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הרצאת "דוקטור התלהבות"
זו לא הרצאה .זו חוויה חזקה!

הי יקרים,

יש לנו  3הרצאות :זריקת אנרגיה לחיים ,ניהול שינוי ,משפחה וזוגיות מתלהבת

ההרצאה הזו היא השקעה מעולה באנשים שלכם .לא שוכחים אותה ,או את השפה שלומדים בה

כלים  +תוצאות
........
הכול כלים טריקים ושיטות פרקטיות .טיפים .דברים פשוטים וקטנים לעשות מ  6בבוקר עד  12בלילה.
טריקים להדליק את עצמך .להעיר את עצמך (גם בימים קשים)
שיפור תחושת שליחות בחיים .משמעות בחיים .גאוות יחידה
חיזוק בטחון עצמי .אהבה עצמית .אומץ אמירה אישית ומנהיגות אישית.
שיפור רוגע :פרופורציה ,הכרת תודה ,מודה אני ,פחות קיטורים
עמידות .חישול .חוסן .התאוששות מתקלות משברים וקושי
שיטות לעידוד חיזוק ודחיפה הרמה של חברים שלך ,צוות ,ואנשים שאיתך
טריקים להסתער על מטרות החיים (חוויות ,עבודה ,זוגיות ,הורות ,ספורט ,תזונה)

לא סיסמאות .לא (רק) השראה .משימות פרקטיות .מחלקים חומרי הדרכה חזקים.
סגנון הרצאה
........
צוחקים המון .כל  20שניות בערך
כל כמה דקות יש הפעלה ייחודית שנונה של כל הקהל ביחד .איכותית ,לא נמוכה
ההרצאה מלווה במוזיקת להיטים מכל הזמנים ,שמקפיצה קהל.

מחקר וניסיון
........
עשינו מחקר ופיתוח בתחום החוסן ,עמידות ,מוטיבציה ,אנטי שחיקה
אנחנו עובדים עם  4,000ארגונים ,והדרכנו  500,000אנשים!
מקבלים שיתופי פעולה עם הקהל גם במקומות שנונים מאוד ,ציניים וסקפטיים!
מוכרים מאוד ומוערכים ,במשרד החינוך
המלצות רבות עלינו בפורומים של משאבי אנוש ורווחה
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מחירון

המחירים לא כוללים מע״מ ,התשלום ביום האירוע

........

ארגונים עסקיים
עד  20איש

 5,200ש״ח

 21-50איש

 6,500ש״ח

 51-100איש

 7,500ש״ח

 101-200איש

 8,500ש״ח

מעל  200איש

 9,500ש״ח

בתי ספר
מורים  -מחיר אחיד לכל משרד החינוך
ילדים (לשכבה)
כיתה אחת (מינימום  3כיתות למפגש)

 4,600ש״ח
 3,500ש״ח
 1,800ש״ח

מגזר ציבורי ,עיריות מועצות ,מוסדות רפואיים
עד  30איש
מעל  30איש

 4,600ש״ח
 5,500ש״ח

צה״ל

 2,800ש״ח

הזמנה דרך מוקד חינוך
*ספק מאושר של צה״ל

*תוספת עלות נסיעה :מעל שעה 1,000 :ש״ח | מעל שעה וחצי 1,500 :ש״ח
ועוד משהו :אנחנו לא דרקון .אנחנו אוהבים את העבודה ואת הלקוחות שלנו.
אם יש בעית תקציב ,אנא דברו איתנו ונמצא את הדרך .תודה

הנה״ח התלהבות  /פתיחת ספק

שימו לב :יש למלא טופס הזמנת עבודה ולשלוח דרך צור קשר באתר
חשוב מאוד :אנא ודאו שהזמנת העבודה נקלטה ,מול אורנה ועירית במשרד

........

אורנה 058-663-0320 :עירית054-5990763 :
hitlahavut2@gmail.com
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מרצי התלהבות
........

לתיאום הרצאה
אנא צרו קשר עם ערן שחר0544-346494 ,

בן סלע

ערן שחר

מנהל בכיר ב  NOKIAהעולמית ,מנהל
כתר פלסטיק חטיבת  Housewareבאירופה
וארה"ב ,מנהל תחום גבינות בשטראוס,
חוקר ומדען התלהבות משנת 2004

תמר וינברג

מרמת מגולן.
אוהבת אנשים ,מתלהבת על החיים
בכנות ואור בעיניים
050-5227796

מעולה ומרים קהל מדהים! בדוק .חוויתי.
רגיש .מתאים לעובדים בארגונים ,גננות,
סייעות .עשה מעל  2,500הרצאות

עומר קנדל

מרצה התלהבות ,מרים אנרגיות
ואנשים ,איש של אנשים
052-8000430

קרן שלום

מתמחה בבתי ספר
מורים ,הורים ואנשים
054-4535357
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הכנות טכניות
........
משך ההרצאה :עד שעה
ישיבת שורות! חשוב .ממש לא מומלץ בחוץ ,בגינה על דק ,או משהו כזה...
בבקשה להכין :במה ,כיסא בר ,מיקרופון ,מחשב ומסך למצגת
בשעות הערב  -לא להתחיל איתנו אחרי  !20:30אני לא עובד ב  21:00ולא ב 21:30

מתנות לעובדים
........

׳גיבושיסטים׳
קלפי משחק לגיבוש
 80ש״ח

ערכת התלהבות
קלפי משחק וקוביות
 80ש״ח

ספר ״לעשות חיים״
פרקטיקת שיטת התלהבות
 50ש״ח

 5קוביות התלהבות
למשחק ,שיח ,השראה
 50ש״ח

אין הרצאות כאלה בארץ.

זו היחידה שמרימה קהל ככה

באהבה והמון המון אנרגיות!
ערן שחר ובן סלע

לנצל כל דקה!

ערן שחר 0544-346494
בן סלע 0544-448122

