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אם הגעת עד אלי סימן שכבר הבנת שמקצועיות פותחת דלתות ושיווק נכון
ממלא אולמות.

 
אחד מהאנשים שעזרו לי לבנות את התכנית הזאת אמר :

"תעודה תעשה את הקיר  שלך יפה, תעוזה תעשה את החיים שלך יפים".
 

את הערכים לתכנית הליווי של "המרכז הישראלי לSBA" הכנסתי כדגל
מנחה לחיים מלאי תעוזה, הרפתקנות וחדשות.

אחד הנתונים המוכרים במדינה שלנו זה שרק 50% מהעסקים שורדים עם
דגש על המילה שורדים את השנה הראשונה ואחוז קטן יותר שורד את

השנה  השנייה, הנתון החדש יותר אומר שרק 6% מפותחי העסקים בישראל
זוכים באמת להגיע למעמד של "עסק מתפקד טוב  ומרוויח".

מה יוצר את אותם 6% להגיע להצלחה בעוד ש94% מהעסקים סוגרים או רק
מצליחים לשרוד?

לא מדובר בנס ולא מדובר במזל, מדובר במדע מדויק שיכול להציל את הכיס
שלך ואת התעוזה שלך שיצאת למסע "הישראלי העצמאי".

 
בעבר רק בודדים החזיקו בסוד להצלחה ובימנו מי שיקשיב לדרך ויקבל על
עצמו את הכלים החדשים יוכל לצלוח ולהגיע לעסק מרוויח עוד לפני סיום

השנה הראשונה!
 

מהם 3 הכלים החשובים ביותר לכל בעל עסק שבעלי העסקים המצליחים
ממהרים להסתיר?

מי שישלוט בכלים אלו יוכל להנהיג את העסק  שלו, את חזונו ואת משפחתו
אל עבר חיים משגשגים ועסק שמרוויח בענק!

 
הכלים הכי חשובים לשלוט בהם ומשולים לכוחות על בימנו  הם:

קופירייטינג - שיווק - סגירת עסקאות במחיר גבוה.
 

האם ידעת שאפשר לשלוט בכל כוחות העל האלו דרך מודעות במיתוג
SBA עצמי? או במילים אחרות

מתעניין יקר!
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במשך 8 השנים האחרונות חקרתי את עולם השיווק והמיתוג העצמי.
בשנים האחרונות ליוויתי בעלי עסקים בשיווק, פרסום ויצירת לקוחות

משלמים באופן סיסטמטי.
מעל הכל שמתי בראש ובראשונה "תוצאות" ומצד שני "מודעות".

ומי ששם דגש על השניים יכול לראות ולשים לב בקלות ל"חורים" ותקלות
בשיווק שבעלי עסקים ניסו להשיג בעצמם (הטעות הנוראית של אוכלוסיית

ה96%, שינוי ותוצאות חדשות לא משיגים סתם ככה כי בא לנו).
 

לכן כשבחנתי  עסקים לפני תחילת עבודה יכולתי לזהות מעל 30 טעויות
קריטיות שחוזרות על עצמנן באופן קבוע, שהקולגות שלהם לא הצביעו להם

על הדבר מה שהביא שוב ושוב לירידה בכמות הלקוחות, מלחמה עם
הקיימים וניסיון לדעת מה יהיה ביום הבא!

 
מאותן הטעויות גם יכולתי לזהות ולמפות על עצמי ומשם הצלחתי לבנות את

המודל של SBA מודל ההתפתחות וחשיבות מודעות המותג שאנחנו ברשת.
 

בראש ובראשונה מוביל בשאלות :
איך אני נראה ברשת?

איפה אני מופיע ברשת?
איך תופסים אותי ברשת?

איך אני יכול להיראות ברשת?
איך אני רוצה שיתפסו אותי ברשת?

האם מגיעים אלי לידים אורגניים באופן קבוע? למה ואיך?
האם גוגל אוהב לקדם אותי בזכות התכנים שלי באופן אורגני?

