
* המחירים המצוינים בקטלוג זה נכונים לסמינר דצמבר 2015

כל מה שרצית לדעת על
מרכז ניר דובדבני
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ניר דובדבני 
וסיפור הקמת החברה

רק כשקוראים את הרקע להקמת החברה,
מבינים את השליחות שעומדת מאחוריה ומאחורי כל 

אחד ממוצריה,
כמו גם את העוצמות שדוחפות אותה קדימה.

לא מדובר בעוד עסק, 
אלא בסיפור על צורך עז להוביל, להשפיע ולהגשים.
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ניר דובדבני הוא יזם ואיש עסקים, בעל 

RND עם עסקים בתחום המזון,  קבוצת 

וגולת  תוכן  פרסום,  הנדל"ן,  התקשורת, 

מכירות,  אישי,   – מנטורינג  הכותרת: 

עסקים, יזמות.

מעל 70,000 בעלי עסקים ואנשי מכירות 

שכבר יישמו את השיטות שפיתח מדווחים 

אופטימיזציה  מכירות,  מקסום  על 

עסקית, ושיפור ניכר באיכות החיים.

מחבר רב המכר: 

"בסוף יצא לך 

ארנב" )למעלה 

מ- 32,000 עותקים 

ו")זה לא( פשוט 

להיות עסק אלפא"

מרצה מבוקש באקדמיה, בכנסים 

מקצועיים ובימי עיון.

"לא נותר לכם אלא ללכת בעקבות הסימנים 
הרבים שמותיר דובדבני לאורך דפי הספר 

ושם תוכלו למצוא הרבה הרבה כסף!"

ניסים משעל, עיתונאי, איש טלוויזיה 

ואיש רדיו
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שדרן בתוכניות רדיו- רדיו תל אביב, 

רדיו דרום, רדיו גלי ישראל.

הבעלים של המרכז היחיד בארץ 

להצלחה אישית ועסקית. 

השיטות שפיתח למקסום מכירות 

ועוצמה עסקית: "מודל כוכב המכירות"

ו"שיטת האלפא לעסקים", זכו לסימני 

מסחר רשומים.

אורח קבוע בתקשורת, בנושאים 

כלכליים, כמומחה למכירות 

ופיתוח עסקי.
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3 למידות מרכזיות עיצבו את סיפור 
החיים של ניר:

הדבר הראשון שידע על עצמו הוא שהוא 
היפראקטיבי,

הדבר השני שלמד הוא שזה לא בסדר,
והדבר השלישי היה: 

שהוא צריך למצוא דרך להשתלט על זה 
ולמצוא עבודה טובה כשכיר.

"שכיר בכיר"? מה טוב. כוח רצון תמיד היה לו. 

אז הוא השיג את זה:
הוא הפך לשכיר הבכיר, עוד לפני גיל 30.

מנכ"ל חברה בינלאומית, סניפים בכל הארץ, 
למעלה מ-1,600 עובדים, רכב חברה, תנאים 

טובים, שכר מפנק.
אלא ש....

מה הביא את ניר להקים
את מרכז ניר דובדבני?
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כל אלה העניקו לו סיפוק רגעי בלבד.

הוא "ישב טוב" כמו שאומרים, אבל ישן רע. 
הוא היה עצבני, טרוד, תחושה חזקה של חוסר מימוש,

ואותה היפראקטיביות שהצליח לנתב לתוך הארגון
איימה להתפרץ שוב החוצה, בעוצמה גדולה מתמיד.

הרגש הכריע כנראה את השכל של אותה התקופה, והוא החליט לעזוב את הכל 
ולהתחיל מחדש – כעצמאי.

מאז עברו קרוב לשני עשורים ובמרחק של זמן אפשר להגיד שזו הייתה ההחלטה 
החכמה ביותר שיכול היה לקבל עבור עצמו.
זו הייתה ההחלטה שהוציאה אותו לחופשי.

את מי שהוא באמת.

זו גם הייתה ההחלטה הכי רווחית שקיבל.

וכל איש מכירות או בעל עסק יכולים לעבור בדיוק את אותה הדרך.

איך זה קורה?
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חזון וערכים

9

כדי לייצר שינוי משמעותי בחיים, לא מספיק 

להתאהב ברעיון, גם לא לייצר תחזיות ויעדים 

פורצי דרך, צריך "למה" חזק, "איך" ברור, 

והרבה אומץ.
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החזון
להוביל אנשים ועסקים 
לביצועי שיא אישיים 

וכלכליים, לחיים עוצמתיים 
ומלאי תשוקה!
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ערכי החברה

עוצמה
כל פעולה בחברה היא הפעולה הגדולה ביותר 

שניתן לייצר באותו רגע נתון, אנחנו חותרים 
לנוכחות ועשייה מבוססות בידול ומשמעות, הן 

עבור החברה והן עבור המתאמנים שלנו: מקסום 
ממשקים ומקסום פוטנציאל של כל ממשק.

נתינה
מחובתנו לתת למתאמנים 

שלנו את כל האנרגיה, 
הידע, הכלים, השיטות, 

האפשרויות והשירות 
בפועל, באופן שיאפשר 

להם לצמוח באופן אישי 
ולהצמיח את העסקים 

שלהם. להראות להם לא 
רק מה שהם רוצים, אלא 

גם מה שהם צריכים, מתוך 
מקום מקצועי ומנוסה.

דיוק
אם עושים, אז עושים 
עד הסוף, ברזולוציות 

הגבוהות ביותר, כדי לתת 
למתאמנים שלנו את 

המענה ההוליסטי, השלם, 
המסודר והמאורגן שניצב 

לנגד עינינו.

מקצוענות
אנחנו מחויבים למתאמנים שלנו לתכנים 

ולשיטות העדכניים והחדשניים ביותר 
בעולם, אשר יועברו בצורה המדויקת 

הברורה והסדורה ביותר, כדי שכל 
מתאמן ישלוט בשיטות באופן מלא!

