
מרכז ניר דובדבני גאה להציג:

להיות היועץ העסקי של העסק שלך!

" כל עסק מתחיל בחלום, בואו להגשים את החלום שלכם
וללמוד איך לעזור לאחרים להגשים את שלהם "

כולל הסמכה מקצועית מוכרת
ע"י לשכת היועצים העסקיים בישראל

המסלול להכשרת
יועצים עסקיים!



1 מעטפת מסלול ההכשרה

+ מודל אלפא: עסקים 
+ מודל כוכב: מכירות 

NLP :מודל אינפיניטי +
+ מודל ריצ'רץ: פיננסים

+ מודל המונופול: קורסים דיגיטליים
+ מודל הפירמידה: משא ומתן

+ פשוט למכור יותר על במה

ניר דובדבני

מנהל החטיבה

מנהל מקצועי

סופרוייזר

פרקטיקום

הטמעה ואימון

תלמיד

שיטות ייחודיות
ובלעדיות

התנסות מקצועית במהלך ההכשרה 
תוך חניכה של אנשי מקצוע.

קבלו מאיתנו במתנה מסלול מנהל 
עסקים למטרות מכירה ואימון בשטח 
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מנהלת אדמיניסטרטיבית
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• הסבת מקצוע – אם אתם מהאנשים שתמיד 
מייעצים לאחרים איך להרוויח יותר ורוצים להרוויח 
מזה בעצמכם הגיע הזמן שתהפכו ליועצים עסקיים 

מוסמכים )בונוס למצטיינים, כניסה לחטיבת 
היועצים העסקיים במודל עסקי מדהים ותחילת 

עבודה מיידית(. במהלך ההכשרה תקבלו ארגז כלים 
מדויק לפתיחת עסק כיועצים עסקיים ועבודה 

מיידית מול בעלי עסקים

• עצמאיים שרוצים להפוך ליועצים של העסק 
שלהם – בתור עצמאיים אין מי שמכיר את העסק 

יותר טוב מכם! הגיע הזמן לקחת את המושכות 
לידיים שלכם ולהפסיק עם התלות המתמשכת 

ביועצים עבור העסק שלכם. בקורס תלמדו לקבל 
החלטות מדויקות עבור העסק בזמן אפס.

• שכירים הרוצים להגדיל את הכנסתם – רוצים 
לשמור על העבודה שלכם ובנוסף לייצר הכנסה 

נוספת בתור יועצים עסקיים? ההכשרה הזאת בול 
בשבילכם ותעניק לכם את כל הכלים כדי להרוויח 

מייעוץ עסקי בנוסף למשרה שלכם.

מסלול הכשרה
שהותאם במיוחד עבורכם
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להיות יועץ עסקי על מלא!
מסלול הטמעה המקיף בישראל 

להכשרת יועצים עסקיים
פיצוח הקריאייטיב שבעקבותיו 

ניתן לבנות תוכניות שיווק מדויקות

WordPress בניית אתר

בניית עמוד נחיתה למוצר חדירה - 
אותו ניתן יהיה לשווק ברחבי המדיה

הפקת לוגו למתיחת פנים של העסק

הפקת חתימה דיגיטלית

ועוד...

ירידה לשטח - בונוס הטמעה מיוחד
קבלו מאיתנו במתנה 5 חבילות מנהל עסקים 

מלאות הכוללות קורסים לייב ודיגיטליים וכמובן 
את הבוקס העוצמתי של ניר דובדבני אשר כולל 

בתוכו את כל הספרים וחוברות העבודה שלנו,
חבילות אלה ישמשו אתכם עבור הלקוחות 

הקיימים או הפוטנציאלים שלכם למטרות אימון 
ומכירה בשטח תוך כדי תנועה.

ליווי עסקי 1:1 לאורך כל הדרך - בתחילת ההכשרה 
תקיימו שיחת אבחון עם מנהל מקצועי על מנת שיוכל 

לחבר לכם את היועץ העסקי המדויק עבורכם.

