
 חושבים שלמציאות
 יש תכניות בשבילכם?

זה הזמן לשדר לה את 
ההצלחה שלכם!
הופכים ידע לכסף עם משמעות



 אבל יש לנו חדשות 
מעניינות בשבילכם:

 לתפיסתנו, גם לשאלה 
 "מי יכול להיות מיליונר" 

התשובה היא - כולם!
 אנו שמחים להציג בפניכם את 

 התכנית החדשנית 
Neria's Guidelines מבית 
 הופכים ידע וניסיון לכסף 
 עם משמעות המאפשרת 

 לכם להרוויח סכומים גבוהים 
 מכל מקום ובכל זמן, 
בעזרת הידע שלכם!

מי לא?!  מי רוצה 
 להיות 
?מיליונר



 

 משפחה ממוצעת בישראל זקוקה       
  להכנסה חודשית של בין -21,000 

    ₪25,000 בחודש

 אבל, ההכנסה הממוצעת היא     
  כ - ₪7,400 בחודש - אז איך פותרים    

   את המשוואה הזאת???

 עובדים בכמה משרות ולא מספיקים 
   לחיות? מרגישים שעוד כמה אלפים
  בחודש ישנו עבורכם את התמונה?

קודם כל, חשוב שתדעו - 
אתם לא לבד!

משפחה 
?חורגת



  

 משנת 2013 נרשמת עלייה במספר
   העסקים הקטנים הנסגרים

 1 מכל 3 עסקים שנפתחים ייסגר 
    תוך שנה או קודם לכן

 בהנחה שאתם לא על אי בפיליפינים 
או בהונדורס, איפה אתם נמצאים 

 בסטטיסטיקה הזו? או במילים אחרות: 
איך שורדים?

 בואו נציץ על כמה 
נתונים מהשוק הישראלי:

הישרדות



 התכנית הופכים ידע וניסיון לכסף עם משמעות 
 תגלה לכם כיצד ניתן, בקלות רבה משחשבתם 

 להפוך את כל הידע והניסיון שלכם ולא משנה 
 באיזה תחום הוא - לכסף. הרבה כסף!

 המפתח שלנו להצלחה שלך: ליווי צמוד לאורך 
 כל הדרך שיאפשר לך לעבור ממצב של הישרדות 

 למצב של הכנסה נוספת בטוחה וצומחת 
תוך 12 מפגשים בלבד.

זה הזמן לגלות את האוצר 
 האמיתי שנמצא ממש... 
בתוככם:

הכספת



 נריה מגיע מתחום הרפואה הסינית, בה עסק 
כמטפל וכמורה למאות תלמידים ורופאים

 גאליה מגיעה מתחום החינוך 
יזמנו והקמנו עסקים מגוונים, ביניהם:

 אינדו - שיפור ביצועי אנוש - חברה למתן שירותי ייעוץ 
    והדרכה לחברות מובילות ומשרדי ממשלה בארץ 

    ובחו"ל. ביניהם בזק, בנק הפועלים, בנק המזרחי,
    קוקה קולה, משרד הבטחון, המוסד לביטוח לאומי   

    ועוד
 למשפחה - פורטל בריאות ומיזם בינלאומי בתחום 

    הבריאות, איכות החיים ואיכות הסביבה 
 יחד אנחנו יוזמים, מקדמים ומלווים אלפי בעלי 

עסקים בארץ ובחו"ל כבר מעל 15 שנה.
 הידע והנסיון שנצברו לאורך השנים עומדים 

לרשותכם בתוכנית החדשה

 נעים מאוד: אנו נריה וגאליה נצר, 
יזמים ומייסדי התכנית

הופכים ידע וניסיון לכסף עם משמעות

כאן גרים 
בכיף



אז מה היתרון היחסי שלנו שבזכותו נוכל ללוות אתכם 
להצלחה? ולמה כדאי לבחור עכשיו דווקא בנו?

 בגלל הניסיון האדיר בליווי עסקים לצמיחה ושגשוג
 בגלל הידע הרחב והמסודר שמאפשר בניית 

   מערכת מצליחה
 בגלל המחויבות העמוקה לחולל שינוי בתפיסת 
    היכולת הכלכלית של כל אדם וכל בעל עסק -  

    ולהשפיע כך על חיי רבים.
 בזכות החזון שלנו, להגביר את ההצלחה הכלכלית 

    שלך בעזרת הידע והיכולות היחודיים שלך אם גם
   אתה מרגיש כי השמים הם הגבול שעוד מחכה לך

 אקס 
פקטור



 

בתכנית שלנו, כל התחנות והיעדים מוגדרים מראש, 
 והנה מה שהיא כוללת:

 12 מפגשים מובנים באינטרנט וגם "אופליין"
 עזרי לימוד מגוונים ומושקעים, ביניהם: 

          קבצים לקריאה
          חוברות עבודה
          סרטוני הדרכה

          קבצי שמע
 קהילה תומכת של אלפי בעלי עסקים המעוניינים 

    לחלוק את הידע והניסיון שלהם ולסייע לכם 
 ייעוץ וליווי מקצועי לאורך התכנית וגם לאחר

   סיומה! 
כל זה מגיע אליכם במחיר אטרקטיבי במיוחד

 המירוץ 
למיליון



 התכנית מתאימה ל: 
 שכירים המעוניינים להתקדם בלי "לאבד נקודות"

   במקום העבודה הקיים
 בעלי עסקים עצמאיים המחפשים תוספת הכנסה

   שלא דורשת השקעה של זמן רב
 מחפשי עבודה בגילאים מתקדמים, שיש להם ידע 

   וניסיון, אבל מה לעשות שהשוק מחפש צעירים...
 אמהות צעירות, אבל לא רק...