 

 

אנרגיה גבוהה
אנחנו מחויבים להדביק את כל מי שבא איתנו 

במגע בתשוקה עזה לחיים! לחיות בווליום גבוה, 
למצות, לבטא את עצמנו, להרגיש סיפוק 

בעשייה.
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לקוחות 
ושיתופי פעולה 

אנחנו לעולם לא סוגרים עסקה 
ותמיד פותחים מערכות יחסים, לכן, 

ההצלחה של הלקוחות ושל השותפים 
שלנו היא מקור הגאווה שלנו.
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פעילותה הענפה של החברה מגיעה גם לשכירים, גם לבעלי עסקים וגם לארגונים גדולים 
ומובילים במשק.

שיתופי הפעולה מתקיימים בכל אחד מהתחומים הללו, כשהמשותף לכולם הוא הגדלת 
העוגה המצרפית והפצת בשורה של ביצועי שיא.

מה המקצוע שלך?

יש לנו פתרון גם עבורך!
יש לנו קילומטראז' מקצועי של הצלחה גם איתך! 14

עריכת דיןראיית חשבון

ייעוץ עסקי

קמעונאות

זכיינות

תקשורת

ספורט

ריהוט

ביטוח

רכב

משכנתאות ופיננסים

יופי, טיפוח ולייפסטיילינג

מרפאות וקליניקות

אונליין ואפילייט

עיצוב, אדריכלות

אומנות, בידור

תיירות ונופש

אימון, מכירות
השקעות הון

אימון, וטיפול

מוקדי מכירות

רפואה, תרופות

בריאות וכושר

נדל"ן, תיווך
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השיטות שפיתחנו
המודלים שפיתחנו מבוססים על זיקוק סיפורי הצלחה 
ומבטיחים לכל מי שמטמיע אותם קפיצות קוואנטיות 

בעסק, במכירות ובחיים.
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להתחברלהתחבר

להוביללהוביל

הצגת פתרוןהצגת פתרון

סגירה וסגירסגירה וסגיר

שיטה
אימוןתודעה

מענה
להתלבטויות

מענה
להתלבטויות

R מודל כוכב

18

דובדבני  ניר  ידי  על  פותח  המכירות  כוכב  מודל 

המודרני.  בעולם  למכירות  מענה  לתת  במטרה 

בהינתן ההיצע הרב, והתחרות שקיימים בכל תחום, 

בכל אזור גיאוגרפי, ובהתחשב בעובדה שלקוחות 

היום בודקים ומשווים יותר מבעבר, היה ברור, שלא 

ניתן עוד להסתפק בשיטות המכירה של פעם. היה 

צורך לרענן את השיטות, לחדד את הכלים ולייצר 

בידול שבא לידי ביטוי גם בשיח המכירה עצמו. 

המודל מורכב מחמישה שלבים, המתקיימים בכל 

שיחת מכירה, ומכאן שמו. המיישמים את השיטה, 

רואים את אחוזי ההמרה שלהם עולים, ומרגישים 

כמה זה יכול להיות פשוט למכור הרבה יותר.



להתחברלהתחבר

להוביללהוביל

הצגת פתרוןהצגת פתרון

סגירה וסגירסגירה וסגיר

שיטה
אימוןתודעה

מענה
להתלבטויות

מענה
להתלבטויות

R מודל כוכב
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R להיות אלפא 

בעסקים

גישת חיים של חתירה מתמדת למצוינות  מתוך 

וביצועי שיא, ניר הבחין כי גם כאשר שיח המכירות 

משתפר ברמה הטקטית, עדיין הרבה מאד בעלי 

עסקים מתייאשים ונשחקים, נמנעים מלמצות את 

הפוטנציאל העסקי שלהם. הסיבות לרוב נעוצות 

בשלושה מוקדים: ניהול, שיווק, מכירות. את שלושת 

האלפא  מפת  לכדי  הרחיב  ניר  הללו  המוקדים 

לעסקים. המפה הזו הלכה והתחדדה תוך צפייה 

העסקים  בעלי  של  להצלחה  הפרמטרים  וזיקוק 

המצליחים ביותר. ניהול עסק לפי מפת האלפא 

מעביר את בעל העסק מהתנהלות מעייפת של 

שמביא  ורווחי,  אפקטיבי  לניהול  שריפות,  כיבוי 

באופן ישיר גם לשיפור באיכות החיים.
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R מפת היזמות

לאחר שנים של עבודה עם אנשי מכירות ובעלי עסקים, ניר 

זיהה תופעה הולכת ומתרחבת של בעלי עסקים בפוטנציה. 

אותם אנשים עם רעיונות גדולים, שאיפה ורוח יזמית, שפשוט 

לא יודעים מאיפה להתחיל, לא יודעים מה עליהם לעשות כדי 

הסיבה, שביחד  זו  לעסק מצליח.  הרעיון שלהם  להפוך את 

ומנכ"ל האקדמיה  יזם סדרתי  ילדות,  עם אבי קאופמן, חבר 

ניר פיתח את מודל הר היזמות, הכולל   ,BDO לפיננסים של

את כל השלבים שיזם, או יזם לעתיד, צריכים לעבור על מנת 

להצליח.

בשיתוף
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     מודל אינפיניטי
שינוי  באמצעות  עסקי  פוטנציאל  לממש 

בין  התאמה  מייצר  המודל  חשיבה.  דפוסי 

לבין  בעסק,  שנבנים  החיצוניים  המנגנונים 

המנגנון המנטלי הפנימי שקובע את מידת 

שלנו.  והעסקי  האישי  הפוטנציאל  מימוש 

באמצעות המודל ניתן לזהות את הפער בין 

המשאבים הזמינים לנו לבין אלו הנדרשים 

לצורך הקמת וניהול העסק שאנחנו רוצים. 

