הרפתקה אינסופית -לחייך את היום שלך
 5כלים עוצמתיים שהופכים כל יום – להרפתקה נעימה
הרצאת

הרפתקה אינסופית -לחייך את היום
שלך
לדעת להפוך כל יום להרפתקה אינסופית ,חוויה מתמשכת ,מלאה
בהזדמנויות,
לחייך את היום שלך ,למצוא את החופש שבשגרה – וכל זה עם חיוך
מבפנים.
לירון פורת ,מומחית לפיתוח עסקי ואישי למנהלים אפקטיביים ומחייכים יותר,
מפתחת מתודולוגיית " ZoomOut ZoomIn" .בעלת  B.Aבכלכלה וניהול,
תואר שני במנהל עסקים ( )MBAמאוניברסיטת בר-אילן עם התמחות בניהול,
מאסטר באימון ניהולי-ארגוני ואימון אישי מטעם הטכניון ואיק"א (.)MCI ,EMCI

בהרצאה יוענקו  5כלים שהופכים כל יום להרפתקה ובין השאר מעודדים:
 פיתוח מנהיגות עצמית ככלי לניהול עצמי.
 הפחתת שחיקה.
 הסתכלות מאקרו ומיקרו ושימושה בכל תחום.
בנוסף 2 :מהכלים שייחשפו בהרצאה הינם כלים חזקים לקבלת החלטות.
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 חיזוק המורל והמוטיבציה – תשוקה להתעורר כל בוקר.
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לירון מעצימה מנהלים באמצעות כלים מעשיים ופרקטיים ,לעשות מה שחשוב
עבורם ,לזהות מה חשוב עבורם ,להגשים את החלומות והמטרות שלהם,
לצמוח ,להתפתח ,להשפיע ולאזן את הקריירה עם שאר תחומי החיים.
לירון מגיעה מרקע של ניהול אשראי ,מכירות ,ניהול פרוייקטים ופיתוח עסקי .בין
היתר היתה שותפה בקביעת מדיניות האשראי של בנק דיסקונט ,וועדות אשראי
ועוד וכיום מלווה יזמים ומנהלים רבים בכל דרג עד לרמת מנכ"ל.
בהרצאה שוזרת לירון סיפורים אישיים בצורה חווייתית ומקנה כלים פרקטיים
לקבלת החלטות ,להתמודדות עם פחדים ,לאיזון הקריירה עם שאר תחומי
החיים ,אפקטיביות וחיוך 
מה אמרו על ההרצאה?

לחייך את היום שלך | 01/12/2014

"לפי כל כלל /מדד  -מוצלח מאוד!
בהגשה ,בגיוון ,במקצועיות ,בהומור...
נ-ה-ד-ר-ת"!
מירי פרייברג-הובר ,ניהול כספים וריכוז הדרכה ,חברת כימיק הנדסה
ובטיחות בע"מ
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"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 ".
איילה נמזר ,מטפלת ,יועצת זוגית ומינית ,הילינג ותטא-הילינג ,מדריכת
יוגה צחוק.

"לירון מעבירה את ההרצאה באופן מעורר השראה "
אליו בן-עמי ,מנכ"ל ובעלים "אינטגריטי איי טי בע"מ"

האנרגיות ,המיקוד ,השמחה עשו את שלהם .התחושה היא של אותנטיות .לא
היה רגע משעמם...
זהבה קלנר ,מרצה ,מנהלת רשת מכוני "אותיות"
הרצאה מעניינת ,משעשעת קולחת
נגה עזרא

הרצאה מהנה בעלת ערך .קיבלתי כלים.
מיכל כהן ,מנחת סדנאות
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מועבר בצורה מחוייכת ונעימה .החיוך שלך שווה מיליון דולר  $תכנים מצויינים.
ענת מנדל
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ההרצאה שתהפוך לך כל יום לכזה שכיף לקום אליו בבוקר
054-4443877
Liron@lironporat.co.il
לאתר של לירון
לבלוג של לירון
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לקבלת כלים חינמיים והפתעות נוספות
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