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11 ג׳ כסלו

18 י׳

25 י״ז

9 א׳ טבת

16 ח׳

23 ט״ו

2 דצמבר כ״ד

12 ד׳

19 י״א

26 י״ח

10 ב׳

17 ט׳

24 ט״ז

3 כ״ה

13 ה

20 י״ב

27 י״ט

11 ג׳

18 י׳

25 י״ז

4 כ״ו

15 ז׳

22 י״ד

29 כ״א

13 ה

20 י״ב

27 י״ט

6 כ״ח

14 ו׳

21 י״ג

28 כ׳

12 ד׳

19 י״א

26 י״ח

5 כ״ז

 19:00
מצגת עסקית 

 20:15
הדרכה

גרסיניה + פוראור לין 
אודי ראב"ד-  מנכ"ל

 19:00
השתלמות 

בסיסית לחדשים 
אודי ראב"ד – מנכ"ל

 18:30
מצגת והדרכה ברוסית

 18:30
מצגת והדרכה ברוסית

 18:30
מצגת והדרכה ברוסית

 18:30
מצגת והדרכה ברוסית

 19:00
מצגת עסקית 

 20:15
הדרכה

משקאות האלו ורה
אודי ראב"ד-  מנכ"ל

 19:00
מצגת עסקית 

 20:15
הדרכה

האנטי אוקסידנטים
אודי ראב"ד – מנכ"ל

 19:00
מצגת עסקית 

 20:15
הדרכה

מוצרי הכוורת
אודי ראב"ד-  מנכ"ל

 19:00
מצגת עסקית 

 20:15
הדרכה

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

 9:30 
השתלמות: 

הדרך לראש צוות *
אודי ראב"ד – מנכ"ל

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

נובמבר - דצמבר 2018 

חנוכהחנוכהחנוכהחנוכהערב חנוכה

חנוכה

ערב צוות: 
משרדי החברה יסגרו 

ב-19:00

ספירת מלאי: 
משרדי החברה יפתחו 

ב-12:00

בחנוכה, משרדי החברה פתוחים כרגיל

אודי ראב"ד-  מנכ"ל

17:30
מרתון

הצלחות

16:30
סמינר
מוצרים
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הדרך 
שלך 
לכנס

כנס גלובלי
דרישות סטנדרטיות לכל הרמות: ● FBO חייב להיות פעיל עם 4CC במהלך כל חודש מלא של תקופת האתגר ● התמריץ יהיה בתוקף מ–1 בספטמבר ועד 30 
בנובמבר FBO ● 2018 חייב למלא את כל הדרישות במהלך תקופה זו ● FBO חייב להיות "פעיל" בהתאם לכתוב מעלה ועפ"י נהלי החברה ● משווקים שיהיו 
זכאים להשתתף בכנס הגלובלי או זכאים לבונוס היו"ר, אינם זכאים להשתתף ● כרטיסי כניסה לכנס הגלובלי יהיו זמינים עם ההגעה לסטוקהולם ● סכום הזכייה 
יועבר למשווק הזוכה בתמריץ עם הוכחת הנסיעה או ההגעה אל סטוקהולם ● הפרסים הם עבור משווקים בלבד ● כל FBO השואף להשתתף חייב להשיג כמות 
מינימלית של cc, כפי שמוסבר למעלה ● FBO חדשים יכולים להשתתף באתגר, אך עליהם להיות פעילים מהחודש הראשון המלא שלאחר ההצטרפות וכן 
בכל חודש של האתגר לאחר מכן ● על FBO חדש שהצטרף בחודש האחרון של האתגר ומעוניין להשתתף בתמריץ להיות "פעיל" עם 4CC בחודש ההצטרפות 
● באתגר יחשבו כחדשים ה- FBO שיצורפו בתקופת האתגר, תאריך הרישום יהיה התאריך בו טופס ההרשמה שלו נקלט במחשב החברה שבמשרד הראשי ● 

תמריץ זה תקף בישראל בלבד. כל קבוצות ה-Downline חייבות להיות בישראל ● כל FBO אחראי באופן מלא להבנת הכללים והדרישות לתמריץ ● התמריץ 
ה'  יום  באחריות כל משתתף להעביר את הנתונים על העמידה בתנאי האתגר עד   ● ניתן לשלב/להעביר/להמיר פרסים  לא  כאן.  ורק למוגדר  מתייחס אך 
ה-6.12.2018 ● שאלות יש להפנות לאודי ראב“ד -מנכ“ל החברה ● התמריצים אינם ניתנים להעברה ● דרישות האתגר נכתבו בלשון זכר אך פונות לשני המינים. 

