
למנהלהראשוןהצעד



אני מאמין של-Forever יש את התכנית השיווקית הטובה ביותר בתעשיית 
השיווק הרשתי בארץ, היא מתגמלת על תוצאות העבודה הקשה והמחויבות 

שלך בבנייה והפעלה של עסק משלך.  כיזם, זה חיוני שיהיה לך ברור מה 
שאתה רוצה להשיג בעסק שלך עם Forever. היה שאפתן בהגדרת 

 המטרות שלך. ישנם בעלי חלומות, אלו שניצבים בפני המציאות 
וישנם אלו שהופכים חלומות למציאות.

תכנון הוא מרכיב מרכזי בהצלחה. קח את הזמן לעבוד עם החונך/ת שלך. 
קבע את המטרות שלך ותכנן את המסלול להשגתן באמצעות כל הכלים 

שאנו מציעים לך והדרך כבר פרוסה בפניך, אז למה לא להתחיל כבר 
עכשיו? מעולם לא היה זמן טוב יותר.  השלבים המתוארים בחוברת זו 

יובילו אותך להצלחה! אני מאחל לך את הטוב ביותר ומצפה לפגוש אותך 
.Forever-במסע שלך למנהל ומעבר ב

החוברת כתובה בלשון זכר אך פונה לשני המינים

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



04 / מה אתה רוצה להשיג?
CC :או בקיצור ”Case Credits“ -06 / שיטת ה

07 / מוסמך כסיטונאי
08 / הזדמנות

10 / הצעדים הראשונים ל-”מנהל”
11 / מנהל בכיר

12 / חשיפה והצגה - קמעונאות
13 / השקת העסק / השקת מוצר

14 / בניית צוות
15 / 5 אנשי מפתח

16 / שיתוף ההזדמנות העסקית

20 / יצירת קשר
23 / בניית פרופילים

24 / מאיצי זיכרון
26 / רשימת ה- “ 100 +” שלי את מי אני מכיר?

30 / מעקב אחר פעילות
32 / מהו הצעד הבא? התוכנית השבועית

34 / דף מוצר
38 / הצעדים הראשונים ל-”מנהל”

40 / רשימות
Forever 42 / הצהרת המשימה של

42 / מסר מאת גרג מוהן, נשיא החברה
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לזמן הקרוב

חשוב על מה שאתה רוצה להשיג בזמן הקרוב, נאמר תוך שישה חודשים. 
לאחר מכן, הבט שנה קדימה ולעתיד רחוק יותר- שלוש-חמש שנים 

קדימה. לדוגמה, מה היית עושה עם תוספת של ₪10,000?  ואם היה לך 
יותר זמן, מה היית עושה?

שמך

מטרות אישיות

טלפון )חונך(מס’ המשווק שלך

לעתיד הרחוק יותר

שם החונך

רוצהאתה
להשיגמה

חשוב ברצינות עבור מה אתה מוכן לעבוד!
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לזמן הקרוב

לזמן הקרוב

לעתיד הרחוק יותר

לעתיד הרחוק יותר

מטרות משפחתיות

מטרות עסקיות
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מניעים אותך להצלחה.

* כולל מע״מ

Case Credits
שיטת ה-

איך?
באמצעות 

צירוף 
משווקים חדשים

4CC 

 הינו חלק 
מהמשמעת העצמית 

ומהמבנה העסקי

Case 
Credit 

)CC( המטבע הפנימי של 
 Forever )כמו השקל 

 או האירו(

איך?
באמצעות 

שימוש 
אישי

4CC 

חשוב לך כי הוא מהווה 
בסיס לבונוס מנהיגות

4CC 
חשוב כי הוא מהווה מקור 

הכנסה מיידי מעשייה 
קמעונאית ומגיוס

1CC 
שווה בערך ₪960 ברכישה 
סיטונאית או כ- ₪1370 

במכירה קמעונאית*

איך?
באמצעות 

מכירה

באמצעות נפח המכירות האישית והקבוצתית שלך, נצברות עבורך נקודות זכות 
שמכונות CC כדי לעזור לך להתקדם.  כוון ל- 4CC בכל חודש ולמד את הצוות 

שלך לעשות את אותו הדבר.

שיטת ה-
”Case Credits“
CC :או בקיצור
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המפתח שלך כדי לפתוח בפניך את תוכנית הבונוסים.

סיטונאימוסמך כ-

ישנם שני נתיבים להסמכה סיטונאית:
לרכוש מוצרים בערך מצטבר של 2CC בתוך 2 חודשים,

.)2CC או לרכוש ערכה למתחיל )רק



8

מהי הדרך לדרגת ראש צוות?

 הבונוס שלך במכירת 
2CC לנובוס:  ₪395

 הבונוס שלך במכירת 
2CC לנובוס:  ₪455

35% הנחה על רכישה אישית
+ 35% רווח על מכירה קמעונאית

+ 20% רווח על מכירה לנובוס

38% הנחה על רכישה אישית
+ 38% רווח על מכירה קמעונאית

+ 23% רווח על מכירה לנובוס
+ 3% בונוס על נפח פעילות הקבוצה

בדוגמה זו ההכנסה החודשית* שלך תהיה כ- ₪3,500

* פוטנציאל הרווחים הנקובים בחוברת ופוטנציאל להיות זכאי לתמריץ כלשהו לא צריכים להיחשב כערבויות או תחזיות של הרווחים שלך בפועל, 
רווחים או רווח מתמריצים. הצלחה עם Forever מגיעה כתוצאה ממאמצי מכירות מוצלחים, אשר בדרך כלל דורשים שנים של עבודה עקבית, 

חריצות ומנהיגות. ההצלחה שלך תהיה תלויה באיזו יעילות אתה מממש את התכונות האלה.

ראש צוות 25CC( Supervisor במשך חודשיים רצופים(
אתה רוכש מוצרים בנפח של 4CC ומלמד לדוגמה, 3 אנשים אחרים לעשות אותו דבר. 

משווק בכיר  2CC( Assistant Supervisor במשך חודשיים(
אתה רוכש מוצרים בנפח של  2CC או רוכש ערכה למתחיל. 

הזדמנות
30%

30%8%

3%
3% 3%

A/S

5%

A/S 5%A/S 5%

A/S 5%

את/ה

את/ה
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מהי הדרך לדרגת מנהל?

 הבונוס שלך במכירת 
2CC לנובוס:  ₪544

 הבונוס שלך במכירת 
2CC לנובוס:  ₪652

43% הנחה על רכישה אישית
+ 43% רווח על מכירה קמעונאית

+ 28% רווח על מכירה לנובוס
+ 5-8% בונוס על נפח פעילות הקבוצה

 בדוגמה זו ההכנסה החודשית* 
שלך תהיה כ- ₪5,000

48% הנחה על רכישה אישית
+ 48% רווח על מכירה קמעונאית

+ 33% רווח על מכירה לנובוס
+ 5-13% בונוס על נפח פעילות הקבוצה

 בדוגמה זו ההכנסה החודשית* 
שלך תהיה כ- ₪10,000 ואפשר גם יותר.

