
األوىلالخطوة
مديرالتصبح



انا  من مناصري فوريفر. لديها البرنامج التسويقي االفضل في خلق التسويق العنكبوتي - 
)الشبكي( في البالد، تمتاز بحصيلة العمل الصعب وااللتزام من قبلك لبناء وتفعيل مصلحة عمل 
خاصة بك.  كونك مبادر، من الضروري ان يكون لديك فكرة واضحة لما تريد ان تحصل عليه 

في مصلحتك مع شركة فوريفر.
عليك ان تكون طموحا في تعريف اهدافك الذاتية. هنالك من يحلمون، وهنالك من يقفون امام 

الواقع، وهنالك من يجعلون من احالمهم حقيقة.

ال شك، ان ان التخطيط هو اساس من اسس النجاح المركزية. جد وقتا للعمل مع 
مدّربك. عين اهدافك وقم بتخطيط سيرورة عملك للحصول عليها بمساعدة االدوات 

التي نطرحها نصب عينيك، وهنا تكون طريقك سهلة للنجاح. اذا فلماذا ال تشرع 
بالعمل من اليوم؟ لم يكن عندك وقت افضل من شروع عملك اليوم. ان الخطوات 
المعروضة في هذا الكتّيب ستقودك للنجاح المؤّكد! ارجو لك التوفيق على أمل ان 

.Forever نلتقي في مسيرتك للوصول الى درجة مدير واالنتقال الى

هذه الكراسة مصاغة بلغة المذكر والتوجه فيها للجنسين : المذكر - والمؤنث على حّد سواء

ريكس موهن، مؤسس ورئيس مجلس االدارة
Forever Living Products



04 / ماذا تريد الحصول عليه؟
CC : 06 / طريقة ال"كيس كريديت" وباختصار

ل كـ - َوكيل 07 / مؤهَّ
08 / فرصة سانحة

10 / الخطوات االولى لمنصب " مدير"
11 / مدير كبير

12 / اظهار وعرض
13 / افتتاح  العمل / عرض منتج

14 / بناء طاقم
15 / 5 رجاالت  هامة

16 / مشاركة فرصة العمل

20 / التواصل
23 / بناء الملف الشخضي

24 / منشطو الذاكرة
26 / قائمة ال "+100" الخاصة بي . من أعرف؟

30 / متابعة بعد نشاط
32 / ماهي الخطوة الثانية؟

34 / ورقة منتوج
38 / الخطوات االولى لدرجة " مدير"

40 / قوائم
Forever 42 / تصريح رسالة

42 / رسالة جرج موهان، رئيس الشركة
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على المدى القريب

 من الضروري ان تعرف على ماذا تريد الحصول في الوقت القريب، لنفرض خالل ستة أشهر؟
الخطوة الثانية، ان تنظر الى سنة اضافية والى مستقبل أكثر ُبعًدا-الى ثالث سنوات والى خمس سنوات 

الى االمام.   مثال، ماذا كنت تفعل مع أضافة مبلغ  بقيمة 10.000شيكل لرصيدك؟ وان كان لديك المزيد 
من الوقت، ماذا كنت تفعلُ؟                           

اسمك

أهداف شخصية

هاتف )المدرب(اسم المسوق الخاص بك

على المدى البعيد

اسم المدّرب

فكر بمنتهى الجدية! من أجل ماذا كنت على استعداد 
ان تعمل وتشتغل؟

الحصول عليهماهو اليشء
الذي ترجو 
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على المدى القريب

على المدى القريب

على المدى البعيد

على المدى البعيد

اهداف عائلية

اهداف مكان المصلحة )العمل(

الحصول عليه
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تدفعك نحو النجاح

* يشمل الضريبة االضافية

Case Credits

كيف؟
 من خالل 

اضافة مسوقين جدد

4CC 
هي جزء من المعنى الذاتي

والمبنى العملي

A 
Case 
Credit 

)CC( هي العملة الداخلية 
لشركة فوريفر)تماما كما 

نقول شيكل او يورو(

كيف؟
 من خالل 

االستخدام الخاص

4CC 
 عليك ان تعرف ان األمر 
متعلق بمكافأة تمنح لكونك 

قائد مجموعة

4CC 
من المهم الوصول اليها النها 

مصدر الدخل السريع من 
العمل بالجملة وتجنيد 

االخرين

1CC 
يساوي 960 ش.ج في الشراء 
بالجملة او 1370 ش.ج في 

البيع بالجملة

كيف؟
من خالل البيع

  CC بواسطة حجم المبيعات الشخصية والجماعية عندك، ستتجّمع لك نقاط استحقاق والتي تسّمى
والتي تساعدك نحو التقدم. حاول الوصول الى  4CC في الشهر الواحد. قم بتعليم وارشاد طاقمك 

ليفعلوا ما فعلت.  

طريقة ال-
”Case Credits“
)كاش كريديت(

وباختصار:
CC

طريقة ال- 
كيس كريديت
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 المفتاح عندك لفتح برنامج ازدياد دخلك!

هنالك مساران للوصول الى مؤهل للبيع بالجملة:
عليك شراء منتجات بقيمة متزايدة 2CC خالل شهرين، او شراء 

)2CC( حزمة المبتدئ

بالجملةكبائع
مؤهل
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كيف تصل الى درجة رئيس قسم؟

االضافة والزيادة عندك في البيع 
2CC اضافة عميل مبيعات)نوبوس(: 

452 ش.ج

 2CC االضافة عندك ببيع
 لعميل مبيعات - نوبوس :

519 ش.ج

%35 خصم على شراء منتجات بشكل شخصي
+  %35  ربح على البيع بالجملة

+ %20 ربح على بيع عميل مبيعات )نوبوس(

%38 خصم على الشراء الذاتي
+  %35 ربح على البيع بالتجزأة

+ %23  بيع لعميل مبيعات - نوبوس
+ %3  اضافة قيادة

على سبيل هذا المثال دخلك الشهري* يصل الى 3,500 ش.ج

* امكانية االرباح المدونة في الكراسة، وامكانية ان تكون ذا حق للحصول على مكافأة ال تحسب وكأنه ضمان او ارباح من خالل  توقعات النجاح  مع فوريفر . 
االمكانيات هي نتيجة جهد من مبيعات ناجحة وموفقة، وعادة تحتاج الى سنوات عمل متواصلة والى جهد وقدرات قيادية. ان نجاحك منوط ومربوط بقدراتك وبما تفعله 

لتحقيق تلك القدرات.

المشرف 25CC( Supervisor خالل شهرين متتاليين(
انت تقوم بجمع 4CC وتدّرب على سبيل المثال 3 اشخاص يقومون بما قمت به.

مساعد مشرف )2CC( A/S )Assistant Supervisor( خالل شهرين
انت تقوم بتجميع 2CC، او باستطاعتك ان تشتري الرزمة الخاصة بالمبتدئين.

30%

30%8%

3%
3% 3%

A/S

5%

A/S 5%A/S 5%

A/S 5%

انَتِ

انَتِ

فرصة سانحة
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مسار الوصول لدرجة مدير )Manager(؟

مكافأتك ببيع
2CC ل- نوبوس: 

633 شيكل

مكافأتك ببيع
2CC لنوبوس 

746 شيكل

%43 خصم على شراء شخصي
+ %43 ارباح على بيع بالتجزئة

+ %28 ارباح بيع ل- نوبوس
+ %8-5 مكافأة قيادة

وفق هذا المثال سيكون دخلك الشهري *  : 
5.000 شاقل

%48 خصم على شراء شخصي
+ %48 ارباح على بيع بالتجزئة

+ %33 ارباح على بيع ل- نوبوس
+ %13-3 مكافأة قيادة

ووفق هذا المثال سيكون دخلك الشهري* 
15.000 شيكل

* امكانية االرباح المدونة في الكراسة، وامكانية ان تكون ذا حق للحصول على مكافأة ال تحسب وكأنه ضمان او ارباح من خالل  توقعات النجاح  مع فوريفر . 
االمكانيات هي نتيجة جهد من مبيعات ناجحة وموفقة، وعادة تحتاج الى سنوات عمل متواصلة والى جهد وقدرات قيادية. ان نجاحك منوط ومربوط بقدراتك وبما تفعله 

لتحقيق تلك القدرات.

 Manager مدير
)120CC خالل شهرين متتاليين/150CC خالل 4 أشهر متتالية(

انت تصل الى 4CC وتقوم بتعليم وتدريب )على سبيل المثال(، 14 شخصا بأن يفعلوا نفس الشيء

مساعد مدير (75CC( A/M )Assistant Manager خالل شهرين متتاليين(
انت تحصل على 4CC وتقوم بتدريب )على سبيل المثال(، 9 اشخاص اخرين ليقوموا بنفس العمل

30%13%

5%
8% 5%

A/S 5%

SUP 8%

SUP 8%

أنَت

10%
13%

30%18%

5%

A/MGR 
13%A/S 5%

SUP 8%

أنَت
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نضع امامك حوافز النجاح.