האתגר שמוביל לכנס בסטוקהולם
אתם כמעט שם!

1 בספטמבר עד 30 בנובמבר 2018

125

250
+

+

ברמה 1 יש להשיג 7CC עם  לפחות שני משווקים 
בכירים חדשים שצורפו במהלך תקופת האתגר| לחנוך 

לפחות שני משווקים בכירים חדשים בתקופת האתגר |  
על לפחות אחד מהמשווקים החדשים שצורפו להיות 

פעיל עם 4CC בלפחות באחד מחודשי האתגר

ברמה 2 יש להשיג 14CC חדשים במהלך תקופת האתגר 
| לחנוך לפחות שני משווקים בכירים חדשים בתקופת 

האתגר, כאשר לפחות אחד מהם יחנוך משווק בכיר גם כן | 
על לפחות אחד מהמשווקים החדשים שצורפו בדור ראשון 

להיות פעיל  עם 4CC בלפחות אחד מחודשי האתגר

ברמה 3 יש להשיג 28CC חדשים במהלך תקופת האתגר  | 
לחנוך לפחות 3 משווקים בכירים חדשים בתקופת האתגר, 

כאשר לפחות שניים מהם יחנכו משווק בכיר גם כן | על 
לפחות אחד מהמשווקים החדשים שצורפו בדור ראשון 

להיות פעיל  עם 4CC בלפחות אחד מחודשי האתגר

זוג כרטיסים לכנס הגלובלי
שיתקיים בסטוקהולם במאי 2019

זכית!

זכית!

זכית!

זוג כרטיסים לכנס הגלובלי + 
125 אירו עבור הנסיעה לכנס

זוג כרטיסים לכנס הגלובלי + 
250 אירו עבור הנסיעה לכנס

1

2

3

1/9/2018
יוצאים לדרך!
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אני אשקר אם אומר שבאותה סיטואציה אני לא הייתי 
חרד. חשבו על האומץ שנדרש, לא רק להעריך מחדש 

את החיים שלך, אלא גם לקחת את הצעד החשוב הזה 
לקראת שינוי!

אם למישהו יש מחשבות של חרטה, יש רק דבר אחד 
העומד בינו לבין הדלת - פעולה קטנטנה שמביעה אדיבות.
זה תמיד מדהים אותי מחדש כיצד חיוך פשוט יכול לשנות 

את הגישה של זה שנמצא מולכם.
לחיצת יד חמה, טפיחה על הגב או אפילו "ברוך הבא, 
שמח שהגעת!", יכול לשנות את כל החוויה של מישהו.
בדיוק כמו כל אחד וכל אחת מכם, גם אני יכול לגמרי 

להזדהות עם בעלי העסקים החדשים ב-Forever. אני 
יודע בדיוק איך זה להרגיש לא בטוח. לפני יותר מארבעה 

עשורים, פרשתי מקריירה יציבה, מוצלחת, ללא רשת 
ביטחון או תוכנית גיבוי. אבל היה לי רעיון, תשוקה בוערת 

ומטרה ברורה.
באותם ימים, לא היו לי את אותם כלים לבניית העסק 

כפי שיש ל- FBOs שלנו. לא היו עדיין  ״ערכות 
למתחיל״ וחוברות הדרכה. בתחילת דרכנו, ההצטרפות 

ל-Forever נעשתה על בסיס האמונה במוצר ובהזדמנות 
ש-Forever מציעה.

עם הזמן, התאמתי את המודל העסקי שלנו כך שיעבוד 
עבור כל אדם אשר יבוא בעקבותיי.

ל-FBOs שרק מתחילים היום יש משהו מאוד מיוחד, 
יש להם אנשים כמוך שלוקחים אותם תחת כנפיהם. 