לאחר שלב הזיהוי מגיע שלב האימון, עדכון 

ומתיחת המנגנון, שינוי האוטומטים באמצעות 

שינויים בדפוסי החשיבה וההתנהגות, ויציאה 

לתוכנית עבודה מעשית וממודלת.
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הדרכים להתאמן איתנו 

אין מי שלא רוצה יותר: יותר כסף, יותר הצלחה, יותר סיפוק, 
יותר עניין, יותר זמן פנאי או משפחה, יש רק מי שלא יודע 
איך לעשות את זה. זה הדגש בכל אחת מההכשרות שלנו: 
הקניית הידע והכלים, בדרך קלה ופשוטה, כדי שכל אחד 

יוכל פשוט להשיג ולחוות יותר.

27



• הכשרת אנשי ומנהלי מכירות

• הכשרת מוקדי מכירות

• הכשרות ייעודיות לבעלי עסקים וליזמים

• תהליכי התפתחות אישית ועסקית

B2B יוזמות ושיתופי פעולה •

• פיתוח מנהלים

• הרצאות השראה והעשרה

• ייעוץ, אימון וליווי 1:1

• ספרים וחוברות אימון

ODT פעילות •
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המסלול למנהל עסקים 
קטנים ובינוניים 

עם התמחות בשיווק ומכירות

30
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המסלול היחיד בארץ שנותן ארגז כלים מלא ומעשי, 360 מעלות, לכל מה 
שעסק קטן או בינוני צריך כדי להצליח!

לא עוד תיאוריות ברומו של עולם, רק ת’כלס: 

שיטות עבודה לניהול עסק, ניהול יעדים, ניהול כוח אדם, ניהול זמן )!(;	 

תבניות עבודה ליצירת תוכניות שיווק ותוכן לייצור יותר לידים, יותר 	 
בקלות, יותר בזול, יותר מהר!

תמלולים של תסריטי שיחה שעובדים וסוגרים יותר עסקאות! מצד 	 
אחד ת’כלס – מה להגיד ומה לענות ללקוח בכל שלב של השיחה, בכל 

פלטפורמה שהיא, ובמקביל: פיתוח שריר המכירות לאורך זמן.
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לכל מי שיש עסק או רוצה להקים עסק	 
לכל מי שעדיין לא למד/ה מעולם מנהל עסקים קטנים ובינוניים;	 
לכל מי שלמד תואר במנהל עסקים אבל לא מצליח/ה ליישם 	 

    אותו במציאות העסקית;
לכל מי שנמאס להרגיש חוסר אונים בכל מה שקשור לעסק ולייצר כסף;	 
לכל מי שרוצה פשוט לעשות יותר כסף;	 
לכל מי שרוצה יותר השפעה;	 

לכל מי שרוצה לשפר את איכות החיים!!!	 

למי המסלול מתאים?
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•            •   
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•            •   

⋅   יישום שיטות העבודה שניר פיתח אל תוך מודלים ושיטות עבודה פרקטיים!

⋅   3 חודשים עד חצי שנה, הכוללים 12 מפגשים פרונטליים, בני 4 שעות שעון 

    )5 שעות אקדמיות(

⋅   6 מפגשים בקורס התמחות בניהול ובשיווק

⋅   6 מפגשים בקורס התמחות בבניית תהליכי מכירה ות’כלס מכירות

    סה”כ 12 שיעורים שכוללים את כל הידע הנחוץ להצלחה בעסקים!

תמיכת אונליין של קורסים דיגיטליים ייעודיים, שנשארים פתוחים לכל החיים, 	 
כדי לאפשר חזזרה ולימוד, בכל זמן ומקום. הקורסים נפתחים מיד עם 

ההרשמה, ונשארים פתוחים לכל החיים. סה"כ תמיכת האונליין כוללת שני 
קורסים, הבנויים משיעורים בני 10 דק' בממוצע וכוללים קבצי סיכום אימון 

והטמעה.

           ֑    קורס דיגיטאלי: התמחות בניהול ובשיווק – כולל 70 שיעורים

           ֑    קורס דיגיטאלי: התמחות במכירות – כולל 50 שיעורים

    סה"כ 120 שיעורים שכוללים את כל הידע הנחוץ להצלחה בעסקים!

• "הכפלתי את המחזור שלי השנה, הבאתי מנהל עבודה. היום העסק מתפקד גם בלעדיי כי יש שיטה" 	
)שמחהל'ה דפוס משי חי(

• "יש אנשים שמדברים, למדתי אצלם, ויש אנשים שמדברים באמת וזה שווה כסף, זה המרכז של ניר " 	
)ראמי בדארין, ייבוא מוצרים באינטרנט(

איך המסלול בנוי?
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הקבוצה של ניר דובדבני
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מה עוד מקבלים חברי הקבוצה
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כשמבינים, שכדי לעבור מלהיות בעל/ת 
עסק לאיש/אשת עסקים, צריך לשנות 
את כל חוקי המשחק, כשמבינים שכדי 
לעשות את המעבר הזה, נדרשת צורת 

חשיבה אחרת;
כשמבינים את המשמעות של פיתוח 

אינטליגנציה עסקית;
ואת פוטנציאל ההתפתחות הקיים 

בקבוצת כוח;
מצטרפים לקבוצה של ניר. קבוצת עילית 
של בעלי עסקים ששמו לעצמם מטרה 

ברורה לחדד ולהעשיר כל רובד במיומנויות 
שלהם: אישי – מכירות – עסקים. 

