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לחייך את היום  -הרפתקה אינסופית

 שלך

 

ת, חוויה מתמשכת, מלאה אינסופילדעת להפוך כל יום להרפתקה 

 ת, בהזדמנויו

עם חיוך  וכל זה – שגרההחופש שב אתלמצוא , לחייך את היום שלך

 . מבפנים

 

מומחית לפיתוח עסקי ואישי למנהלים אפקטיביים ומחייכים יותר,  פורת,לירון 

בכלכלה וניהול,  B.Aבעלת  . "Zoom Out – Zoom In" מפתחת מתודולוגיית

אילן עם התמחות בניהול, -מאוניברסיטת בר( MBA)במנהל עסקים  תואר שני

 (.EMCI ,MCI) ואימון אישי מטעם הטכניון ואיק"אארגוני -מאסטר באימון ניהולי

 

חשוב לעשות מה ש באמצעות כלים מעשיים ופרקטיים, מעצימה מנהליםלירון 

להגשים את החלומות והמטרות שלהם, , עבורם, לזהות מה חשוב עבורם

 לצמוח, להתפתח, להשפיע ולאזן את הקריירה עם שאר תחומי החיים.

 

. בין ניהול אשראי, מכירות, ניהול פרוייקטים ופיתוח עסקי לירון מגיעה מרקע של

 בקביעת מדיניות האשראי של אחד הבנקים הגדולים,היתר היתה שותפה 

 רמת מנכ"ל. ג עד לומנהלים רבים בכל דר מיםיז וכיום מלווה וועדות אשראי ועוד
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כלים פרקטיים  ומקנה תבצורה חווייתישוזרת לירון סיפורים אישיים בהרצאה 

לאיזון הקריירה עם שאר תחומי להתמודדות עם פחדים, לקבלת החלטות, 

 החיים, אפקטיביות וחיוך 

 

 !מאוד מוצלח  - מדד של מדריך לפי כל כלל/"
 ...בהגשה, בגיוון, במקצועיות, בהומור

 "!ת-ר-ד-ה-נ
הובר, ניהול כספים וריכוז הדרכה, חברת כימיק הנדסה -מירי פרייברג

 ובטיחות בע"מ

 

ריתקת אותי במשך שעה שלמה. קיבלתי ממך כלים יישומיים מתוקתקים, "
  "בשעה אחת. השכלתי, רשמתי בשקיקה כל מילה. ועל זה מודה לך

  ".כל הטיפים, כל המידע כל השעה הייתה יישומית"
הילינג, מדריכת -מטפלת, יועצת זוגית ומינית, הילינג ותטאאיילה נמזר, 

 .יוגה צחוק

 

  "לירון מעבירה את ההרצאה באופן מעורר השראה"
 "בעלים "אינטגריטי איי טי בע"ממנכ"ל ועמי, -אליו בן

 

 

 

 לכזה שכיף לקום אליו בבוקר כל יוםההרצאה שתהפוך לך 

054-4443877 

Liron@lironporat.co.il 

 לאתר של לירון

 לבלוג של לירון

  לקבלת כלים חינמיים והפתעות נוספות
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