Новый режим 

тренировок
WWW.FLPIL.COM/FIT

סיום משוער: 16:00. משרדי החברה 
יהיו סגורים במהלך הכנס ויפתחו 

מחדש בסיומו.

Ожидаемое время окончания: 16:00. Офис 
компании будет закрыт на время мероприятия 
и откроется после его окончания.
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מרכוס ליץ׳ שאף מגיל צעיר להיות ספורטאי. בתחילת דרכו שיחק רוגבי מקצועי ומשם הציב וכבש 
עוד ועוד יעדים, בינהם טיפוס הרים ורכיבה מקצועית: הוא טיפס על ההר הגבוה ביותר באפריקה, 
הקילימנג׳רו ועל האלברוס, ההר הגבוה ביותר ברוסיה )מאמר על כך במגזין Forever הקרוב(. מרכוס 
השתתף בכמה תחרויות רכיבה, בינהם ״פריז–רובה״, מירוץ אופניים המתקיים בכל שנה בצרפת הידוע 

גם בכינוי "הגיהנום של הצפון", בגלל תנאי המסלול הקשים במיוחד. 

״ההרים הגבוהים ביותר שעלינו לכבוש נמצאים בראשנו, אבל ברגע שאנחנו כובשים 
אותם – אין גבול למה שנוכל להשיג בחיים בכלל וב-Forever בפרט״ )מרכוס ליץ׳(

מרכוס עדיין לא כבש את האוורסט ועדיין לא השתתף בטור-דה-פראנס, אלו שני יעדים שהוא מבטיח 
עוד לכבוש.

רואה  אני  התוצאה.  את  מראש  לדמיין  היא  אתגר  בכל  לעמוד  שלי  הדרכים  ״אחת 
את האמונה שהמשימה  מזין  אני  וכך  באתגר  לעמוד  אני מצליח  כיצד  רוחי  בעיניי 
עיניים  עם  רב,  זמן  בכך  אני משקיע  אבל  מוזר,  נשמע  אולי  זה  ביצוע.  ברת  שלפני 
עצומות ומוזיקה ברקע, מדמיין לפרטי פרטים כיצד ארגיש כשאחצה את קו הסיום 

או כשאגיע לפסגה...״ )מרכוס ליץ׳(

בדרך ליעד הבא 
מרכוס ליץ׳, ״שגריר .F.I.T בינ״ל״, נוסע ברחבי העולם 

ומספר על הפוטנציאל העצום הטמון ב-.F.I.T לצד סיפורו 
האישי שמלווה בכיבוש יעדים. מרכוס יגיע גם אלינו מביתו 

באנגליה, ילווה וידריך אותנו באחד מהימים המרגשים 
 ביותר: יום ההשקה הרשמי של .F.I.T בישראל - 

F.I.T. DAY-בואו ב-9/11 לשמוע את מרכוס ליץ׳ ב
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להיראות טוב יותר. להרגיש טוב יותר.

ВЫГЛЯДЕТЬ ЛУЧШЕ. ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЛУЧШЕ.
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НА ПУТИ К НОВОЙ ЦЕЛИ
Маркус Лич, «Посланник F.I.T.», путешествует по всему 
миру и рассказывает о мощном потенциале, заключен-
ном в F.I.T. А дополняет рассказ он своей личной исто-
рией, которая сопровождает его при покорении целей.  
Маркус приехал и к нам, оставив свой дом в Англии. Он 
будет сопровождать и обучать нас в этот один из самых 
волнующих дней - день официальной презентации 
программы F.I.T. в Израиле – приходите 9/11 послушать 
Маркуса Лича на F.I.T. DAY

Маркус Лич с юного возраста хотел стать спортсменом. В начале своего пути он 
профессионально играл в регби и тогда он ставил перед собой и достигал одну 
цель за другой. Среди них – альпинизм и профессиональный велоспорт. Он 
покорил самую высокую вершину в Африке - Килиманджаро, и Эльбрус - са-
мую высокую гору в России (см. статью об этом в ближайшем выпуске журнала 
Forever). Маркус участвовал в нескольких соревнованиях по велоспорту, среди 
которых «Париж – Рубе»,  велогонка, проводимая во Франции, известная, как 
«северный ад» за свои особенно тяжелые условия на трассе.

«Самые высокие вершины, которые мы должны покорить, находятся 
в нашей голове. Но когда мы покоряем их – нет предела тому, что мы 
можем достичь в жизни вообще и в Forever в частности. (Маркус Лич)

Маркус пока еще не покорил Эверест и пока еще не участвовал в Тур де Франс. 
Это 2 цели, которые он обещает достичь.

«Один из моих способов достижения любой цели - это заранее пред-
ставить себе результат. Я ясно вижу, как могу достичь цели и, таким 
образом, я подпитываю свою веру в то, что моя цель достижима. Это 
может звучать странно, но я вкладываю в это много времени. Я вклю-
чаю тихую музыку, закрываю глаза и в мельчайших подробностях 
представляю себе, что я чувствую в момент, когда пересекаю финиш-
ную прямую, или когда восхожу на вершину…» (Маркус Лич) 


