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 לכבוד

   מר יואב קררי 
  פתרונות מעשיים

 
 לכל מאן דבעי

נוצר בינינו קשר בעקבות המלצה שקיבלתי ממכר ותיק  לגבי לפני כחצי שנה , 
 האפשרות שתשמש יועץ שלנו דרך משרד התמ"ת.

 כבר למחרת קבלתי ממך טלפון בו הצעת בחביבות שנפגש. 
 

שמייד נת והיא הובילה לפגישה במשרדי מצאה חן בעיניי הפרואקטיביות שהפג
 לאחריה הפכת ליועץ של החברה .

גוון גדול אירועי בוטיק עסקיים, זהו מרכזי עסקים "קריפטון" משמשים כבית למ
עסק בעל רמת מורכבות גבוהה לאור ריבוי הלקוחות , הספקים , והאתגרים שהוא 

 מספק בסביבה מאוד תחרותית.
 

תחקרת אותי במקצועיות והבנת כי על מנת להגדיל  בפגישה שהתקיימה במשרדי ,
 ומכירה ממוקדת.שבבעלותי , יש מקום לעשות עבודות שיווק  את הפעילות בעסק

 והצביע על הפוטנציאל הנוסף להגדלת הפעילות , הדו"ח שקבלתי לאחר הפגישה 
צעדים יכולת ניתוח גבוהה, יצירתיות , ידע רב, ניסיון אמיתי בשטח , ושיקף 

 רטיביים לביצוע הפעילות .אופ
איתנה עם יועצת ארגונית , מולך ניצבתי   -מלאכת ההנעה לא היתה קלה 

 .  לתהליך מואץ של מכירה אקטיביתפשרו לצאת רבות שלא אהתנגדויות 
כבוד לצרכים שלי ושל שאר העוסקים במלאכת המכירה מתן בנחישות אך תוך 

לתהליך שיווקי  ינוי בעמדתי והיום אתה מלווה אותנו הצלחת לגרום לש, בחברה
שעד כה לא  קונבנציונלייםיות , ובאמצעים תממוקד באינטרנט , ברשתות החבר

כגון: כתיבת פרופיל חברה , בניית תוכנית יעדי מכירה ויעדי שיווק ובניית  שמנו יי
 דוחות דיווח אקסליים למעקב שלי כמנהלת החברה .

כספיים של החברה , סייעו האת הדוחות  ניתחנוובאמצעותה  גם הפגישה שקיימנו
 נוספות .לי בתובנות 

 
בהבנה עסקית בסביבה תחרותית ווירטואלית והיכולת היכולות הגבוהות שלך 

באים לידי ביטוי בעבודה שאתה עושה ביחד איתנו , הקשיב ולהוביל לעשייה , ל
ואספקת "ארגז כלים" וש הומור הרבה מאוד סבלנות , ח,הנחייה צמודה , תוך ליווי 

 יך גם לאחר סיום פרויקט החונכות.שבאמצאתו אוכל להמשיך את התהל
  

 יואב 
מעולה לחברות הזקוקות "לדחיפה" בתחום השיווקי שותף יועץ אדם מקסים , אתה 

ויגדיל את הפעילות העסקית  מי שעובד עימך יתרם ברמה האישית כי כל ומכירתי 
 ועי שאתה נותן.כתוצאה מהליווי המקצ

 
 אשמח להמשיך ולעבוד איתך וגם להמליץ לאחרים

 והערכה רבה  בהוקרה
 

 

 ובעלים  אורנה קלמנוביץ , מנכ"ל
 לאירועים עסקיים קריפטון מרכזי עסקים  

 רמת השרון  כפר הירוקה
 בית עובד צומת עיינות 