)Manager( االمتيازات والمكاسب عند الوصول لدرجة مدير

من تعرف وعنده....
+ عنده اسلوب ايجابي
+ منفتح الفكار جديدة

+ مهتم بالحصول على مكسب مادي/ وقت
 + مهتم باالستقرار واالمان/ عنده 

   مرونة بأن يكون صاحب
   مصلحة بعيدة عن المخاطرة
+ انسان برغبتك ان تعمل معه

+ حرية
+ وقت

+ تحيق امكانيات
+ تحقيق ذاتي

+ مساعدة االخرين
+ معرفة

+ مكاسب مالية
+مدير لذاتك

+ سفر

Forever2Drive +
+ تسهيالت عقارية

+ استقرار نفسي

+ نجاح ذاتي
+ مكافأة رئيس

+ مشاركة في المؤتمر الدولي
+ تربية افضل الوالدك

10CC   = 5 مسوقين كبار جدد 
اساس شهري لعمل رئيس طاقم

خمسة رؤساء طواقم= 125CC = مدير

عادة واحد من بين خمسة رؤوس طاقم يصبح مديرا

مدير واحد = اساس لمكافأة الرئيس

2CC
مساعد مشرف * 

جديد

2CC
مساعد مشرف* 

جديد 2CC
مساعد مشرف* 

جديد

االجمالي
10CC

2CC
مساعد مشرف* 

جديد

2CC
مساعد مشرف* 

أنتجديد

* امكانية االرباح المدونة في الكراسة، وامكانية ان تكون ذا حق للحصول على مكافأة ال تحسب وكأنه ضمان او ارباح من خالل  توقعات النجاح  مع فوريفر . 
االمكانيات هي نتيجة جهد من مبيعات ناجحة وموفقة، وعادة تحتاج الى سنوات عمل متواصلة والى جهد وقدرات قيادية. ان نجاحك منوط ومربوط بقدراتك وبما تفعله 

لتحقيق تلك القدرات.

مدير
يف الوصول لدرجة الخطوات األوىل 

*Assistant Supervisor

Manager
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الخطوة القادمة

االمتيازات والمكاسب للمدراء بدرجة:
"االحجار الكريمة"

+ مكافأة مدير بدرجة:" احجار كريمة"
+ سفريات في ارجاء العالم

+ كنية "حجر كريم"
+ دخل عاٍل ومحترم

مدير صاعد
5 مدراء

40.000 - 90.000 شيكل

مدير "ياقوتي"
9 مدراء

120.000-80.000 شيكل

مدير "ماسي - ياقوتي"
17 مديرا

160.00-100.000 شيكل

مدير "ماسي"
25 مديرا

250.000 شيكل+

مدير كبير
توقعات الدخل: 30.000 شيكل ولغاية 50.000 شهريا*

* امكانية االرباح المدونة في الكراسة، وامكانية ان تكون ذا حق للحصول على مكافأة ال تحسب وكأنه ضمان او ارباح من خالل  توقعات النجاح  مع فوريفر . 
االمكانيات هي نتيجة جهد من مبيعات ناجحة وموفقة، وعادة تحتاج الى سنوات عمل متواصلة والى جهد وقدرات قيادية. ان نجاحك منوط ومربوط بقدراتك وبما تفعله 

لتحقيق تلك القدرات.

مدير* مدير*

مدير 
بدرجة

"جوهرة"

أنت

أّول
مدير

*Manager
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1. استعمل منتجات
اجعل نفسك الزبون االفضل من اجل ذاتك أنت. انت توصي االخرين  على المستحضرات التي تستعملها لنفسك لكي تؤمن بما تعرضه 

وبمزايا ما تعرضه بحماس ومصداقية.
اضف بكل طلبية منتوجا اضافيا واحدا جديدا للقائمة السابقة - لالستخدام الذاتي لك . بهذه الطريقة تستطيع التعرف على نوعيات اوسع 

لمنتجاتنا.

3. تطوير الزبائن
جد لنفسك مجموعة زبائن كأساس اولي يتراوح تعدادها ما بين 30-20  زبونا ثابتين من خاللهم تكون بتواصل مستمر معهم.

في الصفحات التالية من الكراسة ستفهم بشكل أوسع.

ألمهّمة - الوصول الى 4CC في الشهر من اجل مصلحتك وعملك الخاص

2. عرض المنتجات

المصالح  العديد من اصحاب  هنالك 
  Forever ورجاالت االعمال بشركة

للشركة بسبب مشاركتهم في  انضموا  الذين 
عروض االفتتاح، ال تجعل الفرصة تفوتك 

الينا. لالنضمام 

+ كشف القناع عن المنتج/ المصلحة
+ تسويق

+ رياضة ولياقة بدنية
+ تجنيد اموال

+ توصيات

+ عرض محلي
+ واحد مقابل واحد

+ لقاء صباحي
+ عرض منتج

+ التواصل االجتماعي

+ التسويق عبر مواقع االنترنيت
+ صحة الجلد والبشرة

+ نوادي
+ قاعات رياضية

CLEAN 9 
مجموعة مستحضرات للحفاظ على بنية الجسم ، صنعت 

لتساعدكم وزبائنكم 
كي تظهروا بشكل أفضل وأن تشعروا على الوجه الحسن.

Vital5 
خمسة من المستحضرات  االكثر شهرة، مغلفة سوية لتمنحكم 
غذاًء مكّمال متقدما،  بطريقة سهلة ومساندة لصحتكم وطريقة 

حياتكم اليومية. 

البيع بالجملةكشف وعرض



13

ما معنى التسويق؟
طريقة ناجعة من خاللها يستطيع الغير ان يعرفوا بما ستقوم به عن طريق:

+ دعوة مجموعة من جيرانك ، من االصدقاء ،من  العائلة، من 
زمالئك في العمل، واقناعهم  لالنضمام بطريقة واسلوب ممتع.
+ عرض فيلم عن طريق العارضة لمدة 60-45 دقيقة حول 

منتجات وحول فرص التقدم.
+ القيام ببيع منتجات الشخاص مهتمين بالفرص واعطاء معلومات 

تتعلق باللقاءلت القادمة.
+ فرصة جيدة ان تقوم بالتعلم ومعرفة منتجات بشكل سريع من قبل 

مدّربك.

كيف نقوم بعرض المنتج:
+ عندما تقوم بعرضك االول، تذكر ان ال تكون وحيدا، مدربك 

الشخصي يكون حاضر معك ليرافقك في المسار.
+ عليك اعداد وبرمجة الدعوة.

+ اعرف ان بني البشر يرغبون الضيافة في بيوت الصحاب غير 
بيوتهم. نوصي ان تكون الدعوة صباحا او مساًء.

ما هو المطلوب لتنفيذ الدعوة؟
+ مستحضرات للعرض.

+ كتيبات موضوعية خالل اللقاء وبعد االنتهاء منه.
+ اوراق واعالنات وكراسات دعائية حول منتج/ات.

+ قائمة اسعار/ نماذج توصية للزبائن.
+ رزمة منتجات ومستحضرات اضافية للعرض.

االستعدادات:
+ عليك الوصول 30 دقيقة قبل موعد البدء.

+ حاول ان ال يكون اطفال او حيوانات مرافقة في بيئة اللقاء.
+ تأكد من عدم وجود تلفاز مشّغل.

+ اعداد تشريفات بسيطة وفق مقدورك.
+ عرض منتجات والمستحضرات على طاولة مزينة بغطاء نظيف 

ومتواضع .

بداية العرض:
+ شكر لجميع الحاضرين

+ المشاركة عن طريق سماع نبذة قصيرة حول سيرة حياة 
المشاركين.

+ عرض منتجات باختصار.
+ تمرير المستحضر بين ايادي المشاركين لتجربته.

انهاء العرض:
+ شكر الجميع على تلبية الدعوة والحضور.	 
+ محاولة استالم نماذج توصية للمنتوج/ات واستالم قيمة 	 

ثمن منتج/ات التي طلبتها.
+خطط تاريخ للقاء اضافي.	 
+ عين  تواريخ مقابالت في دفتر يومياتك مع الذين كان 	 

عندهم االهتمام بتلك الفرصة السانحة.

كيف تقوم بتوصية منتج:
+ قم بتوصية منتج بشكل شخصي واطلب التوصيل والمساندة 

والدعم للعرض.
" السالم عليكم/ مرحبا __________، كيفك... ماهو برنامجك 

ل__________ في الصباح/ في المساء؟
جيد! سيحضر عندي بعض االصدقاء للجلوس على فنجان قهوة 

وكعكة لعرض منتوج جديد. يسعدني جدا ان نتشرف برؤيتك 
بيننا"

افحص كمية الحضور المدعويين 42 ساعة تقريبا قبل 	 
الوصول.