אנשים שהיו אמיצים מספיק כדי לבחור כיוון חדש בחיים, 
ולהקדיש את חייהם כדי לעזור לאחרים להיראות ולהרגיש 

הכי טוב שניתן. שלבו זאת עם 40 שנות מוניטין ומבחר גדול 
של מוצרים באיכות גבוהה שרוצים לשתף עם אחרים, 

וקבלו שילוב מנצח.
דמיינו את החוויה בה פוגשים לראשונה את ההזדמנות 

העסקית ש-Forever מציעה, את הרגע בו מרגישים 
שמצטרפים למשפחה, שיודעים שהאנשים שאנו פוגשים 

הולכים להיות חברים שלנו, למרות שאנחנו עדיין לא ממש 
מכירים אותם. ואולי- אתם לא צריכים לדמיין, כי חוויתם 

את זה בעצמכם, יצרתם קשרים משמעותיים שהובילו 
אתכם להצלחה ולפריחה עסקית תוך הקמת צוות מצליח.

 העסק שלנו הוא עסק חברתי, לכן אנו נוהגים לומר:
ב-Forever אתה בעסק משלך, אבל לא לבדך בעסק.

.Forever-זכרו זאת בזמן שאתם מצרפים אנשים ל

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

תחת כנפךהכניסיני
בארבעים השנים האחרונות ראיתי עשרות אלפי 

FBOs חדשים נכנסים לפגישה הראשונה שלהם. 
הם בדרך כלל קצת עצבנים, לא מכירים אף אחד, 

לא בדיוק בטוחים איפה לשבת או למה לצפות. 
האם זה נשמע מוכר? האם זה מזכיר לך את 

הפגישה הראשונה שלך?



להמריא יחד עם 
הנשרים

דאלאספטאייה
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אני לא יכול לחשוב על אף FBO שפגשתי במסעותיי, 
שאינו שואף לצמיחה אישית, מקצועית או יצירתית. 

למעשה, הדבר שהופך את משפחת Forever למיוחדת 
הוא שאיננו מסתפקים בצורך האישי שלנו להתפתחות,  

אנחנו משתוקקים לצרף אחרים למסע שלנו.
משום כך אני כל כך מתרגש מהמדיניות החדשה שלנו 

״Eagle Manager Move Up״, אשר מאפשרת 
למנהלים לטפס במעלה התוכנית השיווקית ע״י פיתוח 

קווי ״Eagle Manager. עם הנוהל החדש הזה, זה 
נעשה חיוני עכשיו יותר מאשר אי פעם לעזור לאחרים 

ב׳דאונליין׳ שלכם על מנת שיעמדו בדרישות של תמריץ  
.Eagle Manager

אני יודע שבוודאי שמעתם אותי כבר אומר שאין 
 Eagle Manager אפשרות לתאר עד כמה התוכנית של

חשובה לצמיחת העסק שלכם, וזה נכון. עליכם לעמוד 
בדרישות הליבה של תמריץ Eagle Manager,  כדי 

לפתוח את קווי ה-Eagle שלכם ולעלות למעלה. 
דרישות אלו הינן חיוניות לבניית בסיס עסקי. 

במגזין Forever האחרון כתבתי על החשיבות שבאימוץ 
:Forever ארבעת העקרונות של

מנהלי Eagle Manager תמיד לוקחים בחשבון כל 
אחד מעקרונות אלו, וכך נשארים בפוקוס.

שמרו עקרונות אלו קרובים ללבכם ובחנו אותם 
לעיתים קרובות. ארבעת העקרונות הללו הם היסודות 

הבריאים לעסק משגשג. תשומת לב ומאמץ לכל 
תחום מהארבעה, משמעותו יצירת נתיב ברור לעמידה 

. Eagle Manager-בדרישות ה
 ואם אתם שואלים למה יצרנו את המדיניות החדשה

 ״Eagle Manager Move Up״?
ובכן, זוהי הדרך שלנו להוכיח לכם את החשיבות של בניית 
בסיס חזק ועסק יציב ואת החשיבות במתן עזרה לאחרים 

לאורך הדרך.
כבר עשיתם קפיצה כשהחלטתם להיות בעלי עסקים 
ב-Forever.  עכשיו אתם יכולים להמשיך את המסע 

קדימה ולהיות מוכרים בכך שתעזרו לאחרים להיראות 
טוב יותר ולהרגיש טוב יותר, ועל ידי מתן עזרה לחברי 

ה׳דאונליין׳ שלכם לבנות עסקים יציבים שימריאו גבוה עם 
.Eagle Manager תמריץ

גרג מוהן
Forever Living Products נשיא

מעל המגדלים
גבוה

השינויים שאנו חווים לאורך השנים הם חלק מהחוויה האנושית. ההתפתחות החיונית הזו של הגוף 
ושל הנפש היא יותר מאשר תהליך של הזדקנות  -  זהו תהליך בו אנחנו נעשים חכמים יותר וטובים 

יותר בכל מה שאנחנו עושים.