חברי הקבוצה נפגשים באופן קבוע אחת 
לחודש לפיצוחים אסטרטגיים הדנים 
באקטואליה עסקית, בוחנים, מנתחים 
אותה ומתרגמים אותה אל השטח, כל 

אחד ואחת בעסק שלו/ה. חברי הקבוצה 
מייצרים את כוח הדירקטוריון החיצוני 

עבור העסק הקטן/ בינוני שלהם, ובדרך 
זו ממנפים את הפוטנציאל העסקי שלהם 

לביצועי שיא חדשים.

*הכניסה למפגשי הפיצוח האסטרטגי עם ניר דובדבני 
שמורה לחברי הקבוצה בלבד.

	   גישה ל)כל( ההכשרות והקורסים השוטפים במרכז, לרבות סדנאות נטוורקינג 
    והשתלמויות מקצועיות שוטפות;

	   מינוי לכל החיים לקורסים הדיגיטאליים של המרכז;

"מה שלקחתי מהקבוצה זה המון ידע פרקטי, הלכה למעשה, איך לוקחים תהליכים מהותיים וחשובים בעסק לשלב הבא. החל מגיוס 
והכשרת עובדים, ניהול כספים נכון, אוטומציות, שיווק, וזה רק קצה הקרחון." יהודה ניב, יו"ר הוצאת ספרי ניב.

"הקבוצה היא קיצור דרך על ידי ידע בסיסי ופרקטי  לניהול העסק ובית חם להתייעצות בכל הנוגע לקשיים 
היומיומיים בעסק." מוישי רפאלי.



למי המסלול מתאים?
	 למי שאוהב אנשים ואוהב עסקים!

	 למי שאוהבים להתייעץ איתו, ולשמוע דעתו

	 מי שרוצה ללמוד מקצוע מבוקש ומרתק

	 בכירים שרוצים שינוי קריירה ו/או מקצוע נוסף

	 פורשי צבא, שרוצים להתפתח בעולם העסקי

	 בעלי עסקים שרוצים להפוך ליועצים העסקיים 

של העסק שלהם.

המסלול להכשרת יועצים עסקיים
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מה זה אומר להיות יועץ עסקי 
ומאמן מכירות בצוות של ניר דובדבני?

	 להוביל עסקים וארגונים לביצועי שיא בעוצמה בלתי מתפשרת

	 להשתייך למותג המוביל בישראל בתחום הייעוץ העסקי והמכירות

	 לשבור שיאים בעסקים האישיים שלך

מבנה והיקף לימודים:
חצי שנה של לימודים אחת לשבוע, 200 שעות הכשרה ופרקטיקום

בנוסף!
כל משתתף בקורס היועצים העסקיים מקבל סל הכשרה מקיף,

הכולל את כל שאר הכשרות החברה: קורסי מכירות ועסקים – פרונטאליים ואונליין.

מצטייני הקורס, שיוכיחו כי יכולים ללוות אנשי מכירות, עסקים וארגונים, בתחום ההתמחות

המתאים להם, יצטרפו לצוות המקצועי של ניר דובדבני, ויקבלו הזדמנויות עבודה מעשיות.

*בהתאם לתנאי החברה

המסלול להכשרת יועצים עסקיים
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התמחות בניהול ושיווק
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יום שלם שמעביר אותך דרך שלוש תחנות 
החובה להצלחה של כל עסק: המימד האישי-

תודעתי באמצעות NLP, מימד מיומנויות 
המכירה ומימד החשיבה העסקית האסטרטגית. 

מהיום הזה יוצאים עם תובנות ברורות לגבי 
הדרך שמבטיחה מעבר ממגרש המשחקים של 

80% מהעסקים השחוקים, למגרש של 20% 
מהעסקים המשגשגים ומלאי התשוקה.

רוני דרך וניר דובדבני ילמדו אתכם בקורס 
אונליין, איך ליצור מוצר דיגיטלי שיימכר. 

הקורס מביא את מיטב הכלים ליצירת מוצר 
דיגיטלי זול/יקר, איך עושים תכנית עסקית 
למוצר דיגיטלי, איך בונים את התכנים הכי 

מעניינים לקהל שלכם וגם איך מוכרים מוצר 
דיגיטלי במסות. 

חודש וחצי שיגרמו לכל עסק לנהל, לשווק 
ולמכור כמו הארגונים הגדולים

כל שיטת האלפא לעסקים אצלך במחשב 
או בנייד, ביחד עם סיכומי שיעור, תבניות 

עבודה ואימוני בית

הקורס המקוון ליצירת מוצרים דיגיטליים
ONLINE YOURSELF!
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קובי מיכלין וניר דובדבני משתפים פעולה 
בקורס האונליין המקיף ביותר ללימוד פרקטי 

של עולם הפיננסים לעסקים. הקורס מכיל 
נושאים כמו: איך מגייסים אשראי, איך 

מנתחים את המספרים של העסק, איך בונים 
תכנית עסקית, איך בודקים לאן נעלם הכסף 

שהרווחתם ועוד.

סדנת ערב מרתקת ועוצמתית במהלכה ניר 
חושף את נוסחת ההצלחה לביצועי שיא!

המשתתפים בערב יוצאים עם:
• שיפור תודעה

• כלים לניהול עסק מצליח
• והיכרות עם שיטת מכירות חזקה!

עוצמה עסקית

מבוסס על שיטת ALPHA לעסקים שמראה 
לך איך לשווק, לנהל ופשוט למכור הרבה 

יותר!! בסדנה ניר חושף את נוסחת ההצלחה 
– הדרך היחידה לייצר ביצועי שיא בעסק, 
לעומת נוסחת הכישלון – הדרך הבטוחה 

להצטרף לסטטיסטיקה העגומה של העסקים 
הקטנים בישראל.

עוצמה עסקית

מהם השלבים שעליך לעבור מרגע שיש לך 
רעיון מבריק ועד להצלחה שלך כיזם? ההכרה 
וההוקרה שלך מחכים לך, עליך רק ללכת עקב 

בצד אגודל לפי ההנחיות שבקורס!

