


 ...המתנות  שלי

 לאסוף ולהעביר ידע ומידע בבהירות

 לזהות פוטנציאל ומימושו  

לראות ממעוף הציפור ולהתמקד  

 בו זמנית   –הקטנים בפרטים 

 להדריך להרצות וללוות



 ....המשימה שלי

 במינימום תקציבאת הכנסות לעזור לאנשים להגדיל 

 ,וחופשבחירה מתוך כדי שיוכלו לחיות חיים 

כשהם שומרים על הערכים והאותנטיות שלהם  

 .ומממשים את הפוטנציאל הגלום בהם



 היכרות

 מהיכן, שם: ספר לנו מי אתה 

 שלךהבטחה / משפט אחד על ההצעה שלך 

 עיקרי שאתה רוצה להשיג  / הדבר הכי חשוב 

 הזו כדי להבטיח החזר על ההשקעה שלךמההדרכה 

  



 המסע שלי  
 או
 מגה שינוי  איך יצרתי 

 בחיים העסקיים והאישיים שלי
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 ?  מה תרם לתוצאות האלה 



 בחרתי להשקיע בלימוד עצמי.  1



 תוצאות אישיות  .  2
 במבחן המציאות



 העברתי הלאה. 3
 לבעלי עסקים

 וגיליתי תוצאות  
 דומות



 תמיד להתחייב.  4
 ומידיממשי לערך 

 אחדתמיד יש יותר מדבר 
 להטמיע ולהשתמשלקחת שאפשר 



זיהוי התהליכים . 5
 עוברתשאני 

ואריזתם כך  
 שאחרים יוכלו

 אותו הדברלעשות 



 פיתוח ודיוק סל המוצרים. 6
 בהתאם לבקשות הלקוחות  



 שמירה על איזון . 7
 ויציאה קבועה
 מאזור הנוחות

 



 ,אישיתבהתפתחות להשקיע . 8
 ,לקבל השראה

 התמודדותמדוע כל להבין 
 ,מגיעהבזמן שהיא מגיעה 

 זרעיםלזרוע , שורשיםלעקור 
 .הבאהולעלות למדרגה  





 לוח הזמנים שלנו היום

 09:00 – פתיחה 

גוף + פתיח   :יחידה ראשונה 

  איך מגבשים את הפתיח של ההרצאה כדי לבסס סמכות
 מקצועית ולבנות אמון

  איך בוחרים את התוכן כך שמספקים המון ערך ומעוררים רצון
 לעוד

הפסקה 

איך מכינים את הקרקע לקראת מכירה מוצלחת  :יחידה שנייה 

הפסקת צהריים 

חלק וזורם להצעה, איך יוצרים מעבר טבעי  :שלישית יחידה 

הפסקה 

איך לדייק את ההצעה העסקית כך שהקהל יבין  :יחידה רביעית
 .  מיד במה מדובר

 



 התכנית הגדולה שלנו להיום

 לשפר את תוצאות  לגלות  איך 
 מעמד מכירה מול קהלכל 

 ,להעביר המון ערך, לבנות הרצאה נכונה

 למכור בהצלחה גדולה 
 המכירהבנוח עם ולהרגיש 

 בעזרת הנוסחה

 להצליח למכור ולהרגיש בנוח, להרצות



 ...  בשבילכםאני כאן 



 אשתף אתכם מקסימום ידע



 במקסימום שקיפות



 ...מכםמה אני צריכה 

 עוצמתית שותפות! 

 תשובותלשאלות זמן 

"הזמן שלי" 

100%  השתתפות פעילה –תרגול  –פתיחות 

 למוח הקולקטיביהסכמה 

 



 ?ומה אם אתם כאן כדי לעשות שינוי 



 יצאנו לדרך