تاريخ التسويق: 

تاريخ التسويق: 

موعد تنفيذ االفتتاحية؟
 متى تشاء. في ساعات مبكرة قدر االمكان.

املصلحة )العمل(/ املنتجات 

عرض
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Forever بناء الدائرة المهنية بشركة
السرعة هي الجوهر، وتجنيد الزبائن هو االمثل- ان مصلحتك 

ستكبر بنسبة مباشرة لسرعانك في تنفيذ الدائرة المعروضة. ومن 
اجل الحصول على اهدافك هنالك اهمية ، وخاصة في السنة 

االولى،  ان تخلق دعما وسمعة ومشاركة مع اناس اخرين وبكثرة 
قدر االمكان. هذه العملية ستخلق عندك الطاقة، واالرتباك نحو 

النجاح الذي تصبو اليه.

وظيفة جزئية - ان تقوم بتجنيد 2-5 اشخاص جدد يوميا.

وظيفة كاملة- ان تقوم بتجنيد 10 اشخاص يوميا.

لماذا ا؟

من تعرفه؟
من العائلة، من االصدقاء، من الزمالء 

في العمل، من االقارب، الكل.

عارضة عملية العمل
 مباشرة او موجهة 

)سكايب، على سبيل المثال(

االتصال
عن طريق التلفون، 
البريد االلكتروني، 

رسائل، مواجهة وجه 
مقابلة.

اعرض
وجه مقابل وجه

DVD، موقع، ندوة 
عرض منتوج.

تنفيذ
اهداف، خطة عمل، 

تدريب

التاريخ  

التاريخ 

المكان

المكان

التاريخ ومكان عرض مصلحة عملك

التاريخ  

التاريخ 

المكان

المكان

التاريخ ومكان عرض مصلحة عملك

التاريخ  

التاريخ 

المكان

المكان

التاريخ ومكان عرض مصلحة عملك

طاقمبناء
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2C
C ق كبيرمع  مسوِّ

2C
C ق كبيرمع  مسوِّ

أنت

االسم الخامس

االسم الرابع

االسم الثالث

االسم الثاني

االسم االول

مالحظات

رجاالت اعامل أساسينيتشخيص
خمسة



16

من هم االوائل الذين يخطر ببالك مشاركتهم بشركة Forever؟

مالحظات

االعمارعدد االوالد

االسم

الهاتف

العنوان

المهنة

العمر

"سبب ساخن"

هدفي

 مزايا 
الشخصية

صاحب ورشة 
عمل/ مستقل

منفتح / ايجابي

غير راضي

محلي

صاحب اهتمام

ذو ثقة بالنفس

ناجح

اخرمهني

سهل

اجتماعي

هاتف نقال     نعم/المتزوج / اعزب

االعمارعدد االوالد

االسم

الهاتف

العنوان

المهنة

العمر

"سبب ساخن"

هدفي

 مزايا 
الشخصية

صاحب ورشة 
عمل/ مستقل

منفتح / ايجابي

غير راضي

محلي

صاحب اهتمام

ذو ثقة بالنفس

ناجح

اخرمهني

سهل

اجتماعي

هاتف نقال     نعم/المتزوج / اعزب

املشاركة
العمل

مصلحةبفرصة
كوثر زبيدة

03-4567-890

اسم الشارع  1

يافا 1234567

مدير  طاقة بشرية

مادي، لالمان

ارجاع قرض

2,5 ו- 9 383

054-123-4567
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مالحظات

االعمارعدد االوالد

االسم

الهاتف

العنوان

المهنة

العمر

"سبب ساخن"

هدفي

 مزايا 
الشخصية

صاحب ورشة 
عمل/ مستقل

منفتح / ايجابي

غير راضي

محلي

صاحب اهتمام

ذو ثقة بالنفس

ناجح

اخرمهني

سهل

اجتماعي

هاتف نقال     نعم/المتزوج / اعزب

االعمارعدد االوالد

االسم

الهاتف

العنوان

المهنة

العمر

"سبب ساخن"

هدفي

 مزايا 
الشخصية

صاحب ورشة 
عمل/ مستقل

منفتح / ايجابي

غير راضي

محلي

صاحب اهتمام

ذو ثقة بالنفس

ناجح

اخرمهني

سهل

اجتماعي

هاتف نقال     نعم/المتزوج / اعزب

املشاركة
العملالعمل

مصلحةبفرصة
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مالحظات

االعمارعدد االوالد

االسم

الهاتف

العنوان

المهنة

العمر

"سبب ساخن"

هدفي

 مزايا 
الشخصية

صاحب ورشة 
عمل/ مستقل

منفتح / ايجابي

غير راضي

محلي

صاحب اهتمام

ذو ثقة بالنفس

ناجح

اخرمهني

سهل

اجتماعي

هاتف نقال     نعم/المتزوج / اعزب

االعمارعدد االوالد

االسم

الهاتف

العنوان

المهنة

العمر

"سبب ساخن"

هدفي

 مزايا 
الشخصية

صاحب ورشة 
عمل/ مستقل

منفتح / ايجابي

غير راضي

محلي

صاحب اهتمام

ذو ثقة بالنفس

ناجح

اخرمهني

سهل

اجتماعي

هاتف نقال     نعم/المتزوج / اعزب

املشاركة
العمل

مصلحةبفرصة
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مالحظات

االعمارعدد االوالد

االسم

الهاتف

العنوان

المهنة

العمر

"سبب ساخن"

هدفي

 مزايا 
الشخصية

صاحب ورشة 
عمل/ مستقل

منفتح / ايجابي

غير راضي

محلي

صاحب اهتمام

ذو ثقة بالنفس

ناجح

اخرمهني

سهل

اجتماعي

هاتف نقال     نعم/المتزوج / اعزب

االعمارعدد االوالد

االسم

الهاتف

العنوان

المهنة

العمر

"سبب ساخن"

هدفي

 مزايا 
الشخصية

صاحب ورشة 
عمل/ مستقل

منفتح / ايجابي

غير راضي

محلي

صاحب اهتمام

ذو ثقة بالنفس

ناجح

اخرمهني

سهل

اجتماعي

هاتف نقال     نعم/المتزوج / اعزب

املشاركة
العملالعمل

مصلحةبفرصة
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كن مستعدا !
+ قم بتحضير بطاقة اتصال

+ قم باعداد اهداف المحادثة
+ حدد طريقة العرض والطرح 
+ قم باعداد سيناريو للمحادثة

+ دع االبتسامة تالزمك

اسلوب المحادثة
+ تطرق الى صلب الموضوع مباشرة

+ اجعل محادثتك محددة لصلب الموضوع وقصيرة.
+ كن شعلة في حضورك

+ فكر ب- " ما هي الفائدة التي تعود عليهم".
+ دع الهدف نصب عينيك دوما.

قم بالمهمة لتكون قصيرة 
وواضحة.

نحن نقوم بدعوة
وليس بالعرض.

انهاء المحادثة 
" طبعا فانني ال اعرف ان كان االمر يناسبك ام ال، 
ولكنك انت فقط تستطيع أخذ القرار لمثل هذا االمر.
ما رأيك في ان نلتقَي ومن جهتي ساشرح لك حول 

الموضوع.  يالئمني مقابلتك يوم االثنين أو الخميس 
)مثال(،  متى تستطيع اللقاء؟

او
" سابعث لك رابط لفيلم فيديو في موقعنا، ومن خالل 
الفيلم تستطيع ان تحصل على معلومات وشرح كاٍف 
عن الشركة، وعن منتجاتها وطريقة منتجاتها. متى، 

حسب رأيك تستطيع مشاهدة الشريط؟
جميل جدا! ساتصل بك ثانية يوم الخميس الساعة 

6:30 لكي استمع الى ما توصلت اليه بعد التفكير.

فوائد صحية:
" انا اعلم انك كنت تشكو في الفترة االخيرة من مشاكل 
صحية )اذكر المشكلة الصحية عنده( وقد تعرفت على 

وصفة عالجية رائعة ، وحسب رأيي ستكون مالئمة 
ومناسبة لك. هل ترغب في ان احضرها لتشاهدها 

ولتفهم عّما سأعرضه لك؟"

دائما تستطيع مقابلة اشخاص 
تكون عندك الرغبة لتشرح لهم 

عن منتجاتنا. وهذه فرصة ذهبية 
لتقوم معهم بمحادثة!

