
הזמנה להצלחה 
עסקית

הצצה ״מאחורי הקלעים״ איך יוצרים 
צמיחה מתמדת



ההבטחה שלי

אני מבטיח לך היום לשרטט לך איך נראית


נוסחה לצמיחה מתמדת בעסק

צמיחה כזאת שיוצרת סיפוק עצום מהעסק, הנאה 
גדולה, השפעה על אחרים וגם הכנסות הולכות 


וגדלות

(בין אם רק התחלת או שכבר יש לך עסק, אראה 
לך את המסלול שמגדיל תוצאות ללא הפסקה)



אנחנו יוצאים יחד למסע מופלא



רק על כך שאתם איתי עד סוף 
ההדרכה, אני נותן לכם במתנה, את 

התרשים המלא באיכות גבוהה 
להדפסה

מתנה לכולם



ואם אני מבטיח לך תוכן מעולה, 
האם תיתן לי רשות לקחת 10 דקות 

ולהציע לך הצעה מיוחדת לשקול?

אם נשמע לך הוגן, כתוב לי ״כן״ 
בצ׳אט



זה הכל בחירה שלכם, ולא אעשה 
זאת לפני שנתתי לכם ידע שתוכלו 
להשתמש בו היום ורק ברשותכם





(אני כאן כדי שלך לא ייקח 20 שנים 
וגם לא 10)

20 השנים הראשונות שלי



בין הלקוחות היקרים שלי



לירון מור



יעל גלזר



דניאל דוידזון



ערן שטרן



רוזין רוזנבלום



אלי שחף



מוטי סחראי



סימונה זלישניק



מה הדבר שכל אלה קיבלו 
ממני?



התפקיד שלי:  שיטה והכוונה



התפקיד שלך:  ליישם ולהתמיד




היום אתן לך:
שיטה והכוונה




הגיבור המרכזי:

אתה!



תוצאה גדולה היא ההוכחה 
להצלחה

המחסום הגדול ביותר שלך:



ההוכחה האמיתית להצלחה 
היא תוצאה קטנה



עקרון הפופקורן





המון פנים להצלחה!
•
צמיחה מתמדת

•
לעסוק במה שאוהבים

•
לחיות את השליחות

•
ללמוד

•
לעזור לאחרים

לתת המון לאחרים•



המון פנים להצלחה!

•
ליצור קהילה

•
לקום כל יום בבוקר עם תחושה של יצירה

•
להיות פנוי לדברים החשובים, למשפחה, לעצמי

•
להרגיש בטחון

להציב יעדים ולעמוד בהם•



המון פנים להצלחה!

•
להנות עם הלקוחות האידיאליים שלי

•
להוביל אנשים למצויינות

•
להרוויח כסף

להרוויח הרבה כסף•



זאת המטרה שלי אתכם היום!




כיתבו לי ״כן״ בצ׳אט!
אני רוצה לדעת שאתם כאן ומוכנים 

לשינוי גדול!

יוצאים למסע!



אין משפט אחד שמסכם אותך




אין דבר אחד שמגדיר אותך

אף אחד לא מכיר אותך במגוון 
העצום של רבדים שהם אתה



לכן, כדי להגיע ולגעת בחיים 
של אחרים, התפקיד שלנו 

כבעלי עסק הוא ליצור:

נקודת חיבור



מה המשמעות שלך זה 

לדעתך?

(כיתבו לי בצ׳אט)



המסע מתחיל בתוכן שלך



הכירו את 
שחר סמיט - 
תזונה בריאה



מ-״טיפ מועיל״ ישירות לעסקה



מה המשמעות שלך זה 

לדעתך?

(כיתבו לי בצ׳אט)



המסע ממשיך בהפצת התוכן 
הנפלא שלך בעקביות




להיות מותג:  להיות הבחירה הטבעית

זה אומר:  חיבור לעולם הערכים שלך, 
ליצירה שלך, למומחיות שלך





הכירו את הדס 
רדנסקי - הדס 

רעיונות 
למסיבות





״הטירוף הזה שהכנסת לי לחיים״



הכירו את הדר 
גולן - מטפלת 
ברפואה סינית





״נהנית מכל פוסט שאת שולחת״



הכירו את מולי 
רובינזון - 
מידאס 
השקעות





״הייתי חייב להניח את זה כאן״







המסע ממשיך בהזמנה מאד 

מיוחדת ראשונה:

איסוף הקהל אליך



דוגמה - דו״ח מיוחד: 

״כך תגבה מחירים 
גבוהים״











המסע ממשיך בהזמנה 

מיוחדת שניה!