* פוטנציאל הרווחים הנקובים בחוברת ופוטנציאל להיות זכאי לתמריץ כלשהו לא צריכים להיחשב כערבויות או תחזיות של הרווחים שלך בפועל, 
רווחים או רווח מתמריצים. הצלחה עם Forever מגיעה כתוצאה ממאמצי מכירות מוצלחים, אשר בדרך כלל דורשים שנים של עבודה עקבית, 

חריצות ומנהיגות. ההצלחה שלך תהיה תלויה באיזו יעילות אתה מממש את התכונות האלה.

 Manager מנהל
)120CC במשך חודשיים רצופים או 150CC במשך 3-4 חודשים רצופים(

אתה רוכש מוצרים בנפח של 4CC ומלמד לדוגמה, 15 אנשים אחרים לעשות אותו דבר. 

ראש צוות בכיר  75CC( Assistant Manager במשך חודשיים רצופים(
אתה רוכש מוצרים בנפח של 4CC ומלמד לדוגמה, 9 אנשים אחרים לעשות אותו דבר. 

30%13%

5%
8% 5%

A/S 5%

SUP 8%

SUP 8%

את/ה

10%
13%

30%18%

5%

A/MGR 
13%A/S 5%

SUP 8%

את/ה
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מניעים אותך להצלחה.

היתרונות בדרגת מנהל

את מי אתה מכיר ש...

+ יש לו גישה חיובית
+ פתוח לרעיונות חדשים
+ מעוניין ביותר כסף/זמן

+ מעוניין ביותר ביטחון/גמישות 
   או להיות בעל עסק נטול-סיכון

+ תרצה לעבוד איתו/ה

+ חופש
+ זמן

+ הגשמת פוטנציאל
+ הגשמה עצמית

+ עזרה לאחרים
+ הכרה
+ כסף

+ בוס לעצמך

+ נסיעות
Forever2Drive +

+ משכנתה
+ שקט נפשי

+ הצלחה אישית
+ בונוס היו”ר

+ כנסים בינ”ל
+ חינוך טוב יותר לילדים

10CC = 5 משווקים בכירים חדשים
בסיס חודשי לעבודת ראש צוות

חמישה ראשי צוות = 125CC = מנהל

בד”כ אחד מכל חמישה ראשי-צוות הופכים למנהל

מנהל אחד = בסיס לבונוס היו״ר

2CC
משווק בכיר 

חדש

2CC
משווק בכיר 

חדש

2CC
משווק בכיר 

חדש

סה״כ

10CC

2CC
משווק בכיר 

חדש

2CC
משווק בכיר 

את/החדש

מנהלל-הראשוניםהצעדים

* פוטנציאל הרווחים הנקובים בחוברת ופוטנציאל להיות זכאי לתמריץ כלשהו לא צריכים להיחשב כערבויות או תחזיות של הרווחים שלך בפועל, 
רווחים או רווח מתמריצים. הצלחה עם Forever מגיעה כתוצאה ממאמצי מכירות מוצלחים, אשר בדרך כלל דורשים שנים של עבודה עקבית, 

חריצות ומנהיגות. ההצלחה שלך תהיה תלויה באיזו יעילות אתה מממש את התכונות האלה.
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השלב הבא.

היתרונות של מנהלי יוקרה
+ בונוס מנהל יוקרה

+ מסעות בעולם
+ אבן חן יוקרתית

+ הכנסה גבוהה

מנהל נוסק
5 מנהלים

₪ 40,000-90,000

מנהל ספיר
9 מנהלים

₪ 80,000-120,000

מנהל יהלום ספיר
17 מנהלים

₪ 100,000-160,000

מנהל יהלום
25 מנהלים

+ ₪ 250,000

מנהל בכיר 
צפי הכנסה: 30,000 עד ₪50,000 בחודש*

בכירמנהל

* פוטנציאל הרווחים הנקובים בחוברת ופוטנציאל להיות זכאי לתמריץ כלשהו לא צריכים להיחשב כערבויות או תחזיות של הרווחים שלך בפועל, 
רווחים או רווח מתמריצים. הצלחה עם Forever מגיעה כתוצאה ממאמצי מכירות מוצלחים, אשר בדרך כלל דורשים שנים של עבודה עקבית, 

חריצות ומנהיגות. ההצלחה שלך תהיה תלויה באיזו יעילות אתה מממש את התכונות האלה.

מנהל מנהל

 מנהל 
יוקרה

את/ה
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1. השתמש במוצרים
הפוך ללקוח הטוב ביותר של עצמך. אתה תמליץ לאחרים על מוצרים שאתה משתמש ומאמין בסגולותיהם בהתלהבות ובכנות.

הוסף בכל הזמנת מוצרים שאתה מבצע מוצר אחד חדש לרשימה- לשימושך האישי, כך שתוכל לחוות מגוון רחב של מוצרים.

3. פיתוח לקוחות
צור לעצמך בסיס לקוחות  הנע בין 30-40 לקוחות קבועים שאיתם תקפיד לשמור על קשר.

בעמודים הבאים תבין כיצד.

קמעונאותוהצגהחשיפה
המשימה - לפתח 4CC לחודש עבור העסק שלך.

2. הצגת המוצרים:

ישנם בעלי עסקים רבים 
ב-Forever שהצטרפו לחברה 
 כתוצאה מהשתתפות בהשקה, 

לא כדאי להחמיץ את ההזדמנות!

+ השקות מוצר/עסק
+ שיווק

+ ספורט וכושר
+ גיוס כספים

+ המלצות

+ השקות מקומיות
+ אחד-על-אחד
+ פגישות בוקר

+ הצגת מוצר
+ מדיה חברתית

+ אתרי אינטרנט
+ בריאות העור

+ מועדונים
+ חדר כושר

 F.I.T. + CLEAN 9 
מבחר של מוצרים לניהול משקל שנועדו לעזור ללקוחות 

להיראות טוב יותר ולהרגיש טוב יותר.

Vital5 
חמישה מן המוצרים הפופולריים ביותר, ארוזים יחד כדי לספק 
תזונה מתקדמת בצורה פשוטה ותמיכה אופטימלית בבריאות 

ובאיכות החיים.
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העסק/המוצר
השקת

מה זו השקה?
דרך מצוינת לאפשר לאנשים לדעת מה אתה עושה על ידי + 
 הזמנת קבוצה של חברים, משפחה, עמיתים לעבודה  + 

ושכנים לביתך באווירה נינוחה.
מצגת באורך 45-60 דקות על המוצרים ועל ההזדמנות.+ 
 מכירת מוצרים, אנשים המתעניינים בהזדמנות ומידע + 

לגבי מפגשים נוספים.
 הזדמנות מצוינת ללמוד על המוצרים במהירות + 

מהחונך שלך.

איך עושים השקה:
 כאשר תעשה את ההשקה הראשונה שלך, זכור שלא תהיה+ 

לבד, החונך שלך יהיה שם  כדי ללוות אותך בתהליך.
תכנן את האירוע.+ 
 אנשים נהנים להגיע לבתים של אחרים. אנו ממליצים על+ 

אירוע בשעות היום או בשעות הערב.