האם אצטרך לשלם ממומן כל החיים בכל פעם שארצה לפרסם משהו?
 

י מ צ ע ה ג  ת ו מ ה ת  ו ע ד ו מ

פירוש המונח SBA עבור ההצלחה שלך

S E L F  B R A N D  A W A R E N E S S

גיל ישראל | מפתח שיטת SBA | ומאמן תכנית הליווי



מה זה מותג ומיתוג על פי השיטה ואיך זה יכול להכניס אותך למצב של
ביזנס מרוויח עם מודעות גבוהה ברשתות החברתיות?

כשאתם שומעים את המילה מותג ישר קופץ לכם לראש: קוקה קולה, זארה,
שאנל, ג'וצי ועוד הרבה מותגים שכיום מגלגלים מיליוני דולרים.

הדבר שחשוב כרגע לדעת שיעזור לכם להשלים את "פעילות המותג" זה
בפשטות הפעילות שלכם ברשת, האם הפעילות שלכם ברשת היום שווה

זהב או במקרה הטובה שווה כמה מאות או אלפי שקלים?
כן יכול מאוד להיות שההכנסה השנתית בגדול מאוד סבירה, אבל האם

הפעילות והדחיפה למקסימום היא של מותג אמיתי או של אדם שחי באזור
הנוחות ולא מתעניין להגיע ליותר ממה שהוא עכשיו?

 
פעילות של מותג היא פעילות מבצעית לכל דבר, יש נהלים, פרוטוקולים

פעולות גלויות וסמויות וזה רק על קצה המזלג.
בשביל להגיע לרמה של מותג חשוב לפעול כמו אחד ולא רק להיראות כמו

אחד.
מותג זה יותר מוויזואליות ייצוגית מותג זה השובל שהשארנו ללקוחות שלא

מספיקים לעמוד בקצב ההתחדשות שלנו, מותג זה עור הנחש המתחלף
שאנשים  מוכנים לשלם כל מחיר בשביל להשיג בזמן שאנחנו כבר מייצרים

עור חדש. כל הלקוחות משלמים מחירי "כרטיס גבוה" רק בשביל שיהיה להם
אחוז מאיתנו, והמתחרים לא מבינים מאיפה נחתנו להם.

 
פעילות מותג זה פעילות ב"טורים" גבוהים, בחיפוש אחר הטוב ביותר

שאנחנו יכולים להפיק בתור בני אדם.
 

מותג זה בכלל פועל ולא תואר...
מותג זה האופן שתפתיעו את עצמכם פעם אחרי פעם ברמת פעילות גבוהה  

ורמת יצירתיות בשיא! מותג זה המקסימום של יכולות האדם להגיע
ולשאוף.

 
לפי שיטת SBA שהפכה לכם עכשיו לחלק ממחזור הדם, מותג זה אנחנו

ביחד מגיעים לירח ואז כובשים כל כוכב בגלקסיה, מותג זה מה שתתנו לי
להוציא מתוככם.
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בעזרת שיטת SBA ותוך שלושה  חודשים נצליח למצב ולבנות לך אופי
אינטרנטי תקשורי שיעזור לך לפרוץ את מחסום המדיה ולהכניס הרבה יותר

לקוחות משלמים.
בהתחלה דיברנו על כוחות על שכל בעסק עסק עצמאי חייב לשלוט :

קופירייטינג - שיווק - סגירת עסקאות במחיר גבוה.
בעזרת הכלים, השיעורים והעזרה המקיפה עולם המדיה יראה הרבה יותר קל
וניתן לשליטה וכמובן שליטה בכוחות העל תעזור לך סוף סוף לסגור

עסקאות במחיר גבוה, 5 וגם 6 ספרות!
 

נתראה בקרוב,
SBA גיל ישראל, מייסד תכנית הליווי ושיטת

איך אני יכול לעזור לך לפרוץ את מחסום המדיה
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כשהתחלתי כלום לא היה פשוט, לא הייתה לי הכוונה לי היה לי מי שיעזור
לי מכיוון שחיפשתי כיוון ודרך משלי להצליח בעולם, כמובן ששום דבר לא

היה פשוט וכלום בא בקלות, אבל אני מאמין שיש בך אמונה ממש כמו
שהיה לי עם ניצוץ חזק בלב שלא יודע שובע ורק רוצה "לעשות את זה".