تكملة المحادثة 

محادثة شخصية:
" سيد كمال، اتصلت بك النني بدأت العمل في 

مصلحة ذات امكانيات مناسبة الشخاص منفتحون 
ليحصلون على فرصة عمل في حياتهم/ اشخاص 

يثقون بانفسهم/ اشخاص يطمحون بالنجاح/ اشخاص 
نشيطون، وحاال فكرت بك العرض الشيء عليك."

السبب الساخن:
" اخبرني سيد كمال ، لقد اخبرتني سابقا بأنك غير 

راٍض وسعيد في عملك، هل ما زال الحال كما 
اخبرتني حتى يومنا هذا؟"

ر واثّمن المساعدة/ رأيك أنَت: أقدِّ
"لقد قمت ببناء مصلحة عمل مثيرة للغاية وقد 

اسعدتني وفكرت فقط بك؟ هنالك امكانيات عظيمة 
ومثيرة للغاية جعلتني اتوجه اليك لتساعدني في 

االمر، ان لم يكن عندك مانع؟ا فأنا متأكد انه مع 
خبرتك / ومعرفتي الشخصية بك فانني اثّمن واقّدر 

مساعدتك لي/ ولو بسماع رأيك. هل توافق على 
سماع الفكرة؟"

اسلوب العمل:
" هل بامكاني ان اتوجه اليك بسؤال؟ ... اذا قلت 
لك بأنني وجدت عمال ال منافس  له في االسواق، 

عمل يتطور في مجال المواظبة، مصدر رزق 
بالكاش ودون ادخالك للديون وعن طريقته نستطيع 
انا وانت ان نصل الى النجاح دون حدود ودون اي 

مخاطرة،ان كان االمر يهمك فهل عندك االستعداد ان 
تفحص االمر؟

نضع نصب عينيك بعض 
االمثلة البسيطة والتي من 

خاللها تستطيع استعمالها من 
اجل دعوة مرشح عندك ليقف 

عن كثب لما نقوم به

ابدأ المكالمة 
" مرحبا سيد كمال! هذا هو السيد هاني، 

كيف حالك؟"

"هل لديك دقيقة من وقتك؟"

"عظيم !"

لتستطيع الوصول الى نتائج مرضية حاول ان تناسب ما بين  الرغبات واالحتياجات للمرشح امامك 
والذي تريد ان تتحدث معه وتقنعه.

واالتصالللمواصلة
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اجعل قصة تجربتك الخاصة مثاال لالقناع عن طريق اتصال هاتفي مفيد.

نعرض لك ادناه بعض الطرق من اجل " تفعيل" المحادثة.
عليك ان تختار النقاط التي تناسبك شخصيا.

+ مرحبا، هل هذا وقت مناسب للتحدث معك؟
+ مرحبا، هل لديك دقيقة من الوقت للتحدث؟

+ مرحبا، هل بامكاني التحدث معك لدقيقة واحدة؟

+ اريد ان اشاركك بفكرة موجودة عندي.
+ اردت اعالمك بانني بدأت قبل فترة قصيرة 

العمل في شركة رائعة.
+ بدات بمصلحة عمل جديدة واردت ان تخبرني 

برأيك الشخصي.

+ انا لست متأكدا ان االمر يناسبك.
+ ال اعرف ان كان هذا االتجاه يناسبك.

+ ال اعرف اذا كان هذا االمر مناسب لك.

+ فكرت بك النك ) اكمل من عندك وفق 
المعلومات الشخصية التي تعرفها انت عن 

المرشح ( مثال، النك اجتماعي مع الغير، النك لبق 
وذكي، النك امين وصادق وما شابه ذلك...

0105

0206

03
07 04

+  ال اعرف اذا كان االمر يناسبك ولكنني استطيع 
ان اعطيك )امأل الناقص باالفضليات من اجلهم( مثال، 

دخل عاٍل جدا، وقت، حرية، موازنة صحيحة. بّين 
ساعات العمل وساعات الفراغ وما شابه ذلك.

+  كل ما كنت تريده في هذه المرحلة هو للحصول 
على المعلومات، وانت من جهتك تستطيع ان تعرف 

اذا كان  االمر جديا/ او اذا احسست انك ستكسب هنا 
شيئا من اجلك.

+ كل ما كان بارادتك هو لتجمع معلومات كافية 
تستطيع ان تساعدك اذا كان االمر مناسبا لك  ام ال.
د  اذا  + انتبه، اريد منك ان تنظر اليه لتستطيع التأكُّ

وجدت شيئا يهمك من خالل نظراتك به.

+ ماذا كنت ترغب ان نفعله؟
+ ان نلتقي على فنجان قهوة، ان اعرض لك قليال من 

المعلومات، االمر ال يتعّدى اكثر من 20 دقيقة .
+ تعيين وقت في الروزناما لمحادثات عن طريق 

الهاتف / سكايب/ وانا سأوجهك لمعلومات اون الين.
+سارسل لك رابط للموقع - يهمني ان تشاهد شريطا 

قصيرا.
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" كل ما نريد ان نفعله هو اللقاء معكم،  لنستطيع ان نعرض لكم معلومات حول الشركة.
متى نستطيع اللقاء معك ، في اي يوم يكون سهل ان نلتقي؟ وحتى ذلك الحين باستطاعتك الدخول الى 
www.f  هنالك تستطيعون  الحصول على معلومات اضافية حول الموضوع"  l ip i l .com :موقعنا

اجابات على اسئلتكم.
السؤال االكثر  انتشارا :" ما هذا؟"

اسئلة اخرى كثيرة 
االنتشار:

" هل هذا معروف ؟"

"هل هذا بطريقة هرمية"

" هل هذا تسويق عن طريق الشبكة 
العنكبوتية االنترنيت"

" هل هذا هربي اليف/ SUNRIDER... ؟"

اجابتك:
" هذا أمر مثير. ما الذي جعلك ان تسأل 

هذا السؤال؟"

... حاول ان تصغي لرد الفعل ثم قم 
باالجابة:

" انا اشعر بما تشعر به تماما ولكني 
اكتشفت ان...

ما رأيك ان نلتقي في االسبوع القادم وانا 
سأوافيك بالمعلومات. متى يناسبك يوم 

االثنين ام الخميس؟

الحظ يكون بالمتابعة
عندما تبعث معلومات ، من المهم المواصلة 

وفقا لالوقات التي حددتها مع زبائنك. ال 
تجعل المرشح ان يتصل بك.

المتابعة متواصلة بعد كل لقاء، بعد مشاهدة 
شريط او فيلم فيديو او بعد كل معلومة 

تقوم بارسالها، االمر الذي يجعلك ان تؤكد 
مواصلة استمرار المرشح بالقيام بالخطوة 

التالية، مثال عارضة عمل.

" اعتقد انك تريد ان تسأل اسئلة اخرى. 
فالخطوة القادمة هي ان تعرض شريطا " 

عارضة عن الشركة"، بهذا تستطيع ان تعي 
وتفهم بشكل افضل، وان تلتقي بعدد اكبر 
من المشاركين، وتستطيع الحصول على 

اجابات لكل سؤال خطر على بالك.  على 
كل حال، هنالك اجتماع سيعقد يوم ... تمام 

الساعة ... وسيسعدني مشاركتك واالنضمام 
الينا".

لالجابة، اختر 2-3 من االمكانيات التالية:

" نحن شركة تساوي ميليارات الدوالرات، شركة تعمل في البالد باالضافة الى 160 دولة.	 

لدينا االساس والخبرة دون شك اكثر من 40 عاما. نحن نتربع على قاعدة متينة اقتصاديا.	 

"نحن خبراء في مجاالت الصحة ورفاهية الحياة، مجال كما تعرفون من المجاالت المزدهرة اليوم"	 

"تسمى شركتنا فوريفر ، هل سمعتم عنها؟"	 

اذا كانت هنالك اسئلة اضافية عند المرشح :
اسرد حكايتك الخاصة، تحدث عن فترة اشتراكك، ما هو الشيء الذي نال اعجابك في شركة فوريفر.

حذاري ! ال تخبر المرشح عن عرض األشرطة الترويجية كل اسبوع .

واالتصالللمواصلة
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كل اسم في قائمة ال - "+100" التي قمت باعدادها هي امكانية من اجل اضافة زبون، FBO او 
شخص من المحتمل ان يقول "ال" في الوقت الحالي، ولكن باالمكان ان يوصي عليك للغير.

تدفعك نحو النجاح.

من اجل الحصول على نتائج افضل ، 
عليك استغالل الوقت والقيام بتعبئة تقرير 

مالئمة الشخصية لكل انسان، او ان تسجل 
التفاصيل في دفتر خاص، وذلك من خالل 

تفهمهم وفهم حاجياتهم وفهم رغباتهم ، ومن 
خالل فهم كيف بامكاننا وقدرتنا ان نقوم 

بمساعدتهم مع شركة فوريفر.