מה דרוש להפקת האירוע?
מוצרים להדגמה.+ 
ספרות רלוונטית למשך ולאחרי האירוע.+ 
דפי מוצר ועלונים פירסומיים עבור המוצר.+ 
מחירונים / דפי הזמנה ללקוח.+ 
ערכת מוצרים ומוצרים נוספים להדגמה.+ 

היערכות:
יש להגיע כ-30 דקות לפני הזמן.+ 
השתדל שלא יהיו ילדים או חיות-מחמד בסביבה.+ 
ודא כי הטלויזיה אינה פועלת.+ 
הכן כיבוד קל עפ”י העדפתך.+ 
הצג את המוצרים על שולחן עם מפה, שמור על מראה נקי ופשוט.+ 

תחילת ההשקה:
מודים לכולם על ההגעה.+ 
שתף את הסיפור האישי שלך.+ 
הצג את המוצרים בקצרה.+ 
העבר את המוצר בין כולם להתנסות.+ 

סגירת ההשקה:
הודה לכולם על תמיכתם.+ 
קבל הזמנות ותשלום עבור המוצרים.+ 
שריין אירוע נוסף.+ 
קבע פגישות ביומנך עם אלו שהתעניינו בהזדמנות.+ 

איך להזמין:
הזמן באופן אישי ובקש להגיע ולתמוך בהשקה.+ 

“ שלום ______ , מה שלומך... וכו’... מה התוכניות שלך 
ל___________ בבוקר/בערב?

מעולה! מגיעים אליי כמה חברים לקפה ועוגה לכבוד השקה שאני 
עושה למוצר חדש. אני אשמח מאוד אם תצטרף אלינו” 

ודא הגעה עם המוזמנים כ-24 שעות לפני האירוע.+ 

תאריך השקה:   

תאריך השקה:   

מתי לערוך השקה?
מתי שתרצה. מוקדם ככל האפשר.
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FOREVER -בניית המעגל העסקי ב
מהירות היא המהות והגיוס הוא חיוני - העסק שלך יגדל ביחס ישיר 

למהירות שבה אתה מיישם את המעגל הזה. על-מנת להשיג את 
המטרות שלך חיוני, בעיקר בשנה הראשונה, ליצור מומנטום על ידי 

שיתוף ההזדמנות עם אנשים רבים ככל האפשר. פעולה זו תיצור את 
האנרגיה, התרגשות והצלחה שאתה שואף אליה.

משרה חלקית- צור קשר עם 2-5 אנשים חדשים ביום.

משרה מלאה- צור קשר עם  10 אנשים חדשים ביום.

צוותבניית
את מי אתה מכיר?

משפחה, חברים, עמיתים לעבודה, 
קרובי משפחה, כולם.

מצגת עסקית
חיה או מקוונת )סקייפ, למשל(

צור קשר
טלפון, דוא”ל, מסרון, 
שיחה פנים מול פנים.

הצג
אחד על אחד, סרטון, 
אתר, אירוע השקת 

מוצר

פעולה
יעדים, תוכנית עבודה, 

אימונים

תאריך  

תאריך 

מקום

מקום

תאריך ומקום עבור המצגת העסקית שלך

תאריך  

תאריך 

מקום

מקום

תאריך ומקום עבור המצגת העסקית שלך

תאריך  

תאריך 

מקום

מקום

תאריך ומקום עבור המצגת העסקית שלך

למה?
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אנשי מפתחזיהוי
חמישה

2C
C משווק בכיר חדש עם 

2C
C משווק בכיר חדש עם 

את/ה

שם חמישי

שם רביעי

שם שלישי

שם שני

שם ראשון

הערות
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ילדיםילדים בגילאיםבגילאים

?FOREVER-מיהם הראשונים שמרגש אותך לשתף אותם ב
שם

 טלפון  

נייד  

  כתובת  

מקצוע

גיל

“נקודה חמה”

מטרה

בעל עסק/אישיות
עצמאי 

בעל עסק/
עצמאי 

פתוח לשמוע/ 
חיובי

פתוח לשמוע/ 
חיובי

לא מרוצה לא מרוצה 

מקומימקומי

אכפתיאכפתי

ביטחון עצמיביטחון עצמי

מצליחןמצליחן

מקצועימקצועי אחראחר

נינוחנינוח

חברותיחברותי

שם

 טלפון  

נייד  

  כתובת  

מקצוע

גיל

“נקודה חמה”

מטרה

אישיות

העסקיתשיתוף
ההזדמנות

נשוי / רווק / בזוגיותנשוי / רווק / בזוגיות

הערות

נייד        כן  /  לאנייד        כן  /  לא

יפה ישראלי

03-4567-890

רחוב פלוני  1

תל אביב 1234567

מנהלת כ”א

כספי, ביטחון

כיסוי משכנתא

2,5 ו- 9 383

054-123-4567
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ילדיםילדים בגילאיםבגילאים

העסקיתשיתוף
ההזדמנות

שם

 טלפון  

נייד  

  כתובת  

מקצוע

גיל

“נקודה חמה”

מטרה

בעל עסק/אישיות
עצמאי 

בעל עסק/
עצמאי 

פתוח לשמוע/ 
חיובי

פתוח לשמוע/ 
חיובי

לא מרוצה לא מרוצה 

מקומימקומי

אכפתיאכפתי

ביטחון עצמיביטחון עצמי

מצליחןמצליחן

מקצועימקצועי אחראחר

נינוחנינוח

חברותיחברותי

שם

 טלפון  

נייד  

  כתובת  

מקצוע

גיל

“נקודה חמה”

מטרה

אישיות

נשוי / רווק / בזוגיותנשוי / רווק / בזוגיות

הערות

נייד        כן  /  לאנייד        כן  /  לא
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ילדיםילדים בגילאיםבגילאים

העסקיתשיתוף
ההזדמנות

שם

 טלפון  

נייד  

  כתובת  

מקצוע

גיל

“נקודה חמה”

מטרה

בעל עסק/אישיות
עצמאי 

בעל עסק/
עצמאי 

פתוח לשמוע/ 
חיובי

פתוח לשמוע/ 
חיובי

לא מרוצה לא מרוצה 

מקומימקומי

אכפתיאכפתי

ביטחון עצמיביטחון עצמי

מצליחןמצליחן

מקצועימקצועי אחראחר

נינוחנינוח

חברותיחברותי

שם

 טלפון  

נייד  

  כתובת  

מקצוע

גיל

“נקודה חמה”

מטרה

אישיות

נשוי / רווק / בזוגיותנשוי / רווק / בזוגיות

הערות

נייד        כן  /  לאנייד        כן  /  לא
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ילדיםילדים בגילאיםבגילאים

העסקיתשיתוף
ההזדמנות

שם

 טלפון  

נייד  

  כתובת  

מקצוע

גיל

“נקודה חמה”

