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SİZİ NE MOTİVE 
EDER? Arabanız ister bir statü sembolü ister ailenin 

bir parçası olsun, bir sonraki maceranız için 
kendinizi mükemmel hissedin.

Binlerce kişi Forever 2 Drive Teşvik Primi 
sayesinde yeni bir araba almaya hak kazandı. 
Eğer bir sonraki kazanan siz olmak istiyorsanız, 
üst grubunuz ile iletişime geçin ve bu teşviki 
kazanmak için neler yapılması gerektiğini öğrenin.

Level 1

MOHAMMED JABBAR SHANNOON (Eylül)
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Bir başka harika yılın sonuna gelip arkadaşlarımızla 
ve ailemizle yeni yıl için bir araya geldiğimizde, 
Forever’a dair en sevdiğim şeylerden birini hatırlarım: 
Forever fırsatının dünya genelinde pek çok kişiye 
verdiği topluluk hissi ve aidiyet duygusu.

Yakınlık ve kabul edilmenin 
getirebileceği değişimi görmek güçlü 
bir şeydir. Açık ve samimi bir şekilde
olduğunuz gibi benimsenmek, 
umutlarınız ve istekleriniz üzerinde 
büyük bir etkiye sahip olabilir ve bir
insanın hayatının gidişatını tamamen 
değiştirebilir. Forever fırsatı dünya 
genelinde pek çok kişiye bunu
sağladığı için inanılmaz derece gurur 
duyuyorum.

Ancak Forever’da deneyimlediğimiz 
birliktelik, sadece bir duygu değil.
Dünyanın dört bir yanında 
FBO’larımızın ve müşterilerimizin bir 
araya gelip birbiriyle iletişim 
kurabileceği ofislere sahip olduğumuz
için çok şanslıyız. Ofislerimiz 
fikirlerinizi paylaşabileceğiniz ve yeni 

arkadaşlıklar kurabileceğiniz yerlerdir. 
Bu ofisler sizi daima sıcak bir şekilde 
karşılar, size hem bir topluluğun 
parçası hem de global bir ailenin 
önemli bir parçası olduğunuzu 
hatırlatırlar.

İster tuğla ve harçtan yapılmış bir şey 
olsun, ister bir kişiden diğerine 
paylaşılan bir fikir olsun, ofis 
binalarımız tutkulu insanlar bir arada 
çalıştığında ortaya çıkarılması 
mümkün olanın fiziksel temsilidir. 
Genel Merkezde her bir Forever 
ülkesinin bayrakları ile temsil edildiği 
Bayraklar Salonu’nda yürürken, bu 
ofislerin her birini ve buraları 
doldurmamıza yardımcı olan sizleri 
hatırlıyorum.

Dünya genelinde bulunan Forever 
ofislerimizden birini ziyaret 
ettiğinizde, oranın özel bir yer 
olmasında oynadığınız rol için 
kendinizle gurur duyduğunuzu 

umuyorum. İster deneyimli bir FBO 
olun isterse işe yeni başlamış biri, bu 
aile ve bu topluluk için önemli bir şeye 
katkıda bulunuyorsunuz. Burada bir 
yeriniz var ve daima olacak.

Forever Ailesi olarak birlikte inşa 
ettiğimiz her şey ile çok gurur 
duyuyorum. Yeni yıl için aynı yerde 
olmasak bile, dünyanın her yerinde 
kurduğumuz bağlar sayesinde 
birlikteyiz. Umarım arkadaşlarınız ve
sevdiklerinizle geçirdiğiniz her 
dakikadan keyif alırsınız. Yeni yılınız 
kutlu olsun. 2020 yılının her birimizin
hayatına getireceği güzel şeyler için 
çok heyecanlıyım.
 
Daima Sizlerle

Rex Maughan
CEO

YENİ YIL İÇİN AYNI YERDE 
OLMASAK BİLE, DÜNYANIN HER 
YERİNDE KURDUĞUMUZ BAĞLAR 
SAYESİNDE BİRLİKTEYİZ.

Forever’daher zaman
bir yeriniz
olacak
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Büyük hedefler belirlemenin daima bir heyecan ve 
korku karışımı ile birlikte anıldığı görülmüştür. 
Hedeflerimize ulaşmanın hayatlarımızı ve 
çevremizdekilerin hayatlarını daha iyi hale getirme 
açısından neler getireceği üzerine düşünmek 
heyecan verici. Korku, kendimize “Hedefimi çok mu 
yüksek tuttum?” veya “Ya başaramazsam, ne olur?” 
gibi sorular sorduğumuz zamanlarda ortaya çıkar.

Bildiğiniz gibi her yıl Forever’da pek 
çok büyük hedefimiz olur; ancak 
özellikle bir tanesi vardı ki benim için 
çok önemliydi. Forever’ın yolu birkaç 
yıl önce Rise Against Hunger adlı bir 
yardım kuruluşu ile kesişti. Kâr amacı 
gütmeyen bu kuruluş, dünyanın dört 
bir yanında açlık sıkıntısı çeken 
çocuklar ve aileler için inanılmaz işler 
yapıyordu; ancak milyonlarca insan 
sağlıklı bir hayat sürmek için hala 
yeterli gıda alamıyordu. Bu büyük 
organizasyonun sağladığı gıda 
yardımının hayatları nasıl 
değiştirdiğini ve çocuklara ve topluma 
nasıl umut getirdiğini ilk elden 
gördüğümüzde, Forever’ın bunun bir 
parçası olması gerektiğini anladık. 
Rise Against Hunger ile ilk gıda 
paketlerimizi 2014 yılında hazırladık 
ve birkaç yıl içinde 2 milyondan fazla 
gıda paketi hazırlamış olduk. Ancak 
daha fazlasını yapmamız gerektiğini 
biliyorduk. Bu nedenle Forever 
2017’nin sonunda, 2020 yılına kadar 
Rise Against Hunger için 5 milyon
gıda paketi hazırlamayı kendine hedef 
olarak belirledi.

Forever olarak büyük hedefler 
belirlemekten asla çekinmedik; ancak 
bu hedef özellikle iddialı ve kabul 
etmeliyim ki biraz korkutucuydu. Pek 
çok şey doğru bir şekilde bir araya 
gelmeliydi ve milyonlarca insana gıda 
yardımı yapabilme hayalini gerçeğe 
dönüştürmemiz için dünyanın dört bir 
yanında bulunan Forever Ailemizin 
tümünün çok büyük desteğine 
ihtiyacımız vardı.

Bu hedefi gerçekleştirememe 
endişem, birçok kişinin gıda 
paketleme etkinliklerinin bir parçası 
olup hem zaman ayırdığını hem de 
para bağışında bulunduğunu görünce 
çabucak ortadan kalktı. 40 yıldan 
fazla bir zamandır Forever Ailemizi 
tanımlayan bir kararlılıkla küresel 
ölçekte bir araya geldik.