قم باالتصال والمواصلة 
وقم بالعرض

هنالك العديد من الوسائل للتواصل مع 
شخصيات عن فوريفر. باالمكان ارسال 

بريد الكتروني، ارسال رسالة هاتفية، 
بالمشاركة بقناة ارسال اجتماعي مثل فيس 

بوك، وكذلك التحدث عن الموضوع من 
خالل محادثات اجتماعية في لقاءات مع 
االهالي على بوابة المدرسة مثال، اثناء 

العمل او في كل مكان اخر ترونه مناسبا.

ولكن دون ادنى شك فالطريقة
المثلى هي ان ترفع سماعة 

التلفون وتقوم باالتصال.

بهذه الطريقة سيشعر مرشحك بك وسيسمع 
انفعاالتك عن طريق الهاتف، طريقة 

تجعله ان يحذو حذوك. نحن ال نتحدث عن 
شخصية رجل مبيعات ذكي وبحوزته جميع 

الكلمات المالئمة ، بل نحن نتحدث عن 
شخصية .....

اجعل االخرين ان يسمعوا
ويشعروا بانفعاالتك من االمر

... ماذا اكتشفت وكيف باالمكان ان 
يساعدهم ذلك االمر.

عليك معرفة ماهي اهدافك عند القيام 
بالمحادثة. هل ستقوم بتنسيق مقابلة مقابل 

مقابلة؟ هل ستقوم بارسال معلومات اضافية 
عن طريق البريد؟ هل ستقوم بارسال رابط 

لفيديو اونالين؟ او تقوم بعرض منتجات؟ 
عليك تعريف اهدافك وبرمجتها قبل تنفيذ 

المحادثة بالتلفون.
)انظر الى" تنفيذ محادثات هاتفية"  ص: 20-22(

انابيب االتصال
والمتابعة بعد الفعاليات

اذا كان بامكانك المتابعة بعد تقدمك امام 
االهداف، عليك ان ان تتأكد بانك تسير 
في الطريق الصحيح.  " صفحة متابعة 
نشاطات"  لتوثيق كل محادثة ومتابعة 
المرشَّح الخاص بك في مسار انضمام 

ق الجديد وجعله مسوقا كبيرا. المسوِّ

كلما تحدثت مع العديد من االشخاص ، 
هكذا ستكون مدربا للعديد من االشخاص في 
مجموعتك وطاقمك وبامكانك التقدم بسرعة 
كبيرة في برنامجك لتصبح مديرا واكثر من 

ذلك.
) انظر الى " متابعة نشاطات" ص 28-29(

الشخصيةتطوير
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الئحة " منشطات الذاكرة" هي طريقة مثلى لتنشيط ذاكرتك الضافة اسماء 
جديدة. اجعل تفكيرك متطورا، وأضف اسماء اشخاص

تلتقي معهم في مسارات مختلفة في حياتك.

عائلة، اصحاب ومعارف
كل من لك معه اتصال او لقاء من خالل مناسبات اجتماعية او في ساعات الفراغ

في اماكن العمل

من تعرفه بأنه...

اجداد وجّدات 	
الوالدين 	
اصحاب الوالدين 	
االخوة 	
اصحاب االخوة 	
االخوات 	
صديقات االخوات 	
اعمام  	
ابناء العمات  	

الصهر 	
عائلة الزوج / الزوجة 	
اصحاب الزوج/ الزوجة 	
عائالت اصحاب ابناءك 	
اصحاب من فترة المدرسة على  	

مراحلها
اصحاب في اطر دراسية اخرى 	
اصحاب متزوجون 	
اصحاب مطلقون 	

اصحاب اعزبون 	
اصحاب من خالل نشاطات رياضية 	
 اصحاب من خالل الرحالت  	

المشتركة
اصحاب من خالل اللقاء في المساجد 	
اصحاب تعودتم  معايدتهم في  	

االعياد والمناسبات
اصدقاء من الماضي والحاضر 	

زمالء في العمل 	
زمالء قديمون في العمل 	
زمالء للزوج / للزوجة في العمل 	

مدير حالي 	
مدير لك في الماضي 	
موظفون 	

زبائن ثابتون 	
زبائن من حين الخر 	

حسن المواصلة واالتصال 	
شخص اجتماعي 	
يرغب في العمل الصعب 	
مستقيم 	
صادق وامين 	
 َفِرح 	
على كيفك 	

ناجح 	
ذو ثقة بالنفس 	
سهل 	
عنده اهتمام 	
 مهني 	
منفتح 	
ايجابي 	

عنده رغبة 	
غير راضي )غير راٍض( 	
يبحث عن تغيير 	
" متقلب بين االعمال التي يقوم بها" 	
يستحق افضل مما عنده وبحوزته 	

محّفزات
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من هم معارفك ب ...

خباز 	
موضة 	
انترنت 	
فنون الدفاع عن النفس 	
شقيق / ممرضة  	

)مستشفى ، معالج(
قطار 	
التمارين الرياضية 	
هندسة معمارية 	
التدريب البدني 	
ماكياج 	
هندسة المناظر  	

الطبيعية
دار األوبرا 	
النظاراتي 	
العظام 	
جامعة 	
أحيائي 	
مصرفي 	
شريط 	
الصحة 	
بناء 	
بناء 	
تسلية 	
مشفى 	
فندق 	
مراقبة الجودة 	
مسار 	
بستنة 	
معلم رياض اطفال 	
تجنيد 	

الوخز باإلبر 	
بريد 	
طبع 	
معالجة المثلية 	
طلب البريد 	
تأجير السيارات 	
التعليم 	
ادارة 	
تسجيل 	
تدريس 	
سفريات 	
متطوعون 	
طب حيواني 	
محالت زهور 	
محاسبون 	
كهربائيون 	
رجاالت قانون 	
خياطون 	
اختصاصي اسنان 	
تكنولوجيا 	
تقويم اسنان/  	

اورتودونطيه
مستشار 	
يوغا 	
قوى رياضية 	
مروضو خيل  	

وحيوانات
كيميائيون 	
قوى بشرية 	
كتاب 	
 ارساليات 	

مصممون 	
محالت تجميل 	
معالجون 	
خبراء  	
بناؤون للقوارب 	
اصحاب مزارع 	
 معلمو سياقة 	
 مهندسون 	
 مصانع 	
 رجاالت مطافئ 	
 كراجات 	
 مؤسسات 	
بقالة 	
معمل 	
خدمة غسيل المالبس 	
محاضر 	
بالمظالت 	
شرطة 	
إعادة التدوير 	
مطعم 	
مبيعات 	
سكرتارية 	
الجراح 	
األقفال 	
الضرائب 	
العالج 	
منتج الحدث 	
مترجم 	
التنظيف الجاف 	
تنظيف النوافذ 	
نجار 	

كاتب العدل 	
استجمام 	
سائق سيارة أجرة 	
حالق 	
الكاتب 	
وكيل عقاري 	
وكالة سفر 	
مكتبة 	
التزحلق 	
وكيل التأمين 	
سوبر ماركت 	
مراجع 	
التزلج على الماء 	
تدليك 	
تصميم الشعر 	
التحف 	
خبير االعشاب  	

المألوفة
ربة بيت 	
صحيفة 	
صحافة 	
العمل االجتماعي 	
إعالن 	
مالي 	
عالم نفسي 	
فيزوترابيا 	
موظف استقبال 	
جيش 	
طاقم الطائرة 	
انخفاض 	
	 X أشعة

سرعة 	
جاكرتا 	
المطاعم 	
تبريد 	
بيع بالتجزئة 	
دفن 	
طبيب 	
أثاث 	
دواء 	
التفكير 	
ركوب الخيل 	
تنجيد 	
مجالسة األطفال 	
تسويق 	
اللغات 	
سباك 	
خدمة التوصيل 	
التغذية 	
مجوهرات 	
المعارض التجارية 	
المخدرات 	
طالب 	
اتصال 	
مسرح 	
سياحي 	

فيسبوك 	
انستجرام 	
تويتر 	
جهات االتصال على هاتفك 	
جهات اتصال البريد اإللكتروني 	

 شمال البالد 	
منطقة المركز 	
جنوب البالد 	
اوروبا 	
اسيا 	

أفريقيا 	
امريكيا 	
اخر.......ا 	

محفزات اخرى للذاكرة
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من تعرفه؟

مالحظاتتلفون/ تفاصيل اتصالاالسم

100
قامئة ال-

الخاصة يب

الزيتون، كفر برا، مستشار رجال اعمال890-4567-054د. كمال ريان
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مالحظاتتلفون/ تفاصيل اتصالاالسم

قدرتك لفهم العمل حتى النهاية ستجلب لك الدخل المنشود الذي ترغب فيه
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من تعرفه؟
مالحظاتتلفون/ تفاصيل اتصالاالسم

100
قامئة ال-

الخاصة يب
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مالحظاتتلفون/ تفاصيل اتصالاالسم

الشخص الذي تعتقد انه ال ينضم اليك ولطاقمك من هذه القائمة، سيكون مديرك فيما بعد
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قم بتطوير اوراق مقوماتك الشخصية.تنظيم مقابلة مع مدربك.اتصل.