+  צירוף
+  שימור
+  פיתוח
+  יצרנות



נוהל
חדש

דרישות בסיס

 	FLP 720 בסניף אחד שלCC סה״כ

100CC חדשים ברחבי העולם	 

לחנוך אישית ולטפח 2 ראשי צוות 	 

חדשים בעולם

 	)4CC( להיות פעיל בכל חודש

להיות זכאי לבונוס מנהיגות בכל חודש 	 

בדרגת מנהל מוכר

Eagle Managers
גבוה יותר

להמריא
עם

מאז יומה הראשון חברת Forever נבנתה על 
 יסודות של חדשנות ורוח הסיוע לאחרים. 

הצמיחה המתמדת וההצלחה שלנו דורשים 
שיפור מתמיד. משמעות הדבר לעשות יותר 

מאשר להישאר בחזית הטכנולוגיה עם כל 
מוצר. זה גם אומר לעשות כל מה שאנחנו 

יכולים על מנת לספק הזדמנויות חדשות עבור 
ה- FBOs שלנו.

 אנו שמחים להכריז על עדכון מרגש לתוכנית השיווקית 
עתירת הניסיון שלנו, אשר תאפשר למנהלים ומעלה 

להשתדרג עם ה- Eagle Managers שלהם.

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

ידי פיתוח Eagle Manager בדאונליין שלהם ועמידה 
.Eagle Manager בדרישות של הסמכת

 Eagle Manager-ה )lines( כדי להתחיל למנות את קווי
בדאונליין שלך, כל מה שצריך לעשות הוא להשלים את 

 Eagle Manager -דרישות הבסיס. זה יפתח את כל קווי ה
 Eagle שלך מאז תחילת התוכנית בשנת 2011. כל קו של

Manager החל מ- 2011 ועד התאריך הנוכחי, שבו גם 
השלמת את דרישות הבסיס, יכול להתווסף לצבירה בסוף 
תקופת ההסמכה של ה- Eagle Manager ולקדם אותך 

לדרגה גבוהה יותר.

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

 Eagle-השלמת דרישות הבסיס בשנה הבאה. כל קו ב

 Eagles ייספר כ-1 בצבירה שלך, גם אם יש לך מספר
באותו קו חניכה.

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

מנהל יהלום ספיר – 10
מנהל יהלום - 15

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

מדיניות הקידום של מנהלי הדור הראשון הנהוגה כיום 
תישאר ללא שינוי.

עם זאת, שתי הדרכים לעליה בדרגה לא ניתנות לשילוב.

מוכנים לנסוק, אבל עדיין יש לכם שאלות? עברו לעמוד 
שאלות ותשובות...
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האם זו הדרך היחידה להתקדם 
בתוכנית השיווקית?  מה בקשר 
למדיניות מנהלים מדור ראשון?

מדיניות מנהלים מדור ראשון נשארת 
בתוקף. עם הצגת הנוהל החדש, 

 ,Eagle Manager Move Up שנקרא
ישנן כעת שתי דרכים עבורכם לבנות 
את העסק שלכם ולהתקדם בתוכנית 

השיווקית.

האם אפשר לשלב בין שתי הדרכים כדי 
להתקדם? מה אם אני בדרגת מנהל 

 Eagle או מנהלת ויש בדאונליין שלי
Manager  אחד ומנהל אחד מדור 

ראשון?
לא. אי אפשר לשלב בין שתי הדרכים 
כדי להתקדם. ניתן להתקדם לדרגת 

מנהל בכיר ע"י טיפוח EM  אחד 
בדאונליין במהלך תקופת הזכאות או 

טיפוח שני מנהלים מוכרים מדור ראשון 
בכל זמן שהוא.

האם מנהלים יכולים להחליף בין 
שתי האפשרויות? למשל, להפוך 

 Eagle למנהל בכיר בעזרת מדיניות
Manager move up ואז למנהל 

נוסק עם מנהלים מדור ראשון?
כן.

כיצד ניתן לפתוח את האפשרות לספור 
 Eagle Manager-את כל מי שהגיע ל

בשנים הקודמות, כדי שהצטברותם 
תחשב לי עבור ההתקדמות?