זאת הסיבה שאני  מצרף לך מספר כלים שלמדתי במשך השנים לעשות,
מתוך החושך הגדול הצלחתי לזקק את הטוב ביותר, ואת הטוב ביותר אני

מעניק היום גם עבורך במעמד החתימה לתכנית הליווי!

בנוסף לתכנית הליווי והזנקת העסק שלך קיבלת גם

כל זה הוספתי עבורך בנוסף לתכנית הליווי :
בעמודים הבאים ייחשף בפניך מספר תתי קורסים דיגיטליים שיתנו לך

ייתרון משמעותי להזנקת העסק למקום אליו רצית להגיע בנוסף לתכנית
הליווי. 

 
יצאנו  לדרך? 
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הקורס הסודי שילמד אותך לייצר 52 מוצרים דיגיטליים

כלול בתכנית הליווי

₪ 4300

כלול בתכנית הליווי 

₪ 480

כלול בתכנית הליווי 

₪ 149

כלול בתכנית הליווי 

₪ 549

שווי בונוסים
₪ 7451



למי תכנית הליווי SBA מתאימה?

> יועצים
> מטפלים
> מאמנים

> אנשי מכירות
> נותני שירות

> מנטורים
> בעלי עסקים בתחילת דרכם

> בעלי מכללות פיזיות / דיגיטליות

SBA המרכז הישראלי ל
ליווי לבניית מותג ברשתות החברתיות

Make It Now | סילבוס תכנית ליווי
משך תכנית הליווי 3 חודשים
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תוכן תכנית הליווי - מאישי לעסקי באינסטגרם

שיפור נראות דיגיטלית, והפיכה למותג מוביל בתחומך ברשת על ידי בנייה,
מיתוג ושיפור הנוכחות הדיגיטלית ברשתות החברתיות כמו פייסבוק,

אינסטגרם, יוטיוב, גוגל, דפי נחיתה, ווצאפ ועוד.
 

אינסטגרם:
 

בניית פרופיל מקצועי, אותנטי שמעביר את תחום העיסוק שלך יחד עם
האישיות שלך 

 
שכולל: 

 
הקמת דף עסקי, הוספת תוכן בצורה שוטפת ומקצועית מלווה בתמונות

ערוכות וסרטונים מקצועיים שישאירו את העוקבים שלכם עם פה פעור.
 

חשיפה לאנשים רבים, הגדלת קהל העוקבים וכל מה שצריך כדי להיות מלך
או מלכת האינסטגרם

מה נמצא בתוך תכנית הליווי מהרגע הראשון שיכול לקדם את המותג שלך
ולעורר מודעות גבוהה בקרב הקהל שלך והזדהות עם הפעולות שלך בתור
בעל עסק שחי ברמת פעילות גבוהה , מושך וממגנט לעצמו את הלקוחות

החמים ביותר :
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תוכן תכנית הליווי - תכנית יוטיוב מאסטר לעסקים

יוטיוב:
 

בנייה והקמת ערוץ, יצירה והוספת תכנים מקצועיים, 
קידום אורגני, צילומי סרטונים,

שליטה מלאה ביוטיוב והעלאת תכנים בצורה המקצועית ביותר,
הגדלת חשיפה + סודות המקצוע והכי חשוב : 

תלמדו טיפים ועצות לקידום אורגני 
שהמומחים הגדולים בתחום לא אוהבים לספר.