מטרות ליווי 1:1 
לבנות תכנית עסקית מדויקת
על פי מפת האלפא לעסקים

למצוא ולדייק את הבידול שלכם
להדק את התוכן בעסק

לבנות תכנית חשיפה ארוכת טווח
בנייה ותמחור של המוצרים בעסק

 
* מומלץ לבדוק מול המנהל המקצועי 

מתי הכי נכון עבורכם להתחיל את תכנית הליווי

לקראת סיום תהליך הליווי ניתן להתחיל את 
תהליך המיתוג שירים אתכם לרמה הבאה

חבילת המיתוג כוללת



חבילת מיתוג מיוחדת
ליועצי מרכז ניר דובדבני

הרבה מאוד כאב ראש וכסף רב טמון בתהליך הזה
שנקרא מיתוג ובניית אתר תדמית. 

על כל זה חשבנו כאן במרכז ניר דובדבני כדי לחסוך לכם!
בדיוק בשבילכם, היועצים העסקיים אצלנו במרכז, 

בנינו ויצרנו את המסלול המושלם שבו תוכלו ליהנות 
מחבילת מיתוג ואתר! 

מחפשים אותך ברשת, ואיך הלקוחות 
שלך רואים אותך? מסלול הכשרת יועצים 
עסקיים בשילוב חבילת מיתוג ובניית אתר 
תדמית, לתדמית וזהות מותג חכמה ונכונה.

+ קורס יועצים עסקיים
+ השתלמויות

+ סופרויז׳ן
+ חבילת הטמעה מלאה

מיתוג כללי:
+ יצירת שפה שיווקית

+ לוגו + סלוגן
+ ניירת משרדית וחתימת מייל

+ פרופיל סטטוס + קאבר לפייסבוק
+ אתר תדמית:

עד 5 דפים ע"ב טמפלטים לבחירה
מסלול מהיר - 30 יום!

למה זה טוב?
הזדמנות חד פעמית שבעלי עסקים יכולים רק לחלום עליה!

+ הקמת אתר ומיתוג בתהליך מהיר במיוחד - עד 30 יום!
+ תבנית שנבנתה והותאמה בדיוק עבור הצרכים שלכם, 

עם חווית משתמש מותאמת, תוך התאמה אישית של העיצוב 
לערכי המותג שלכם.

+ יצירת לוגו ומיתוג אישי, וניירת משרדית, תוך הבנה 
אסטרטגית שיווקית

+ מיתוג מקצועי בילד-אין בחבילה אטרקטיבית ומשתלמת.
+ הכל במקום אחד, לא תצטרכו לעבור דרך הממתג, ואז לבנות 

אתר, לחבר לאחסון ולדומיין, הכל נעשה תחת קורת גג אחת, 
ובמהירות מקסימלית.

מה אתם מקבלים?
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הדרך להצלחה עסקית היא מסע, 
כדי להצליח להוביל אחרים עד המטרה

חייבים לשלב מגוון רחב של כלים: 

+ הבנה עסקית, לזיהוי קשיים בעסק בזמן אפס
+ שיטת ניהול מדויקת להצלחה, ליצירת מנגנון ומנוע עסקי עוצמתי 

+ שיטת מכירות של מומחים, להגדלת ההכנסות והפחתת ה"לא" בעסק 
+ קאוצ'ינג, לתרגול פרקטי ומעשי 

+ NLP, להטמעת דרך מחשבה של מנצחים 
+ ליווי צמוד, לתמיכה כל הדרך עד לניפוץ שיאים אישיים ועסקיים 
+ תרגול מעשי, כדי להפוך את כל החומר הנלמד למיומנויות חדשות

במשך למעלה מ15 שנה הובלתי מעל ל100 אלף
בעלי עסקים לביצועי שיא במכירות ועסקים 

ידע לא מביא אותך למטרה ולכן מיד לאחר הטמעת 
הידע אנחנו נדאג לאמן אותך על מנת לשנות את דפוסי 

ההתנהגות שלך. לאחר שנאמן אותך ונגדיר יעדים 
והצלחות אנחנו נלווה אותך כל הדרך אל היעד.
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את המעטפת המלאה להצלחה תקבלו לאורך מסלול ההכשרה. 
לאחר שתטמיעו את השיטות, האנרגיה והכלים אתם 

תהפכו ליועצים עסקיים מומחים בתחומכם, 
למכונות משומנות שוברות שיאי מכירות ורווחים. 

תוכלו ללמד אחרים את השיטות והכלים שיעשו גם להם את 
הסוויץ' בראש להסתערות על המטרה בשיא הכוח!

מעל 100,000 בעלי עסקים ואנשי מכירות
 שכבר יישמו את השיטות שפיתח מדווחים על 

מקסום מכירות, אופטימיזציה עסקית, 
ושיפור ניכר באיכות החיים.