הזמנה לצעד הראשון איתך 
כלקוח שלך




שיווק


ההגדרה (״המשעממת״) שלי:
כלל הפעילויות בעסק 
שיוצרות מעמד מכירה



כותרת



מכירה טובה היא מכירה 
מהנה



״אנשים לא אוהבים שמוכרים 
להם״



״אנשים לא אוהבים שמוכרים 

להם״


קשקוש גדול!

אנשים מאד אוהבים שמוכרים 
להם




פתגם ידוע:

״מה ששנוא עליך, אל תעשה 
לחבריך״




הגרסה השיווקית:

״עשה לחבריך מה שאהוב 
עליהם״




אנשים אוהבים מאד לקנות:

איך שהם אוהבים




ומה אחרי המכירה?


״המסננת השיווקית״

העקרון הגדול: 
״תורת ההובלה״



ככה זה נראה:



אני יודע שהיתה לנו רק שעה, ואני 
מכבד את הזמן שלכם.  בהתחשב 

בזמן שהיה לנו, האם עשיתי עבודה 
טובה?  האם, אפילו אם תצאו עכשיו 

מההדרכה, תיקחו מכאן דברים 

שיקדמו את העסק שלכם?
כיתבו לי בצ׳אט כן (או לא)

עכשיו יש לי שאלה



האם יש לי הסכמה מכם לבלות 
כמה דקות בלספר איך אפשר לעבוד 

איתי בתוכנית מאד מיוחדת?

כיתבו לי בצ׳אט :)










תוצאות:


וובינרים מתמלאים ב-600 איש

עשרות פניות לטיפולים ולקוחות 

חדשים בקליניקה

חודשיים של לייבים עם צפיות של 
בין 400 ל-4,000!








תוצאות:

מולי התחיל ב-2019 לפרסם תוכן, 

לפתח תפוצה ולפרסם.

היום:  מכירות של 4,000,000 ש״ח 
תוך זמן שיא










תוצאות:

הדס מגיעה לעשרות אלפי נשים 
ברשתות החברתיות, מגדילה תפוצה 
באופן קבוע עם מדריך חינמי, ויוצרת 
מכירות של עשרות אלפי שקלים כל 

חודש, ולאחרונה אפילו מעל 
100,000 ש״ח בקמפיין מכירות










תוצאות:

תוכנית אחרונה מתמלאת בעקבות הרבה 
תוכן ומכירה מדוייקת, במעל 20 נשים, עם 


הכנסות של כ-30,000 ש״ח

תפוצה גדלה בקצב גבוה




Business Up! מועדון הלקוחות


ליווי צמוד איתי
בו תראה תוצאות אמיתיות בזמן אמת 

וצמיחה עסקית מתמדת!



זה מתאים לסוג מיוחד של 

אנשים:

אלה שרוצים הצלחה ומוכנים להשקיע את 
הזמן הנדרש ולקבל הכוונה לאורך הדרך



מה כולל המועדון?
•
שני מפגשים כל שבוע:

•
ימי שני, למשך 90 דקות:  שיעור שבועי + תשובות לשאלות שלך

•
ימי חמישי, למשך 60 דקות:  תשובות לשאלות שלך

כולל ספרית קורסים מעודכנת וגדולה, מאגר עצום של ידע לכל •

התעמקות שתרצה בתחום עליו אתה עכשיו עובד

כולל קהילה פעילה ומשתפת שצועדת איתך בדרך•




Jan, 2021 11:23:08 AM 10 - שחר סמיט

“ממליצה בחום! המועדון של אמיר הוא אחד הצעדים 
הכי חכמים וטובים שעשיתי בעסק והוא מצעיד אותי ב"ה 

קדימה. התכנים שמקבלים הם זהב והליווי והמענה 
שאמיר נותן בלייב שאלות ותשובות נותן המון בטחון. 

מתייעצת על דפי מכירה ותכנים ומקבלת דיוקים מוכחים 
" .




Jan, 2021 11:23:27 AM 10 - רבקה צדוק

"יכולה להעיד באופן אישי שהתשובות של אמיר שחררו 
אותי לא פעם מפלונטרים שהייתי תקועה בהם"




Jan, 2021 11:23:41 AM 10 - ציפי

"כבר 37 שנות עיסוק. ומשך שנים עוברת תהליכים עם אמיר 
בתחום הקוסמטיקה הרפואית. אמיר הוא ערך ורווח של פי אלפי 
אלפים מכל סכום שהשקעתי בתהליך איתו. תודה רבה ראמיר . 


ציפי זילברשלג."


