
סדנה יישומית להתפתחות אישית, צמיחה והשגת יעדים!

חברים יקרים.
תהליכי שינוי מתחילים, מסתיימים ומשאירים רבים מאתנו באמצע הדרך "עם טעם של עוד".   

כולנו משקיעים משאבים רבים של אנרגיה, זמן וכסף כדי לטפס לפסגות גבוהות, לסביבה טובה יותר, להשיג תוצאות משופרות.  
אם לא ממשיכים לטפס )לתחזק ולהטמיע( עומדים במקום או חוזרים לאחור.  

אני מזמינה אתכם לסדרת מפגשים "מדיבורים לתוצאות" בהם ניקח את השאיפות והחלומות של כל אחד 
כדי לעבור ממחשבות למעשים.  קבוצות איכות שמייצרות מחויבות לעשייה, לתעוזה ולפריצת גבולות. 

העצמה - פיתוח מאגר העוצמות שלך.  למה שיבחרו דווקא בך.  זיהוי חסמי הצלחה ואמונות מעכבות.  •

אחריות ומנהיגות הלכה למעשה.   •

ניהול השינוי האישי - הצעדים הקטנים שלי שמובילים לשינוי הגדול.  •

אושר, תשוקה והוקרה - דרכים ליישום יומיומי למיצוי היכולות.  •

להיות האסטרטג של עצמך!  חזון, מטרות ובניית הגשר ביניהם.  להפוך איומים להזדמנויות.  •

תקשורת בינאישית אפקטיבית - לתקשר טוב יותר עם עצמך ועם הסביבה.  התמודדות עם התנגדויות.  •

ניהול זמן ותעדוף משימות - לנהל ולא להתנהל.  איזון בין קריירה לחיים פרטיים, התמודדות עם "שודדי הזמן".    •

מיתוג, בידול והשפעה )לא רק לעסקים!( שיפור יכולת ההצגה העצמית והעברת מסרים.   •

שיווק, פרסום ומכירה - טכניקות ליצירת שטף לקוחות ופיתוח ערוצי שיווק ופרסום איכותיים במדיות השונות.    •

חשיבה יצירתית - לראות אחרת, לחשוב אחרת, לפעול אחרת.  כלים לפיתוח חשיבה יצירתית כמנוף לצמיחה.    •

מבנה הקורס:
7 מפגשים, עד 20  משתתפים, כאשר הקבוצה נותנת רוח גבית לצמיחה והצלחה.

המפגשים הם דינאמיים וחווייתיים, דגש על מעורבות ויישומיות, על למידה הדדית והחלפת דעות וידע בין המשתתפים.

Great Business Results
גילי ראובני ).M.A( - מאמנת אישית, יועצת ארגונית ומאמנת עסקית מובילה

- מאמנת אישית ועסקית בכירה.  נסיון רב ומוכח באימון אישי, זוגי והתמודדות עם הפרעות קשב.
- פיתוח מיומנויות אישיות , העצמה, מודעות לחוזקות  והכרת הערך העצמי דרך התמודדות עם חסמי הצלחה וגורמים מעכבים .

- ליווי מנהלים, הקמה ופיתוח העסק,  מנהיגות והובלת שינויים. 
- מנטורית למיתוג, שיווק ומכירה. 

התמחות בפיתוח צוותים, שיפור מיומנויות ניהול  וביצועים עסקיים

לחלום בגדול, להעיז, להצליח!

מדיבורים לתוצאות!

   •  GreatResults.co.il  •  gilirv@gmail.com  •   052-2254848 - להזמנה ולפרטים נוספים:  גילי

מחיר הסדנה:
 2400 ש״ח

הסדנה תתקיים בימי חמישי אחת לשבועיים בין השעות  15:00-19:00 

ברמת-גן, ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים. 

המקום מזמין ונעים, קפה וכיבוד קל. 


