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המאמן ערן שטרן נציגו הרשמי בישראל ושותפו העסקי של בוב פרוקטור
)מהסרט "הסוד"( מזמין את הציבור הישראלי לשיחת אימון אישית חינם
מעצימה  On Lineבאמצעות האינטרנט שתעסוק
בנושא
"שיפור הדימוי העצמי ובניית דימוי עצמי מנצח "
"כול אחד מאתנו שרוצה לפעול ולממש את הפוטנציאל הטמון בו ,צריך רק
להעז ללמוד לעבור את מחסום הפחד ,שלרוב כולנו נעצרים מולו ,ע"י
פריצת אזור הנוחות שלנו !" טוען המאמן ערן שטרן מנכ"ל חברת יוצא
מהכלל ,נציגו הרשמי בישראל ושותפו העסקי של בוב פרוקטור )מהסרט
"הסוד"( וחברת  Life successהמתמחה באימון יחידים וקבוצות להשגת
תוצאות יוצאות דופן.
שטרן מאמן אישי ,עסקי ויזם ובעל ניסיון של שנים בניהול ובליווי אנשים פרטיים,
מנהלים ,עובדים ובעלי עסקים מציע ,עם פתיחתה של השנה החדשה ,שיחת
אימון אישית חינם מעצימה  On Lineבאמצעות אתר האינטרנט בנושא "שיפור
הדימוי העצמי ובניית דימוי עצמי מנצח"
שיחת האימון תקיים ביום ראשון הקרוב  25.1.09בשעה  21.00בערב והיא
ללא כול התחייבות מצד הנרשמים .היא מיועדת לכול מי שרוצה להשיג את
מטרותיו ,האחת אחרי השנייה ,למי שרוצה לקבל תובנות וכלים שיסייעו בידיו
ליצור את התוצאות שהוא רוצה בכול תחום בחייו  ,לחפש ולזהות את
ההזדמנויות העומדות לפניו בתקופה זו .בין הדברים שילמדו בשיחת האימון:
*כיצד משפיע הדימוי העצמי שלנו על התוצאות שאנו משיגים בחיינו?
* היכן שוכן הדימוי העצמי שלנו וכיצד אנו מסוגלים
להשפיע עליו?
* כיצד נוכל ליצור דימוי עצמי מנצח?
* התהליך להטמעת הדימוי העצמי החדש שלנו
בתת המודע.
להרשמה לשיחת האימון יש להיכנס לאתר שכתובתו ולהירשם:
?http://www.out-standing.co.il/site/detail/detail/detailDetail.asp
detail_id= 1221717
לנרשמים יינתן קוד גישה באמצעותו יוכלו לקחת חלק בשיחה.
למשתתפים במהלך השיחה תוענק הטבה מיוחדת.
מספר המקומות מוגבל.
יצוין כי לשיחה הקודמת שהתמקדה בנושא " מודעות ככלי לתוצאות"
נרשמו מעל  450גולשים
חברת יוצא מהכלל
חברת 'יוצא מהכלל' הינה נציגה רשמית ושותפה עסקית של בוב פרוקטור
וחברת  Life Successבישראל .ערן שטרן  -המנכ"ל ומייסד החברה הוסמך
באופן אישי על ידי בוב פרוקטור להעביר את תוכניות האימון והסמינרים שלו
בארץ ובעולם ,והוא משתייך לקבוצה נבחרת ומצומצמת של אנשים בכול העולם
שלמדו והוכשרו ע"י בוב פרוקטור )המוכר מהסרט " הסוד"( באופן אישי ,לאמן
וללוות אנשים על פי תכניות האימון הייחודיות שלו .תוכניות אלו משמשות
בהצלחה חברות ועסקים בכל העולם ,למעלה מ 47 -שנה.
חברת 'יוצא מהכלל' הינה חברת אימון פורצת דרך ,המתמחה באימון אנשים,
ארגונים ועסקים ליצירת תוצאות יוצאות דופן ,דרך שינוי דפוסי חשיבה .החברה
מציעה מספר תוכניות אימון ,סדנאות ,סמינרים והרצאות הניתנות להתאמה
לקבוצות קטנות או גדולות ,במשך יום שלם או למספר שעות .במסגרת של
סדנא ,סמינר ,הרצאה או תוכניות אימון ייעודיות לקבוצות ובודדים.
צוות המאמנים של חברת 'יוצא מהכלל' מתמחה באימון אנשים בסביבה
ארגונית לעמידה ביעדים ,השגת התוצאות הרצויות ושביעות רצון גבוהה יותר.
הדרך להשפיע על התוצאות היא דרך בחינה משותפת של דרכי החשיבה של
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האדם ושינוי גישה ,המאפשרת שינוי התנהגותי המוביל לתוצאות הרצויות.

הרשות לעסקים קטנים
טוב לדעת
משרדי ממשלה

לפרטים נוספים לפנות לגילה הראל "אייטם" יחסי ציבור טל03 - :
, 6700489
נייד 0577543345:אימיילitem@netvision.net.il :

רישום פטנטים
רכבת ישראל

עוד מאמרים של :גילה הראל

נחיתות נתב"ג

רוצה ללמוד
?Coaching
בוא לעשות בזה
תואר! לראשונה
בישראל רק במסלול
האקדמי המכללה
למנהל
www.Colman.ac.il/Coaching

סקר

הוסף תגובה

שנת  2009הגיעה  .אני...

משפחה חורגת עם
אלון גל
האתר הרשמי של אלון
גל וחברת האימון תות
תקשורת ותוצאות

 אהיה בסדר




ערכתי תוכנית עסקית לשנה




 החדשה
 ממשיכה בדרך הישנה...





www.Tut-Coach.com/AlonGal

 לומדת ומתחדשת כל הזמן




 בטוחה שתהא זו שנה נהדרת!




הצבע

ללמוד בקואצ'ינג
אקדמי
קורס קואצ'ינג  -נותרו
מקומות בודדים
קואצ'ינג אקדמי ללמוד
אצל המקצוענים

הצבעתך תרשם פעם אחת

www.coachingacademy.co.il

אימון אישי
Coaching
פאלקור אימון אישי
ממוקד לשינויים אימון
אישי עם אחריות
לשנה
www.falcor-mc.co.il

לפרסום צרי קשר
כל הזכויות שמורות ©
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מבצעים

אירועים

תנאי שימוש
מאמרים
הוקם ע"י סטודיו דקל  -עיצוב אתרים
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