Cömertliğiniz ve bağlılığınız 
sayesinde, 5 milyon gıda paketi 
hazırlama hedefimize ulaştığımızı ve 
bu süreçte birçok hayatı 
değiştirdiğimizi duyurmaktan büyük 
gurur duyuyorum. Bugün sizin 

çabalarınız sayesinde, bir sonraki 
öğün yiyecekleri yemeğin nereden 
geleceğini düşünmek zorunda 
olmadan uyanan pek çok çocuk var.

Umarım dünya çapında milyonlarca 
insanın beslenmesinde oynadığınız 
rol nedeniyle kendinizle gurur 
duyuyorsunuzdur. Bu yeni yılda 
cömertliğinizin hayatları nasıl 
değiştiriyor olduğu üzerine 
derinlemesine düşüneceksiniz. 2019 
yılında birlikte başardığımız inanılmaz 
şeyleri hatırladığınızda, önümüzdeki 
heyecan verici yıl için yenilenmiş bir 
amaç ve kararlılıkla kendi hedeflerinizi 
belirleyeceğinizi biliyorum.

Gülümsemeye Devam Edin,

Gregg Maughan 
Yönetim Kurulu Başkanı

o kadarbüyük olursa,
etkisi de

büyük olur
Hedef ne kadar
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En başarılı 20 FBO
Temmuz - Ağustos - Eylül Kazanç

4321

ANAS ZYAD SALMAN MERYEM, SELİM ÖZTEKİN ERCAN DOĞAN GÜLPERİ DAŞDEMİR

8765

MURAT, NAZİRE ÖRGÜN SONGÜL EFE NURCAN, MUSA METİN SEVİNÇ BAŞAYVAZ

1211109

BETÜL GÜL AYŞE NUR ŞANŞALI NİYAZİ KORKMAZ KHALED NASOUTI

16151413

EMRULLAH, LİDİA YİĞİT KADİR, NURTEN KOCATÜRK AVŞAR ÖZTEKİN ÖMÜR, SERPİL YILMAZ

20191817

ZEHRA İLTER EYÜP, NAZİFE DİRİLEN GÖNÜL, GIYASETTİN GÜVENER AYŞE KAYA
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HİLTON OTEL / İZMİR

102. SUCCESS
DAY 20 EKİM 2019
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HİLTON OTEL / İZMİR

102. SUCCESS
DAY 20 EKİM 2019
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İSTİKRARLI 
ÇALIŞMAK
Eagle Manager olmak tamamen hedef 
belirlemeye, çok çalışmaya ve başarılı 
sonuçlar elde etmeye dayanır.

Konsantrasyonunuzu bozmayın ve gelecek 
yıl Bahamas veya Pattaya'da yapılacak olan 
Eagle Manager Retreat'te diğer üstün başarılı 
kişilerin arasına katılma fırsatını kazanın!
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Eagle Manager 2019 / Dallas
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Günlük protein shake’inize yaşam tarzınıza ve spor hedeflerinize göre 
kişiselleştirilmiş ekstra bir besin enerjisi ekleyerek onu bir üste seviyeye 
taşıyın. 300 ml yağsız süt veya bunun yerine badem, hindistancevizi veya 
soya sütü gibi favori alternatifinizle karıştırılan bir ölçek çikolata veya vanilya 
aromalı Forever Lite Ultr® ile başlayın. Bu lezzetli shake karışımı, esansiyel 
ve esansiyel olmayan ve dallı zincirli amino asitler de dahil olmak üzere 18 
amino asit ile birlikte 17 gram bitki bazlı protein içerir.

Yağsız sütle karıştırılan Forever Lite Ultr® size 5,3 gram 
dallı zincirli amino asit sunar.

Ardından shake’inize istediğiniz desteği vermek için 
aşağıda yer alan seçeneklerden birini tercih edin.

GÜNLÜK PROTEİN ALIMINIZI DESTEKLEYİN

Sezonun

SPORUNUZA GÜÇ KATIN  
Spor öncesi enerji için mükemmel olan ARGI+®, ana 
organlara kan akışını arttıran ve hücresel işlevi destekleyen 
mucize molekül nitrik oksidin vücut içinde üretilmesine 
yardımcı güçlü bir amino asit olan L-Arginine ile ilgili 
günlük ihtiyacı karşılar. Günlük protein alımınıza bir paket 
ARGI+® eklemek, size ARGI+®’ın tüm avantajlarının 
yanı sıra çikolatalı veya vanilyalı Forever Lite Ultr®’yı 
tamamlayan bir meyve aroması sunar.

SAĞLIKLI YAŞAMI DESTEKLEYİN  
Hücrelerin temel işleyişini desteklediği bilinen B vitaminleri, 
bitkisel özler, folik asit ve koenzim Q10
karışımına sahip Forever NutraQ10™ ile kalp damar 
fonksiyonunuzu destekleyin. CoQ10 içeren Forever 
NutraQ10™ hafif meyve ve narenciye lezzetine katkıda 
bulunacaktır.

Shake'i
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Forever Lite Ultr® Vanilla | Ürün Kodu 470 
Forever Lite Ultr® Chocolate | Ürün Kodu 471
Forever NutraQ10™ | Ürün Kodu 312
ARGI+® | Ürün Kodu 473
Forever Fiber® | Ürün Kodu 464 

FIBER’I UNUTMAYIN 
Forever Fiber® beslenmenizde yeterli miktarda lif 
aldığınızdan emin olmanın kolay yoludur. Bir paketi,
2 dilim tam buğday ekmeği ile aynı miktarda lif içerir.
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Forever’ın tarlalarından birinde sonsuz gibi görünen 

Aloe birine bakmak ve şirketin 41 yıldan fazla bir 

süredir her bitkinin özenle yetiştirildiği ve elle 

toplandığı aynı yöntemi kullanarak Aloe Vera 

yapraklarını nasıl dikmeyi, büyütmeyi ve hasat etmeyi 

başardığını merak etmek kolaydır.

Bitkileri daha hızlı hasat etmek için otomatik makineler 

kullanmak ve insan gücüne daha az yer vermek daha 

kolay ve daha kârlı olabilir. Ancak ilerleme olarak 

gizlenmiş bu kestirme yol, beraberinde gerçek bir 

maliyet ortaya çıkarır. Bu yol, bitkinin büyük bir kısmını 

parçalayıp tahrip eder, çevresel hasara ve sıradan bir 

nihai ürünün ortaya çıkmasına sebep olur.

Sürekli gelişen ve değişen dünyanın gerisinde 
kalmadan köklere sadık kalabilme konusunda 
söylenmesi gereken pek çok şey var. Forever Living 
41 yıl boyunca doğru gelenek ve yenilik dengesiyle 
çalışarak dünyanın en önemli Aloe Vera ürünleri 
üreticisi haline gelmiştir.

Gelen Tazelik
Tarlalarımızdan

Korumaya değer bir gelenek
Rex Maughan Forever Living Products’ı kurduğunda, 

bir şirketten çok daha fazlasını inşa etmek istedi.

Dillerin veya sınırların ötesine geçen türden bağlar 

kurmak ve bir şeyleri doğru şekilde yapmanın

ortak yararı ile insanları bir araya getirmek istedi.