عارضة عملواحد مقابل واحد، محادثات فيديواالسم
نوع االجتماعتاريخساخن / بارد

تلفون / نقال

ابدأ العمل:

نشاطمتابعة
مقابلة فردية89010.10.2018-4567-054ساخنكوثر زبيدة
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قم بتطوير اوراق مقوماتك الشخصية.

مقابلة تنظيمية اولىواحد مقابل واحد، محادثات فيديو عارضة عمل
تاريختاريخ تاريخ نوع االجتماعنوع االجتماع

انضمام
مالحظات

مالحظات

اجتماع مثير وذو قيمة  مقابلة شخصية11.10.201811.10.201812.10.2018 لقاء في بيت حنين
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توقعات اسبوعية- مع من ستتحدث هذا 
فعالية اضافيةاالسبوع عن مصلحة العمل؟

تدريبات ونشاطات اخرى

اسبوعيبرنامجماهي الخطوة القادمة؟
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توقعات اسبوعية - مع من ستتحدث هذا 
فعالية اضافيةاالسبوع عن مصلحة العمل؟

تدريبات ونشاطات اخرى

اسبوعيبرنامجماهي الخطوة القادمة؟
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هل قمت باستعمال هذا 
المنتج؟

من تعرف من الذين بامكانهم 
استعمال هذا المنتج؟

مشروب الوفيرا طبيعي
مشروب مغذي يناسب لالستخدام اليومي ويحافظ على 

الجهاز الهضمي السليم، يحسن من امتصاص الغذاء 
في الجهاز الهضمي  ويحافظ على مستوى الطاقة 

السليمة.

مشروب الوفيرا حميض 
كل فوائد الجل اولوفيرا باالضافة الى مزيج حلو 

المذاق من عصير التفاح وحوامض، غني بالفيتامينات 
C و- A . يوجد لهذا المشروب طعم في قمة الروعة.

اولو ليبس
قلم شفة مع ترطيب ونعومة والذي من شأنه تهدئة جلد 
الشفاه ويمنحك الحماية  من الطقس في حاالت ارتفاع 
درجات الحرارة او ازدياد البرودة. يساعد في تهدئة 

الجلد الحساس. ونحن نطلق عليه اسم " الصيدلية 
الشخصية".

فوريفر برايت- معجون أسنان
فورمولة ناعمة خالية من الفلورويد المغذي، تقوي 

وتحافظ على االسنان، وعلى اللثة وتحارب التكتالت 
وتؤدي الى تبييض االسنان  دون اضافة مواد مبّيضة.

شامبو الو حوحوبا
فورمولة صافية اساسها اولوفيرا وتجعل منظر الشعر 
ناعما. المعا وسهل التمشيط. يحافظ هذا الشامبو على 

جلدة الرأس ويجعل الشعر  ذو منظر نظيف وسليم,
يناسب كل انواع الشعر.

بلسم الو حوحوبا
فورمولة عذبة مع جل اولوفيرا الغنية بالعديد من 

الفيتامينات من مجموعة B للتغذية ، تساعد على تقوية 
 H -الشعر وتحافظ عليه. هذا منتج متوازن بدرجة ال

P لجلدة الراس السليمة وشعر فيه لمعان، وبراق 
وسهل التمشيط.

المنتجات االولية التي تعرض للبيع 
لبناء مصلحة العمل:

     املنتجاتصفحات حول
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منتجات التي تستخدمها لنفسك هي اولو التي ستقوم ببيهعا.
من المستحسن استعمال كل منتجات.

هل قمت باستعمال هذا 
المنتج؟

من تعرف من الذين بامكانهم 
استعمال هذا المنتج؟

جل اوليفرا - دهون
جل اولوفيرا مثّبت  )%100( مؤثر ، تماما كالجل 

في اوراقه االصلية. ُيمتص بسهولة ويهدئ الجلد 
الحساس. كل فوائد جل االولوفيرا في عبوة واحدة.

فوريفر فريدوم
جل اولوفيرا ممزوج ب - جلوكوزامين، 

كوندرويطين كبريت طبيعي )MSM( ومن 
مصادر طبيعية، والمعروف عنها انها تحافظ على  

المفاصل لتبقى سليمة عندنا.  مستحضر مثالي 
للرياضين ولكبار السن المهتمين بان يستمروا في 

نشاطهم على الوجه الحسن.. 

الو افير شيلد
الصق لحماية تحت االبط ، مفيد وفعال لفترة زمنية 

طويلة، ال يؤدي الى اي حساسية في الجلد.
جيد  االستعمال بعد الحالقة. خال من امالح 

االلمنيوم ومفعوله لمدة اشهر.

صابون اوليفيرا لليدين
صابون منظف ويمنح رطوبة مع فورمولة لطيفة.

مثالي لحالقة الذقن، لطيف جدا في االستعمال على 
البشرة.

كريم اولو بروبوليس
خليط غني على اساس الكريم من جل االولوفيرا 

وبروبوليس )دنج( النحل يهدئ الجلد المصاب 
بحساسية ويبقي طبقة حماية ، ولهذا يعتبر مثاليا 
للجلد الجاف. يناسب استعماله لحاالت تشكو من 

مشاكل جلدية مختلفة.

الو هيت لوشن
هذا الكريم يساعد على تهدئة العضالت وفيه مركبات 
تعطي االحساس بالسخونة وكذلك جل اولوفيرا تعطي 

االحساس بالبرودة. هذا الكريم ذو مستوى لنسبة ال 
PH المتزنة  ويحتوي على ثالثة اصناف من الدهون، 

كريم ممتاز للتدليك العميق لتهدئة عضالت متعبة.

محلب ترطيب
يمنحك رطوبة كاملة للبشرة، ولجسمك واليدين. ان 

مادة الكولجان وااللستين تمنح الجلد ملمسا ناعما 
ولّيًنا. يناسب الجميع.
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فوريفر بي بولين
يقوي الطاقة والتحمل، مثالي في موسم 

الربيع والخريف عندما تكون نسبة 
الفوالن عالية.

جدول المنتجات

كراسة الخطوة االولى لدرجة مدير

يافطة " االقرب من الطبيعة"

بطاقة " لماذا فوريفر؟

ارجي +
هذا منتج يمنحك كل القوة والعظمة

L )ل-( ارجنين، مع اضافة فيتامينات وذو 
صفات تمنع الحموضة.       

®®

טהור
דמיינו לעצמכם שאתם חותכים עלה 
של אלו ורה ומשתמשים בג’ל הניגר 
ישירות מהצמח
 מוצר הדגל של Forever הינו 
ג'ל האלו ורה לשתייה שהוא הדבר 
הקרוב ביותר לדבר האמיתי!

 יש ברשותנו פטנטים רבים לשימור ג׳ל 
האלו ורה בשלמותו )ייצוב(, אשר מבטיחים 

 לכם מוצרי בריאות וטיפוח על בסיס 
אלו ורה באיכות הגבוהה ביותר.

הבטחת האיכות 
הגבוהה ביותר

בהיותו הראשון מסוגו אשר קיבל היתר מהמועצה 
הבינלאומית למדעי האלו ורה, ג׳ל האלו ורה שלנו 
 מספק את היתרונות המדהימים של אלו ורה, 
בדיוק כפי שהטבע ייעד אותו להיות.

מוצרי האלו ורה שלנו היו הראשונים שקיבלו את חותם האישור 
מהמועצה הבינלאומית למדעי האלו ורה, עבור כמות הג׳ל והטוהר שלו. 

כמו כן מרבית המוצרים שלנו קיבלו  אישור ״למהדרין״ ואישור חלאל. 

/ForeverIsraelHQ www.flpil.com

FBO:

לקבלת מידע נוסף:

חותמת
הארנב

Forever קיבלה את חותמת ״הארנב״ בזכות אהדתה כלפי בע״ח. 
אתם יכולים להיות בטוחים שאף אחד מהמוצרים שלנו  לא נוסה על 
בעלי חיים בשום שלב בתהליכי הייצור, ואין אנו משתפים פעולה עם 

אף מעבדה המבצעת ניסויים בבעלי חיים. 

100% אחריות ללקוח ל-30 יום ללא תנאי.

