
לירון מור מציגה:
 תכנית אחת מספיקה כדי לשנות חיים שלמים - 

תכנית ריסטארט לעסקים



אזהרה!
אם נכנסת לקטלוג הזה רק כדי להעביר כמה דפים מעוצבים בכיף, המסמך הזה הוא לא עבורך.

אם אתה נמצא היום בנקודה שהחלטת בצורה מפורשת, שיש לך מסר אדיר להעביר לעולם,
העסק שלך עומד ראשון בסדר העדיפויות שלך ואתה שם סוף לדישדוש בו העסק שלך נמצא, 

המסמך הזה מרכז את המידע החשוב ביותר שעליך לקרוא ממש עכשיו!

את תכנית הליווי העסקי “ריסטארט לעסקים” שאתה עומד לקרוא עליה ממש עכשיו,
סיימו בשנים האחרונות 120 בעלי עסקים שרובם הגדול נמצא היום בחזית העסקית בתחומם,

ו”שיטת ריסטארט” עשתה להם את המהפך העסקי הגדול ביותר מהיום שהעסק הוקם.

המיוחד לעסקים אלו, שהם לא מחכים שמשהו יקרה...
 הם פועלים כדי לגרום לעסק שלהם להצליח ולהרוויח וכן, זה כרוך בעבודה ומאמץ, 

אבל זה שווה את זה!

אם אתה כזה, צלול פנימה להמשך הקטלוג ובסיומו יש לי הזמנה מיוחדת עבורך
 לפגוש אותי ואת צוות התכנית למפגש חשיפה בו תוכל לשאול את כל השאלות שלך 

ולקבל את הליווי המושלם לעסק שלך.

בהצלחה,
לירון מור וצוות ריסטארט



לפני חמש שנים התחלתי לשווק את העסק שלי באינטרנט 
אחרי שנתקלתי לראשונה בשיטת השיווק בוידאו והרגשתי 

שסוף סוף, אחרי חיפושים רבים, מצאתי את הדרך לגרום 
לעסק שלי לנסוק למעלה. תוך כמה חודשים בניתי קהל 

אוהדים של כמה מאות אנשים והתחלתי למכור את המוצרים 
שלי, והעסק אכן גדל.

בשנת 2010 הגעתי לתקרת זכוכית, לא ידעתי איך לפרוץ 
את מחסום ה-10,000 ש”ח בחודש, ולא ידעתי מה אני לא 
יודעת כדי להגיע לשם. האגו שלי היה גדול מדי כדי לבקש 
עזרה, אך אחרי ניסיון אחד מוצלח לקבל ליווי מסודר לעסק 

שלי, הבנתי שבלי ליווי ארוך טווח, העסק שלי אולי יכול 
להתגלגל... אבל הוא לא יכול לצמוח באמת.

בינואר 2011 התחלתי לקבל ליווי עסקי אמיתי מסודר ומובנה 
ובאותה שנה העסק שלי הכפיל את הכנסותיו פי 6, מעבר 
לזה העסק הפך לעסק אמיתי, משומן, מתפקד - עסק עם 

 עתיד.
מאז ועד היום העסק רק גדל, צוות העובדים והמדריכים 

שלנו כבר עומד על 8, והיום יותר מתמיד העסק נמצא לפני 
פריצה אדירה בארץ וגם בעולם.

בשנת 2011 החלטתי שאני חייבת להעביר את הידע והניסיון 
שלי הלאה ומעבר לקורסים שלי, פתחתי לראשונה את תכנית 

הליווי העסקי שלי, תכנית ארוכת טווח שמטרתה להוות את 
אותה פריצת דרך עסקית שאני חוויתי גם בעסקים אחרים.
מהניסיון שלי, מספיקה תכנית ליווי אחת כדי לשנות את 

העסק לתמיד, לשנות את החשיבה שלך לתמיד, להפוך את 
 התחביב שלך לעסק אמיתי בכל קנה מידה.

אני מזמינה אותך להצטרף אלינו ולהיות חלק מההצלחה.