עליכם להשיג את דרישות הבסיס 
עבור Eagle Manager עבור תקופת 

הזכאות הזו )או העתידית(, כדי 
 EM לפתוח את האפשרות לצבור

היסטוריים. אם לא תשיגו את דרישות 
 EM-הבסיס, האפשרות לצבור את ה

ההיסטוריים לא נפתחת.

 Eagle-מהן דרישות הבסיס ל
?Manager

 720CC דרישות הבסיס כוללות: השגת
 100CC במדינה פעילה אחת. השגת

חדשים מכל מקום שהוא בעולם. 

חניכה ופיתוח של לפחות שני ראשי 
צוות חדשים בדאונליין הגלובלי. להיות 

פעילים לפחות ב-4CC בכל חודש 
מתקופת הזכאות ולהיות זכאים לבונוס 

מנהיגות בכל חודש שבו אתם בדרגת 
מנהל.

האם כל אלה שהגיעו ל-EM נחשבים 
לי עבור ההתקדמות כאשר נפתחת 

לי האפשרות לצבור אותם משנים 
קודמות?

לא. תוכלו לצבור את ה-EM אך ורק 
מהשנים שבהם השגתם את דרישות 

הבסיס. שימו לב, דרישות הבסיס 
בשנים הקודמות עשויות להיות שונות 

והאפשרות לצבור EM משנים מסוימות 
כדי להתקדם תלויה בעמידתכם 

בדרישות הבסיס בשנים אלה.

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

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

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

המשרדים במדינתכם.

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

בעבר?  האם אתקדם עכשיו?
ההכרה הראשונה בהתקדמויות תחת 

התוכנית החדשה תתרחש בתום 
תקופת הזכאות לדרגת EM, ב-30 

באפריל, 2019. כל התקדמות העתידית 
המיוחסת למדיניות זו תתרחש בתום 

כל תקופת זכאות.

מה אם מנהלים שונים מדאונליין אחד 
מגיעים לזכאות ל-EM בשנים שונות? 

האם הם ייחשבו כאחד או כיותר?
לדוגמה: א' הוא חונך של ב' שהוא חונך 

של ג' שהוא חונך של ד'. א' משיג את 

הדרישות ל-EM בכל שנה, ב' השיג 
אותן רק ב-2015, ג' משיג אותן רק 

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

כאחד. ליין אחד יזכה אתכם רק פעם 
 EM אחת. לכן, אם יש לכם כמה

בדאונליין שלכם בליין אחד במשך כמה 
שנים, הליין הזה ייספר רק פעם אחת.

האם EM  מדאונליין בכל מדינה שבה 
אני בונה עסק באופן פעיל נחשבים 

עבור ההתקדמות שלי?
כן, הם נחשבים עבור ההתקדמות 

שלכם.

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

להיות פעילים?
זכאות ל-EM היא עדות לעבודה קשה 
שצריכה תמיד להיות מתוגמלת. מכיוון 

שהם עשו את העבודה כדי להגיע 
לכך והחניכה שלכם הייתה חלק מן 

המאמצים, אנו מאמינים שהם עדיין 
צריכים להחשב עבור ההתקדמות 

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

עוד.

כאשר תקופת הזכאות ל-EM תסתיים 
ותינתן לי הכרה עם דרגה חדשה, 

האם יידרש ממני למלא את הדרישות 
החדשות עבור הדרגה הזו כדי להיות 

?EM זכאי לדרגת
לא. תקבלו הכרה ברמה שבה סיימתם 

את תקופת הזכאות. לדוגמה, אם 
סיימתם את תקופת הזכאות בדרגת 

מנהל בכיר, תהיו צריכים לעמוד 
 EM בדרישות הבסיס ולטפח ולחנוך

אחד בדאונליין שלכם במהלך תקופת 
הזכאות כדי להיות זכאים ל-EM, אפילו 

אם קיבלת הכרה בדרגת סיכה גבוהה 
יותר לאחר שה-EM בדאונליין שלכם 

נספרו ונחשבו עבור ההתקדמות שלכם.
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רשמים מכנס

Senior EM הרשמים של זמירה מרון, מנהלת בכירה, בפעם השלישית

תמריץ Eagle Manager מהווה חלק חשוב בצמיחת העסק, והנסיעה לכנס היא חלק 
מהעניין. השנה הכנס התקיים במקום בו הכל התחיל, בפניקס, אריזונה. זו היתה הזדמנות 
להכיר מקרוב את משרדי החברה, את המעבדות ואת האנשים שעובדים קשה כדי שכולנו 

נוכל להתגאות ב-Forever. לפניכם כמה רשמים מהכנס:

הכרתי ׳קולגות׳ שחלקם הפכו לחברים. הכנסים הם עבורי הזדמנות מרגשת לפגוש את 
אותם חברים שללא העסק עם Forever, לא היה שום סיכוי שנוכל להתחבר. 