מה נמצא בתוך תכנית הליווי מהרגע הראשון שיכול לקדם את המותג שלך
ולעורר מודעות גבוהה בקרב הקהל שלך והזדהות עם הפעולות שלך בתור
בעל עסק שחי ברמת פעילות גבוהה , מושך וממגנט לעצמו את הלקוחות

החמים ביותר :
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תוכן תכנית הליווי - השתלטות אורגני על פייסבוק

פייסבוק:
 

בניית דף עסקי ממותג ונקי.
בניית סל מוצרים ואופציה מהירה להתקשרות, 

תמונת קאבר\וידאו מותאם אישית, 
תמונה רשמית לפרופיל,

 דרכי גישה נוחות לסל המוצרים שלכם, המלצות, 
 

הקמת צאטבוט שיעבוד עבורכם, קידום ממומן וכל מה שצריך לקרות כדי
שצוקרברג יכיר אתכם מקרוב.

מה נמצא בתוך תכנית הליווי מהרגע הראשון שיכול לקדם את המותג שלך
ולעורר מודעות גבוהה בקרב הקהל שלך והזדהות עם הפעולות שלך בתור
בעל עסק שחי ברמת פעילות גבוהה , מושך וממגנט לעצמו את הלקוחות

החמים ביותר :
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תוכן תכנית הליווי - יצירת חנות וואטסאפ

משפכי וואטסאפ עסקי :
 

הבנת חשיבות הווצאפ ביזנס יחד עם בניית פרופיל וואטסאפ עסקי שכולל:
 

מענה אוטומטי להודעות, סל מוצרים,
דרכי התקשרות מהירה, כרטיס ביקור 

 
והדובדבן שבקצפת - בוט אוטומטי שיתן את הגישה הכי נוחה ומהירה לפניה

לבעל העסק מה שימיר בצורה הכי נכונה שיש.

מה נמצא בתוך תכנית הליווי מהרגע הראשון שיכול לקדם את המותג שלך
ולעורר מודעות גבוהה בקרב הקהל שלך והזדהות עם הפעולות שלך בתור
בעל עסק שחי ברמת פעילות גבוהה , מושך וממגנט לעצמו את הלקוחות

החמים ביותר :
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תוכן תכנית הליווי מערכת דפי נחיתה

דפי נחיתה:
 

הכרות עם מערכות דפי הנחיתה ובחירת מערכת ספציפית לפי דרישת
הלקוח.

הקמת מערכת דיוור לדפי נחיתה
יצירת דף נחיתה שכולל עיצוב+קופי+הנעה לפעולה דרך מערכת התפוצה

הנבחרת
 

יצירת סדרת מיילים שישלחו לנרשמים לרשימת התפוצה.
הנעה לפעולה ויצירת מיזוג עם מערכות סליקת אשראי כדי שתקבלו כמה

שיותר התראות על סליקות בזמן שישנתם.

מה נמצא בתוך תכנית הליווי מהרגע הראשון שיכול לקדם את המותג שלך
ולעורר מודעות גבוהה בקרב הקהל שלך והזדהות עם הפעולות שלך בתור
בעל עסק שחי ברמת פעילות גבוהה , מושך וממגנט לעצמו את הלקוחות

החמים ביותר :
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מסלול פגישות תכנית הליווי שלך

אופן פגישות תהליכי עבודה
 

הליווי כולל 4 שעות פגישה בחודש = 2 פגישות של שעתיים
 

ומענה טלפוני מ10:00- 18:00 
ימים א-ה תוך שלוש שעות מרגע השארת ההודעה

 
+ שיעורי בית

פגישה מספר 1

הפגישה הראשונה היא פגישת אסטרטגיה מלאה לעסק 
הכוללת בתוכה את הדברים החשובים ביותר

שיעזרו לנו לבנות "ראש חץ" לעסק :
 

ראש החץ שלך יסביר ויעביר את המסר המדויק בעיסוק העסק בצורה
ספציפית ופוגעת במטרה המדויקת בקרן לייזר.

