תוכנית ייעוץ אסטרטגי לפיתוח מיתוג אישי

מיתוג אישי נבנה במעשים ,בעקביות ,בנחישות ,תוך הבנה שצריך להיחשף,
להתנסות ,לשתף ,להיפגש ,ללמוד ,להתפתח ,להשפיע ,לשנות .
בכל תחומי החיים :במשפחה ,בעבודה ,בקהילה ,בחברה .
אני מזמינה אתכם לתהליך חשיבה אישי וממוקד לפיתוח ולביסוס המותג האישי
שלכם .
אני כאן בשביל שנחשוב יחד ,נתכנן תוכניות ,נקבע מטרות ,נגשים חלומות.
אישיים  -עסקיים  -שיווקיים .
תלמדו לקבל החלטות טובות .תתקדמו בחיים ,תתקדמו בעבודה .
יהיו לכם כלים פשוטים ועקביים כדי לקבל החלטות קשות כקלות .
לא תזדקקו לאומץ כי הדרך לא תפחיד אתכם יותר ,
תדעו בדיוק מה אתם צריכים ויכולים לעשות כדי להגיע לאן שאתם רוצים .
אפשר לקרוא לזה תוכנית יעדים ומטרות אפשר פשוט לקרוא לזה  -אסטרטגיה .

אני שלי סבר יועצת אסטרטגית מומחית למיתוג אישי ועסקי ומנטורית לוי'זיונרים.
אני מלווה מנהלות ומנהלים בכירים ,בתהליכי חשיבה וקבלת החלטות ליצירת שינוי עסקי
ותדמיתי לקידום הצלחה בכל ממדי החיים.
מסייעת למנהלות ומנהלים בארגונים ובסטארטאפים להוביל תהליכי מיתוג אישי ,מיתוג
מעסיק ,אסטרטגיות שיווק וניהול טאלנטים באמצעות ליווי ומנטורינג אישי בתהליכי
חשיבה אסטרטגיים.
יש לי למעלה מ 17שנות ניסיון במיתוג שיווק ופרסום.
אני מנהלת את קהילת הפודקאסטרים של ישראל וזוכת פרס פודקאסט השנה של מגזין
גיקטיים כבר שנתיים ברציפות בקטגוריית שיווק ופרסום עם הפודקאסט :חיות בדיגיטל.
מה תקבלו מהליווי האישי?
נדמיין את המותג שאתם רוצים להיות ונמצא את הדרך של כל אחד להגיע לשם.
ההכרה הכי משמעותית של בניית אסטרטגיה אישית היא ההכרה והידיעה של
מאין באנו לאן אנחנו הולכים ומה יעזור לנו להגיע לשם.
תגלו מה אתם חייבים כדי להתקדם
הגדרת ערכי ליבה אישיים ועסקיים ,כדי להבין מה מניע אותנו ,מה מעכב אותנו,
מה אנחנו חייבים כדי להמשיך להתפתח ואיך להשתמש בכלי הזה לקבלת החלטות.
תלמדו על עצמכם איך אתם מקבלים החלטות
תראו את התמונה הגדולה .מה חשוב ,מה דחוף,
באיזה תחומים להשקיע עכשיו ואת מה לשחרר .מה המדרגה הבאה הכי חשובה.
יהיה לכם ספר מותג אישי
ספר שהוא כלי עבודה כדי שתוכלו להכיר את עצמכם כפי שלא הכרתם מעולם.
נכתוב ביחד את סיפור המותג שלכם ,נמצא ביחד ייעוד -אג'נדה ,משמעות.
תבינו את החוזקות שלכם וגם את החולשות.
בסיום הליווי לפיתוח מותג אישי תהיה לכם מזוודה אישית ובה כל מה שאתם צריכים
כדי להיות שם -במקום הזה שאליו אתם שואפים .תהיה לכם תמונת מציאות מפורטת
ברורה עם ידע להתגבר על פחדים ,שאלות ,עכבות וכל מה שעצר אתכם עד היום
מלהשיג את מה שתמיד רציתם.

אפשרויות הליווי:
חבילה של  6פגישות = ₪ 5400
פגישה שבועית קבועה של עד שעתיים למשך כ 6 -מפגשים* 12) .שעות (
חבילה של  3פגישות = ₪ 3600
פגישה שבועית קבועה של עד שעתיים למשך  3מפגשים* ) 6שעות(

* הצעה זאת מבוססת על עשרות תהליכים עם אנשים מתחומים שונים ויחד עם זאת
תוכן הפגישות עשוי להשתנות בהתאם לצרכים שלכן ושלכם.
יתכן וידרשו מפגשים נוספים להמשך דיוק והעמקה.
ההתחייבות לקיום הפגישות היא הדדית ומניסיון ,מכיוון שמדובר נושאים אישיים,
לפעמים צריך קצת זמן לחשוב ולעכל את הדברים ולכן יתכן שנרווח מעט את הפגישות
לפעם בשבועיים.
כל שעה נוספת להתייעצות או ליווי מעבר לשעות בהצעה יתומחרו בעלות של – ₪ 500
לשעה +מע"מ בכפוף לאישור הלקוח מראש.

משך הזמן לניצול חבילת הפגישות
ההמלצה היא לקיים מפגש פעם בשבוע.
טווח המקסימום לניצול חבילה בת  3פגישות היא עד  2חודשים ממועד התשלום.
טווח המקסימום לניצול חבילה בת  6פגישות היא עד  5חודשים ממועד התשלום.
הארכת התקופה האמורה – אך ורק באישור מראש על פי שיקול דעת של שלי סבר.
ביטול פגישה שנקבעה
ניתן לבטל או לשנות מועד של פגישה שנקבעה עד  3ימי עסקים לפני מועד הפגישה
שנקבע.
במידה והפגישה בוטלה בטווח של  2ימי עסקים מהמועד שנקבע ,יגבה מחיר מלא על
הפגישה שבוטלה.
תנאי ביטול חבילה:
ניתן לבטל ולקבל החזר על חלק יחסי רק לאחר קיום הפגישה הראשונה.
לאחר מכן אין אפשרות לבטל את החבילה ולקבל החזר.

המלצות:
מכיוון שאני שומרת על דיסקרטיות בעבודה מול לקוחותי ,המלצות יינתנו על פי דרישה.
לתיאום שיחת הכרות ותיאום ציפיות צרו איתי קשר 052-4000203 :
או כאן :
https://linktr.ee/shellysever