EMR18
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נסעתי לכנסים רבים מאוד, וזו הפעם השלישית שאני 
משתתפת בכנס EMR( Eagle Manager(. נכחתי 

באימונים רבים שעזרו לי להתמקצע ולהבין את תרבות 
בניית העסק שלנו עם Forever, ובזכותם הכרתי 

׳קולגות׳ שחלקם הפכו לחברים. נכון להיום, מלבד 
האימונים, הכנסים הם עבורי הזדמנות מרגשת לפגוש 
את אותם חברים שללא העסק עם Forever, לא היה 

שום סיכוי שנוכל להתחבר. בכל פעם זה מציף אותי 
מחדש, שמעבר לפוליטיקה ולמאורעות החיים, כשזה 

מגיע ל-Forever – שם אנחנו עולם אחד; עולם שבו יש 
לנו הרבה מהמשותף; מדברים עם לקוחות  על אותם 
מוצרים, חולקים סיפורי עדויות דומים, מתקדמים על 

אותו מבנה תמלוגים ובעיקר מדברים באותה שפה על 
יעדים והצלחה.  

בנסיעה ל-EMR18 תפסתי שתי ציפורים במכה אחת: 
 הכנס עצמו עם כל האירועים שהיו בו, היה מדהים; 

אבל גם מימוש ההזדמנות שחיכיתי לה שנים רבות – 
מסע לפארקים בארה"ב. אין ספק שללא Forever הייתי 

צריכה לממן הוצאה ענקית מכיסי הפרטי לטיול כזה.  
למה חשוב לי לספר לכם את זה? 

א. אכן העסק עם Forever מאפשר מימוש חלומות. 
לטייל בפארקים באריזונה, היה החלום שלי הרבה שנים.

ב. הנאה וכיף – זה חלק  מהמסר שהחברה משתדלת 
להעביר לנו, ולכן אנחנו זוכים להכרה בטיולים בעולם,  

כחלק בלתי נפרד מתמריצי בניית העסק, ואין ספק 
שחזרתי עם מצברים מלאים. 

גולת הכותרת של הכנס השנה היה ביקור מרגש במפעל  
תוספי התזונה שהמחיש את תהליכי הייצור באופן 

מרתק, וכמובן ביקור במשרדי החברה. זו היתה חוויה 
מרגשת לצלם בעצמנו את אותן תמונות שכה מוכרות לנו 
מהמצגות, לפסוע ב״מסדרון הדגלים״ המפורסם, ולפגוש 

מקרוב את הסגל הן בייצור והן במשרדים.  
כבר פגשתי את רקס מוהן בעבר, אבל אני חייבת להודות 

שבכל פעם שאני פוגשת אותו מקרוב אני מחסירה 
פעימה לנוכח הענווה והיכולת שלו לתקשר עם אנשים 

באמצעות החום האנושי והאנרגיה שהוא מקרין. 
כבר מספר שנים ש-Forever שמה דגש על תמריץ 

Eagle Manager . היום ברור יותר מתמיד שזהו תמריץ 
מדהים המאפשר למנהלים להמשיך ולבנות עסק גדול 

ויציב. הנתונים מראים ש- 70% מהמנהלים העומדים 
ביעד ה-Eagle , משיגים את תמריץ בונוס יושב הראש,  

ואנחנו יודעים שמדובר בלא מעט כסף. 
חברי היקר, ויקטור, מנהל נוסק מהונגריה )בתמונה למטה 
באמצע(, כתב משפט חכם: להצלחה אין הוקוס פוקוס – 

יש פוקוס פוקוס. אני חושבת שזה מדבר בעד עצמו. 

ולסיום – עם  חוקי ה-Eagle Manager החדשים, 
אם פניכם להצלחה ואתם רוצים עסק צומח, בין אם 

השגתם את דרגת המנהל ובין אם אתם בדרך -  היעד 
של Eagle Manager הוא היעד שיקפיץ אתכם 

בדרגה ומשם המקפצה להצלחה גדולה, לבונוס היו"ר 
ולצ'קים הגדולים. 