 
הבנת הצורך ומעקב אחרי רצון הלקוח שיכלול מילות טירגוט שאסור

לפספס, חזון אישי ועסקי, יעדים מדידים, הצעות לכתיבת קופירייטינג
שיווקי שמתמקד בצורכי הלקוח, מעלה כאב ומציע פתרון יעיל ומוגבל

בזמן עבור הלקוח.
.NLPמסרים תת הכרתיים מעולמות הפסיכולוגייה ו
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מסלול פגישות תכנית הליווי שלך

אופן פגישות תהליכי עבודה
 

הליווי כולל 4 שעות פגישה בחודש = 2 פגישות של שעתיים
 

ומענה טלפוני מ10:00- 18:00 
ימים א-ה תוך שלוש שעות מרגע השארת ההודעה

 
+ שיעורי בית

פגישה מספר 2

נפגשים בחוץ! צילומי תדמית למותג.
מצלמים כ_______ תמונות שיקדמו אותך במהלך השנה הראשונה שלך.

 
צילומי תדמית אלו ישלימו את פסיכולוגיית "ראש החץ" שבנינו בפגישה

הראשונה.
 

את התמונות יהיה ניתן ורצוי להשתמש בפוסטים בפרופילים העסקיים
והפרטיים ברשתות החברתיות על מנת לייצר חזון ותמונה ברורה לעסק דרך

ויזואליות סמכותית שיגרמו לקהל הצופים להאמין בך יותר ולחזק את
תדמית המותג מפוסט לפוסט.

 
 

לוקיישן - שרונה תל אביב
משך זמן הצילומים עד 3 שעות

מעבר לזמנים ניתן בתשלום נוסף של כ450 ש"ח לשעה + מע"מ
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מסלול פגישות תכנית הליווי שלך

אופן פגישות תהליכי עבודה
 

הליווי כולל 4 שעות פגישה בחודש = 2 פגישות של שעתיים
 

ומענה טלפוני מ10:00- 18:00 
ימים א-ה תוך שלוש שעות מרגע השארת ההודעה

 
+ שיעורי בית

פגישה מספר 3

נפגשים במשרד ועושים סיעור מוחות לכתיבת 15 כותרות לסרטונים
והתכנים שלך מהיום והלאה, התכנים יהיו עם דגש על "ראש החץ" שיצרנו

עבור המותג שלך.
 

כתיבת הכותרות לסרטונים תכלול את פסיכולוגיית הקליקבייט :
המדע המדויק של "למה שילחצו במיוחד על הסרטון שלך מבין כל שאר

הסרטונים שמסביב".
+

שיעור ליצירת טמבנייל מקורי על פי ראש החץ + כותרת הסרטון :
 טמבנייל : התמונה שמכסה את הסרטון ובעזרת קליקבייט גורמת לאנשים
להתמגנט ולרצות ללחוץ על הסרטון שלך מבין אוקיינוס שלם של סרטונים

שנמצאים ביוטיוב.
 

יוצרים קודם את הכותרת לסרטונים ורק אחרכך לומדים את שיעור
 "יוטיוב מאסטר לעסקים".
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אופן פגישות תהליכי עבודה
 

הליווי כולל 4 שעות פגישה בחודש = 2 פגישות של שעתיים
 

ומענה טלפוני מ10:00- 18:00 
ימים א-ה תוך שלוש שעות מרגע השארת ההודעה

 
+ שיעורי בית

פגישה מספר 4

שם האסטרטגיה : "לידים בזמן שינה וללא עלות"
 

שיעור "יוטיוב מאסטר" לעסק שלך באופן פרטני,
בשיעור נהפוך  את פרופיל היוטיוב שלך לפרופיל מקודם אורגנית,

פרופיל שתומך SEO, זה אומר שמנוע החיפוש של גוגל ובינג אוהבים מאוד
לקדם אותך ואת הסרטונים שהעלת לרשת ויקדמו אותך באופן אורגני עד

לתוצאות הראשונות של גוגל ובינג, מה שימשוך קהל צופים שיחשפו
לתכנים שלך ולהצעות שלך בתיאור הסרטון.

 
הפסיכוולוגיה מאחורי האסטרטגיה:

אנשים צופים בסרטונים בכל שעות היום ובלילה הם יכולים לעשות יותר
חושבים ולהיחחשף לתכנים מדויקם עבורם.

