
* המחירים המצוינים בקטלוג זה נכונים לסמינר דצמבר 2015

6 מפגשים שישנו לך את החיים! 
בהנהגת ניר דובדבני
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העסקים  של  הסטטיסטיקה  על  לחזור  טעם  אין 

ויתרה  ששורד,  קטן  עסק  למעשה,  בישראל.  הקטנים 

מכך, מצליח להתפתח, הוא לא פחות מנס סטטיסטי. 

העניין הוא שעם ניסים לא משלמים מיסים. וגם מאלה 

לא חסר לנו בישראל.

קטן  עסק,  בעל  שכל  האובייקטיביים  לקשיים  מעבר 

עלינו  מעמיסה  שלנו  המדינה  בהם,  נתקלים  כגדול, 

כל  רגולציה.  אחת:  במילה  המכונים  נוספים,  קשיים 

סוגיו,  על  מיסוי  עסקים,  רישוי  שלו:  והרגולציה  עסק 

הגבלות שיווק, חוקי צרכנות ועוד!

שלנו  העסק  של  והצמיחה  ההתפתחות  מלאכת 

הופכת להיות מלאכת מחשבת, המורכבת ממגוון רחב 

ואינסופי של פרמטרים.

ומה לעשות, שכדי לסחוף את השוק קדימה, במקום 

להיסחף אחריו, כדי להנהיג, כדי להוביל, חובה עלינו 

לשלוט בכולם.

למעשה, רק אנשי העסקים האובססיביים ביותר 
משגשגים על מגרש העסקים לאורך זמן.

אותם אנשי עסקים שהם אובססיביים לגבי ההצלחה 

ושל  שלהם  החיים  איכות  לגבי  אובססיביים  שלהם, 

המשפחות שלהם, 

האובססיה הזו – היא המפתח המרכזי 
להצלחה. היא מה שהופכת אותך לאלפא.

כלומר, זה לא משנה מה גודל העסק שלך, יכול להיות 

שרק פתחת אותו לאחרונה וחשוב לך לבנות אותו בצורה 

להצלחה,  וממוקדת  מטעויות  חפה  מדויקת,  שיטתית, 

ויכול להיות שהעסק שלך כבר ”רץ“ שנים רבות, אבל 

ברור לך שהפוטנציאל העסקי שלך הרבה יותר גבוה.

על  טוב  במקום  עצמך  את  שמצאת  להיות  גם  יכול 

הסקאלה בין שני סוגי העסקים האלו.

דבר אחד יקבע את ההצלחה שלך בקורס – 
כמה "רעל" יש לך בעיניים?

מהניסיון שלי, ה“רעל“ והאובססיה האלה, הם המנוע 

הממולחים  החדים,  החכמים,  העסקים  אנשי  להכל. 

ובעלי מירב הניסיון, שאין להם את התשוקה הסוחפת 

הזו, לא יצליחו. 

מי חייב לעבור את הקורס?  
תופס  אני  זמן  נקודת  באיזו  משנה  לא  זאת,  לעומת 

אותך, אם יש לך את מנת ה“רעל“ הזו, אני מתחייב 

להיות  הולכת  היא  לקורס,  הרשמתך  שמרגע  עבורך 

מוכפלת שוב ושוב. 

על גביה, תתיישב שיטה מהודקת ועדכנית, שמתייחסת 

ממש לכל היבט בעסק שלך, בניהול שלו, באופרציה 

המורכבת הזו. 

השילוב בין שני הפרמטרים הללו הוא שיבטיח  
לך עוצמה עסקית, במלוא הכוח.

אני שמח על ההזדמנות לעשות איתך 

את הקפיצות המטאוריות הבאות שלך.

לביצועי השיא שלך,

ניר דובדבני
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עסקים  עם   RND קבוצת  של  בעלים  עסקים,  איש 

הכותרת:  וגולת  תוכן  פרסום,  תקשורת,  המזון,  בתחום 

מנטורינג – אישי, מכירות, עסקים, יזמות.

הוסמכו,  שכבר  מכירות  ואנשי  עסקים  בעלי   50,000

יישום  עם  שמגיעה  דופן  יוצאת  הצלחה  על  מדווחים 

השיטות שניר עצמו פיתח, בהסתמך על ניסיונו העסקי: 

הגדלת מחזורים, ייעול העסק, שיפור באיכות החיים.

שיטות אלה, האחת למקסום מכירות והשנייה להצלחה 

עסקית – רשומות בסימני מסחר רשומים.

ניר הוא מחבר רב המכר: "בסוף יצא לך ארנב" (למעלה 

מ-22,000 עותקים),

המשודרת  ההצלחה",  "בשביל  הרדיו  בתוכנית  שדרן 

ואורח  ישראל,  גלי  רדיו  דרום,  רדיו  אביב,  תל  ברדיו 

קבוע בתוכנית חיסכון עם מנחם הורוביץ – בערוץ 2. 