מטרה

בעל עסק/אישיות
עצמאי 

בעל עסק/
עצמאי 

פתוח לשמוע/ 
חיובי

פתוח לשמוע/ 
חיובי

לא מרוצה לא מרוצה 

מקומימקומי

אכפתיאכפתי

ביטחון עצמיביטחון עצמי

מצליחןמצליחן

מקצועימקצועי אחראחר

נינוחנינוח

חברותיחברותי

שם

 טלפון  

נייד  

  כתובת  

מקצוע

גיל

“נקודה חמה”

מטרה

אישיות

נשוי / רווק / בזוגיותנשוי / רווק / בזוגיות

הערות

נייד        כן  /  לאנייד        כן  /  לא
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היה מוכן.
הכן כרטיס קשר+ 
קבע את מטרת השיחה+ 
באיזה כלי להשתמש+ 
בנה תסריט שיחה+ 
חייך!+ 

עריכת השיחה.
גש במהירות לעניין המרכזי+ 
שמור על שיחה ממוקדת וקצרה+ 
התלהב+ 
חשוב “מה זה נותן להם?”+ 
זכור את המטרה+ 

 עשה את זה קצר וברור. 
אנחנו מזמינים

ולא מציגים.

סיום השיחה 
“כמובן שאני לא יודע אם זה יתאים לך או לא, 

רק אתה יכול להחליט את זה.
בוא ניפגש ואני אראה לך במה מדובר. אני פנוי 

בשני או בחמישי, מתי הכי נוח לך?“

או
“אני שולח לך קישור לסרטון וידאו באתר שלנו, 

בסרטון תוכל לקבל הסבר מלא על החברה, 
על המוצרים ועל שיטת השיווק. מתי להערכתך 

תוכל לצפות בו?

יופי! אני אתקשר שוב ביום חמישי ב-6:30 כדי 
לשמוע מה חשבת“

יתרונות בריאותיים:
“אני יודע שבתקופה האחרונה היו לך בעיות 

בריאותיות )לציין את הבעיה( ונתקלתי במוצר 
מדהים שלדעתי יוכל לעזור לך. תרצה שאקפוץ 

ואראה לך במה מדובר?”

תמיד יהיו אנשים שתרצה לספר 
להם על המוצרים שלנו. זו סיבה 

מצויינת לערוך שיחה!

המשך השיחה 
אישיות / דמות:

“דוד, התקשרתי אליך כי התחלתי עסק עם 
המון פוטנציאל שמתאים לאנשים שפתוחים 
להזדמנויות/ שבטוחים בעצמם/ מצליחנים / 

שאכפת להם ומייד חשבתי עליך.”

הנקודה החמה:
“תגיד דוד, אמרת לי בעבר שאתה לא מאושר 

בעבודה שלך, האם זה המצב שלך נכון 
להיום?”

מעריך את העזרה / הדעה שלך:
“הקמתי עסק שמאוד מרגש אותי ומייד 

חשבתי עליך . יש  פוטנציאל עצום ומעניין 
אותי לדעת אם תהיה מעוניין לעזור לי. עם 
הניסיון/ הרקע שלך אני באמת אעריך את 
העזרה / הדעה שלך. האם תרצה להעיף 

מבט?“

הגישה העסקית:
“אני יכול לשאול אותך שאלה? ... אילו 

מצאתי עסק שאין לו תחרות בשוק; שפורח 
בתחום העיסוק שלו; מקור בלתי נידלה 

למזומנים וללא חובות ושבו אתה ואני 
יכולים להצליח ללא גבול וללא כל סיכון, 

האם היית מעוניין לבדוק את זה? “

להלן דוגמאות פשוטות בהם 
תוכל להשתמש כדי להזמין 

את המועמד שלך לבדוק את 
מה שאנחנו עושים. 

תחילת השיחה 
“שלום דוד, זה משה, מה שלומך?“

“האם יש לך דקה?”

“נהדר!”

קשריצירת

להשגת תוצאה אופטימלית, נסה תמיד להתאים את הרצונות ואת 
הצרכים למועמד שאיתו אתה משוחח.
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השתמש בסיפור שלך כדי ליצור שיחת טלפון יעילה.

למטה מוצגות מספר דרכים ל”הנעת” השיחה. 
בחר את מה שהכי מתאים לך.

שלום, זה זמן מתאים לשיחה?+ 
הי, יש לך דקה?+ 
הי, אפשר לדבר איתך לשנייה?+ 

אני רוצה לשתף אותך באיזה רעיון שיש לי.+ 
רציתי לספר לך שהתחלתי, ממש לא מזמן, + 

לעבוד בחברה מדהימה.
התחלתי עסק חדש ואני רוצה שתגיד לי מה + 

אתה חושב.

אני לא בטוח שזה בשבילך.+ 
לא בטוח שזה הכיוון שלך.+ 
אני לא יודע אם זה יתאים לך.+ 

חשבתי עליך כי אתה )השלם את החסר + 
עם נתוני אישיות מתוך כרטיס הפרופיל של 

המועמד( למשל, כי אתה טוב עם אנשים, 
חברותי וכיו”ב.

0105

0206

03
07

04

אני לא יודע אם זה יתאים לך אבל אני יכול + 
לתת לך ) מלא את החסר עם היתרונות 
עבורם( למשל, הכנסה גבוהה יותר, זמן, 
חופש, איזון נכון בין עבודה ופנאי וכיו”ב.

כל מה שהייתי רוצה בשלב הזה הוא לשתף + 
איתך מידע, ואתה תדע אם זה מדבר אליך / 

אם יש פה משהו בשבילך.
כל מה שהייתי רוצה זה להשאיר אצלך מספיק + 

מידע שיעזור לך להרגיש אם זה מתאים לך.
תקשיב, אני רק רוצה שתעיף מבט כדי שתוכל + 

לקבוע אם יש פה משהו שמדבר אליך.

מה שהייתי רוצה שנעשה:+ 
שניפגש לקפה, אני אציג לך קצת + 

אינפורמציה, זה לא יקח יותר מ-20 דקות.
שנשריין 20 דקות ביומן לשיחת טלפון/ סקייפ + 

ואני אכוון אותך למידע אונליין.
לשלוח לך קישור לאתר - הייתי רוצה שתצפה + 

בסרטון קצר.
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מענה לשאלות.
השאלה הנפוצה: “מה זה?”

 “מה שאנחנו צריכים לעשות זה להיפגש כדי שאוכל להראות לך כמה דברים על החברה. 
איזה יום הכי נוח לך? בינתיים תוכל להכנס לאתר שלנו flpil.com ולקבל מידע נוסף על הנושא”

שאלות נפוצות 
נוספות:
“האם זה מוכר?”

“האם זו פירמידה?”

“האם זה שיווק רשתי?”

”?... SUNRIDER / האם זה  הרבלייף“

התשובה שלך:
“זה מעניין. מה גרם לך לשאול את זה?” 

... האזן לתגובה וענה:

“ אני מבין איך אתה מרגיש, הרגשתי 
בדיוק אותו הדבר אבל גיליתי ש...