6

 RND | ניר דובדבני   |  כל הזכויות שמורות 

אני מתחייב לכם!

השאלה - כמה אתם מחוייבים להצלחתכם?



מה זה אומר להיות יועץ עסקי
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
   כחצי שנה של לימודים, אימונים, והטמעת הידע בשטח.

   200 שעות הכשרה ופרקטיקום 

בנוסף!
כל משתתף במסלול הכשרת יועצים עסקיים מקבל סל
הכשרה מקיף הכולל קורסים דיגיטליים ושיעורים לייב

פרונטליים/אונליין.

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

יצטרפו לצוות המקצועי של ניר דובדבני, 
ויקבלו הזדמנויות עבודה מעשיות במודל הכי משתלם שיש.
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דרישות לקבלת תעודת הסמכה מלשכת היועצים העסקיים 
בישראל – 80% נוכחות במסלול ההכשרה | הגשת עבודה בסיום המסלול



+ התמחות במנהל עסקים - מודל אלפא 
+ התמחות במכירות - מודל כוכב

+ הסמכת יועצים עסקיים

כבר במהלך ההכשרה אנחנו מתחילים ללוות
עסקים ואנשים, תוך קבלת סופרוויז'ן על ידי 

יועצים עסקיים בכירים. 
מטרת הסופרוויז'ן היא להציף שאלות מקצועיות 

הנוגעות לייעוץ העסקי מהשטח.

כל שיעור מורכב משני חלקים:

מסלול הכשרה
קורס יועצים עסקיים

LIVE קורסים

מסלול הכשרה מקיף הכולל:

קורסים דיגיטלים

ייעוץ | אימון | ליווי

מפגשי קורס יועצים מתקיימים
באופן פרונטלי או בזום – לבחירתכם

*** בהתקיים מפגשים פרונטליים 
אלו ייערכו ממרכז ניר דובדבני בפתח תקווה.

תאורטי: התוויית דרך העבודה של היועץ 
העסקי ביחס לכל שלב של העסק המלווה

מעשי: אימון ו/או חקר מקרים
)case studies( המבוססים על עסקים אמיתיים
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+ ניהול משא ומתן - מודל הפירמידה
+ NLP עסקי - מודל אינפיניטי

+ פשוט פיננסי - מודל הריץ'רץ'
+ איך לבנות מוצר דיגיטלי - מודל מונופול

+ פשוט למכור על במה
+ )לא( פשוט להיות עסק אלפא

+ פשוט למכור הרבה יותר

+ תיק גב ממותג המכיל בתוכו
1. ספר "להיות אלפא בעסקים"

2. ספר "בסוף יצא לך ארנב"
3. ספר "המחיר למשתפן"

4. חוברות עבודה לכל הקורסים הדיגיטליים



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 – מה להגיד ומה לענות ללקוח בכל שלב של 
השיחה, בכל פלטפורמה שהיא, 

ובמקביל: פיתוח שריר המכירות לאורך זמן

המסלול כולל קורס LIVE וקורס דיגיטלי. 
שני הקורסים מבוססים על מפת האלפא

לעסקים. 

מפה זו כוללת 10 תחנות שכל עסק חייב לעבור דרכן 
על מנת להגיע להצלחה עסקית,

כאשר סדר הפעולות קובע גם הוא במידה רבה 
את מידת ההצלחה.

מסלול מנהל עסקים
עם התמחות

בשיווק ומכירות
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מפת האלפא להצלחה בעסקים



הקורס, כולל מעטפת מלאה להכשרה עסקית: 
כלים פרקטיים ואוניברסליים מתאימים לכל סוג של עסק,

קטן כגדול, בכל תחום עיסוק ובכל אזור גיאוגרפי.
ובנוסף ניתן ליווי מקצועי להתאמת הכלים לעסק הרלוונטי 

בין המפגשים.

 כל השיעורים מוקלטים וההקלטות זמינות לכל החיים.

הקורס הדיגיטלי, כולל 70 שיעורים מצולמים וערוכים, 
המועברים כולם על ידי ניר. 

השיעורים מדויקים להפליא ומתייחסים באופן נקודתי לכל שלב במפת 
האלפא, לכל כלי ולכל מיומנות עסקית. 