?FOREVER מדוע

KOSHER, HALAL 
AND ISLAMIC 
SOCIETY 
CERTIFIED

נוסדה בשנת

המגדלת, היצרנית 
והמפיצה הגדולה 

ביותר של
אלו ורה
בעולם כולו

 אמות
 מידה

מוסריות

ידידותי 
לבעלי חיים

עסק משפחתי
 ששם את

המשפחה במרכז

 FOREVER GIVING
עובדים עם עמותות שמשפרות 

חיים להמוני אנשים

ע״י
ה 

סד
נו

הן 
מו

ס 
רק

ית
נכ

 א
יה

רצ
טג

אינ

תשוקה
לאנשים

"מהדרין"
בהשגחת  הרב בנימין פרוייבירט       

 KSA כשר בהשגחת
באישור הרבנות הראשית לישראל       

אישורי ״חלאל״

المنتجات االولية التي تعرض للبيع 
لبناء مصلحة العمل:

املنتجاتصفحات حول

االوىلالخطوة
مديرالتصبح
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      والهدوء واالستقرار      وتشعر بالراحة هكذا تبدو وسيام وأنيقا

هل قمت باستعمال هذا 
المنتج؟

من تعرف من الذين بامكانهم 
استعمال هذا المنتج؟



37

من المهم 
ان تتعّرف على:

اذا حضر اثنان او عشرون - فهذا نفس الشيء
فاالجتماع الذي ستعقده سيكون على الوجه الحسن!

CLEAN 9  
ان البرنامج المسمى كلين 9 بمقدوره مساعدتكم 
في بداية رحلتكم لمسار التنحيف والريجيم وحياة 

افضل من أجل المحافظة على صحتكم.
هذا برنامج مفاده عملية تنظيف داخلية مفيدة 

وسهلة . ان المثابرة في تطبيقه تمنحكم ادوات 
انتم بحاجة لها من أجل بداية جديدة لتغيير بنية 

اجسادكم لما هو أفضل مع بداية هذا اليوم.

VITAL 5  
ان برنامج فيتال 5 يدمج 5 اصناف رائعة من 
منتوج فوريفر  والتي تعمل سوية من اجل ان 

تسّذ الفراغات الغذائية الناقصة والتي تمنح 
غذاًء مفيدا يحتاجه الجسم ، االمر الذي من شأنه 

مساعدتكم ان تظهروا على الوجه الحسن  في 
مظهركم وان تشعروا كما ترغبون وتشاؤون.

F15  

عليكم اتخاذ الخطوة التالية من اجل مظهر 
واحساس أفضل . للمستحضر F15 يوجد برامج 

غذائية  وتدريبات للمبتدئين، وفي مراحلهم 
المتوسطة والمتقدمة والتي من شأنها مساعدتكم 

في رحلتكم من اجل المحافظة على وزنكم 
وقدراتكم ونشاطكم.

كل برنامج يستمر 15  يوما ومعدٌّ خصيصا 
ليمنحكم المعلومات المطلوبة ليمنحكم االيحاء ، 
ويساعدكم ان تقوموا بتغيرات ثابتة لحياة افضل 

مما انتم عليه وان تستمروا في مسار التغيير.

هل قمت باستعمال هذا 
المنتج؟

من تعرف من الذين بامكانهم 
استعمال هذا المنتج؟
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سوزان خواجا
)Manager( مديرة

من عاملة في المزارع الى سيدة اعمال ناجحة 
قصة نجاحي 

أحيانا  يفقد البعض بعض أجزاء جسمه  او حاسة من حواسه، كالعين 
أو اليد أو القدم أو السمع والنظر، وهذه إعاقات جسدية بالمعنى 

العام، ولكن من ولد كفيف البصر وهو لم يعرف أبًدا في حياته معنى 
كلمة شمس وما هي؟ أو لون كاألزرق مثال؟ فهذا أمر صعب، ولكن 

األصعب أن يولد طفل لعائلة ليس له يدان وقدمان. يملك جسًدا ورأًسا 
ال غير. الحمد هلل على كل حال دائما وأبًدا. 

كيف سيكون الموقف عنده؟ وما هو حال هذا الطفل خالل حياته التي 
سيعيشها؟ هل سيعيش على هامش المجتمع يستدر عطفهم وحنانهم، 

ويأخذ معونة من الدولة؟ أم يجلس على قارعة الطريق يستجدي الناس 
عطفهم وإنسانيتهم ليجودوا عليه بحفنة من المال ؟

مجتمعاتنا العربية مجتمعات تفتقر إلى فهم من هم محدودي القدرات، 
من َنِصفُهم بذوي االحتياجات الخاصة والمعاقين، فإننا قد يخيل لنا أن 
هؤالء ليسوا قادرين على القيام بحاجتهم الشخصية فكيف لهم النهوض 

بأمة؟

 إعاقتي هي سر نجاحي 
القصة هي قصتي انا سوزان خواجا عمري االن 39 عاما 

حاصلة على بكالوريوس في الهندسة االلكترونية من القدس وعلى 

درجة دبلوم شبكات من الهند وعدة دورات في ادارة الموارد البشرية 
من االمارات ودورة خدمة الزبائن من بريطانيا و دورات قيادة من 

معهد امريكي ....
عملت فترة ال بأس بها في المزارع انا وعائلتي لتوفير حياة كريمة لنا.  

حالي هو كحال اي شخص يريد الحياة و النجاح بالرغم من اعاقتي 
الحركية التي اعاني منها في رجلي والعمود الفقري، اال انني والحمد 

هلل، ربنا رزقني بزوج مؤمن و صالح، يدعمني في كل تحركاتي 
ورزقت بولدين وبنت.

كنت ابحث عن عمل من المنزل ال يحتاج مني الى مجهود حركّي. 
وتعرفت على شركة فوريفر  بعد تجربتي  لمنتج التنحيف كلين 9 

الذي كان له  نتائج جدا رائعةـ ليس فقط على تخفيف وزني، بل على 
صحتي بشكل كامل  والتي أصبحت والحمد هلل افضل بكثير.  و كان 
لدي طموح ان يكون لي  مصلحة )بزنس( خاصة وسجلت في هذه 

الشركة قبل سنة واربعة شهور. بدأت عملي من البيت  وجربت عدة 
منتجات  وعرضتها ايضا على اصدقائي  والحظوا نتائج  ممتازة من 

هذه المنتجات وزاد  الطلب على هذه المنتجات 
بدأُت طريقي في تأسيس فريقي باستعمال جهاز الموبايل وعملت بجد  
حتى انني لم اكن انام في كثير من االحيان في اليوم إال بضع ساعات، 

واالن بعد كل هذا   استطعت ان اصل الى اعلى رتبة في الشركة 
وهي  المانجر خالل فقط شهرين ونصف . وحصلُت على حافز سفر 
الى لندن مع الشركة وايضا حصلت على حافز "بونوس" السيارة في 

الشهر السادس من العمل مع الشركة والذي هو عبارة عن شيك شهري 
لمدة 3 سنوات لشراء سيارة  واحصل شهريا على شيكات بونوس 

شهرية من الشركة بمبالغ رائعة جدا لم اكن ألحلم بها يوما.  وصلت 
الى المسمى االعلى من "مانجر"

 وهو اإليجل مانجر سنة 2018 ، كما وحصلت على مكافأة من 
الشركة للمشاركة في يوم النجاح في اليونان  وهناك الكثير  في 

انتظاري  انا وفريقي الرائع والمتعاون جدا  والذين يستمدون قوتهم 
مني واساعدهم قدر المستطاع ليصلوا الى احالمهم والحمد هلل عندي 

فريق من جميع الرتب  واذكر منهم المانجر تغريد زاهدة  التي حصلت  
هي أيضا على درجة مانجر في  ثالث شهور فقط .

و الحمد هلل انني وفريقي االن في المركز االول في الشركة .... 
وتغيرت احوالي كليا الى االفضل .

اشكر زوجي العزيز محمد خواجا  الشريك االكبر لنجاحي . 
كيف تصبحين سيدة اعمال ناجحة ؟

أوال : االيمان واالقتناع بالقدرة!
ثانيا : الطموح !

خطويت األوىل
يف الوصول اىل

Managerدرجة مدير
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ميسون امين مصباح عاشور
)Manager( مديرة

مانجر ميسون عاشور من مواليد غزة١٩٧٨ 
اسكن في رام هللا متزوجة وام لثالثة ابناء : بنتين وولد .