כששואלים אותי היום ״איך את יכולה להרשות לעצמך את אורח החיים הזה?״ אני 
מחייכת. רק לפני עשר שנים זה נשמע ממש רחוק ממני. והיום, כשהחלום שלי התממש, 

אני כל כך אוהבת את השאלה הזאת, כי זוהי הזדמנות נהדרת להמחיש לאחרים את 
העובדות ש "עם המודל העסקי של Forever תקבל הכרה על ההישגים שלך באופן 

אוטומטי",  ואכן ״אתה מרוויח כמו שאתה שווה", אבל בעיקר אני אוהבת את העובדה 
 .Forever שזוהי ההוכחה והאפשרות להמחיש ולהראות לכולם מהי עוצמת הנדיבות של
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כל כך הרבה קרה בכנס EMR18. מפגשים 
מרתקים עם המשווקים הטובים בעולם, 

אימונים מיוחדים, חוויות חד פעמיות. 
אשתף בחוויה אחת: גולת הכותרת עבורנו 

בכנס ה-EMR הפעם, היה הביקור במפעל 
תוספי התזונה ובמשרדים הראשיים.

הכל התחיל מסיבוב במעבדות מעוררות ההשתאות 
של החברה. חדרים מלאי מבחנות ומדענים לבושי לבן, 

מדגמים ומכונות מיוחדות, שנראה היה כאילו נלקחו 
ממעבדת החלל של נאס״א…

קיבלו אותנו בסבר פנים מאירות, וכל מדען הסביר לנו 
אילו בדיקות הוא עורך: הראשון בודק כל חומר גלם 

שנכנס למפעל - עד כמה הוא טהור. השני בודק את 
התוצר הסופי מבחינת רכיבים. שלישי בודק במכונה 

מיוחדת את מהירות הפירוק של טבליות שונות: המכונה 
למעשה מדמה את הבטן שלנו, ובודקת כמה זמן לוקח 

לויטמין להתפרק בבטן. ראינו מכונה שבודקת בעזרת 
יהלום וקרן לייזר, ומכונה שבודקת בעזרת משקל מול 

נפח. ראינו צוות של כעשרים אנשים שעובדים על בדיקות 
 Forever-סביב השעון. הנתון המדהים לו נחשפנו הוא ש
עושה למעלה מ-1,500,000 בדיקות איכות בשנה, ולמה? 
גם זאת הסבירו לנו: "אנחנו יודעים שמה שמוטל על כף 

המאזניים זה השם והתדמית שלכם, המשווקים, לכן 
נדאג שתמיד תהיו גאים במוצרים ותדעו שהם הכי טובים 

בעולם. אתם יכולים להיות רגועים כשאתם ממליצים על 
המוצרים כמצויינים ואנחנו ב-Forever לעולם לא נאכזב 

אתכם". משם המשכנו לאולמות היצור. כדי לשמור על 
סטריליות, חזינו בכל התהליך ממסדרון ארוך עם חלונות 

זכוכית שניתן להשקיף דרכן פנימה. מה ששוב הדהים 
אותנו, שגם כאן ישנם אנשים שדואגים לפקח באופן 

הדוק וקבוע על כל פעולה שמתבצעת, כדי שכל טבלית 
וטבלית תהיה עם הרכיבים הנכונים, המשקל הנכון, הגודל 

המדויק, הציפוי האחיד ועוד ועוד. היה מדהים לראות 
כמה מחשבה מושקעת בכל מוצר ומוצר.

המשכנו באוטובוס מאורגן אל משרדי החברה הראשיים. 
לטייל באימפריה הזו, ולהבין שמשם מתנהלת פעילות 

ענפה ב-160 מדינות, היה מרגש במיוחד. כמובן 
שהצטלמנו במסדרון הדגלים המפורסם עם הדגל של 

מדינת ישראל. הרגשנו שאנחנו מייצגים לא רק את 
עצמנו, אלא את כל המשווקים היקרים בארץ. משם 

נכנסנו להצטלם עם רקס מוהן, האיש והאגדה. האיש 
שלפני ארבעים שנה התחיל בקטן, כמו כל אחד מאיתנו. 