Forever’ın Aloe tarlalarında bir şeyleri doğru şekilde 

yapmak, onu elle yapmak anlamına gelir. Aloe Vera 

yapraklarını toplayan kadınlar ve erkekler erkenden 

uyanır, en yüksek olgunluğa ve besin içeriğine ulaşmış 

olan yaprakları dikkatli bir şekilde seçerler. 
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HASAT ZAMANI GELDİĞİNDE EN İYİSİNİ 
BİLENLER, HER MEVSİM BİTKİYİ EKEN, 
ONU YETİŞTİREN VE ONUN BAKIMI İLE 
MEŞGUL OLANLARDIR.

Mükemmel yaprakları seçmek söz konusu olduğunda, insan dokunuşunun 

yerini tutacak hiçbir şey yoktur. Hasat zamanı geldiğinde en iyisini bilenler, her 

mevsim bitkiyi eken, onu yetiştiren ve onun bakımı ile meşgul olanlardır. Hangi 

yaprakların hasat edilmeye hazır hangilerinin biraz daha zamana ihtiyacı 

olduğunu belirleme konusunda yaprağın rengini, boyutunu ve ona 

dokunduklarında nasıl hissettirdiğini dikkate alırlar.

Olgun dış yapraklar iç yaprakların büyümeye devam etmesini sağlamak için 

dikkatli bir şekilde bitkiden ayrılır. Yaprağın olgunlaşması yaklaşık bir yıl alır ve 

bakımı uygun şekilde yapıldığında tek bir bitki uzun yıllar yaprak üretmeye 

devam edebilir. Yapraklar toplandıktan sonra tesiste yapılacak ilk tur işlem için 

bir römork üzerine yüklenirler.
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Faaliyette yenilik

Aloe yaprağı bitkiden ayrılır ayrılmaz, Aloe'nin işleme 
ve üretim sürecince yüksek besin içeriğini 
sürdürmesini sağlamada zaman çok önemli bir rol 
oynar. Hasattan sonra bir sonraki durak, en yüksek 
miktarda saf iç yaprak jeli elde etmek için her bir 
yaprağın elle kesilerek kabuğundan ayrıldığı tesistir.
İç yaprak jelin kabuktan ayrılma işlemi, hız ve 
hassasiyetin bir arada olmasını gerektiren yumuşak 
ve akıcı vuruşlarla yapılır.

Jel denetimden geçtikten sonra, kötü bakterileri 
güvenli bir şekilde azaltıp koruyucu madde ekleme 
ihtiyacını ortadan kaldırırken iç yaprak Aloe Vera’nın 
yararlarını ve tazeliğini muhafaza etmek için yüksek 
ısıda hızla ısıtma yöntemi kullanılan aseptik işleme 
tabi tutulur.

Bu işlemin, Aloe’nin doğal vitamin içeriğini %300 
daha fazla koruduğu gösterilmiştir. Forever’ın Aloe’si 
en yüksek besin seviyesinin korunmasını sağlamak 
için hasat edildikten sonra 6 saat içinde hızlıca 
işlenir. 

Forever Aloe Vera Gel® | Ürün Kodu 15
Forever Aloe Berry Nectar® | Ürün Kodu 34
Forever Aloe Bits n’Peaches® | Ürün Kodu 77

Forever Aloe Vera Gel®’in %99,7 saf 
Aloe iç yaprak jeli ile doğadakine en 
yakın alabileceğiniz ürün olduğunu 
biliyor muydunuz? Diğer popüler 
formüller olan Forever Aloe Berry 
Nectar® ve Forever Aloe Peaches® 
saf Aloe Vera’nın yararlarını, 
antioksidanlar ve lezzetli meyve 
aromaları ile bir araya getirir.

Biliyor  
 muydunuz?
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BU, ŞİMDİYE KADAR EDİNDİĞİM EN 
İYİ İŞ DENEYİMİ OLDU. BURADA 
UZUN SÜRE ÇALIŞMAYI UMUYORUM.

•  Güneş enerjili pompaların ve damla sulama 
sistemlerinin kullanılması, Forever'ın su kullanımını 
%90 oranında azaltmasına olanak sağlamıştır.

•  Aloe yapraklarının kabukları bitkileri gübrelemek 
için toprağa geri döndürülürken, su tarlalarda 
kullanılmak üzere değerlendirilir.

•  Her yıl Forever’ın sahip olduğu 50 milyon bitki, dünyadaki yüz 
milyonlarca ton karbondioksiti temizlemeye yardımcı oluyor.

•  Forever’ın en önemli ürünleri olan Aloe Vera jel içecekler 
%100 geri dönüştürülebilir Tetra Pak kutuları kullanılarak 
paketlenir. Bu paketler nakliye için düz bir şekilde dizilerek 
yüklenir, bu sayede bir defada daha fazla ürün taşınması 
sağlanarak Forever’ın karbon ayak izi büyük ölçüde azaltılır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE ODAKLANMAK
Forever’ın çevreye bağlılığı, üretimin her aşamasında görünür.

işimiz için çalışanlar 

Doğru işleme yatırım yapmak, 
beraberinde doğru insanlara yatırım 
yapmadığınız sürece işe yaramaz. Bu 
nedenle Forever, Dominik 
Cumhuriyeti’ndeki çalışanlarına aynı 
bölgedeki diğer şirketlere göre %40 
ila %50 daha yüksek maaş 
ödemektedir. Tarlalarda ve işlem 
tesislerinde çalışanlar, her gün ortaya 
koydukları işin kalitesinin tüm 
dünyadaki insanların güvendiği 
Forever ürünlerini yaratmada önemli 
olduğunu bilirler.

Miguel Silverio ve Alejandro 
Rodriguez 18 yıldır Aloe tarlalarında 
çalışıyor. Her ikisi de yıllardır ürünlerin 
bakımıyla bizzat meşgul oldukları için 
paha biçilmez bilgiler edindiler. 
Şirketle uzun zamandır çalışıyor 
olmaları, yaptıkları işten duydukları 

gururun ve Forever Ailesi’nin çok 
önemli bir parçası olduklarını 
bilmelerinin sonucudur.

Miguel, “Harika insanların oluşturduğu 
bu grubun üyesi olmayı seviyorum.” 
dedi.

Rafaelina Taveras da kendisini bu 
ailenin bir parçası olarak 
adlandırmaktan gurur duyuyor. 3 
çocuk annesi olan Rafaelina, hasat 
edilen Aloe’nin saf, taze ve besin 
maddelerince zengin olduğundan 
emin olmak adına 16 yıldır Forever’ın 
bünyesinde kalite güvence uzmanı 
olarak çalışıyor.

Rafaelina, “Tipik olarak, pH ve 
mikrobiyoloji için işlediğimiz ve test 
ettiğimiz her parti için örnekler 
alıyorum.” dedi ve “Bu daima kaliteli 
ürün sunmamızı sağlar.” şeklinde 
sözlerine devam etti.