לצד המסע העסקי שהקורס מעביר, הוא מעביר גם מסע התפתחותי של 
חיזוק האינטליגנציה העסקית, החיבור לעסק והבנת הפוטנציאל הטמון 

בו. הקורס הדיגיטלי נפתח עבורך עם הרשמתך למסלול, ונותר פתוח לכל 
החיים. כל שיעור נמשך בממוצע 10 דקות והוא מלווה בקובץ PDF עם 

אימון אישי-עסקי בנושא הרלוונטי.

מדובר בקורס מקיף באורך של כ-700 דקות צפייה )כ-11 שעות צפייה(. 
הגישה לקורס קלה ונוחה – מחשב/ נייד/ טאבלט ובאמצעות לינק ייעודי 

עם שם משתמש וסיסמא אישיים.

כך נראים הקורסים
הדיגיטליים שלנו:

"פשוט להיות עסק אלפא"
LIVE קורס

"פשוט להיות עסק אלפא"
קורס דיגיטלי

הלינק מוביל לפלטפורמת הקורסים, 
שם ניתן לראות את מיפוי כל השיעורים, 
ולצפות בכל אחד מהם לפי הדגש הנחוץ 

באותו הרגע. 
באמצעות לחיצה פשוטה ניתן להוריד 

ולשמור את הקובץ המצורף לשיעור.
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המסלול כולל קורס LIVE וקורס דיגיטלי. 
שניהם מבוססים על מודל כוכב המכירות.

מודל זה מורכב מ- 5 שלבים, אשר יכולים להתקיים 
בזה אחר זה ליניארית, או להתקיים בסדר שונה משיחה 

לשיחה, הכל תלוי בטמפרטורת המכירה הראשונה איתה 
הגיע הלקוח. 

זיהוי טמפרטורת הלקוח, וסגנון התקשורת שלו, תוך 
התאמת שיחת המכירה כולה לפרמטרים אלה ואחרים, 

הינו חלק מרכזי ממיומנויות התקשורת והמכירה 
המתפתחים בקרב בעל העסק במהלך המסלול.

את מודל כוכב המכירות המכירות פיתחתי במטרה לתת 
מענה למכירות בעולם המודרני. 

בהינתן ההיצע הרב והתחרות 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. 

מסלול התמחות 
מודל כוכב להצלחה במכירותבמכירות



הקורס, כולל מעטפת מלאה להכשרה במכירות: כלים פרקטיים
ואוניברסליים, המתאימים לכל סוג מכירה, של כל מוצר / שירות,

בכל עסק, קטן כגדול, בכל תחום עיסוק ובכל אזור גיאוגרפי. 

בנוסף, מתקיימים מפגשי ליווי מקצועי של מאמן מכירות מוסמך 
בשיטת כוכב להצלחה במכירות, לטובת מענה לשאלות מקצועיות 

העולות מהשטח 

כל השיעורים מוקלטים וההקלטות זמינות עבורך לכל החיים.

הקורס הדיגיטלי, כולל 50 שיעורים המועברים כולם על ידי ניר.
השיעורים מדויקים להפליא ומתייחסים באופן נקודתי לכל שלב במודל 

כוכב, לכל כלי ולכל מיומנות מכירה.

 לצד ארגז הכלים המקצועיים המתמלא בתבניות מענה לכל סיטואציה 
בתוך שיחת/תהליך המכירה, בעל העסק יוצא מהקורס עם שינוי תודעתי 

ביחס למונח מכירה, ביחס לכסף וביחס לחשיבת השפע המהווה בסיס 
לחוסן המנטלי הנחוץ להפעלת הכלים המקצועיים האמורים. 

הקורס הדיגיטלי נפתח עבורך עם הרשמתך למסלול, ונותר פתוח לכל 
החיים. 

כל שיעור נמשך בממוצע 10 דקות והוא מלווה בקובץ PDF עם אימון 
אישי-מכירות בנושא הרלוונטי. 

מדובר בקורס מקיף, הגישה אליו קלה ונוחה – מחשב/ נייד/טאבלט
באמצעות לינק ייעודי עם שם משתמש וסיסמא אישיים. 

הלינק מוביל לפלטפורמת הקורסים, שם ניתן לראות את מיפוי כל 
השיעורים, ולצפות בכל אחד מהם לפי הדגש הנחוץ באותו הרגע. 