 מי שמחפשים לעשות שינוי כלכלי ובאורח החיים
   לעומת זאת, התכנית לא מתאימה ל:

     מי שמרוצה בעבודתו, הן מהאתגר והן מהתגמול
     מי שלא אוהב שינויים ואינו יזם בנשמתו

     מי שממש לא רוצה להרוויח יותר כסף

 אז למי התכנית מתאימה 
ולמי לא ממש?

 פנים 
אמיתיות



הנה מה שמספרים תלמידים שלנו בתכניות קודמות: גב האומה
"נריה יודע לקחת תוכן שנראה לאחרים 
אותו  ולהציג  להבנה,  וקשה  מסובך 
בצורה פשוטה וברורה לכל אדם. אחרי 
לעשות מה  יודעת  אני  שלו   ההדרכות 
שלא  נהדרות  לתוצאות  ומגיעה  בדיוק 
ירון מעלות חשבתי עליהן קודם לכן...."  אבי 

התחלתי  בערך  שבועיים  "אחרי 
להרגיש הבדל של ממש בשינה 
שלי מה בדיוק קרה? כבר ידעתי 
שאני  יכולה להרוויח בזכות עצמי 
עכשיו, וכל מה שנשאר היה לתת 
הגיעו  איתו  ויחד  להתקדם  לזמן 
מעולה!!"    פשוט  זה   הרווחים. 
                               נילי זהבי - אורנית 

מחלקת  אני  עכשיו  לכם,  אגיד  "מה 
כבר  ולאחרי.  ללפני  שלי  החיים  את 
שנים שאני חולמת לשים בצד כסף 
לטיול השנתי. למה לא? גם לנו מגיע. 

־אבל, מאז שהתחלתי להרוויח בזכו
תכם הטיול הזה מתקרב מיום ליום. 

תודה וברכה!"             ג'ינה לוי - אבן יהודה

"אני מודה שהייתי סקפטי. אחרי הכל, 
מי לא מחפש איך להרוויח עוד כסף. 
אבל, אחרי שלושה חודשים זה ממש 
בידיים  להחזיק  החיים.  את  לי  שינה 
אפי,  בזיעת  שהרווחתי  הכסף  את 
לגמרי לבדי ובזכות עצמי זאת מתנה 
 שקשה לשער. ומה שהכי מפתיע, הוא 
כל  הזה  הידע  על  שישבתי  שגיליתי 
 הזמן אבל לא ידעתי איך ליישם אותו. 

כל הכבוד לכם!"         רענן בלום קריית אתא

יכולה  שאני  יודעת  הייתי   "אם 
שאני  ממשהו  ככה  להרוויח 
מתחילה  הייתי  באמת,  אוהבת 
כבר לפני שלוש שנים..   רחל גולד נהריה

אני  קוסם...  כמו  הוא  נריה  "בעיני 
מוקסמת  שלו  מההדרכות  יוצאת 
יותר  לומדת  אני  תמיד  מהאישיות. 
העשרה  מקבלת  שציפיתי,  ממה 
והחשוב  רלוונטיים  שונים  לכיוונים 
יכולה לקדם את  - מרגישה שאני  מכל 
העסק שלי בקפיצות..."  ריקי שוחט הרצליה



 כמו שאומרים בטלוויזיה - 
 "אתם לא יוצאים מאיתנו בידיים 

ריקות..." והנה רשימה של בונוסים 
מדהימים שיועילו לכם בוודאות:

 1. מדע ההתעשרות - הספר המרתק שייטע בכם את
    המודעות לעושר והאמונה שגם אתם יכולים
 2. "איך ליצור זרם של לקוחות לעסק שלך בלי

    להשקיע אפילו שקל אחד? - הדרכה מקצועית
 3. "איך להרוויח באמצעות וובינר )סמינר ברשת( -

    הדרכה מקצועית
 4. "לגדול, לחיות ולהרוויח בבית בריא" - המדריך

    המלא בגישה ההוליסטית לאורח חיים בריא

 לילה 
כלכלי



 יש לנו הרגשה... 
 שיש לכם הרגשה... 

שהגעתם למקום הנכון!
 אם צדקנו, אתם מוזמנים ליצור קשר 

עוד היום ולצאת לדרך שלכם להצלחה!

 גאליה נצר - עוזרת לאנשים להפוך ידע לכסף!
04-6294828  רחוב המייסדים 15 זיכרון יעקב
www.neriasmoneyguidelines.com
galia@neriasmoneyguidelines.com

 "אם אתה יכול לחלום את זה, 
אתה יכול גם לבצע" 
וולט דיסני

לחץ כאן לעשות את הצעד הראשון

 עשינו 
?עסק