Depo asistanı Ruddy Reyes 
malzemeleri stokta tutma ve organize 
etme rolü ile herkesin işini yapmak 
için ihtiyaç duyduğu araçlara sahip 
olmasını sağladığını bilmenin 
gururunu yaşıyor. 16 yıldır Forever 
Ailesi’nin bir parçası olarak çalışıyor 
ve 2 çocuk yetiştiriyor.

Rudy, “Bu, şimdiye kadar edindiğim 
en iyi iş deneyimi oldu.” dedi ve 
“Burada uzun süre çalışmayı 
umuyorum.” diye ekledi.

Sürecin her noktasında, yıllardır 
Forever'da çalışan ve her ürünün 
kalitesine ve saflığına yatırım yapmaya 
devam eden insanların hikâyelerini 
bulacaksınız. Onlar için bu, bir işten 
çok daha fazlasıdır. Dünyanın her 
yerinden birçok insana fırsat sunan bu 
bitkilere, birbirlerine ve ürünlere olan 
bağları güçlüdür.
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Miriam Silva:
ezber bozmak
Miriam Silva babasını obeziteye bağlı önlenebilir bir 
hastalık nedeniyle kaybettiğinde, bu durum onun 
kendi yaşamı ile ilgili bazı acı gerçekleri görmesini 
sağladı. Eğer hayatında bir şeyler değişmezse, aynı 
şeyin kendisinin de başına gelebileceğinin 
farkındaydı. Miriam’ın 2 kızı var ve onların kendisini 
aynı sona doğru yaklaşırken izlemek zorunda 
kalmaları düşüncesine dayanamadı.

DÜRÜST OLMAK 
GEREKİRSE, KİLO 
NEDENİYLE SAĞLIK 
PROBLEMİ YAŞAYAN 
BİRİ OLDUĞUMU 
BİLMİYORDUM. 
SANIRIM İNKAR 
ETMENİN BİZE 
YAPTIĞI ŞEY BU.

“Yaptığı seçimler yüzünden babamın 
yavaş yavaş yok olmasını izledim. O 
öldükten sonra, sağlığına öncelik 
vermediği için ona ve aynı yolda 
ilerlediğim için ise kendime 
kızgındım.” diyerek o günleri hatırladı.

Bu, Güney Teksas’ta pek çok insanın 
ortak hikâyesidir. %30’un üzerinde 
obezite oranı ile Halk Sağlığı 
Geliştirme Enstitüsü obezite ve 
diyabeti bölgedeki en büyük sağlık 
tehdidi olarak kaydetti.

Sahip olduğu genetik ve gelişen 
yemek kültürü, bundan kurtulmak için 
her zamankinden daha kararlı olan 
Miriam’ın bu demografinin bir parçası 
olmasına yardımcı oldu.

Babasının ölümü hala hafızasında 
tazeyken, Miriam hayatını değiştirmek 
için ihtiyaç duyacağı araçları ve ilham 
kaynağını bulmak için tanıdık bir 

yerden yardım istedi: Forever Living. 
Annesi uzun zamandır Forever 
Business Owner’dı ve şirketin ailesinin 
finansal durumu üzerine yaşam 
değiştiren etkisine birebir tanıklık 
ederek büyüdü. Miriam, Forever 
Business Owner olup bu durumu bir 
aile geleneğine dönüştürdü.

“Annem Forever işine başlamadan 
önce göçmen çiftlik işçileriydik. 
Forever aileme dünyayı gösterdi. 
Forever bir Amerikan rüyasıdır.” dedi.

Miriam, Forever'ın ailesine getirdiği 
maddi kazançtan çok daha anlamlı bir 
şekilde onun hayatını 
değiştirebileceğinden kuşku 
duymuyordu. Forever onun çok uzun 
zamandır içinde yaşadığı halinden

memnun olma ve inkâr etme 
hapishanesinden kaçmasına yardımcı 
olabilirdi. Forever’ı başkaları ile 

paylaşıyordu ancak kendisi daha iyi 
bir yaşam için şirketin sunduklarından 
yararlanma konusunda zorlandı ve 
bunun değişmesi gerekiyordu.

Miriam, “Hiçbir zaman sağlığıma 
dikkat etmedim.” diye itirafta bulundu. 
“Dürüst olmak gerekirse, kilo 
nedeniyle sağlık problemi yaşayan biri 
olduğumu bilmiyordum. Sanırım inkâr 
etmenin bize yaptığı şey bu. Nefes 
nefese kalmadan merdivenleri 
çıkamıyordum, ayakkabı bağcıklarımı 
bağlayamıyordum, aralarda mola 
vermeden basit ev işlerini 
yapamıyordum. Kızlarıma ayak 
uydurmam imkânsızdı. Hayatı bir 
seyirci gibi yaşıyordum. Yaklaşık 1 yıl 
önce, eşim istirahat halinde kalp 
atışlarımı kontrol etti ve kalp atış hızım 
100’e yakındı.” diye ekledi.
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Aktif bir yaşam tarzını sürdürmesi için vücuda temel besin 
maddeleri sağlayan bir beslenme programı olan Clean 9 ile 
başarılı sonuçlar elde eden kişiler tanıyordu. Miriam hiçbir 
zaman tam olarak uygulayamadığı bu programı geçmişte 
denemişti. Ancak bu, babasını kaybetmeden önceydi.

Miriam bu defa Clean 9 programını tamamlayacağından 
emindi. Bunu kendisine, ailesine ve babasının anısına 
borçluydu. Aynı zamanda neyi başarabileceğini görmek 
için kendine bir fırsat tanıdı ve içinde serbest bırakılmaya 
hazır uykuda bekleyen gücü keşfetti.

“Kendime inanmak için kendime izin verdim. 9 günün 
sonunda kendimi görebiliyordum. Kararlı ve azimli 
hissettim.” dedi.

Bu defa Miriam sadece Clean 9 programını bitirmedi, onu 
ezdi geçti.

Miriam o günleri “Bu 9 gün boyunca enine boyuna 
düşündüm, yaşadığım hayatı ve yaşamaya karar verdiğim 
hayatı görselleştirdim. Sadece 9 gün sonra sonuçları 
görebiliyor ve hissedebiliyordum. Hayatımı geri almaya 
başladığımı hissettim.” diye hatırladı.

Miriam bu işi burada bırakmadı. Clean 9 programını 
tamamlamak için kendine söz verdikten sonra, F15® 
programına geçti. 15 günlük giriş niteliğindeki spor ve 
beslenme programı Miriam’ın kilo vermesine ve daha iyi 
hissetmesine yardımcı oldu. Enerjisinin artmasına katkıda 
bulundu. Günlük işler daha kolay hale geldi. Nihai hedefine 

SADECE 9 GÜN SONRA SONUÇLARI
GÖREBİLİYOR VE HİSSEDEBİLİYORDUM.
HAYATIMI GERİ ALMAYA BAŞLADIĞIMI 
HİSSETTİM.

ulaşmak için hala yapması gereken pek çok şey olduğunu 
biliyor ancak mevcut kaydettiği ilerlemeyi bir gösterge 
olarak aldığında, hedefine ulaşacağına dair kuşku 
duymuyor.