באמצעות לחיצה פשוטה ניתן להוריד ולשמור את הקובץ המצורף 
לשיעור.

"פשוט למכור יותר"
LIVE קורס

"פשוט למכור יותר"
קורס דיגיטלי
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פתרונות פרקטיים עסקיים למעצורים 
מנטאליים ולמימוש פוטנציאל עסקי באמצעות 

שינוי דפוסי חשיבה.

מודל אינפיניטי מייצר התאמה בין המנגנונים 
החיצוניים שנבנים בעסק, לבין המנגנון המנטלי 

הפנימי שקובע את מידת מימוש הפוטנציאל 
האישי והעסקי שלנו. 

באמצעות מודל זה 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 הרגלים אוטומטים 

באמצעות שינויים בדפוסי החשיבה וההתנהגות, 
ויציאה לתוכנית עבודה מעשית וממודלת.

שילוב מנצח בין שיטת האלפא לעסקים 
לאימון NLP יוצר את הקורס האולטימטיבי 

המועבר על ידי שני המנטורים המובילים 
בתחומם!

הקורס כולל 31 שיעורים בהם ניר דובדבני עובר על כל מפת האלפא 
לעסקים ומיטל דובדבני מור מנתחת את החסמים של בעלי עסקים ביישום 

 .NLP השיטה לפי עקרונות ה

מפת האלפא לעסקים מראה שלב אחר שלב מה צריך לעשות בעסק כדי 
לבנות מנגנון לביצועי שיא שלא דורשים נוכחות מלאה של בעל העסק 
בשטח. במקביל, שיטות ה- NLP מסייעות להתגבר על חסמים ותקיעות 

שבעלי עסקים נתקלים בהן ביום ביום ומשלימות את מפת האלפא.

בכל שיעור ניר מוביל את התמה העסקית ומיטל מייצרת השלכה
דרך עולמות NLP על דפוסי התנהגות וחסמים שכיחים וכיצד ניתן 

לעבוד למוד עשייה.

תכלית הקורס היא להעלות למודע את החסמים שמפריעים לך בדרך 
ולהטמיע שיטות עבודה מוצלחות יותר להובלת העסק להצלחה הרצויה 

ולשינוי המבוקש בחיים שלך.

קורס NLP עסקי
מודעות < שחרור < יישום

"אם תהיו מודעים לזה, תוכלו להיות
משוחררים מזה, השאלה מה תעשו עם זה?״
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קורס דיגיטלי



חוקי המשחק השתנו!
בעידן החדש נדרשים מאיתנו כישורים אחרים 

לשליטה מלאה וניהול תהליכי משא ומתן ושיחות 
מורכבות.

הקורונה האיצה שיח אחר בעולם העסקים 
והמכירות. אנשים קונים היום ברגש גבוה או שהם 

קונים כשאין להם ברירה. 

התקדמנו לדור בו תהליך משא ומתן הולך ותופס 
חלק הרבה יותר משמעותי בעולם העסקי, ואנחנו 

צריכים לקבל את הכלים להתמודד בו.

בעולם המודרני, החלטות חשובות מתקבלות דרך 
מיילים, זום ואפילו בוואטסאפ.

זו מציאות אשר דורשת מאיתנו מיומנות ויכולת 
רגשית גבוהה מאי פעם. יזמים, אנשי עסקים ואנשי 
מכירות של פעם לא מצליחים בשיטות המסורתיות.

בדור החדש, כולנו נדרשים לסט כלים חדש מותאם 
למציאות החדשה, שתתקבע אצלינו כנורמה.

וזה בדיוק מה שעשיתי עבורכם בקורס הזה.

לקחתי את כל הסטים של ההתנהגות החדשה בעידן 
שלנו ועטפתי את הכל, לקורס דיגיטלי מטורף, יחיד 

מסוגו, במטרה לשכלל את יכולות המכירה שלך 
במציאות החדשה שנוצרה ולהתחיל לנהל משא 

ומתן ושיחות מורכבות, במקום להתנהל.

הקורס בנוי מ- 40 שיעורים דיגיטליים הכוללים תרגולים ובחנים אשר 
מדמים סימולציה אמיתית.

במהלך הקורס תקבלו היכרות וכלים לשליטה בחוקי המשחק החדשים 
בעולם העסקים והמכירות, פיתוח יכולות משא ומתן שיביאו אותך 

לביצועי שיא בעידן החדש וכמובן טקטיקות מעולם ה-NLP לשליטה 
בסיטואציה מורכבת בתהליך משא ומתן.