Jan, 2021 11:39:31 AM 10 - ציפי

"תודה לצוות הרדוף ,גם ליוטבת הזמינה  זהו סל מקצועי שווה 
לאין ערוך. בעבר עלות הערך היתה בשווי עשרות אלפי שקלים- 

לא הגזמתי!!!  אמיר הגזמת. ותודה לך על פתיחת האפשרות 

לבעלי עסקים "




Jan, 2021 11:29:56 AM 10 - עינת מירום


"שווה כל שקל, ההחזר הכספי בלי פרופורציה להשקעה“




Jan, 2021 11:39:45 AM 10 - דוד פלנט


"אמיר זה הגוגל החדש לכל שאלה! "




המפתח:

המפגשים השבועיים




פעם בשבוע:

מפגש תוכן בנושא של אותו חודש




פעם בשבוע:

מפגש אך ורק לשאלות ותשובות




פעם בחודש:

מפגש מיוחד של ״שיתוף בהצלחות״



קורסים חדשים שהועברו ב-2020:





מנוי במועדון:  597 ש״ח בחודש 

Business Up!-ההשקעה שלך ב



קורסים חדשים שהועברו ב-2020:



אלה קורסים שכל אחד, בהערכה 

שמרנית שלי, שווה 1,997 ש״ח

מדובר בשווי כולל של 19,970 ש״ח 
(והמאגר הולך וגדל)



מנוי במועדון:  597 ש״ח בחודש 

מאגר הקורסים הקיים:  הולך וגדל, וכבר בשווי 19,970 ש״ח

Business Up!-ההשקעה שלך ב



ארבעה בונוסים 
גדולים



3 הקלאסיקות שלי

סודות הכתיבה השיווקית - 2,950 ש״ח

מכירה מול קהל - 950 ש״ח

סודות השיווק והמכירה - 1,950 ש״ח



מנוי במועדון:  597 ש״ח בחודש 


מאגר הקורסים הקיים:  הולך וגדל, וכבר בשווי 19,970 ש״ח

3 הקלאסיקות שלי:  בשווי 5,850 ש״ח

Business Up!-ההשקעה שלך ב



״קפיצת הדרך״

קפיצת הדרך - בשווי 12,000 ש״ח



מנוי במועדון:  597 ש״ח בחודש 


מאגר הקורסים הקיים:  הולך וגדל, וכבר בשווי 19,970 ש״ח


3 הקלאסיקות שלי:  בשווי 5,850 ש״ח

קפיצת הדרך:  בשווי 12,000 ש״ח

Business Up!-ההשקעה שלך ב



״סודות השקת המוצר״

סודות השקת המוצר - בשווי 2,497 ש״ח

ים 
טרפ
מצ
ל-10 ה

נים
אשו
הר



וובינר צונאמי ״מאסטרקלאס״

וובינר צונאמי ״מאסטרקלאס״ - בשווי 2,497 ש״ח

ים 
טרפ
מצ
ל-10 ה

נים
אשו
הר



מנוי במועדון:  597 ש״ח בחודש 


מאגר הקורסים הקיים:  הולך וגדל, וכבר בשווי 19,970 ש״ח


3 הקלאסיקות שלי:  בשווי 5,850 ש״ח


קפיצת הדרך:  בשווי 12,000 ש״ח

סודות השקת המוצר + וובינר צונאמי ״מאסטרקלאס״:  בשווי 4,994 ש״ח

Business Up!-ההשקעה שלך ב

סך שווי הספריה:  42,814 ש״ח




מאד חשוב לי להסביר:


העיקר הוא המפגשים השבועיים

)או ההקלטות שלהם(

שם פוגשים אותי, שם פוגשים את 
החברים הנהדרים לדרך, ואנחנו 

צומחים ביחד



הנה מה שצריך כדי 
להתחיל:





נסה את מועדון 

Business Up!

ב-20 ש״ח בלבד 
למשך 14 יום



שאלות נפוצות

•
למי מתאים המועדון?

•
האם  מתאים לעסק בחיתוליו?

איך מתאים גם לעסק מתחיל וגם לעסק מתקדם?•



איך נעשית ההכוונה האישית?

•
איך נותנים מענה ל-100 איש?

•
האם אני מכיר כל עסק אישית?

השאלות בכל נושא או רק בנושא של החודש?•



מה הימים והשעות?

ימי שני:  בין השעות 12:00 ל-13:30 - השיעור השבועי ותשובות •

לשאלות

ימי חמישי:  בין השעות 20:00 ל-21:00 - תשובות לשאלות•



לכמה זמן אני מתחייב?

•
המועדון הוא חודשי

•
תקופת ההתנסות - שבועיים

האם מודיעים לפני תום תקופת ההתנסות?•



מה יש במאגר הידע?

•
האם יש גישה לתכנים קודמים?

איך יודעים לאן לגשת קודם?•



www.hardoof.com/join  :להרשמה

http://www.hardoof.com/join


שאלות ותשובות

www.hardoof.com/join  :להרשמה

http://www.hardoof.com/join