הקורס המקוון לפיננסים בעסקים 
פשוט פיננסי



התמחות במכירות
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מחנה אימונים ייחודי באנרגיה גבוהה, שחושף 
שיטה בדוקה להגדלת מחזורי מכירות.

"הקורס של ניר חווייתי ומהנה, וללא ספק 
מטביע סטנדרטים חדשים בעולם המכירות"
יפית גרינברג )ג.יפית( יו"ר group תקשורת 

כל מודל כוכב המכירות אצלך במחשב או 
בנייד, ביחד עם סיכום הטכניקות, תסריטי 

שיחה ואימוני בית.
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ערכת האודיו תמלא אותך בכוח ובעוצמה לקראת 

הפגישה עם הלקוח ותניע אותך לסגור כל עסקה! 

הערכה כוללת 2 דיסקים עם מיטב התכנים של ניר 

ובליווי שירי עוצמה להגברת מוטיבציה וביטחון עצמי. 

מתאימה להאזנה בבית, באוטו, עם בן או בת הזוג 

ואפילו עם הילדים! זמרים אורחים: אלי לולאי, סולן 

להקת רוקפור ו-ZIGO, סולן להקת הדורבנים!

לגלות את הדרך הבטוחה והמהנה להכפיל את ביצועי 

המכירות כך שכולם יוכלו למכור בקלות, במחירים גבוהים 

וגם ליהנות מכך! כולנו מבינים שמכירות היא  תחרות. 

כולנו מרגישים שהתחרות רק מתעצמת והמשחק דורש 

קבוצה של מנצחים. כולנו שואלים איך לנצח בעולם 

של בחירה אינסופית עבור הלקוח. ארגז הכלים הנחשף 

על הבמה מפתיע כל איש מכירות אשר מעוניין להגדיל 

את רווחיו ולהפסיק את הכאב היומיומי של המרדף 

אחר העסקה הלא סגורה. סוד הקסם של ההרצאה 

נעוץ בשילוב המנצח בין כלי תודעה לניצחון  וטכניקות 

חדשניות ומפתיעות לסגירת עסקאות.

עשרת המפתחות 
להצלחה במכירות

אומנות המכירה

ערכת האודיו תמלא אותך בכוח ובעוצמה לקראת 

הפגישה עם הלקוח ותניע אותך לסגור כל עסקה! 

הערכה כוללת 2 דיסקים עם מיטב התכנים של ניר 

ובליווי שירי עוצמה להגברת מוטיבציה וביטחון עצמי. 

מתאימה להאזנה בבית, באוטו, עם בן או בת הזוג 

ואפילו עם הילדים! זמרים אורחים: אלי לולאי, סולן 

להקת רוקפור ו-ZIGO, סולן להקת הדורבנים!

לשיר מכירות

 שפת גוף של
כוכב מכירות

בשיתוף ד"ר אמיר הלמר

קבלו כללים ברורים ברמת "עשה ואל תעשה" שיהפכו 

אתכם לכוכבי מכירות: לייצר את הרושם הראשוני 

העוצמתי ביותר לפתיחת ממשק מכירה, להרגיש את 

טמפרטורת הלקוח ולבחור את התזמון המדויק לדבר 

על הכסף, לזהות לקוחות שקרנים, שההתלבטות 

המזויפת שלהם היא רק ניסיון להוזלת המחיר, ובשורה 

התחתונה: פשוט למכור הרבה יותר!! יותר מוצרים 

ליותר לקוחות, במחירים יותר גבוהים.



    מ 
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בלב פעילות החטיבה מטרה אחת: לרתום את המוח לשם שינוי בעסק.

כחלק מחזון המרכז לייצר ביצועי שיא, ומתוך הבנה חד חד ערכית ביחס לתפקיד שהמוח 

משחק ביכולת של כל אחד/ת להשתנות, ולייצר את השינויים ההתנהגותיים הדרושים 

לצורך כך, פעילות החטיבה הלכה והתפתחה לכדי זרוע של ממש.

כמו שבשום שלב בחיים שלנו לא מלמדים אותנו איך לנהל עסק, איך לשווק ואיך למכור, 

ככה גם לא מלמדים אותנו את הכוח של מנגנון ההפעלה הפנימי והייחודי לכל אחד 

מאיתנו. מבלי שאנשים יכירו את מנגנוני ההפעלה שלהם, ידעו לשלוט ולתמרן בהם, אין 

סיכוי לממש פוטנציאל אישי ועסקי באופן מלא.

גובה העסק בהכרח צומח עד גובה התודעה. כלומר, למי שרוצה עסק גדול, ויותר גדול, 

אין פריבילגיה להסתפק בפעולות טכניות בעסק, אלא נדרשת הבנה ברורה ביחס לגבולות 

וההגבלות שבאופן בלתי מודע תחמנו בתוכם את הפעילות העסקית שלנו.

היכרות עם מנגנוני ההפעלה האישי שלנו, המניעים לצד המנועים, היא שתיתן את היכולת 

לבטל אוטומטים, ולבחור תגובות מקדמות בכל זמן נתון.

זה ביחד עם העובדה שעבודה מנטלית נכונה מאפשרת לעבור יותר צמתים בחיים, יותר 

בקלות, מספיק בשביל להבין שאת הידע וארגז הכלים האלה אי אפשר לפספס.
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החטיבה כוללת
מספר מוצרי ליבה, וביניהם:

 • קורס NLP עסקי דיגיטאלי:          	

ניר ומיטל עוברים שלב שלב במפת 

האלפא ומנתחים אותו עסקית 

ומנטלית, תוך מתן כלים פרקטיים 

מעולמות ה-nlp למקסום פוטנציאל.

• קורס NLP - התעוררות:           	

קורס מבוא- הכניסה שלך לעולם 

התודעה העסקית.

