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 פיתוח זוגי תהליך ל  ,הצעת מחיר

 

 ברוכים הבאים לפרויקט פיתוח זוגי ):

 

 על המנחה + מוניטין   רקע 

 ילדים. נשוי לרותי. עברתי גירושים בעבר.  4. 52. בן ערן שחר  •

 מפתח מתודולוגיות של פיתוח זוגיחוקר, מנחה, מרצה,  •

   www.hitlahavut.comפרטים ורקע:  •

 בתפקידי ניהול בכירים  NOKIAבוגר שטראוס כתר פלסטיק ו  •

 ! בישראלמודרכים איש  500,000 עברתי שנים. 14מנחה ומרצה  •

 80%משרדי ממשלה, כ  20עיריות ומועצות,  150עושה תהליכי פיתוח ארגוני ואישי, ב  •

 לים בישראל לקוחות שלי. בריאות הנפש בישראל מקבל ממני הרצאות. ועוד. מהארגונים הגדו

 . תבדקו שזה מתאים לכם  . אני די נוקב/בוטהPleasingאני לא טיפוס מתנחמד. ולא מרצה  •

"מתחילים  אלא על סגנון העבודה שלי אינו מבוסס על הכלת רגשות ארוכת טווח וכעסים,  •

אם יש לאחד מהצדדים צורך עז של חודשים, לפרוק כאבים, אז אינני בטוח שאני  מחדש!"

 הכתובת. 

 

 סגנון עבודה 

 בני הזוג  2העבודה מתבצעת רק עם  •

 בקלילות, ראש טוב, אפילו צחוק. לומדים + נהנים  •

 )לשעבר "טיפול זוגי"(   אחר לגמרי ממה שיש לכם בראש על פיתוח זוגיזה  •

אין   ולא בקליניקה. כדי להיות באווירה של כיף, אנשים, מוזיקה, ושמחה. ,המפגשים בבית קפה  •

 אצלי דמעות, אז אין בעיה אם זה. 

 בזוגיות. )תואר ראשון(   BAזה כמו קורס באוניברסיטה. כמו  •

 . ואני בוואטס אפ אתכם מסביב לשעון. קורס, שמלווה את היש ספר הדרכה •

 של משימות. כמו בעבודה. בלי חפירות.  פרויקטליהראש של העבודה איתי הוא ראש  •

 אנא לא להיכנס איתי לפרויקט –אם אין לכם כוונה להיות מחויבים למשימות  •

 

 משך הפרויקט

 חודשים.  3לאורך כל שבוע מפגש. פגישות.  12יש כ  •

 

 מחיר פרויקט

 שח לפני מע"מ  3,000מפגשים =  12, כפול ₪ 250מחיר פגישה  •

 

 

http://www.hitlahavut.com/
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 צורת תשלום 

, סניף לינקולן  12ניתן לשלם בהעברה בנקאית לחשבון: מחקר התלהבות בע"מ, בנק פועלים  •

 253015, חשבון 772

 ומקבלים חשבונית קבלה מיד אחרי  0546-266044העברה בביט ל  •

 , בתחילת כל חודששח כל תשלום 1,000תשלומים שווים, של  3או  1תנאי תשלום: תשלום  •

במקרה של אדם   מספר תעודת זהותאו חשבונית  הוצאת לשלכם שם מלא  אנא לציין בהעברה •

 פרטי 

 

 הסכם הבנות

 בתהליך.  יש הסכם הבנות שיש לחתום עליו בתחילת העבודה/פרויקט. לכבוד הדדי •

 

 בכבוד רב,  

 ואמונה מלאה שאפשר להצליח לשדרג זוגיות של רוב הזוגות,  

 למצב של

 שגשוג ושמחת חיים

 

 ערן שחר "דוקטור התלהבות" ופיתוח זוגיות 

 