בוא ניפגש בשבוע הבא ואני אציג בפניך 
במה מדובר. מתי הכי יתאים לך- שני או 

חמישי?

המזל נמצא במעקב
כאשר אתה שולח מידע, חיוני לעקוב 

עפ”י הזמן שקבעת. אל תחכה שהמועמד 
יתקשר אליך. 

מעקב אחר מפגש אחד-על-אחד, סרטון 
וידאו או כל מידע אחר ששלחת יבטיח 

שאתה מוכן להזמין את המועמד לעשות 
את הצעד הבא, למשל, מצגת עסקית.

“תארתי לעצמי שיהיו לך שאלות נוספות. 
הצעד הבא הוא שתצטרף ל”מצגת על 
החברה”, כך שתוכל להבין הרבה יותר, 
לפגוש כמה אנשים, ולקבל מענה לכל 

השאלות שלך. למעשה, יש פגישה כבר 
ביום... בשעה... ואני ממש אשמח אם 

תצטרף אלינו”

קשריצירת
כמענה, בחר 2-3 מהאפשרויות הבאות:

“אנחנו עסק ששוויו כמה מיליארדי דולרים, שפועל בארץ וביותר מ-160 מדינות.+ 

יש לנו רקע וניסיון ללא רבב כבר למעלה מ-40 שנה בעולם ומעל 20 שנה בארץ. אנחנו יציבים כלכלית.+ 

“אנחנו נמצאים בתחום הבריאות ואיכות החיים, תחום שבוודאי אתה יודע, פורח היום”+ 

“החברה נקראת Forever, האם שמעת עליה?”+ 

אם למועמד יש שאלות נוספות:
ספר את הסיפור שלך, מדוע הצטרפת, מה ראית ב-Forever שקסם לך.

אף פעם אל תספר למועמד שמצגת מתקיימת בכל שבוע.
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כל שם ברשימת ה-”100+” שיצרת הוא פוטנציאל ללקוח, FBO או אדם 
שעשוי לומר “לא” כרגע, אך ימליץ עליך לאחרים.

מניעים אותך להצלחה.

על מנת שתוכל להשיג את התוצאות 
הטובות ביותר, נצל את הזמן ומלא דו”ח 
פרופיל לכל אדם, או רשום את הפרטים 
הרלוונטים  במחברת המיועדת לכך, תוך 
התחשבות בצרכים וברצונות האפשריים 
שלהם, ומחשבה כיצד אנו יכולים לעזור 

 . Forever להם עם

צור קשר והצג
ישנן דרכים רבות לדבר עם אנשים על 

Forever. אפשר לשלוח דוא”ל, לשלוח 
מסרון, להיעזר בערוץ מדיה חברתית כמו 

פייסבוק, להעלות את הנושא בשיחות 
חברתיות במפגש עם הורים בשער ביה”ס 

למשל, בעבודה או בכל מקום אחר.  

... אבל ללא ספק הדרך 
היעילה ביותר היא להרים את 

הטלפון ולהתקשר.

המועמד שלך יחוש וישמע את ההתרגשות 
דרך הטלפון, וזה מדבק. לא מדובר באיש 

מכירות פיקח עם כל המילים הנכונות 
אלא מדובר יותר ב...

 לתת לאנשים לשמוע 
ולחוש את ההתרגשות שלך 

... מה גילית ואיך זה יכול להועיל להם.

חשוב שתדע מהן המטרות שלך בעת 
ביצוע השיחות. האם לתאם מפגש אחד-

על-אחד? האם לשלוח מידע נוסף בדואר? 
האם לשלוח קישור לוידאו אונליין? או 

להראות את המוצרים? הגדר את המטרות 
לפני ביצוע שיחת הטלפון.

)ראה “ביצוע שיחות טלפון” בעמודים 
.)20-22

צינורות תקשורת 
ומעקב אחר פעילות

אם אתה יכול לעקוב אחר ההתקדמות 
שלך מול המטרות, אתה צריך לודא 

שאתה פועל במידה הנכונה. ‘גיליון מעקב 
פעילות’ לתיעוד כל שיחה ולמעקב אחר 

המועמד שלך בתהליך צירוף המשווק 
החדש והפיכתו למשווק בכיר.

ככל שתדבר עם יותר אנשים כך תהיה 
חונך ליותר אנשים בצוות שלך ותתקדם 

במהירות רבה יותר בתוכנית שלך להפוך 
למנהל ואף מעבר.

)ראה ‘מעקב פעילות’ עמודים 28-29(

פרופילפיתוח
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רשימת ‘מאיצי הזיכרון’ היא דרך ממש שימושית להנעת הזיכרון שלך 
להעלות שמות חדשים. תן למחשבה להיפתח, להעלות שמות של אנשים 

שאתה פוגש במסלולים שונים של החיים.

משפחה, חברים ומכרים
כל מי שאתה בא איתו במגע או פוגש בנסיבות חברתיות או בשעות פנאי

מקום עבודה

מי אתה מכיר ש...

סבים וסבתות++
הורים++
חברים של ההורים++
אחים++
חברים של אחים++
אחיות++
חברים של אחיות++
דודים ודודות++
בני דודים++

החותנים++
משפחתו של בן/בת הזוג++
החברים של בן/בת הזוג++
משפחתם של חבריו של ילדיך++
חברים ישנים מבית הספר או ++

התיכון
חברים ממסגרות לימודיות ++

אחרות
חברים נשואים++

חברים גרושים++
חברים רווקים++
חברים לפעילות ספורטיבית++
חברים לנופש++
קהילת בית הכנסת++
אלו שאתם נוהגים לברך בחגים++
שכנים בעבר ובהווה++

עמיתים לעבודה++
עמיתים לעבודה מהעבר++
עמיתים לעבודה של בן/בת זוג++

בוס נוכחי++
בוס מהעבר++
עובדים++

לקוחות קבועים++
לקוחות מזדמנים++

מתקשר טוב++
טיפוס חברותי++
יודע לעבוד קשה++
ישר++
אמין++
שמח++
כייפי++

מצליחן++
בעל בטחון עצמי++
נינוח++
אכפתי++
מקצועי++
פתוח++
חיובי++

נלהב++
לא מסופק++
מחפש שינוי++
׳בין עבודות׳++
מגיע לו יותר++

זיכרוןמאיצי
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את מי אתה מכיר ב...