• קורס NLP עסקי בזום )5 מפגשים(: 	

מיטל מציפה את צורות החשיבה 

השכיחות ביותר שפוגעות בהתפתחות 

העסק, ומספקת כלים מעשיים 

להתמודדות איתן.

"האדם שאתה בתחילת הסדנה, הוא לא האדם שאתה בסופה, גם כשמדובר ב4 מפגשים." )א.איגר(

 "השבוע עשיתי את מה שהתחייבתי לעשות במהלך הסדנה, הרבה לפני המועד שהתחייבתי אליו, וזה היה קל ופשוט,
 ולא האמנתי שזה פשוט קרה!" )ע.כהן(
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מרכז ניר דובדבני הוקם מתוך חזון לשמש כמרכז להתפתחות אישית ועסקית. 

מתוך כך, כיתות ואולם ההרצאות זמינים גם למרצים מן החוץ, שמעבירים תכני 

התפתחות אישית ועסקית, תודעה, הצלחה, שפע ועוד.

המרצים נהנים במקום מחניה נוחה, אולם הרצאות חדשני, צילום ההרצאה 

)אפשרות גם לשידור לייב( ומחירים נוחים;

קהל המשתתפים נהנה גם הוא מחניה קרובה, מנוחות למידה וחוויה עוצמתית.

*קיימת אפשרות לשלב כיבוד – בתיאום מראש.

השכרת כיתות ואולם הרצאות 
במרכז ניר דובדבני
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מסלולי 1:1 
להצלחה במכירות ובעסקים!
עד היום ניר הכשיר למעלה מ-100 יועצים עסקיים ומאמני מכירות בשיטת האלפא 

לעסקים ומודל כוכב המכירות. היועצים המרכז ניר דובדבני עוברים השתלמויות 
מקצועיות על בסיס קבוע, ומשובצים לאנשי מכירות ובעלי עסקים על בסיס התאמה 

אישית, מקצועית וגיאוגרפית.

לכל יועץ ההתמחות המקצועית שלו והניסיון הרלוונטי לגדלים שונים של עסקים 
ותיקים, או כאלה הנמצאים בתחילת דרכם.

תהליך הייעוץ מורכב מכמה שלבים ובסופו של דבר נתפר לכל עסק, מידותיו וצרכיו, 
לאחר תהליך אבחון ראשוני. אפשרויות הליווי נעות מפגישת ייעוץ ופיצוח אסטרטגי חד 

פעמית ועד ליווי מתמשך וצמוד לעסק. 



    מ 
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נבחרת היועצים במרכז ניר דובדבני נותנת לך שילוב של 
פתרון אסטרטגי וטקטי בתחומים שונים, כגון: 

תכנית עסקית

תחזיות

תוכניות שיווק

קורסי אונליין

תוכן שיווקי

תכני הדרכה

מצגות מכירה

גיוס השקעות והלוואות

מגוון שירותים 
מקצועיים לעסקים
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ייעודי לציבורי החרדי!

קורס אונליין "פשוט למכור הרבה 

יותר" – בגרסה כשרה, שעברה 

התאמה ייחודית למגזר בכלל 

ולגברים החרדיים בפרט.

ספר – אותו רב המכר, בגרסה 

מותאמת עם שפה ודוגמאות 

הרלוונטיות לעולם החרדי במיוחד.

הגרסה 
המוכשרת

הגרסה 
המוכשרת

רוצים לקבל את שיטת המכירות של ניר דובדבני ולהגיע לביצועי 
שיא, בשפה נוחה ובגובה העיניים? 

סדנאות סגורות לציבור החרדי, שומר ההפרדה.
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הרצאות וסדנאות 
לארגונים

הסוד להצלחה של כל ארגון הוא היכולת 
להוביל, לסחוף את העובדים שלו קדימה 
ולעבוד באנרגיה גבוהה ואפקטיביות שיא. 
בין אם באמצעות ייעוץ אסטרטגי להנהלה 

או אימון מכירות בשטח,
אנחנו יודעים לגרום לזה לקרות. 
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אומנות המכירה
לגלות את הדרך הבטוחה והמהנה להכפיל את ביצועי המכירות כך שכולם יוכלו למכור בקלות, 

במחירים גבוהים וגם ליהנות מכך! כולנו מבינים שמכירות היא  תחרות. כולנו מרגישים שהתחרות רק 
מתעצמת והמשחק דורש קבוצה של מנצחים. כולנו שואלים איך לנצח בעולם של בחירה אינסופית 

עבור הלקוח. ארגז הכלים הנחשף על הבמה מפתיע כל איש מכירות אשר מעוניין להגדיל את רווחיו 
ולהפסיק את הכאב היומיומי של המרדף אחר העסקה הלא סגורה. סוד הקסם של ההרצאה נעוץ 

בשילוב המנצח בין כלי תודעה לניצחון  וטכניקות חדשניות ומפתיעות לסגירת עסקאות.

המפתחות להצלחה במכירות
לאחר שעשרות אלפי מאזינים כבר נסחפו אחר תשוקת החיים של ניר, הבינו את השיטה וגילו כמה זה 

פשוט למכור יותר –
עכשיו גם תורכם להתמלא בתשוקה ואנרגיה בהרצאה סוחפת ומלאת הומור, שמעניקה כלים מעשיים 

ופשוטים ליישום, שכל איש מכירות חייב לשלוט בהם כדי פשוט למכור יותר.