מה קורה לאדם שרוצה סרטון שמדויק עבורו באמצע הלילה?
לוחץ על הקישור בתיאור הסרטון והופך לליד מתעניין,

ומשם נגזר שם האסטרטגיה.
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אופן פגישות תהליכי עבודה
 

הליווי כולל 4 שעות פגישה בחודש = 2 פגישות של שעתיים
 

ומענה טלפוני מ10:00- 18:00 
ימים א-ה תוך שלוש שעות מרגע השארת ההודעה

 
+ שיעורי בית

פגישה מספר 5

"להפוך לזמין" - שיעור הקמת מערכת דפי נחיתה או שיפורה.
 

השיעור מספר 5 לאחר שהקמנו את כל הרשתות אפשר לגשת למערכת
הדיוור או לבחור מערכת דיוור להתחלת עבודה.

נבצע סיעור מוחות על האסטרטגיה המתאימה ביותר לקופירייטינג העסקי
בעמודי הנחיתה ואז נכניס לפעולה את כוחות העל שלנו:

קופירייטינג - שיווק - סגירת עסקאות במחיר גבוה.
 

יצירת סדרת מיילים שתחזק את המותג שלך עם הקהל, תניע לפעולה, תציע  
מבצעים, תשלח לסרטונים ביוטיוב, תשלח לפוסטים באינסטגרם ותגרום

למעורבת רבה יותר ואישית יותר עם הקהל שלך.
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אופן פגישות תהליכי עבודה
 

הליווי כולל 4 שעות פגישה בחודש = 2 פגישות של שעתיים
 

ומענה טלפוני מ10:00- 18:00 
ימים א-ה תוך שלוש שעות מרגע השארת ההודעה

 
+ שיעורי בית

פגישה מספר 6

"מלך המגרש" - היום הרוב הגדול של מובילי דעת הקהל נמדד לפי ערכו
באינסטגרם, האם האינסטגרם שלך הוא  האינסטגרם שגורם לקהל שלך

לצרוך בשקיקה ולחכות לכל פוסט שיוצא אצלך?
אם לא, יש לך מושג למה?

כמה זמן לקח לדמות כמו נטע אלחמיסטר להתפרסם?
והאם זה היה שווה לה?

 
אסטרטגיית האינסטגרם שנעבוד עליה תכלול בין היתר :

בניית פרופיל מקצועי, אותנטי שמעביר את חום העיסוק  שלך יחד עם
אישיות שלך,

הפיכה לפרופיל עסקי,
הוספת תוכן  בצורה שוטפת ומקצועית מלווה בתמונות  ערוכות,  וסרטונים

מקצועיים  שישאירו  את  העוקבים שלכם עם פה פעור.
איך להיחשף לקהל גדול יותר

הגדלת קהל העוקבים  וכלים נוספים כדי להפוך למלך ומלכת האינסטגרם.
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SBA מסלול שיעורי הבית של

זוכרים שאמרנו שמותג זה  כמות הפעולות שאנחנו עושים?
עכשיו נישאר רק לבצע ולעשות את השאר, שיעורי הבית הם אבן היסוד

למימוש "ראש החץ" הם מה שהופכים אוויר למוצק, מה שהופך חול לזהב
ורגיל לפופולרי.

"מותג זה הפתח של שער מאשר פתח של  חור המחט"
 

שיעורי הבית זה במילים אחרות הדרך להכניס אליכם הרבה יותר תנועה
ולקבל הרבה יותר עבודה באופן קבוע, ישנם מספר כלים ראשיים שנשתמש

בהם על מנת ליצור מקסימום חשיה ופגיעה בקהל המדויק עם חרב הלייזר
שלנו.