بدأت العمل مع فورايفر بشهر سبتمبر ٢٠١٦ من الشرق األوسط 
االمارات كانت مرحلة صعبة جدا لم يخطر ببالي في يوم ان 

اعمل باي مجال وانا ربة بيت. َعَرض علي العمل بفورايفر  اخي 
وزوجته وحاولوا اقناعي.  اعترضت اول األمر لبعد المسافة 

وصعوبة التواصل، ولكن قررت أن اتحدي نفسي واخوض 
التجربة رغم صعوبتها.  فعال سجلت وتدربت وكانوا بالفعل كفؤا 

بالتدريبات.
كانت أول طلبية لي من االمارات سريعة تم عمل 2CC وجدت 

صعوبة لوصولها، ولكن الهدف كان قويا.. كان زوجي الداعم 
األساسي لي ، يدعمني ماديا ومعنويا ولكن وجدت صعوبة في إقناع 

الناس كون اسم الشركة غير معروفة في المنطقة ولكن لم أيأس. 
كنت في اي مكان اتواجد فيه اتكلم عن الشركة ومنتجاتها، وكنت 
على قناعة ان خطوة األلف ميل تبدأ بخطوة واحدة... والحمد هلل 
أقنعت بعض من معارفي بمنتجات وتم بيعها وعملت على كسب 

زبائن. كانت الخطوة الثانية بناء فريق لحت اشرافي ، وكان عمال 
شاقا وصعبا. بدأت بأخواتي وسجلتهن تحت قيادتي حيث حصلت 

على رتبة سوبر فايزر في شهر ديسمبر ٢٠١٦. كانت فرحتي 
ال توصف ، وبدأت بعرض فرص العمل على كثير من الناس 

دون جدوى... كنت في بعض األحيان احس بيأس وإحباط ، ولكن 
سرعان ما خرجت من هذه الحالة...

 بدأنا سنة جديدة وكان العمل قليال في شهر أبريل ٢٠١٧.
 في صباح يوم جميل نشرت على الفيس فرصة عمل واول اتصال 

كان من صبية اسمها اماني أبو ثريا سالت عن فرصة العمل وبالفعل 
بدأت اشرح لها من كل قلبي عن الشركة ومنتجاتها.. فاقتنعت، 

وتم تسجيلها بالشركة أيضا عن طريق الشرق األوسط شعرت ان  
الشمس قد أشرقت من جديد في حياتي، وبالفعل كانت كلها حماس 
ونشاط.. وبالفعل تم عمل طلبية 2CC . من هنا بدأ مشواري مع 
اماني بالعمل بكل جدية بدأت بتشكيل فريق وسرعان ما حصلت 

على ترقية سوبر فايزر وكان كل شيء يراودنا هو ترقية الى رتبة 
"المانجر".  كنا يدا واحدة ... وفي شهر أغسطس حصلت على  

رتبة اسستنت مانجر )مساعد مدير ( . 
كثفت العمل بجدية للحصول على ترقية "المانجر" وبالفعل في 

شهر سبتمبر ٢٠١٧ حصلت على رتبة "المانجر"، وخاللها نقلت 
عضويتي لفرع تل ابيب لاللتحاق بفريق عملي  وكانت فرحتي ال 

توصف .
ما أجمل طعم النجاح !

درجة مدير

ميمونه الحسيني
)Manager( مديرة

ابحث عن االبتسامة دائما ألنها اجمل ما في الوجود، وانا بطبعي 
انسان معطاء، احب الخير للجميع ...

صلواتي شكرا هلل أوال وقبل كل شيء، ألنني اعمل في شركة 
منحتني االبتسامة في حياتي وكياني وجعلت العطاء هو نهجي 

وعملي.
ما نفعله هنا في هذه الشركة هو االبتسامة والعطاء، فاذا كنت 

تمتلكهما فال تتردد .هذه هي فرصتك! 
اما عن نفسي، فأنا امرأة متزوجة وأم لطفلين، وألنني أحبهما كثيرا 
اخترت ان اعمل من المنزل. كانت هذه فرصتي عندما تعرفت على 

شركة فوريفر الرائعة، التي منحتني فرصة ذهبية لالنضمام اليها. 
فانا حاصلة على لقب اول في برمجة الحاسوب، وكنت اعلم ان 

مكاني سيكون في عالم التسويق الشبكي، الذي ابدعت فيه واخرجت 

فيه طاقاتي الكامنة، وبفضل من هللا وبفضل هذه الشركة احصل 
اليوم على راتب لم اكن احلم ان احصل عليه لو اكملت في مجال 

تخصصي .
كل مسيره بالحياة تحتاج فيها الى من يدعمك ويساندك .انني أتقدم 
بالشكر، من خالل هذه السطور، الى ربي الذي منحني هذا والى 
زوجي الرائع ورفيق دربي ومسيرتي والى اطفالي وامي وابي 

واهلي ووالد زوجي ولكل من كان داعما لي في هذه المرحلة المهمة 
من حياتي . ان نسيت فإنني ال أنسى ان اشكر فريقي وشركائي 

الذين ساندوني في الوصول الى القمة والى مشرفتي الرائعة على ما 
حققته من انجازات. 

ال تترددوا واجعلوا للحياة طعما مختلفا مع فوريفر...!
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مالحظات:

أماني أبو ثريا
)Manager( مديرة

انا اماني ابو ثريا أعمل بوظيفة إدارية في شركة فوريفر "مانجار"، 
ابلغ من العمر27 سنة، ولدي طفالن.. بدأت العمل مع شركة 

فوريفر قبل سنة ونصف، وكانت البداية عندما وجدت فرصة للعمل 
عن طريق الفيس بوك بواسطة مدربتي ميسون من رام هللا.

بدأت العمل بنشاط وكّد وجّد وبقناعة تامة لهذه الشركة. كنت دوما 
اتابع المحاضرات وسعيت الى إقامة فريق عمل قوي جدا بنظري، 

وخالل فترة 6 أشهر حققت الوصول الى رتبة إدارية "مانجر". 
ازدادت سعادتي من شهر الى اخر حين كنت ارى التقارير الشهرية 

تزداد كل شهر واحصل على مكافأة تقدير لتعبي ومشقتي. 
بعد حصولي لرتبة "مانجر" ازدادت ثقتي بهذه الشركة وبذلت جهدا 
على جهد ألحقق حافز السيارة. وبكل ما املكه من قوة، والحمد هلل، 

قمت بتحقيقه خالل 3 أشهر وانا اسعى ألصبح في قمم المراتب 

وألشارك في الحصول على شيك مشاركة في ارباح الشركة ولكي 
احقق االيجل مانجر في هذه السنة.

 أجمل فرصة مررت بها في حياتي كانت التعرف والعمل في شركة 
فوريفر.  ورغم كل التحديات التي واجهتها، لكنني اشعر باالستمتاع 

في العمل تحت مظلتهم.

والحمد هلل فانا امتلك حرية مالية.. وارى انه جميل ان يكون 
للشخص فرصة للعمل مع شركة فوريفر، والتي تقدر التعب 

والجهد... فانا من جهتي فإنني أسعى على إيجاد شخصيات قيادية 
تحب العمل مع شركة فوريفر مثلي وتقدر العمل بها، وانصح كل 

الفرق ان تسعى للوصول ألعلى المراتب وتسعى بجد وتحب وتقدر 
هذه الشركة.
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مالحظات:
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نحن نقوم ببناء بيئة مفادها الربح والمكسب، من خاللها يستطيع االفراد في 
المجتمع ، وبشكل محترم، ان يحققوا ما يصبون اليه.  تماما في المكان الذي 
تسود فيه قيم االمانة ، والمحبة والسعادة المكمونة عندنا.  نخلق ونحترم كل 

َطموٍح وكل ذي عدل وصدق وامانة في مجتمعنا، وذلك من خالل منتجاتنا 
وانتاجنا. نطمح في المعرفة والموازنة، ومن اهم مبادئنا المسلك الجريء 

Forever لقيادة شركتنا  ورجاالت اعمالها في فوريفر

من هذه اللحظة، ومباشرة مع انضمامك لنا، لديك امكانية للوصول الى القمة والشهرة. ليس فقط بواسطة الِمَنح التي 
ستحصل عليها  والتي هي من حقك من خالل برنامج العمل معنا، باالضافة الى مجهودك وجهدك الشخصي الذي وفرته 

من اجلك على طول المسار. باستطاعتك االتصال والمواصلة بشكل افضل.
كما وانك تستطيع تعليم القيادة لغيرك من بني البشر ليصلوا الى حياة أفضل. اذا قمت بتنفيذ االسس التي تعلمتها من خالل 
هذه الكراسة، بصورة ثابتة ومتتالية، فانني على يقين ان النجاح سيكون حليفَك كما نجح العديد العديد من قبلك. وذلك من 

اجل حياتك السليمة، والسعيدة، واالكثر نجاحا ! 

نفذ االمر واالبتسامة على شفتيك!

جرج موهان
رئيس

Forever Living Products

انه لشرف لنا ان نقوم بمساعدة العديد من بني االنسانية ليصلوا 
الى درجات عليا من اجل الحصول على ظروف معيشية مرموقة 

وذلك بواسطة العمل المكّثف لبناء مصلحة عمل مع شركة فوريفر 

مهمةترصيح
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الكراسة معّدة وموجهة بلغة المذكر والقصد لكلي الجنسين على حد سواء
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