אופה+ 
אופנה+ 
אינטרנט+ 
אומנויות לחימה+ 
אח/אחות )בית חולים, + 

מטפל(
אמן+ 
ארובי+ 
אדריכלות+ 
אימון גופני+ 
איפור+ 
אדריכלות נוף+ 
אופרה+ 
אופטיקאי+ 
אוסטאופתיה+ 
אוניברסיטה+ 
ביולוג+ 
בנקאות+ 
בר+ 
בריאות+ 
בניין+ 
בנייה+ 
בידור+ 
בית חולים+ 
בית מלון+ 
בקרת איכות+ 
גולף+ 
גינון+ 
גננת+ 
גיוס+ 
דיקור סיני+ 
דואר+ 
דפוס+ 
הומיאופתיה+ 
הזמנה בדואר+ 
השכרת רכב+ 
השכלה+ 

הנהלה+ 
הקלטה+ 
הוראה+ 
הסעה/הובלה+ 
התנדבות+ 
וטרינרי+ 
חנות פרחים+ 
חשבונאות+ 
חשמל+ 
חוק+ 
חייט/תופרת+ 
טיפולי שיניים+ 
טכנולוגיה+ 
יישור שיניים, אורתודנטיה+ 
יועץ+ 
יועץ תדמית+ 
יוגה+ 
כושר גופני+ 
כלבים - מאלפים, מוליכים+ 
כימאי+ 
כוח אדם+ 
כתיבה+ 
לבני נשים+ 
משלוחים+ 
מעצב + 
מכון יופי+ 
מטפל+ 
מומחה לטיפול בכפות + 

הרגליים
מעגן סירות+ 
משק בית+ 
מורה לנהיגה+ 
מהנדס+ 
מפעל+ 
מכבי אש+ 
מוסך+ 
ממשלה+ 

מכולת+ 
מעבדה+ 
מכבסה+ 
מרצה+ 
מצנחי רחיפה+ 
משטרה+ 
מיחזור+ 
מסעדה+ 
מכירות+ 
מזכירות+ 
מנתח+ 
מסגריה+ 
מסים+ 
מרפא+ 
מפיק אירועים+ 
מתורגמן+ 
ניקוי יבש+ 
ניקוי חלונות+ 
נגר+ 
נוטריון+ 
נופש+ 
נהג מונית+ 
סטייליסט+ 
סופר+ 
סוכן נדל”ן+ 
סוכנות נסיעות+ 
ספרייה+ 
סקי+ 
סוכן ביטוח+ 
סופרמרקט+ 
סוקר+ 
סקי מים+ 
עיסוי+ 
עיצוב שיער+ 
עתיקות+ 
עשבי מרפא -מומחה, מוכר+ 
עקרת בית+ 

עיתון+ 
עיתונאות+ 
עבודה סוציאלית+ 
פירסום+ 
פיננסי+ 
פסיכולוג+ 
פיזיותרפיה+ 
פקיד קבלה+ 
צבא+ 
צוות המטוס+ 
צניחה+ 
צילומי רנטגן+ 
קצב+ 
קרטה+ 
קייטרינג+ 
קרור+ 
קמעונאי+ 
קבורה+ 
רופא+ 
ריהוט+ 
רפואה+ 
רפלקסולוגיה+ 
רכיבה על סוסים+ 
רפדות+ 
שמרטף+ 
שיווק+ 
שפות+ 
שרברב+ 
שירות משלוחים+ 
תזונאי+ 
תכשיטים+ 
תערוכות+ 
תרופות+ 
תלמיד+ 
תקשורת+ 
תיאטרון+ 
תיירות+ 

פייסבוק++
אינסטגראם++
לינקדין++
רשימת אנשי הקשר בטלפון++
רשימת אנשי קשר בדוא״ל++

צפון הארץ++
אזור המרכז++
דרום הארץ++
אירופה++
אסיה++

אפריקה++
אמריקה++
דרום אמריקה++
אחר...++

מאיצי זיכרון לפי סדר א-ב
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את מי אני מכיר?

הערותטלפון / פרטי התקשרותשם

שלירשימת ה- 100

תיאטרון, ראשל”צ, חיובית054-4567-890יפה ישראלי
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הערותטלפון / פרטי התקשרותשם

היכולת שלך להבין את העסק עד תום תביא את ההכנסה לה אתה חפץ
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את מי אני מכיר?

הערותטלפון / פרטי התקשרותשם

שלירשימת ה- 100

תיאטרון, ראשל”צ, חיובית054-4567-890יפה ישראלי
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הערותטלפון / פרטי התקשרותשם

 מישהו שאתה הכי פחות מצפה שיצטרף לקבוצה שלך מהרשימה הזו, 
יהיה המנהל הבא שלך
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התקשר.            תכנן פגישה עם החונך שלך.                   הרחב את דפי הפרופיל שלך.

שם
מצגת עסקיתאחד-על-אחד, אתר, שיחת וידאו

חם/קר
סוג מפגשתאריך

טלפון / נייד

התחל לפעול:

פעילותמעקב
אחד-על-אחד054-4567-89010/10/2018חםיפה ישראלי



31

פגישת תכנון ראשונית מצגת עסקית

תאריךתאריך תאריך סוג מפגשסוג מפגש

הצטרפות
הערות

הערות

מלאה התלהבות פגישה אישית11/10/201811/10/201812/10/2018 מ״ע אצל יפה
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תחזית שבועית - עם מי תדבר 
פעילות נוספתהשבוע על העסק?

אימונים ופעילויות נוספות

שבועיתתוכניתמהו הצעד הבא? 
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תחזית שבועית - עם מי תדבר 
פעילות נוספתהשבוע על העסק?

אימונים ופעילויות נוספות

שבועיתתוכניתמהו הצעד הבא? 
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האם תשתמש במוצר זה?
את מי אתה מכיר 

שישתמש במוצר זה?

ג׳ל אלו ורה לשתייה
משקה מזין מתאים לצריכה יומיומית לשמירה על 

מערכת עיכול בריאה, שיפור ספיגת המזון במערכת 
העיכול ושמירה על רמות אנרגיה בריאות.

משקה אלו ורה וחמוציות
כל היתרונות של ג’ל אלו ורה יחד עם תערובת 

מתוקה של מיץ תפוחים וחמוציות, עשיר בויטמינים 
C ו-A. למשקה זה יש טעם נפלא.

פוראור ברייט 
פורמולה עדינה ללא פלואוריד המזינה, מחזקת 

ומגינה על השינים והחניכיים תוך כדי מלחמה 
בפלאק )רובד( ומחזירה את הצבע הטבעי לשן.

שמפו אלו ורה וחוחובה
פורמולה טהורה המבוססת על אלו ורה ויוצרת 

מראה שיער רך, מבריק וקל לסירוק. השמפו שומר 
על עור הקרקפת ועל השיער עם מראה נקי ובריא. 

מתאים לכל סוגי השיער.

קונדישנר אלו ורה וחוחובה
פורמולה טהורה עם ג’ל אלו ורה העשירה 

בקומפלקס ויטמינים מקבוצת B להזנה, חיזוק 
 Hp -והגנה על השיער. המוצר מאוזן ברמת ה

לקרקפת בריאה ושיער נוצץ, מבריק וקל לסירוק.

קרם אלו פרופוליס
תערובת עשירה וקרמית של ג’ל אלו ורה 

ופרופוליס מהמכוורת המרגיע עור מגורה ומותיר 
שכבת הגנה ובכך הוא אידיאלי לעור יבש. מתאים 

לשימוש לאנשים עם נטייה לבעיות עור שונות.

מוצרדפי
המוצרים שיוצאים איתם 

לדרך בבניית העסק:
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 המוצרים בהם אתה משתמש באופן אישי הם אלו שתמכור. 
השתמש בכל המוצרים.