למה להניע את העסק שלך קדימה דווקא



לכל אחת ממערכות הגוף יש חשיבות פונקציונאלית 

בפני עצמה ועל מנת שהגוף כולו יוכל להתנהל באופן 

הללו  המערכות  כל  על  תפוקה,  מקסימום  עם  מיטבי 

יעילות  זאת,  עם  ובהתאמה.  בהלימה  ביחד  לעבוד 

וחזקות, ככל שתהיינה המערכות השונות בגוף, תפעולן 

הכולל תלוי בהזרמת דם חלקה, מהירה וקבועה מהלב.

 :ALPHA-ב שלך  העסק  שעובר  הדיוק  רמת  זוהי 

האסטרטגיה,  השיווק,  מערכות  לחידוד  במקביל 

הנראות,  המיתוג,  העסק,  כלכלת  התפעול,  הניהול, 

המוצרים והתמחור, נאמן ונחזק את הזרמת הדם, 

ופתיחת  השיחה  המכירה,  מיומנויות  את  דהיינו 

מערכות היחסים, עם לקוחות חדשים וקיימים ועם 

משתפי פעולה פוטנציאליים.

את מתכונת היעוץ הזו פיתחנו במשך זמן רב, תוך 

תצפית יסודית, זיהוי וזיקוק הפרמטרים המובטחים 

להצלחת כל עסק, קטן כגדול, וזיהוי הדרך הטובה 

ביותר לאימון הגוף כולו, במקביל לאימון כל אחת 

מהמערכות בנפרד.

ב-      אנחנו מפתחים, משכללים ומאמנים
את המערכת הפיזיולוגית והאנטומית של העסק שלך: 

מרמת השלד, דרך הגידים, השרירים ועד לרמת הוורידים והנימים, 
כאשר מערכת הלב-ריאה של הגוף כולו היא המכירות.

כשהעסק שלך עובד כגוף אחד ביעילות מרבית, 
כל יעד ”מופרע“ וגדול ככל שיהיה, יהיה ממש כאן, בהישג ידך.
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במהלך הקורס ניפגש אחת לשבוע, בשעות הערב, 

למשך חודש וחצי המטרה בכל מפגש היא 

 לחדד לחדד כל פרמטרכל פרמטר בעולם העסקים והמכירות  בעולם העסקים והמכירות 
של של כל אחד מהעסקיכל אחד מהעסקים המשתתפים בקורס.ם המשתתפים בקורס.

הקורס מועבר באופן ישיר על ידי ניר דובדבני,

שחושף את השיטות שהביאו את העסקים האישיים 

שלו להצלחה, כמו גם את העסקים אותם ליווה 

לביצועי שיא בעשור האחרון.

מדובר בתהליך עוצמתי וחווייתי, המהווה עבורך את 

ההזדמנות לזהות את נקודת הפריצה הבאה שלך 

ולהביא את העסק שלך למקום בו הוא נועד להיות, 

באמצעות

בניית שיטה סדורה והטמעת תהליכי המכירהבניית שיטה סדורה והטמעת תהליכי המכירה 
בכל אחד מרבדי החשיבה העסקית.

6 מפגשים שישנו לך את החיים!



”זה משהו שגורם לך להבין 
שאין גבול ליכולות שלך!“

מקצועות חופשיים

מי שרוצה לצמוח, שישים את  ”
עצמו רק בסביבה של אנשים 

חזקים!“

יזמות

”הפכתי לאסרטיבית, הביטחון 
והערך העצמי שלי התחזקו!“

טכנולוגיה וניו מדיה

”רואים אצל ניר את החשיבה על 
כל עסק, גם ברמה האישית, ולא 
רק במסגרת הקבוצה, תשומת 

לב גם לפרט וגם לכלל, ניר שם לב 
לדברים הקטנים, אכפת לו והוא 

רוצה לדחוף אותך קדימה!“

טכנולוגיה וניו מדיה

”חיי השתנו, עברתי מהפך. כל 
ההתנהלות של החברה הזו הוא 
מאד מקצועי, יש לך ליווי צמוד, 

אחראי ומקצועי מאד!“ 

תקשורת

”ניר נתן לנו את כל הידע שלו, גם 
התיאורטי, גם המעשי, לאיך בונים 

נכון את התשתיות של העסק!“

לוגיסטיקה

”האנרגיות שניר מעורר בי נותנות 
לי הרבה מאד כוח ועוצמה!“

הדרכות והפעלות

”העסק גדל, מספר הלקוחות 
הכפיל את עצמו והמחזורים 
הכפילו את עצמם, כשלמרבה 
ההפתעה, יש לי יותר זמן פנאי!“

מכירה בחנויות

”עשיתי בזכות ניר דברים שלא 
חשבתי שאני אעשה קודם, ממש 
“!life changing ברמה של

מכירה בחנויות
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רוצה  הוא  לאן  ומרגיש  בדרכו  שנקרות  ההזדמנויות  את  רואה  אמיתי  אלפא 
להשתייך, לאיזו קבוצת אנשים, עם אילו הישגים.

