
שלוש שעות בהם תלמדו להתנהל נכון מול הבנקים,
לדבר את השפה הבנקאית, ולגרום לכך שתקבלו את כל מה שאתם צריכים בבנק

אחד התסכולים הגדול ביותר 
של בעל עסק זה שהוא לא מקבל את מה שהוא צריך מהבנקים, 

לא מקבל את מסגרת האשראי שהוא צריך, נלחם בשביל כל 

הלוואה, ובפועל הוא מרגיש שהוא עובד בשביל הבנקים.

גם אתה מרגיש כך?
כבעל העסק יש לך אלף דברים על הראש, לשווק, לייצר, לנהל, 

למכור, לפתח ו...להתנהל מול הבנק. 

לפעמים, מחנק האשראי ואי התנהלות נכונה מול הבנק עלולים 

לעצור אותך מלהתפתח ולגדול. במקום לנהל אתה מוצא את 

עצמך רץ אחרי הבנקים ומבזבז זמן יקר!

ירון ינאי, מומחה לגיוס אשראי, כלכלן בכיר 

עם נסיון של מעל 25 שנה בעולם הבנקאות, 

עם רזומה עשיר של הצלחות בלווי עסקים 

בפן הכלכלי, ובהגדלת הרווחיות בעסקים 

עוד טיפה מלל עוד טיפה מלל עוד טיפה מלל עוד 

טיפה מלל עוד טיפה מלל עוד טיפה מלל

למי מתאימה הסדנא? 
בעלי עסקים וחברות בעלי ותק של שנתיים לפחות,

מחזור מכירות של 1 מ' ₪ ויותר. 

מי מעביר את הסדנא?
ירון ינאי – מומחה לגיוס אשראי הלוואות ופיננסים

מתי ואיפה?
מכללת יוזמות – בונה אליעזר 11 חיפה

01/06/2019  בשעה ???

כמה זמן הסדנא?
מפגש אחד בן 3 שעות

מה העלות? 
310 ₪ )כולל מע"מ( 

מחיר הנחה למכירה מוקדמת: 190 ₪

מה עוד מקבלים במכירה המוקדמת?
חבר נוסף חינם

לשריון מקום ורכישה אונליין

לא דופקים חשבון!

יש לכם שאלות?

שם מלא:

ההודעה שלך:

שליחה

דוא"ל:

טלפון:

אילה עיצובים

ב 19/06 מתחילים לעבוד אחרת מול הבנקים

מחיר הסדנה 310 ₪ כולל מע"מ. 

ולנרשמים עד XX/XX הטבה מיוחדת. כפולה.

גם מחיר מיוחד של 190 ₪ כולל מע"מ 

וגם אפשרות להביא חבר נוסף, ללא עלות.

כמה שווה לך להגיע פחות לבנק?
כמה שווה לך לקבל את מסגרת האשראי שהעסק צריך?

כמה שווה לך לקבל הלוואה בריבית נמוכה משמעותית מהרגיל?

בואו לגלות איך חושבים ועובדים העסקים המצליחים! 

מכללת יוזמות, חיפה/ 31/05/2019

לשריון מקום ורכישה אונליין

הרצאה לבעלי עסקים שאוהבים להרוויח:

אני מכירה את עבודתו המקצועית של 
ירון מזה מספר שנים ולאחרונה אף 

הזדמן לי לשמוע הרצאה מרתקת שלו 

בנושא אשראי, ממליצה מאוד !

עידית

בעקבות עבודה מול מאות בעלי עסקים, זיהוי הצורך והניסיון הרב שנצבר, בנה 

ירון ינאי הרצאה שמורכבת מתמהיל נכון של ידע חשוב שישנה את כל התפיסה 

והפעולות שתבצעו בעסק שלכם מול הבנק.

ההרצאה בת שלוש שעות תתן לכם כלים פרקטיים  לגידול הפעילות והרווח בעסק, 

ובמהלכה תבינו  שעם קצת אומץ תבונה וידע, אפשרי להיות במקום הרבה יותר טוב 

והרבה יותר רווחי בעסק ממה שאתם היום

אחרי ההרצאה תרגישו שהעסק שלכם ואתם נולדתם מחדש כי תלמדו לדבר 

בנקאית, תכירו מושגים חדשים, סודות מקצועיים, תבינו מה האשראי ומהם 

המגרות שמתאימות לכם ואיך  לדלג על חסמים שמונעים מכם צמיחה.

איך נולדה ההרצאה?

תזהו מראש טעויות משמעותיות שעלולות לפגוע לכם בעסק

הטבה מיוחדת למהירי החלטה

 לומדים איך הבנקים חושבים, 

ומה שיקולי האשראי שלהם

לומדים איך להציג את דרישותינו 

תכלס, אתה יכול לשנות את זה 
בהרצאה מאלפת תקבל כלים ותלמד איך לשנות את המצב הזה, להיות מקצוען בעבודה מול הבנקים, 

ללמוד לדבר את השפה הבנקאית )זה לא כזה מסובך(, ולהקפיץ את העסק שלך קדימה.

אז איך הופכים למקצוען בעבודה מול הבנקים?

לומדים את השפה הבנקאית

לומדים איך בוחרים את הבנק והבנקאי שנכון 

לומדים איך להתנהל מול הבנקים ביום יום ואיך לא להיות שבוי שלהם

איך להרוויח המון כסף

הטבה מיוחדת למהירי החלטה

לשריון מקום ורכישה אונליין
הטבה מיוחדת למהירי החלטה

לשריון מקום ורכישה אונליין
הטבה מיוחדת למהירי החלטה