האם תשתמש במוצר זה?
את מי אתה מכיר 

שישתמש במוצר זה?

ג’ל אלו ורה למריחה
ג’ל אלו ורה מיוצב )100 אחוז( פעיל, בדיוק כמו 

הג׳ל בעלה המקורי. נספג במהירות להרגעת עור 
מגורה. כל היתרונות של ג׳ל האלו ורה בשפורפרת 

אחת.

פוראור פרידום
ג’ל אלו ורה משולב עם גלוקוזאמין, קונדרויטין 

וגופרית אורגנית )MSM(, יסודות טבעיים שידוע 
כי הם שומרים על תפקוד בריא של המפרקים 

וגמישותם. אידיאלי לספורטאים ולאנשים 
מבוגרים המבקשים לשמור על ניידות טובה.

דאודורנט אלו אוור-שילד
דאודורנט סטיק להגנה לבית השחי, יעיל ופעיל 

 לאורך זמן ולא מגרה את העור. 
ניתן להשתמש בו מיד אחרי גילוח. נטול אלכוהול 

ומלחי אלומיניום ונשאר למשך חודשים רבים.

סבון אלו ורה לידיים
סבון האלו ורה לידיים מספק חוויה מרגיעה בכל 

שימוש. נוסחת הייצור נטולת הפרבנים עדינה 
מספיק לשימוש על עור הפנים.

קרם אלו היט
בקרם זה להרגעת השרירים יש רכיבים מחממים 
  pH-וגם ג'ל אלו ורה מקרר. קרם זה בעל רמת ה
המאוזנת המכיל שלושה שמנים, מעולה לעיסוי 

עמוק להרגעת שרירים עייפים.

תחליב לחות
מספק לחות מלאה לפנים, גוף וידיים. הקולגן 

והאלסטין שומרים על עור חלק, רך וגמיש. 
מתאים לכל אחד ואחת.
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פוראור בי פולן
מגביר אנרגיה וסיבולת, אידיאלי באביב 
ובסתיו כאשר ספירת הפולן באוויר היא 

גבוהה.

קטלוג מוצרים

חוברת הצעד הראשון למנהל

עלון ״הכי קרוב לטבע״

כרטיסיית ״מדוע Forever״

מוצרדפי
המוצרים שיוצאים איתם 

לדרך בבניית העסק:

ים
צר

מו
וג 

טל
 ק

20
18

/1
9 

למנהלהראשוןהצעד

ARGI+

מוצר זה מספק את כל העוצמה של 
L-ארגינין, עם תוספת של ויטמינים ובעל 

תכונות נוגדות חמצון.

®®

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״

האם תשתמש במוצר זה?
את מי אתה מכיר 

שישתמש במוצר זה?
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חשוב להכיר:
האם תשתמש במוצר זה?

את מי אתה מכיר 
שישתמש במוצר זה?

 יבואו שניים או יבואו עשרים- אין זה משנה, 
המפגש שתקיים יהיה מרגש!

CLEAN 9  

תוכנית+CLEAN 9+יכולה+לעזור+לכם+להתניע+
את+המסע+לגרסה+רזה+ובריאה+יותר+של+

עצמכם.+תוכנית+ניקוי+פנימי+יעילה+וקלה+
למעקב+זו+תעניק+לכם+כלים+להם+אתם+זקוקים+

כדי+להתחיל+לשנות+את+גופכם+כבר+היום!+

VITAL 5  

תוכנית Vital5 משלבת 5 מוצרים מדהימים 
של Forever  הפועלים יחדיו בכדי לגשר 

על הפערים התזונתיים וכדי לספק חומרים 
מזינים חיוניים להם זקוק גופכם על מנת 

לעזור לכם להיראות ולהרגיש טוב יותר. 

F15++

צעדו את הצעד הבא למראה ותחושה טובים 
יותר. ל-F15 יש תוכניות תזונה ואימונים 

למתחילים, ביניים ומתקדמים שיעזרו לכם 
במסע של שמירה על המשקל והכושר שלכם. 

כל תוכנית בת 15 ימים מתוכננת במיוחד 
לספק לכם את הידע הנדרש כדי לתת לכם 

השראה, לעזור לכם לעשות שינויים של קבע 
לקראת אורח חיים בריא יותר ולהמשיך 

בתהליך השינוי. 
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נחמה מאיר

תמה קופמן

הצעד  הראשון
למנהלשלי

EM ,מנהלת בכירה

מנהלת בכירה

כשאני מסתכלת לאחור, הדבר הכי מקסים 
שקרה לי בשנה האחרונה הוא שבעלי, אילון, 

עזב את עבודתו בהייטק בכדי להצטרף לעסק 
שלי.

אילון היה ספקן וסקפטי בתחילת הדרך, כך שאל תתייאשו אם 
בני משפחתכם לא תומכים כרגע. יומם יגיע.

לעבוד יחד בשיתוף פעולה זוגי, זאת הגשמת חלום - שאפילו לא 
ידעתי שיש לי.

בשנה האחרונה, גילינו יותר מכל דבר אחר, את שלושת הגורמים 
החשובים להצלחה. בתור מתנה מהלב שלנו אליכם משווקים 

יקרים, נשתף אתכם בעקרונות אלו, קחו אותם ובנו עסק מצליח:

1. עקביות- שום דבר לא קורה כשעובדים יום כן, יום לא, יום 
למה לא... עקביות זה שם המשחק.

 2. שיטה- רק מה ששייך לשיטה מובנית ומוכחת, שניתנת 
לשכפול- מצליח.

3. ענווה- הצלחה ב-Forever לא בנויה על אגו, על הדגשת 
ה״כמה אני טוב יותר מאחרים״. 

הצלחה בנויה על יכולת להיות אתה, ויחד עם זה להכיר בכך שיש 
המון אנשים שהם יותר טובים ממך. וללמוד מהם. 

יש ב- Forever הרבה מנהיגים שמובילים קדימה בענווה, 
בדוגמה אישית, ביושר ובאהבה לזולת. 

אלו האנשים שנותנים לנו השראה כל יום, למדו מהם גם.

אני מתגוררת ביישוב עלי שבשומרון, אם 
לשישה ילדים. בעברי הייתי מורה וכעת אני 

עובדת במשרה מלאה ב-Forever וגם מנחת 
הורים.

ההצלחה שלי היא בעיניי, גם היכולת לגרום לאחרים להצליח. 
חלק מהשמחה שלי היא בהצלחה של כל הקבוצה הנהדרת שלנו, 

של כל משווק ומשווקת שמתאמצים ויוצאים מאזור הנוחות 
שלהם, שמעיזים ופורצים קדימה. זו הצלחה שבעצם מורכבת 
מפאזל של הצלחות רבות קטנות ומעוררות השראה – והדבר 

המקסים הזה נותן לי סיפוק רב כל הזמן. 