קורס ניהול משא ומתן
קורס דיגיטלי
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מודל פירמידה וניהול משא ומתן 
ושיחות מורכבות



קורס דיגיטלי בשיתוף המומחה לפיננסים 
קובי מיכלין, מחברת שחקים.

במהלך הקורס נלמד איך לתכנן תכנית שנתית, איך 
לרקום תכנית שיווק, איך לבנות תמחור מוצרים נכון, 

איך לייצר מסלולים בעסק, איך לדעת מתי העסק 
בשל לגדול, איך להגדיל את העסק בצורה בטוחה, 
איך לזהות שיתופי פעולה טובים, איך לבנות ספר 

נהלים ברור, איך לברור את החזון שלך ועוד נושאים 
שחייבים לדעת!

קורס הפיננסים בנוי מ-37 שיעורים 
ממוקדים ופרקטיים.

לקורס מצורפת חוברת הטמעה המכירה את הנקודות 
המרכזיות מתוך הקורס הדיגיטלי וגם הרחבות 

ודוגמאות, ויעזרו לכם להבין ולהטמיע את התכנים 
על הצד הטוב ביותר.

לצד השיעורים נוצרו שאלות אימוניות שיעזרו 
לכם להתפקס ולתרגל את החומרים. 

השילוב הזה נועד במטרה להגביר את סיכויי 
הצלחתכם בהטמעת הידע האיכותי שיש בקורס.

'פשוט פיננסי'
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בעשור האחרון עסקים רבים מוצאים את 
עצמם פחות רלוונטיים עם פחות הכנסות. 

אם בעבר היה קל ופשוט להביא פרנסה 
הביתה, כיום זה הולך ונהיה מורכב יותר,  

עם כניסת עולם הדיגיטל והחנויות 
האינטרנטיות.

הקורס ״פשוט ליצור קורס / מוצר 
דיגיטלי שיימכר״, הוא הקורס העדכני 

והמקיף ביותר שנעשה בישראל בתחום זה.

הקורס מכיל 3 נושאי ליבה עיקריים:

איך לייצר עסק מניב באמצעות קורס או מוצר דיגיטלי. 
איך תכלס ליצור, לשווק ולמכור קורס או מוצר דיגיטלי

איך לשפר את העסק ולהכניס יותר לידים באמצעות 
קורסים דיגיטלים.

הקורס מכיל 41 הדרכות מקצועיות אשר יקיפו אתכם בכל 
ההדרכות שיעזרו לכם לבנות את המוצר שלכם מא׳-ת׳, 

מהשלב בו אתם רוצים ליצור מוצר ולא בטוחים מה כדאי לכם,
דרך כל שלב יצירת התוכן וההפקה ועד לשלב השיווק והמכירה.

"פשוט ליצור קורס דיגיטלי"
קורס דיגיטלי
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מרכז ניר דובדבני
הוקם מתוך חזון לשמש כמרכז להתפתחות אישית ועסקית.

הצבנו לעצמנו מטרה למצות את הפוטנציאל הקיים בכול אדם או ארגון, בחיים 
ובעסקים, להביא לידי ביטוי את היכולות הטמונות בדרך הנכונה ובצורה החווייתית 

ביותר בכדי להטמיע תהליכים עבור תוצאות ארוכות טווח.

אנחנו בטוחים שניתן לסייע לארגונים לחזק את מעמדם בתנאי סביבה תחרותית
באמצעות השקעה במשאב החשוב ביותר, בעל הפוטנציאל הגדול ביותר

 להעלאת רווחיותו של הארגון – האדם!

כל אדם יכול לחיות בעצמאות מלאה ולשמור
 על ביצועי שיא תוך מימוש הפוטנציאל המלא שלכם.

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

 RND | ניר דובדבני   |  כל הזכויות שמורות 
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מרכז ניר דובדבני
 יהודה לייב פינסקר 70, פ"ת קומה 1

בוויז - ניר דובדני מרכז יזמות

עקבו אחרינו צרו איתנו קשר
077-5015121 או 8406* 

O F F I C E @ R N D . O R G . I L

054-607-1767

 ) חניה בשפע באיזור (

להתפתחות אישית ועסקים
לקבלת תוכן עוצמתי
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