סדנא לעצמאים – בוא תהיה פותח הדלתות של עצמך
אם יש לך ימים שנשבר לך ..מהעובדים ,מהלקוחות ,כיבוי שריפות..
רוצה אחרת ,ולא יודע איך  ...אז הנה התשובה .
 3/4/17בנינו לך יום מיוחד ,מלא בכלים להנעה עצמית ,להנעת עובדים ,לייעל את
העשייה ולהשיג תוצאות יותר
 9:00יער אפשרויות א.ת סגולה פ"ת עד 16:00
יום מלא בחוויות עוצמתיות ,התנסות וכלים פרקטים למינוף תוצאות
סדר יום
 9:00התכנסות שתיה וכיבוד קל
 10:00מסע בין שורשי העץ לערכים והצלחה
 11:00מסלול פתיחת דלתות לפריצת דרך
 12:30ארוחת צהריים עשירה
 13:30ליאור עקירב כשמדע ,אסטרטגיה ושיווק נפגשים
איך לשלב את האסטרטגיה השיווקית האישית שלך בכדי לייצר תוצאות ,
נדבר על איך לנצל הזדמנויות שיש בשוק
 15:00סיכום יום
 16:00סיום

עלות 700שח
הנחה להרשמה מוקדמת עד ה  200 1/4/17שח קוד הנחה 1707
מחיר אחרי הנחה  500שח
מהיום הזה תצאו
 .1איך להימנע מסבל בשיווק שלהם ולהתחיל להינות מזה!!!
 .2מה הטעויות הגדולות ביותר שרוב האנשים עושים בעסק בשיווק ובכלל.
 .3מה המשמעות של חוק המאמץ המזערי בשיווק ואיך להביא את זה לידי ביטוי.
 .4איך לנצל את חוק פארטו ולעבוד בחוכמה.
 .5איך לייצר מסה של עבודה בצורה חכמה.
 .6איך החוק השלישי של ניוטון האיש והתפוח ישפיע על השיווק שלהם כבר מיום
למחרת!!!
ליאור עקירב מומחה לשיווק ייתן לך ארגז כלים מעודכן גירסה.

ועוד :
גליה ואסתי מתמחות בקידוד המוח ליצירת שינויים רצויים
במפגש עוצמתי עם שורשים והעצים תחווה את כוחו של שורש ואומנות הבחירה  ,איך
לקחת כל חוויה צרובה מאתגרת ולהפוך אותה לעוצמה,
תגלו איך לחשוף את המיומנויות והכישורים שלכם.
ביער מייצג של שורש בן  170שנה שתלוי באוויר במלוא הדרו וממשיך למלא תפקיד
עבור האדם כהשתקפות למתחולל בתת המודע שלנו.
בפעילות חוויתית מתחת ומעל השורש ,תתחבר לשורשים שלך" ..דע מאין באת ולאן
אתה פונה להתקדם"
בעולם משתנה יש ערך רב לשיתופי פעולה .כדי לעשות שיתופי פעולה טובים על כל
אחד הצדדים להכיר במשאבים שלו ושל האחר ,להגדיר מטרה ולעזור אחד לשני
לממש את מטרתו.
בפתיחת הדלתות ביום הזה ,נאמן את השריר בזיהוי הזדמנויות ,בפתיחה וסגירה
דלתות שאינן משרתות אותנו יותר ,במציאת המפתח המתאים לדלתות שחשובות לנו
להצלחה .
ביום הזה ,תקבלו כלים פרקטים לעצמכם וגם להעביר הלאה ,לסובבים אתכם,
לעובדים אתכם/שלכם
איך לשנות את התסריט בראש
איך להניע למוטיבציה
מהי הדרך הכי טובה לתקשורת אפקטיבית עם העובדים

כיצד כל בוקר מחדש להניע את הדרייב מבפנים
לפרטים על הסדנה בה תצאו עם מפתח המתאים לכם לדלתות ההצלחה יש ללחוץ על
הקישור "
http://galiabayaar.com/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7
/%AA-%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%9D
רוצים לשוחח ,מתלבטים? התקשרו אלי! גליה 050-8210386
========================
כולל האירוח ,הפעילות ,חוויה ולמידה
ייתכן כי ברגע זה אתה מסוקרן ואולי אתה שואל את עצמך במה זה יכול לתרום לי ?
וזה נהדר כי זה אומר שיש בך משהו שרוצה יותר לדעת וללמוד ויש לך פה הזדמנות
מצוינת להתפתחות ,כפי שאומר טוני רובינס מנטור מספר אחד בעולם ,למידה מתמדת
הכרחית לתוצאות יוצאות דופן בחיים וזה אומר שאם הגעת עד כאן אתה רוצה לבוא
לחוות ,ללמוד ,למלא מצברים וזה הזמן המתאים ביותר עבורך.
אז הדבר ביותר לעשות עכשיו זה להרים טלפון עכשיו ולהרשםhttp://doorway- .
cards.com/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90/%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%9D
בברכת הצלחות חדשות גליה בן חיים ואסתי כהן
050-8210386
054-2070975
לפרטים עלינו כנסו לאתר וחפשו אותנו בפייסבוק  :דרך הדלת או יער אפשרויות