“Yaşam tarzım değişiyor ancak 36 yıllık sağlıksız 
alışkanlıklar bir gecede son bulmuyor. Sabrediyorum. Her 
anın, her küçük zaferin tadını çıkarıyorum. Eşim geçenlerde 
istirahat halinde kalp atışlarımı kontrol etti ve kalp atış hızım 
56 idi!” dedi.

Görünüşe göre 2020 yılı, Miriam’ın hayatını değiştirecek bir 
yıl olacak ve Şubat ayının sonuna kadar toplamda 32 kilo 
verme hedefiyle bu durumu en iyi şekilde değerlendirmeyi 
planlıyor.

Miriam babasının gurur duyacağı bir şeyi başarırken, ailesi 
ve toplum için önemli bir örnek olup bu trajediden güçlü bir 
şekilde çıkmayı başardı.

MIRIAM F15® PROGRAMINA 
GEÇTİ. 15 GÜNLÜK GİRİŞ 
NİTELİĞİNDEKİ SPOR VE 
BESLENME PROGRAMI MIRIAM’IN 
KİLO VERMESİNE VE DAHA İYİ 
HİSSETMESİNE YARDIMCI OLDU.

F15® Beginner Ultr Chocolate Pouch | Ürün Kodu 529
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Emma Spruell kendini 
yaşadığı şehre yakın 
hissetmekle kalmıyor, o bu 
şehrin bir parçası. Sadece 
bir sınıf ortamından 
edinilen değil, keyifli ve loş 
bir restoranın çatısı altında
gerçekleşen tartışma ve 
sohbetlerden edinilen bir 
tür bilgeliğe sahip. 

Emma Liverpool şehrinde yaşıyor. 
Burası Birleşik Krallık’taki en büyük 5. 
büyükşehir olmasına rağmen şehrin 
kültürel katkıları dünyanın her 
köşesine ulaşmıştır. Liverpool sayısız 
oyuncu, sanatçı, komedyen, yazar, 
sporcu ve tabii ki Beatles'ı yetiştiren 
şehirdir.

Emma, “Liverpool’da büyüdüğüm için 
çok mutluyum. Burada insanların içi 
dışı bir ve benim yaptığım da tam 
olarak bu. Ne görüyorsan, onu 
alırsın.” dedi.

Emma yön değiştirmenin ve girişimci 
olmayı denemenin zamanı geldiğini 

LIVERPOOL’DA 
BÜYÜDÜĞÜM İÇİN ÇOK 
MUTLUYUM. BURADA 
İNSANLARIN İÇİ DIŞI BİR 
VE BENİM YAPTIĞIM DA 
TAM OLARAK BU. NE 
GÖRÜYORSAN, ONU 
ALIRSIN.

Emma Spruell:
kendi koşullarına göre bir gelecek kurmak

hissetmeye başladığı 2016 yılında 
öğretmen olarak çalışıyordu. Eğitimde 
kariyer yapmak için çok çalışması 
gerektiğinden en önemli işi olarak 
gördüğü 3 kızını büyütme işine 
yeterince zaman ayıramıyordu.

Emma yeni fırsatını nerede 
arayacağını biliyordu. Bir müşteri 
olarak Forever Living Products 
ürünleri kullanıcısıydı ve Forever 
Business Owner olmak için doğru 
zamanın geldiğini düşünüyordu. İşine 
özlemini çektiği özgürlüğü sağlamaya 
yardımcı olacak bir rota belirleyerek, 
Forever’a katıldı ve İş Planını dikkatli 
bir şekilde inceledi.

İlk yıl için hedefi, belirli koşulları yerine 
getiren Forever Business Ownerlara 
dünyanın özel bir yerinde düzenlenen 
organizasyona katılma imkânı sunan 
Eagle Manager adlı bir teşvik 
programına hak kazanmaktı.

Eagle olmak ilk yıl için çok kolay bir 
hedef değildi ancak yol Emma için 
özel olarak tasarlanmış gibi 
görünüyordu. Azmi, günlük yaşamın 
sorumluluklarıyla uğraşırken bile 
hedefine odaklanıp devam etmesini 

sağladı. İşi başkalarına sunmak da 
kolay oldu; üniversite yıllarında bar 
arkasında çalışarak geçirdiği süre 
Emma’nın doğal bir konuşmacı olarak 
becerilerini geliştirmişti.

Başka bir avantajı daha vardı. Bir 
Forever müşterisi olarak Emma, 
Forever ürünlerinin yararlarını ve 
kalitesini iyi biliyordu, bu nedenle işe 
başlarken kendini her açıdan şanslı 
hissetti.
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Emma, Forever ürünlerine duyduğu 
sevgiyi Eagle olma hedefini düşünerek 
konuştuğu herkesle paylaştı. Bu 
noktaya ulaşmak onun için 
kazanacağı paradan veya dünyayı 
dolaşma fırsatından daha öte bir 
anlam taşıyordu. Eagle olmak 
Emma’nın çocuklarıyla daha fazla 
vakit geçirmesine, yeri doldurulamaz 
ve kısa süren anlardan bir anne olarak 
en iyi şekilde yararlanmasına fırsat 
tanıyacaktı.

Ancak başarı asla kendi kendine 
gerçekleşmiyordu. Emma, güvenilir 
bir müşteri tabanı geliştirmek ve 
Forever iş fırsatını daha fazla insana 
sunmak için çok çalışıyordu. 
Planladığı kadar olmasa da ilerleme 
kaydediyordu. Diğer pek çok girişimci 
gibi Emma da ilk yılın istikrarsız 
ortamının iş konusunda en çetin 
zorlukları ve en önemli dersleri 
beraberinde getirdiğini biliyordu.

Eagle Manager’a hak kazanım süreci 
sona yaklaştıkça Emma, koşulları 
zamanında tamamlayıp 
kazanamayacağını anladı. Eagle 
olmak için tutkuyla çalıştı ve 
kazanmaya çok yaklaştı ama 
tamamlayamadı.

Birçok insanın vazgeçtiği nokta, 
yaptıkları çalışmaları düşündükleri ve 
buna değip değmediğini merak 
ettikleri andır. Bu anlar sırasında bir 
hedefin eksik kalması başarısızlık gibi 
hissedilebilir ve kazanmaya bu kadar 
yaklaşmışken kaybetmenin verdiği 
hayal kırıklığı büyük resmi görmeyi 
engelleyebilir. Birçok girişimci, ilk yıl 
umdukları gibi gitmediğinde pes 
ediyor.

Ancak Emma asla pes eden biri 
olmadı. Bu durum, onun içinde 
barındırdığı Liverpool’dan 
kaynaklanıyor. Forever’ı arkadaşları ve 
çevresindeki insanlarla paylaşmak, bu 
bağları daha da güçlendirdi ve 
başkalarının bu fırsattan yarar 
sağladığını görmek Emma’yı 
gururlandırdı. Forever’dan 
vazgeçmek, takımı olan Liverpool 
Futbol Kulübü’nden vazgeçmek gibi 
olacaktı. Bu, bir seçenek değildi. Bu 
kadar yaklaşıp kazanamamaktan 
dolayı hayal kırıklığına uğramasına 
rağmen Emma bir sonraki yıl Eagle 
olmak için kendini harika bir yere 
konumlandırdı ve hedefine ulaşmak 
için neleri değiştirmesi gerektiğini 
biliyordu.

