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עסקים ויזמות

שיחת אימון חינם בנושא "ליצור את שנת  "2009באמצעות האינטרנט
מערכת אקונומיסט )בתמונה :ערן שטרן(
22/12/2008
המאמן ערן שטרן נציגו הרשמי בישראל ושותפו העסקי של בוב
פרוקטור )מהסרט "הסוד"( מציע לציבור הישראלי ,לקראת ,2009
שיחת אימון חינם מעצימה ופורצת דרך  On Lineבאמצעות
האינטרנט שתעסוק בנושא "ליצור את שנת "2009
"בתקופה סוערת זו ,בה משבר הכלכלה העולמית כבר נותן את אותותיו
בכלכלה הישראלית ,ומשפיע על כול התחומים האחרים בחיינו ,חשוב
יותר מתמיד לעצור רגע ולבחון כיצד ניתן ,בצורה אפקטיבית ,לפרוץ
מאזור הנוחות שלנו ,לעבור את מחסום הפחד שלרוב עוצר בעדנו ,ולהעיז
לפעול ולממש את הפוטנציאל הטמון בכול אחד מאתנו" 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 ,לרגל המצב ולקראת
כניסתנו לשנה חדשה ,שיחת אימון חינם מעצימה ופורצת דרך On Line
באמצעות אתר האינטרנט בנושא "ליצור את שנת " 2009
האימון שיתקיים ביום ראשון  28.12.08בשעה  09:00בערב ,הוא ללא כול התחייבות מצד הנרשמים ,ומיועד לכול מי
שרוצה להשיג יותר בחייו בשנה החדשה ,לשפר את התוצאות והמטרות שלו ולקבל תובנות וכלים פשוטים ופרקטיים שיסייעו
בידיו לחפש ולזהות את ההזדמנויות העומדות לפניו גם בתקופה סוערת זו .בין הדברים שילמדו בשיחת האימון:
* מהו הסוד בו משתמשים האנשים העשירים והמצליחים בעולם?
* כיצד לזהות מה אנו באמת רוצים להשיג בחיינו.
* כלים יומיומיים ופרקטיים להשגת כול יעד בחיים
* התמודדות עם הפחדים והמעצורים שלנו.
* כיצד ליצור את התוצאות שאנו רוצים בחיינו בשנת ? 2009
להרשמה לשיחת האימון יש להיכנס לאתר שכתובתו ולהירשם:
http://www.out-standing.co.il/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=1022988

לנרשמים יינתן קוד גישה באמצעותו יוכלו לקחת חלק בשיחה .למשתתפים במהלך השיחה תוענק הטבה מיוחדת .מספר
המקומות מוגבל.
לדברי ערן שטרן תקופות כאלה מעניינות במיוחד לבחינת ההזדמנויות הרבות הנפתחות לפנינו ,ולכן בכוונתו להקדיש לכך את
השיחה הקרובה.
יצוין כי לשיחה הקודמת שהתמקדה בנושא "ליצור חיי שפע" ו – "משבר או הזדמנות" נרשמו כ 1,300 -גולשים
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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 האדם ושינוי גישה,
המאפשרת שינוי התנהגותי המוביל לתוצאות הרצויות.
http://www.out-standing.co.il/19978/about
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