הרצאות
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תקשורת אפקטיבית
כשאנחנו מסתכלים מסביב נראה כאילו שכחנו איך מדברים! כולם מסתתרים מאחורי הטכנולוגיות, 

המחשבים, המיילים, התקשורת הקצרה בהודעות טקסט, חשבתם פעם איך כל זה משפיע על תהליכי 
המכירה שלנו? במכירות, בסופו של דבר, אנחנו חייבים לדבר, בצורה שהלקוח יבין, שאין לו אפשרות 

אחת, פרט לרכישה. ניצול הזדמנויות ומו”מ
You snooze you lose! תרבות ה-SMS , ה-WU והפייס, יש לך הזדמנות אחת להעביר מסר אחד, 

קצר וממוקד, מה הוא יהיה? דווקא היום, היכולת לזהות הזדמנות היא יכולת חשובה ביותר, ויותר מכך, 
היכולת לנצל כל הזדמנות באופן מלא היא קריטית להצלחה שלנו, גם בעסקים, גם במשא ומתן, גם 

במכירות, ובכלל, בכל תחום אחר בחיים.

ניצחון כדרך חיים
בהרצאה זו, ניר כמו רוקד על הבמה, מעביר את משנתו בקול, באנרגיות מתפרצות, בדופק גבוה 
ובהתלהבות. כל אלו משלהבים את הקהל ומאפשרים לכל אחד מהמשתתפים לייצר עבור עצמו 

תודעה חזקה ומנצחת, כאן ועכשיו ואף יותר מזה – כדרך חיים!



סדנאות
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B2B/B2C-סדנת מכירות מתאימה ל
סדנה פרקטית ביותר, הממוקדת לעקב אכילס של הרוב המוחלט של הארגונים והעסקים: מכירות.
מחקרים מראים שמחלקת המכירות בארגון היא המחלקה שדורשת את התחזוקה הגבוהה ביותר, 

חילוף כוח האדם בה הוא מהגבוהים, הגיוס, ההכשרה והאימון השוטף מאתגרים במיוחד, ולכן חשוב 
לוודא שכל הכשרה או הדרכת מכירות שמעבירים את אנשי המכירות היא ההכשרה העוצמתית 

והמעשית ביותר שניתן.
סדנת המכירות של חברת ניר דובדבני היא סדנה מודולרית שמתאימה לאנשי מכירות צעירים ודלי 

ניסיון לצד “שועלי קרבות ותיקים”. הסדנה מתקיימת בפריסת הזמנים המתאימה ביותר לארגון, על פי 
רוב מדובר ב-4 מפגשים בני 6 שעות או ב- 6 מפגשים בני 4 שעות.

B2B-סדנת פיתוח עסקים מתאימה ל
אם פועלים תחתייך עסקים נוספים )עסק של אדם או אחד או יותר(, הרי שההצלחה העסקית שלך 

תלויה באופן ישיר בהצלחה העסקית שלהם.
זו הסיבה שיש לך אפשרות לבנות עבורם סדנה סגורה, ייעודית לאתגרים הספציפיים שלהם.

הסדנה תכלול את כל התכנים של קורס הפיתוח העסקי שלנו, רק שהכניסה אליה תותר רק לעסקים 
שלך, ומיתוג המקום יהיה בהתאם.

הסדנה מודולרית, מותאמת לעד 6 מפגשים
את הסדנה יכול להעביר ניר דובדבני או יועץ עסקי רלוונטי, ניתן גם לייצר שילוב בין מספר יועצים לפי 

תחומי התמחות.
ההמלצה שלנו: מתכונת ייחודית ל-B2B המשלבת בין סדנת הפיתוח העסקי לסדנת מקסום המכירות 

לביצועי השיא של העסקים שתחתייך!
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B2C-סדנת מנהל כמאמן מתאימה ל
התפיסה הבסיסית המנחה את תוכנית הפתוח למנהלים היא זו הרואה במנהל כמאמן. במציאות 

העסקית של היום נדרשים מנהלים לנהל מערכות מורכבות מבחינת המשימות, האנשים הפועלים 
בהם, השחיקה הכרוכה בכך ומשאבים מצומצמים. ניהול בגישת האימון מספק למנהלים הפועלים 
בסביבות אלו “ארגז כלים” להנעת עובדים לקראת ביצועי שיא, להישגיות ולבניית מחויבות אל מול 

הארגון, העובדים  ולקוחותיהם.

נלפ )NLP( בארגונים 
הסדנה המועברת היא סדנה מודולרית שמתאימה לכל איש מכירות, עסק וארגון!

להלן פירוט 3 שלבי הסדנה המלאה, באפשרותך לבחור את הרלוונטיים ביותר עבורך:
א. הגדרות יעדים

הגדרת המטרה, היעדים והחסמים האישיים, הבינאישיים והארגוניים.
ב. מיטוט ההתנגדויות הפנימיות ו/או הפנים הארגוניות באמצעות תהליכי NLP מתקדמים, אישיים או 

קבוצתיים.
NLP-ג. הקניית מיומנויות בשיטת ה

לשיפור התקשורת הארגונית, להנעה לפעולה ולשיפור שיחות המכירה והגדלת המכירות )שיחות 
טלפוניות/פרונטאליות(.
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אנשי המכירות 
והעסקים שהתאמנו 
איתנו מספרים ש...
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"שיטת המכירות של ניר 
מהונדסת בצורה כל כך יפה 
שכל מפגש עם לקוח הופך 
למערכת יחסים עם תוצאות" 

ליאת בן חיון, מנכ"ל חברת 

INVEST ניהול פיננסי 
ותכנון פנסיוני

"יש עליה אצלנו של 20 – 30 
אחוז, התפתחות עסקית 

מדהימה"

גל בכר, המרכז הישראלי 
לדפוס

"אנחנו עומדים על גידול 
של 153% לעומת נובמבר 

דצמבר!" 