Bu başarısızlıktan edindiği ders, 
sonuç olarak Emma’nın işinin 
gidişatını değiştirdi. Çabalarının daha 
fazla üzerinde durmaya ve onun 
tutkusunu paylaşan, kendilerine ve 
iş fırsatına inanan başka Forever 
Business Ownerlar yetiştirmeye 
odaklandı. Emma sadece bir sonraki 
yıl Eagle’a hak kazanmakla kalmadı, 
hemen ardından Eagle’a tekrar hak 
kazandı ve başkalarının da aynısını 

DÜRÜST OLMAK 
GEREKİRSE EAGLE 
MANAGER’I 
KAZANAMAMIŞ OLMAK
BAŞIMA GELEBİLECEK
EN İYİ ŞEYDİ. BİR LİDER 
OLARAK BENİ DEĞİŞTİRDİ 
VE İŞİMİN GİDİŞATINI 
DEĞİŞTİRDİ.

yapmasına yardımcı oldu. Şimdi, 
hiçbir yavaşlama belirtisi olmadan 
ve hiç olmadığı kadar güçlü bir 
performans ile 2020 yılına doğru yol 
alıyor.

 Forever Ocak 2020     25



Infinite By Forever™ Advanced Skincare | Ürün Kodu 444
Sonya™ daily skincare system | Ürün Kodu 609
Targeted Skincare: awakening eye cream | Ürün Kodu 561, protecting day lotion | Ürün Kodu 557, smoothing exfoliator | 
Ürün Kodu 559, balancing toner | Ürün Kodu 560, aloe activator | Ürün Kodu 612, aloe bio-cellulose mask | Ürün Kodu 616

Forever’ın cilt bakımı ürünleri her zaman temel bir 
içerik maddesi ile başlar: tarlalarımızdan gelen
saf iç yaprak Aloe Vera. Buna ek olarak, Aloe’nin pek 
çok yararını tamamlamak ve arttırmak için
diğer doğal ve bilimsel olarak geliştirilmiş içerik 
maddelerinin kombinasyonunu kullanıyoruz.
 

Sonuç, yaşlanma etkilerini geciktirmeden cildi beslemeye 
ve daha fazlasına kadar hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı 
olmak için tasarlanmış cilt bakımı ürünleri koleksiyonudur. 
Üretim sürecimiz müşterilerimize güvenli, etkili ve uzun 
ömürlü tutarlı sonuçlar elde edeceklerini bilmelerinden
kaynaklanan bir iç rahatlığı verir.

Yaşlanma sürecinde: Infinite by Forever™ yeni nesil doğa 
ve bilim kombinasyonu ile içten dışa yaş almaya odaklanır. 
Uzmanlarımız bu ürün grubunu ortaya çıkarma sürecinde, 
sadece Aloe’yi tamamlamakla kalmayıp aynı zamanda onun 
yararlarını arttıracak olan peptitleri, doğal mineralleri, 
bitkileri, çöl bitkilerini ve cilt bilimindeki en son yenilikleri 
arayıp buldu. Klinik olarak çalışılan içerik maddeleri, cildi 
pürüzsüzleştirmek ve güzelliğini içten dışa desteklemek için 
doğa ile uyum içinde çalışır.

Kaygı alanları: Günlük cilt bakımınıza ince bir ayar yapmak 
için belirli cilt kaygılarını hedef almak istiyorsanız, Forever’ın 
targeted skincare ürünleri sizin için iyi bir seçenektir. Bu 
özel ürünler her konuda size destek olabilir. Hedeflenmiş bir 
yaklaşım izleyerek ürünleri kişiselleştirip ihtiyaca göre 
düzenleyerek günlük bakımınızı daha güçlü hale 
getirebilirsiniz.

Karma cilt: Bazen kuru, bazen yağlı olan karma cilt 
“normal” olarak da adlandırılır. Sonya™ daily skincare 
system karma cilt için geliştirilmiş bir ürün grubudur. Jel 
bazlı formüller, iyi ve göz alıcı bir cilt için güçlü 
nemlendirmeyi ve besin maddelerini dengelemek üzere 
Aloe’nin yararlarının cildin derinliklerine nüfuz etmesine 
yardımcı olur.

Cilt bakımı hedefleriniz  
nelerdir?
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Dijital çağ için besin 
tamamlayıcısı.

Forever® Forever iVSN™ modern 
dünya için geliştirilmiş bir besin 

tamamlayıcısıdır. Klinik olarak üzerinde 
çalışılmış Lutemax® Karotenoidlerin, 

vitaminlerin ve antioksidanların yenilikçi 
karışımı, sunduğu geniş kapsamlı destek 

ile katkıda bulunur.

çok önemliGözleriniz

Forever® Forever iVSN™ | Ürün Kodu 624
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Herkese merhaba, Forever Living ile 2014 yılı Kasım ayında tanıştım. Eğitime 
katıldım sonrasında firmaya ve ürünlere güvenerek kararımı verdim. O dönemde 
haftanın 7 günü ev işlerine gidiyordum ve tekrar ev işlerine gitmemeliyim diye 
karar alarak Forever Living’e katıldım. Sponsorumun desteği ve kendi çabalarım 
sayesinde 3 ayda Manager kariyerine ulaştım. Arkasından şirketin sunduğu diğer 
teşvik programlarına odaklandım. 5 yıl içinde 7 kez yurt dışı seyahati kazandım 
ve 2 kez Non-Manager sıralamasında 3. oldum. 5. yılımda Senior Manager 
kariyerine ulaştım. Asla durmak yok, yeni kariyerler için çalışmaya devam. Bizler 
çok güzel şeyler hissettik, hissettiklerimizi daima paylaşıyoruz ve paylaşarak işimizi 
büyütüyoruz. Güzel bir Ekip kurduk. Enerji ve motivasyon eşliğinde muhteşem 
güzellikler bizleri bekliyor ve biz güzel şeylere ulaşabilmek için koşuyoruz. Forever 
Living ile çalışmaktan çok mutluyuz.