יש לי שלוש עצות חשובות ביותר למי שרוצה להצליח 
ב-Forever, והן: התמדה, התמדה, התמדה.  בחיים בכלל וב- 
Forever בפרט אני כל הזמן רואה שאלה שהתקדמו הם לאו 

דווקא אלו בעלי הכשרונות והקסם, אלא המתמידים, אלה שלא 
מתייאשים, שנצמדים למה שעובד ועושים אותו יום-יום במשך 

שנים.  ב- Forever מי שעושה כך מרוויח בענק!

החזון שלי בעז"ה הוא לגדל עוד מנהלים ולעזור לכל אחד ואחת 
בקבוצתי להציב יעדים רחוקים שמעוררים ו"מדליקים" אותו, 

ולהסתער עליהם בכל הכוח, בלי להתרגש מעיכובים שונים. לצד 
זה הייתי רוצה להמשיך את שיתופי הפעולה השונים עם מנהלים 

אחרים, ואף להרחיבם.
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אווה שבתאי

זמירה מרון

מנהלת בכירה

Senior EM ,מנהלת בכירה

 Forever .אני מאוד אוהבת לעזור לאנשים
אפשרה לי מהיום הראשון לממש אהבה זאת 
במובנים החשובים ביותר לכל אחד: בריאות 

ורווחה כלכלית. 

בתחילת דרכי כשפניתי לאנשים הקרובים אליי, רובם לא 
התייחסו ברצינות להצעות שלי ואז הבנתי שאני אוכל לחזור 
אליהם מאוחר יותר. בינתיים שכללתי את דרכי העבודה שלי 

והתמקצעתי. למדתי כיצד ליצור קשר עם אנשים חדשים בכל 

הזדמנות והזדמנויות כאלו ישנן בשפע. רק צריך להרים את 
הראש ולהסתכל מסביב...

אחת מהתובנות שלמדתי הייתה: כל אדם שאני משוחחת איתו 
אני נותנת לו כרטיס ביקור שלי וגם לוקחת ממנו מספר טלפון ו/

או כתובת דוא”ל.

היום כשאני פוגשת קרובים באירועים משפחתיים הם כבר 
ביוזמתם מנסים לבדוק ולשאול אותי האם אני עדיין ממשיכה 

ב”אלו ורה”?

”Forever IS Forever“ – והתשובה ידועה לכם

 "הנה זה קרה לי". חלום חיי התגשם למרות 
כל האתגרים שניצבו בפניי במשך השנים, ומי 

שמכיר את הסיפור האישי שלי יודע שהייתי 
צריכה להתגבר על הרבה אתגרים.

כשהצטרפתי ל-Forever לא ידעתי באמת מהי עצמתה של 
החברה. הייתי לאחר תאונת דרכים ששיתקה את התפקוד שלי 

להרבה שנים. בגלל התאונה איבדתי דירה, עסק, חסכונות, 
ומצאתי את עצמי חסרת כל. באותה תקופה כל מה שרציתי זה 
להשתקם וראיתי ב- Forever פורמט לשיקום ולא יותר. בשל 

התפקוד הירוד, הסיכום עם הרופאים שטפלו בי היה להתייחס ל- 
Forever כסוג של "תחביב".

האמת היא שלא הבנתי כל כך לקראת מה אני הולכת, אבל 
אהבתי את המוצרים. היות ורציתי שיהיה לי מלאי קטן של 
מוצרים בבית, לוויתי את כרטיס האשראי של אימי. אהבתי 

מאוד את הרעיון שאני יכולה לעבוד מתי וכמה שאני רוצה מבלי 
להיפלט מהמערכת.

תהליך השיקום שלי היה ארוך ומאתגר. נספחי הסימפטומים 
מתאונת הדרכים והקשיים לגדל ארגון של אנשים שלא באו 

מעולם העסקים החזירו אותי מידי פעם למצב של חוסר תפקוד, 
אבל Forever לעולם לא מאכזבת ומי שמתרכז בעבודה 

הנכונה, העסק שלו גדל, ולצד הצמיחה מגיעים התמריצים 

שחלקם הם נסיעות לכנסים .

הנסיעות לכנסים בחו"ל פתחו בפניי צוהר חדש - הכוח המניע 
אותי וה"למה" שלי השתנו, והיום המטרה שלי היא אחרת 

לחלוטין . בניתי ב-Forever עסק שמשתכפל וצומח והיום 
ה״למה״ שלי זה לחיות ולהמשיך להוביל את חיי למקום שחלמתי 

עליו מילדותי - "לחיות בכיף", לעבוד בנחת - בית יפה, מכונית 
יפה, נסיעות לחו"ל מתי ואיך שבא לי ממקום של רווחה כלכלית, 

ואת כל זה השגתי עם Forever. ברור מכך שהשתקמתי כלכלית 
ובריאותית.

אני מתכננת להגיע לדרגת מנהל נוסק, ולאחר מכן ליהנות 
 מפירות העסק שלי. כמובן שסביר להניח שאטייל הרבה בחו"ל, 

כי עם Forever זה אפשרי. 

במשך השנים פגשתי בכנסים בעולם הרבה אנשים שמצליחים 
ב-Forever, לכולם היו ארגונים ועסקים גדולים, לכולם הייתה 
שפה אחת של הצלחה ורוח השראה מיוחדת. כשהם עולים על 

הבמה הם מכוונים מאוד גבוה ולא מוותרים לעצמם על אי נוחות 
בשום צורה אבל בעיקר הייתה להם ענווה. זה לא בא מכלום. אם 
תקראו את הכתבות של רקס וגרג מוהן תגלו שזוהי המורשת של 

רקס. הדרך להצלחה העצומה של Forever מחברת בין נחישות 
+ פוקוס + גישה נכונה + ענווה. מי שפועל כך מנצח. 
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משימההצהרת
אנו ניצור סביבה רווחית שבה אנשים יכולים, באופן 

מכובד, להיות מה שהם רוצים להיות. היכן שהיושרה, 
האמפתיה וההנאה מנחים אותנו. ניצור ונוקיר התלהבות 

ואמונה בחברה שלנו, במוצרים שלנו ובתעשייה שלנו. 
נשאף לידע ולאיזון, ומעל לכל, ננהג באומץ בהובלת 

.Forever-החברה שלנו ובעלי העסקים ב

כעת משהצטרפת, גם לך יש את האפשרות להגיע לגדולה, לא רק 
באמצעות  התגמולים שמגיעים עם התוכנית העסקית שלנו, אלא גם 

בזכות הכישורים האישיים שתצבור לאורך הדרך. תלמד לתקשר טוב יותר. 
תלמד להוביל אחרים לחיים טובים יותר. אם תיישם את העקרונות 

שלמדת בספר זה, באופן קבוע ועקבי, אני משוכנע שתצליח כפי שרבים 
עשו זאת לפניך. לחייך הבריאים, המאושרים, והיותר מוצלחים!

עשה זאת בחיוך!

גרג מוהן
נשיא

Forever Living Products

זוהי זכות עבורנו לעזור לכל-כך הרבה אנשים להשיג 
חיים טובים יותר באמצעות עבודה קשה בבניית עסקים 

Forever-ב
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החוברת כתובה בלשון זכר אך פונה לשני המינים
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