שלומי קוריץ, 
קוריץ מערכות

"מהסדנה הזאת אם אתה 
מתרגל נכון, אתה לא מוכר 
טוב, אתה אמן במכירות"

גדי שמואל חי עו"ד

"הכפלתי את המחזור שלי 
השנה, הבאתי מנהל עבודה. 
היום העסק מתפקד גם 

בלעדיי כי יש שיטה"

שמחהל'ה דפוס משי חי

"תוך כדי הסמינר החזרתי 
את ההשקעה שלו, מהקשרים 
שיצרתי והעסקאות שסגרתי"

אורן חן, קידום ושיווק 

באינטרנט 
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אלפא עורר אצלי את עולם 
השיווק בעסק – המחזורים 
שלי גדלו אולי ב30 אחוז!" 

בועז אבן חיים - 
 עזרה לחייבים במחיקת 

תיקי הוצאה לפועל

"הנושא של המכירות הפך 
להיות במקום מכשול – 

הנאה" 

 PHD ד"ר מיטל אברהמי

נטורופטית ומטפלת רב 

תחומית

“הכפלנו את העסק”

שי אנג’ל, 
סמנכ”ל שיווק ומכירות ג’י 

ג’י קוסמטיקה 

“אנחנו מעבר להכפלנו, אנחנו 
שילשנו את המכירות שלנו”

חנן ברק, 

בעל משרד “ברק 

כרטיסים”

"מי שרוצה להגדיל את 
מחזור המכירות שלו, חייב 
להגיע לסדנה של ניר" 

 עומר דורון,
 יו"ר חברת פשוט 

משכנתא

"האנרגיה שהוא מביא איתו 
על הבמה עושה לך משהו 
בתודעה שאין סיכוי שתצא 

הביתה כמו שבאת" 
מנדי גפנר , סוכן ביטוח
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"ההכנסות גדלו בכ25%"  

מתי עובדיה, הקניית בטחון 

עצמי, נראות וכריזמה

“יש הרבה אנשים שיודעים 
להדריך, מעט שיודעים 
לסחוף ואין ספק שניר 

הוא המומחה בתחום הזה. 
הצלחנו להגדיל את כמות 

הלקוחות בחברה וגם הגענו 
לשיא מכירות בחודש”

דנה ויתקון, סמנכ”ל חברת 

לבנת פורן

“אי אפשר להרשות לעצמך 
שלא לאמן את הצוותים, וניר 
הוא ללא ספק האופציה 

הטובה ביותר”

אסף כהנר, סמנכ”ל שיווק 

חברת High Land נדל”ן

“העובדים עובדים לפי 
השיטה של ניר וסוגרים 

עסקאות!”

שלמה אסייג, מנכ”ל 

מכירות ארצי - אלבר

“בחרנו בניר דובדבני כדי 
לשפר ביצועים לאורך זמן”

אודי עטר, סמנכ”ל לקוחות 

פרטיים - בזק בינלאומי

"העסק שלי גדל, המחזורים 
הכפילו את עצמם, ולמרבה 
ההפתעה יש לי יותר זמן. 
ניהול הזמן שלי הוא יותר 
נכון, יש שיטה, יש כיוון!" 

עדי גילון אדרי, 
רהיטי קיבוץ השלושה
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"עברתי בחיים שלי הרבה 
סדנאות, לא מצאתי עוד 

סדנה כמו של ניר" 

אהרון מן נדל"ן

"החודש הגעתי למחזור 
מכירות הכי גבוה שהיה לי 
עד היום. לקחתי מאלפא 
כלים שגורמים לזמן להיות 

הרבה יותר אפקטיבי. ממליץ 
לכל עסק שרוצה לגדול 

בצורה משמעותית, להכפיל, 
לשלש, ולחמש את המחזורים"

מאיר וידר - משכנתאות

"זה הר געש מתפרץ, 
אנרגיה מתפרצת +הכלים 
הכי חזקים בשוק. "בעסקים 

שלי הכפלתי ושילשתי את 
ההכנסות" 

משה טרייטל מייסד  

ארגון הגומל ובעל משרד 

הפרסום מויישה

"אם לפני שנה שיווקנו 2000 
יח' דיור היום אנחנו משווקים 

10,000 יחידות!!"

אוהד אסרף, ארי מגורים 

שיווק נדל"ן

"למדתי להכפיל, לשלש, לעבוד 
לפי שיטה, והכי חשוב – אני 
מרוויחה עכשיו הרבה יותר 
כסף, ועובדת הרבה פחות 

שעות!" 

דריה בבלובסקי, מרכז 

לאסתטיקה רפואית 

מתקדמת

"יש לנו עכשיו מבנה, שקט, 
בטחון, שיטה. עלינו ב120 

אחוז בשנתיים האחרונות, זה 
מספר מדהים!" 

מאור פאר, שמוליקים

"בשנה אחת הגדחתי את 
ההכנסות ב- 300%."

איתי סונטג,
קוסם ואמן חושים

"אנחנו מדברים על 40 אחוז 
גידול, זה דבר מדהים" 

יוסף רפאלי, 
רפאלי ביטוחים
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איך אפשר לקבל את
האנרגיה והשיטה על בסיס שוטף?

             Nir Duvdevani :׀ אתר החברה Nir Duvdevani – עמוד הפייסבוק: ניר דובדבני

Nir Duvdevani :׀            ערוץ היוטיוב  Nir Duvdevani :עמוד האינסטגראם



נשמח לשמוע מכם, בכל 
אחד מהנושאים הבאים:

	 פרטים לגבי הסמינרים והקורסים

	 הצעות לשיתופי פעולה

	 הצטרפות לצוות היועצים 
העסקיים ומאמני המכירות שלנו

	 הצטרפות לנבחרת הספקים

	 הצטרפות לצוות העובדים שלנו

	 או כל עניין אחר!
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איך אפשר לקבל את
האנרגיה והשיטה על בסיס שוטף?

 077-5015121 טלפון: 

  office@rnd.org.il :מייל



 ניר דובדבני  |          ניר דובדבני

תודה על הזכות להפיץ תורת חיים של תשוקה, 
מכירות וביצועי שיא!

ניר דובדבני

תודה 