Ayşe, Şener Çeşme

SENIOR MANAGEREYLÜL

Merhaba, evliyim ve 2 çocuk annesiyim. Eşim ile tekstil işletmesinde çalışmaktaydık. 
Ürünleri kullanmaya başlayarak Forever Living ile tanıştık. 3 ay sonra yaşam 
kalitemizin yükseldiğini fark ettik ve İş Planını uygulamaya karar verdik. Çünkü 
ürünler harika ve dinlediğimiz İş Planı muhteşemdi. Çeşitli borçlarımız vardı, işe 
önceleri ek gelir olsun diye başladık. Çevremizdeki insanların hayatlarına dokunduk 
ve muhteşem bir Ekibimiz oldu. İşe başladıktan 9 ay sonra Manager kariyerine 
ulaştık. Eşim ve ben çalıştığımız iş yerinden istifa ederek Forever Living işini full-
time yapmaya başladık. Mükemmel bir Ekibe ve ikinci bir aileye sahip olduk. Birçok 
insana yardım ettik. Ekibimizin çalışma sistemini kullanarak iki arkadaşımızın da 
Manager kariyerine ulaşmasına yardımcı olduk. Böylece bizde Senior Manager 
kariyerine ulaştık. Eşim ve çocuklarımızla beraber çok mutlu ve gururluyuz. Forever
Living ile hayallerimizi ve çevremizdeki kişilerin hayallerini gerçekleştirmeye devam 
ediyoruz. Bizi Forever Living ile tanıştıran Sponsorumuza, tüm Ekibimize, Üst 
Sponsorlarımıza ve tüm Eskişehir Ekibine çok teşekkür ederiz. Forever Living ile 
hayatlara dokunmaya devam ediyoruz. İyi ki varsın Forever Living! Teşekkürler Rex 
Maughan!

Ali, Binnur Ateş

MANAGERAĞUSTOS
Merhaba, İran’da bir fabrikada program mühendisi olarak çalışıyorum. Türkiye’ye kitap yazmak için geldim. Bu 
kitabı Türkçe olarak da yayınlamayı düşünüyorum. 11 aydır Forever Living ile çalışıyorum. Eğitimlere katıldım ve 
bütün İş planını ayrıntılı bir şekilde öğrendim. 9 ay içinde Manager oldum. Yaptığım her işte istikrarlı çalışıyorum 
ve sürekliliğe önem veririm. Bütün arkadaşlarıma da bunu öneriyorum. Her ay aktifliğinizi yapmayı unutmayınız. 
Bu şekilde devam ederseniz, her zaman kazanabilirsiniz. Forever Living ile tanıştığım için çok mutluyum. Bütün 
insanlar daha iyi bir yaşama kavuşuyor ve ruhlarına huzur veriyor. İş planı çok güçlü, bu nedenle söylenenleri 
uygularsanız, para kazanabilirsiniz. Forever sayesinde birçok arkadaş edindim ve onlarla aile gibi olduk. Bütün 
Türk Ekip arkadaşlarımı çok sevdim. Teşekkür ederim.
 KOBRA ESLAMI

MANAGERTEMMUZ

Merhaba Forever Living, 1973 Erzurum doğumluyum ve 2 çocuk annesiyim. Forever Living ile 2,5 yıl önce 
ürünleri kullanmaya başlayarak tanıştık. Ürünlerin olumlu etkilerini görünce İş Planını uygulamaya karar verdim. 
Üst Managerlarım ile tanıştım ve onların duruşları, dürüstlükleri ve bilgileri beni etkiledi. Bu işte dürüstlük ve 
doğru bir Ekip kurmak, kişiyi en üst kariyerlere yükseltiyor. Şimdilik Manager kariyerine yükseldim ama yola 
devam ediyorum. Forever daha iyi bir yaşam, varlık ve özgürlük sunuyor. Her şey için teşekkür ederim. Ekip 
olarak birlikteyken güçlüyüz, çabamız şansımızdır.
 ÜLKÜ TONUÇ
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MANAGEREYLÜL

Merhaba, evli ve bir çocuk babasıyım. Şişecam işletmesinde çalışan biriydim. Forever Living ile eşimin ürünlerini 
kullanmaya karar vermesi ile tanışmış olduk. Ürünlerin olumlu etkisini fark edince İş Planını değerlendirmeye karar 
verdik. Ürünler harika, İş Planı muhteşemdi. Çeşitli borçlarımız vardı. Ek gelir elde etmek adına başladık ve günde 
1-2 saatimizi ayırarak insanların hayatlarına dokunduk, böylece muhteşem bir Ekibimiz oldu. İşe başladıktan 13 
ay sonra Manager kariyerine ulaştım. 7 senelik işimden istifa ettim ve Forever işini full-time yapmaya başladık. 
Şimdi hem daha iyi bir yaşam sürüyoruz hem de kazancımız yerinde. Kendi işimizin sahibi olduk. En önemlisi 
mükemmel bir Ekibe, ikinci bir aileye sahip oldum. Yüzlerce insanın hayatına dokundum, dualar aldım. Ekibimizin 
çalışma sistemini kullanıp bizim gibi kariyer yapan arkadaşlarımız oldu. Eşim ve çocuğum ile beraber çok mutlu 
ve gururluyuz. Forever Living ile hayallerimizi ve hayalleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Manager olurken 
şu yolu izledik: hedef-plan-sistemli çalışma. Beni Forever Living ile tanıştıran Sponsoruma, Ekip Liderlerine, Üst 
Sponsorlarımıza, Ekip arkadaşlarımıza ve tüm Eskişehir Ekibine teşekkür ederim. Forever Living ile hayatları 
değiştirmeye devam ediyorum.
 MURAT SIĞIN

Merhaba, Forever Living ile 2018 yılı Aralık ayında Sponsorumun anneme ürün kullandırmaya başlaması 
sayesinde tanıştım. Ev hanımıyım. Annemdeki değişimi görünce Sponsorumla tanışmak, ürünleri ve şirketi daha 
yakından tanımak istedim. İlk önce kilo kontrol ürünlerini denedim ve arkasından İş Planını değerlendirmeye karar 
verdim. 2019 yılı Eylül ayında Manager kariyerine ulaştım. Benden desteğini esirgemeyen eşime, Sponsoruma 
ve Ekibime sonsuz teşekkürler ediyorum. Forever ile tanışmak muhteşem, yeni hayatlara dokunmaya
devam.
 AYŞE BÖLÜK

Muhtesem
ikili

Sürpriz
!
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En başarılı 20 FBO
Temmuz - Ağustos - Eylül

Business-Builders
En Çok Yeni Novus Customer ve 
Assistant Supervisor Kaydı Yapanlar

Bu teşviki, en yüksek yeni kayıt iş hacmine ulaşan 
FBO’lar kazanmaktadır.

Non-Manager Business-Builders
(Non-Manager CC)

Bu teşviki, en yüksek Non-Manager iş hacmine 
ulaşan FBO’lar kazanmaktadır.