בוגרי הקורס נולדו אלפות ללא ספק. לא סתם הם בחרו בו כטרמפולינה עסקית. 
כשנולדים אלפות, צריך רק למצוא את המסגרת שתאפשר לך להוציא את זה 

החוצה בעוצמה!

למקבץ עדויות של בוגרי 
אלפא יש לסרוק את הקוד 

מי שנולד אלפא, מוצא את עצמו בסביבת אלפות כל חייו. 
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סמינר העסקים נשען על שיטת האלפא לעסקים, אותה פיתח ניר דובדבני. 
מהותי  שיפור  על  מדווחים  היום  עד  אותה  שיישמו  העסקים  בעלי  אלפי 
במחזורי המכירות שלהם, על מעבר מהתנהלות של "כיבוי שריפות" לניהול 
איכות  על  גם  ניכר  באופן  המשפיעה  וקלה,  יסודית  שיטתית,  בצורה  עסק 

החיים שלהם.

כי בדיוק כמו שיש שיטה להגדלת מכירות, יש שיטה להגדלת הרווחיות של 
בדיוק  וזו  יותר,  ומרובדת  מסועפת  יותר,  מורכבת  יותר,  עמוקה  היא  העסק. 

הסיבה, שצריך לנווט בה בחוכמה.

פשוט להיות עסק אלפא!

לצורך כך, ניר פיתח את מפת האלפא, המהווה את שלד הסמינר:

סילבוס סמינר עסקים
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עם מה יוצאים מהסמינר?

שלב 1 בשיטת האלפא: להיות מותג – חזון, ערכים, תחזית

 הגדרת חזון עסקי, מחובר לחזון האישי, מבודל סביב USP אישי
 רשימה כתובה של הערכים בעסק, ונגזרת של נהלים תומכי ערכים (ומקסום מכירות)

 תחזית עסקית לרבעון הקרוב

שלב 2 בשיטת האלפא: מוצרים ותמחור

 פילוח לקוחות לפי שווי ותחומי עניין
 פירמידת מוצרים (קיימים וחדשים שנפתח)

 מסלולי מוצרים משויימים, לרבות הגשרים המחברים ביניהם
 תמחור מדויק אסטרטגית למוצרים

שלב 3 בשיטת האלפא: שיווק 

 אסטרטגיה שיווקית
 הקרניים השיווקיות הרלוונטיות ביותר לקהל היעד הספציפי שלך (על פי הפילוח)

 בניית תכנית שיווק רבעונית למוצר הדגל (בהתאם למוצרים ולתמחור)
 ניהול השיווק והוצאה אל הפועל של תכניות השיווק

שלב 4 בשיטת האלפא: שיווק ותוכן מבוססים נלפ

 בניית נרטיב עסקי אישי
 תכנית תוכן מותאמת תכנית שיווק

 מסע ליד/לקוח מקדם מכירות

שלב 5 בשיטת האלפא: שיתופי פעולה (וסיכום ביניים)

 בחירת שיתופי פעולה תואמי חזון, ערכים ותחזית
 יצירת שיתופי פעולה כחלק מפיתוח מוצרים
 שיתופי פעולה כאפיק שיווקי (מקור ללידים)

 מבנה הסכמי של שיתופי פעולה
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שלב 6 בשיטת האלפא: לאמן ולהתאמן כדרך חיים 

 מודלים להנעה לפעולה – עצמית וצוותית
 מודלים של תגמול עובדים

 נהלים ארגוניים מניעים לפעולה ותומכי מסגרת
 הנעה לפעולה של לקוחות והפיכתם למפיצי בשורה

שלב 7 בשיטת האלפא: אסטרטגיה וניהול מכירות

 גאנטים ניהוליים לניהול מערך המכירות

שלב 8 בשיטת האלפא: תסריטי שיחה

 סוגי תסריטים
 הרציונל בקביעת סוג התסריט

 אכיפה של התסריטים, לצד דינמיות בתסריט ובימויו

שלב 9 בשיטת האלפא: בניית שיטה

 זיהוי השלב העסקי הנוכחי שלך – וכלים למעבר לשלב הבא במחזור
 ניהול עסק עונתי

LIFE 4 שלב 10 בשיטת האלפא: להיות אלפא

 בניית נהלים לישום, הטמעה ואכיפה
 יציאה עם תוכנית פעולה עסקית ליישום וקביעת צעדים ראשונים.

לביצועי השיא שלך, במכירות, בעסקים, ובחיים!

צוות ניר דובדבני.



טל‘: WWW.RND.ORG.IL   |   077-5015121   |        ניר דובדבני  |              ניר דובדבני

אנחנו זמינים עבורך ב:
 

077-5015121
rnd@rnd.org.il

עד לאן