 יצירה או שיפור אתר גוגל עסקים חינמי שמוביל אותך להיות ראשון בחיפוש של גוגל
עם כל המידע והפרטים על העסק שלך כולל פוסטים +  תמונות + מפה לבית העסק +

דרכי יצירת קשר

גוגל עסקים :

יצירה ופתיחת חשבון וואטסאפ עסקי כולל כל הפיצ'רים

וואטסאפ עסקים :

בניית מסמך שכולל בתוכו את כל הקישורים העסקיים לרשתות החברתיות
(פייסבוק,גוגל,אינסטגרם,יוטיוב,וואטסאפ) לזמינות בשעות הנוחות עבורך בטלפון שלך.

מסמך קישורים כללי

בחירת שפה מיתוגית [צבעים, לוגו, רקע] אופציה ליצירת של מחברות, קלסרים, עטים,
רולאפ וכל מה שצריך כדי להיות אוטוריטה אמיתי.

שפת המותג
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מסלול פגישות תכנית הליווי שלך

SBA מסלול שיעורי הבית של

יצירת POOL - בריכת התכנים, מה יש לך כבר מוכן? (קורסים/מדריכים/מתנות) וכמובן
שנלמד גם להכין כאלו שיגרמו ללקוח לקרוא אותם עד הסוף.

: POOL BOXה

לאחר שנידע במדויק את ראש החץ שלך נתמקד בין היתר על כתיבת תסריטים מתחת
לכותרות שכבר הכנו מראש בפגישה מספר 3 

תסריטי סרטונים מקודדים לראש חץ :

מתחילים לצלם, מתחילים להכין פוסטים ליוטיוב ואיסטגרם

"אקשן" :

כתיבה ויצירת פוסטים על בסיס קבוע בפייסבוק + סטורי

פעילות רציפה :

הקמת קהילת פייסבוק תחת ראש החץ שלך

צוקרברג אוהב את זה :

SBA המרכז הישראלי ל
ליווי לבניית מותג ברשתות החברתיות

Make It Now | סילבוס תכנית ליווי
משך תכנית הליווי 3 חודשים
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לייפסטייל, קידום  ושיפור עצמי

מעבר לתכנית הליווי חשוב ללמוד את החיים,
לשפר יכולות ולהנות מהזמן שלנו עלי אדמות

SBA המרכז הישראלי ל
ליווי לבניית מותג ברשתות החברתיות

Make It Now | סילבוס תכנית ליווי
משך תכנית הליווי 3 חודשים

מספר כלים נוספים על מנת לשלוט בכל כוחו העל :
קופירייטינג - שיווק - סגירת עסקאות במחיר גבוה.

 
בשביל לשלוט בכלים חשוב לתתת למוח ולגוף את החמצן הדרוש לו,

הגוף  צריך איכות חיים
המוח צריך מיינדסט של מנצח

 
איך אפשר להשיג את הכלים האלה דרך אסטרטגיית SBA וביחד איתי.

 
מעבר לעבודה קשה דרוש להתאמץ עוד טיפה ולתת לגוף ולמוח שלנו להנות מהחיים

בכוח! למה  אני  אומר בכוח? מכיוון שאנחנו  בני אדם ואנחנו התרגלנו רק לעוד קשה בלי
לאמן את השרירים הנחוצים של ההצלחה.

 
: SBA ההצלחה שלך דורשת מיינדסט  וכאן נכנס  השיפור  העצמי של

 
לייפסטייל : ניתן להצטרף לפגישה פעם בשבוע לפנות בוקר מ 5 בבוקר עד 8 

לעשות סאפ, ריצת בוקר, לתרגל מיינדפולנס ביחד ו"לדבר עסקים" על קפה של בוקר מול
הזריחה.

 
בנוסף לזה רצוי לתרגל את כוחות העל והצ'ופר הוא לדבר איתי בוואטסאפ ולהסביר לי

באופן יומי מה זה אומר בשבילכם : 
קופירייטינג - שיווק - סגירת עסקאות במחיר גבוה.

ומה הדרכים שלכם לעשות את זה  הכי טוב ובכך "לחדד את הסכין" על מנת שתוכלו
למכור בצורה טובה ביותר בזמן הסרטונים שלכם ובמזן הקופי הכתוב מול הקהל שלכם.

 

יצאנו  לדרך?
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