1 Mohammed Jabbar Shannoon

2 Veysel Kerimoğlu

3 Ayşe, Şener Çeşme

4 Cihan Otman

5 Mine, Birol Karakaya

6 Ali, Binnur Ateş

7 Serap, Sezgin Tarlığ

8 Serdar Hakan Çiftçi

9 Anas Zyad Salman

10 Ayşe Bölük

11 Ayşe, Mehmet İşcen

12 Murat Sığın

13 Sevinç Başayvaz

14 Muhammed, Figen Sarı

15 Ömer, Ayşe Köse

16 Ender, Burcu Altıntaş

17 Orhan, Leyla Bulut

18 Gülhan, Bayram Ünlü

19 Eyüp, Nafize Dirilen

20 Abdülvahit Dağ

1 Cihan Otman 

2 Yılmaz Karahöyük

3 Serdar Hakan Çiftçi

4 Orhan, Aslı Boztaş

5 Sultan Yalçınkaya

6 Özlem Diken

7 Ömer Efe

8 Nesrin, Serkan Boran

9 Ayşe, Mehmet İşçen

10 Ayşe, Şener Çeşme

11 Necip Albayrak

12 Ali Molla Ahmadi

13 Kenan Aslan

14 Ömer, Zeliha Bülbül

15 Leila Etemadifar

16 Emeti Fındık

17 Engin Evdalı

18 Ömer, Ayşe Mucuk

19 Sevgi, Ali Bayındır

20 Ali, Binnur Ateş
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Eylül AyıAğustos AyıTemmuz Ayı

Emine Çilkaya
Hatice Tonuç
Mohammed Jabbar Shannoon

Ayşe Bölük
Bülent Seçkin
Kobra Eslami
Rüstem Süzer

Emine Balcılar
Hilayda Kaya
Hülya Gökçe
Khalid Hayder Ali Al Jumaili
Nasım Moradi Naghadehi
Nazan Apaydın
Neriman Karagöz
Pelin Demircan
Sezer Beker
Shannon Jabar Sachit
Yıldız Bingöl

ASSISTANT MANAGERS

MANAGERS

SUPERVISORS

Ali, Binnur Ateş
Ayşe, Şener Çeşme

Ayşe Bölük
Deniz Kılıçoğlu
Murat Sığın

Ali Molla Ahmadi
Evrim Büyükaslan
Mustafa İsmet, Gülay İzci
Raia Zhakypova, Azamat Boroshov
Ramazan Özdemir
Shannon Jabbar Sachit
Suna Özdemir
Yunus Başıbüyük
Zeynep Coşkun

Abdulrahman Thamer Mohamed
Aizhamal Karimova
Aynur Kandemir
Ayten Candan
Evrim Akbulut
Farhad Mahrani Khoze
Gauharjan Yusufova
Gülnur Başıbüyük
Hassan Sadeghi
Hayriye Nur Göğebakan
Hazım Hussein Dhulfigar
Hazım Hussın Noor
İsmail Yaşar Başıbüyük
Kenan Yıldırım
Muhammed Ubeydullah Mortaş
Murat Balamir
Müge Özkırım
Nesrin Poyraz
Sabriye Çevik
Sadiye Yaşar
Saeid Sadrighazani
Sanam Garouhı
Suphi Göğebakan
Widad Khalid Abaui
Wilaed Khaled Abdul

ASSISTANT MANAGERS

SENIOR MANAGERS

MANAGERS

SUPERVISORS

Kobra Eslami

Ali Molla Ahmadi
Asmaa Elated Shehata 
Evrim Büyükaslan
Fatma Kıraç
Hülya Geçer
Kenan Aslan
Necip Albayrak
Qusay Fadhil Khaleel
Ramazan Özdemir
Samar Elsayed
Suna Özdemir
Tülay Albayrak
Zekiye İnal
Zeynep Coşkun

MANAGERS

SUPERVISORS

Yükselenler
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18-19 EKİM 2019
PINE BAY OTEL

KUŞADASI
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13. POWER AKADEMİ KARİYER KAMPI

48. NETWORK MARKETING AKADEMİ KARİYER KAMPI

13. Power Akademi Kariyer Kampının adresi Antalya’da bulunan Aska Lara 
Resort Hotel oldu. Görkemli bir açılışa sahne olan Power Akademi, Ekip lideri 
Niyazi Korkmaz'ın enerjisiyle renklendi. Takdir, promosyon ve çekilişlerle devam 
eden program başarı hikayeleriyle de ilham kaynağı oldu. Katılımcılar, akademi 
boyunca uzman isimlerden hem Forever Living markasının ürünleri hem de 
kazanç planına ilişkin önemli detaylar öğrendi. Saha çalışmaları, Ekip ruhu ve 
birçok metotla ilgili etkili sunumlar alan Ekip, güçlü bir motivasyonla Forever 
Türkiye Rallisi'ne odaklandı.

NİYAZİ, AYŞE KORKMAZ
SOARING MANAGER

8-10 KASIM 2019 / ANTALYA

13-15 ARALIK 2019 / ANTALYA48. Network Marketing Akademi Kariyer Kampı 13-15 Aralık 2019 tarihlerinde 
Sensitive Premium Resort Belek Hotel konforunda yapıldı. Kariyer kampımızda 
bu defa Ekipleri yeni yıla hazırlamak amacıyla yeni yıla doğru ve etkili bir 
başlangıç yapmalarına yardımcı olacak bir program hazırladık. Eğitimler her 
zaman olduğu üzere yine Akademi değerleri ile yetişen Managerlar tarafından 
verildi. Network Marketing sektörünün içinde bulunduğu zorluklar ve Forever 
Living’in sunduğu avantajlar dikkate alınarak 2020 yılı sosyoekonomik 
öngörüleri ile hazırlanan özel bir eğitim konseptinin uygulamasına devam edildi. 
Eğitimler; Mustafa Karapınar, Yurdagül Yıldız, Dr. Hüseyin Soyan, Ali Alaca, 
Metin Yünlü, Abdülkerim Değirmenci, Deniz Ergin, Engin Evdalı ve Ufuk Deniz 
tarafından verildi. 48. Kariyer Kampı 3 gün süreyle özel görsel şovlar, Ekip 
yarışmaları, kişisel performanslar ve doğanın sunduğu eğlenceli ortamların 
değerlendirilmesi ile sinerji dolu bir kamp havasında geçti. Geleneksel olarak 
kariyer kutlamalarının yapıldığı ve sertifikaların verildiği muhteşem bir takdir 
töreni ile kampımız sona erdi.

49. Network Marketing Akademi Kariyer Kampı 14-16 Şubat 2020 tarihleri 
arasında yine Sensitive Premium Resort Belek, Antalya’da yapılacaktır.

MUSTAFA KARAPINAR       YURDAGÜL YILDIZ                   ERAY ÖRKE
SOARING MANAGER      SENIOR MANAGER       SENIOR MANAGER
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TICKETS ON
SALE NOW!

 

2020 SUCCESS DAY TARİHLERİ
21 Haziran 2020 İSTANBUL | 18 Ekim 2020 İSTANBULTÜRKİYE

13 Mart 2020 ATYRAU | 15 Mart 2020 ALMATY/BISHKEK | 5 Haziran 2020 ATYRAU | 7 Haziran 2020 ALMATY/ BISHKEK | 6 Eylül 2020 ATYRAU
18 Aralık 2020 ATYRAU | 20 Aralık 2020 ALMATY/BISHKEKKAZAKİSTAN

IRAK 14 Şubat 2020 ERBİL | 20 Kasım 2020 ERBİL

8 Mart 2020 BAKÜ | 13 Eylül 2020 BAKÜAZERBAYCAN
KIRGIZİSTAN 10 Mayıs 2020 BISHKEK | 8 Kasım 2020 BISHKEK

9 Şubat 2020 TBILISIGÜRCİSTAN