מהחלום שלו והאומץ שלו הוגשמו חלומות רבים של 
אחרים. רקס קיבל אותנו בזרועות פתוחות ואמר שהוא 

היה שמח לבקר בישראל. אנו מצידנו אמרנו לו: הערכים 
והחזון המיוחד שלך, של הפצת האלו ורה, ונתינת 

האפשרות לכל אחד להתפרנס כפי שמגיע לו, ערכים אלו 
כבר בארץ. ובמקום שערכיך נמצאים, שם אתה נמצא.

יצאנו מהסיור מחוזקים וגאים כ"כ להיות חלק 
מ-Forever, חברה ששמה את בעלי העסקים שלה 

בראש מעייניה!

Senior EM ,הרשמים של נחמה מאיר, מנהלת בכירה
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תמיד יש את הפעם הראשונה. אחרי 
שלוש שנים ב-Forever, מתוכן שנה וחצי 
כמנהלת, זו היתה פעם ראשונה שנסעתי 

 .EMR לכנס

החוויה היתה מיוחדת מאד כי ראינו במציאות את 
הדברים שאני מדברת עליהם, כשאני מציעה את 

ההזדמנות העסקית המדהימה שלנו. ראינו חברה 
עשירה מאד ומבוססת, החל מהמלון המפואר, אתר 

הנופש המדהים וכלה במשרדי החברה שהם בעצמם 
אחוזה יפיפיה. חברה שדואגת ממש להכל עד הפרט 

הכי קטן, וכה חשוב לה שיהיה לנו טוב, מרגע הנחיתה 
ועד לרגע עזיבתינו את פניקס, החל מאנשי הצוות 

שרק רצו לוודא שלא חסר לנו דבר עד איידן, הסמנכ״ל, 
שישב ושוחח איתנו למעלה משעה וחצי, כי רצה להכיר 

אותנו ואת העולם ממנו אנחנו מגיעים. השליחות שלו 
זה לעזור לאנשים לחייך, בין אם זה ממוצרים טובים ובין 

אם זה משיפור המצב הכלכלי בבית, והוא מאמין בבני 

אדם ובטוב שנמצא בהם. פגשנו אנשים טובים בדרגות 
שונות, חלקם גבוהות מאד, שאין להם בעייה לחלוק את 

הידע שלהם ולשתף אם זה יכול לעזור, בינהם מגנוס 
משבדיה, שנתן לנו טיפים חשובים לגבי המשווקים, 

ואיך לעזור להם להתקדם ולהצליח.  פגשנו חברה 
שמעריכה ומפרגנת למשווקים מכל הלב. באימונים 

הופתענו לראות שכולנו מתמודדים עם אותם דברים, 
וזה מאד משמח ועם זה לראות שכולם אבל כולם 

יכולים להצליח ללא תלות ברקע קודם. בסיור במשרדים 
הרגשנו שיש לנו גב ענק! וזה בא לידי ביטוי במוצרים, 
באיכותם ובאמינותם. פגשנו את רקס מוהן, האיש עם 
החלום, שרואים עד היום שיש לו עיניים טובות מלאות 

באכפתיות. אנו שמחים שאנחנו זוכים להיות חלק 
ממפעל עולמי שערכיו הם אמת, יושר וטוב. המילים 

שאני מכירה בהסברים שלי על החברה והמוצרים הפכו 
לחוויה למשהו חי ומחובר.

ולסיום, הרגשנו גאווה עצומה להיות חלק מהמשלחת 
הישראלית ולראות את דגל ישראל במסדרון הארוך עם 

כל דגלי מדינות Forever בעולם. אנחנו על המפה. כבוד!

EM ,הרשמים של אפרת ויצמן, מנהלת בכירה

רקס קיבל אותנו בזרועות פתוחות ואמר שהוא היה שמח לבקר בישראל. אנו 
מצידנו אמרנו לו: הערכים והחזון המיוחד שלך, של הפצת האלו ורה, ונתינת 

האפשרות לכל אחד להתפרנס כפי שמגיע לו, ערכים אלו כבר בארץ. ובמקום 
שערכיך נמצאים,  שם אתה נמצא.



SUCCESS DAY

 מנחות הערב - 
רחל עודאני וצופיה בן הרוש

 מרצה אורחת -
דר' אנאבלה שקד



מנהלים

ראשי צוות בכירים
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משווקים בכירים

SUCCESS DAY

לעבוד יחד זו הצלחה."  להישאר מאוחדים זו התקדמות, " להתאחד זו התחלה, 
הנרי פורד
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ראשי צוות

4CC