לירון מור וצוות “ריסטארט לעסקים”  

בנימה אישית



‹ אין מנגנון יצירת מתעניינים קבוע שעובד 24 שעות ביממה
‹ אין משפך שיווקי מסודר ומובנה שמעביר את הלקוח 

הפוטנציאלי שלב אחר שלב עד לרגע הקניה
‹ אין סל מוצרים מגוון שמתאים לסוגי לקוחות שונים

‹ במקום למנף את הזמן שלהם, מוכרים את הזמן שלהם ולכן 
נתקלים בתקרת זכוכית

‹ אין תהליכי מכירה אוטומטיים וכל מכירה דורשת זמן רב של 
פגישות או שיחות טלפון

‹ אין מכירת מוצרים יזומה ולכן אין שליטה בהכנסות של העסק
 ‹ אין תכנית עבודה מסודרת שיודעת להציג צפי הכנסות לפחות 

  שנה קדימה
 ‹ אין תהליכי גביית תשלום מסודרים והמן זמן מתבזבז על 

גביית תשלום 
‹ אין ניהול נכון של זמן העבודה והמוטיבציה יורדת פעמים רבות

‹ אין שקט, אין רוגע ובעיקר יש הרבה חוסר וודאות

אם גם אצלך בעסק חלק מהטעויות 
 הללו נמצאות, תכנית ריסטארט 

תוכל לעזור לך משמעותית :( 

למה העסק שלך לא מתרומם? 
אלה הטעויות שראיתי אצל רוב בעלי העסקים סביבי



שיטת “ריסטארט לעסקים” מורכבת מארבעה עמודי תווך 
 עיקריים שלפיהם אני מנהלת את העסק שלי

)אני תמיד מלמדת אך ורק תהליכים שניסיתי בעסק שלי והוכחו כחוסכים זמן וכסף ועושים את העבודה מהנה יותר(

כדי לגדול חייבים מינוף, מינוף בעסק נוצר בשתי 
דרכים: יצירת מוצרים או גיוס עובדים

יצירת תהליכי שיווק ומכירה אוטומטיים באינטרנט 
שלא זקוקים בהכרח ליד אדם כדי לפעול

תכנית עבודה היא אויר לנשימה בעסק 

להפסיק למכור אחד על אחד ולהתחיל למכור בכמויות גדולות 

ברגע שארבעת עמודי התווך הללו יוטמעו בעסק שלך, הוא יגדל במהירות גדולה ממה 
שאתה יכול לדמיין היום והעבודה תהיה קלה יותר בעסק כי השליטה תהיה בידיים שלך



כל עסק חייב להתנהל לפי משפך שיווקי שמייצר 
זרימה נכונה של מתעניינים משלב חינמי ולא מחייב 
ועד למוצרים או שירותים יקרים יותר ויותר, המשפך 

.KNOW-LIKE-TRUST :פועל לפי עיקרון שנקרא
הקהל שלך חייב לעבור משלב של הכרות, לשלב 

שהוא מחבב אותך ועד לשלב שהוא סומך עליך ורוצה 
לקנות, ברגע שיהיה לך משפך שיווקי יציב בעסק 
התהליך הזה יקרה כל פעם מחדש ולקוחות יחזרו 

ויקנו ממך שוב ושוב ושוב.

להכיר

לאהוב

לסמוך



התכנית בנויה משלושה חלקים 
מרכזיים:

 בניית התשתית
     להבין מי אני ובאיזה שוק אני פועל

 שיווק
     כל הדרכים להגיע ללקוחות חדשים

 מכירות
      איך ליזום מכירות בקלות, למכור במאסות 

      ולהגדיל את כמות הסגירות

איך בנויה תכנית 
“ריסטארט לעסקים”

בניית 
התשתית

מכירותשיווק



‹ איך לבדל את העסק שלי מהמתחרים בשוק
‹ איך לבנות משפך שיווקי שמותאם במיוחד עבור העסק שלי

‹ בניית סל מוצרים
‹ איך לדעת מי קהל היעד שלי ומה הוא רוצה לקנות

‹ מהו המסר השיווקי המדוייק של העסק שלי
‹ איך לנהל את הזמן שלי בצורה אפקטיבית ונכונה

 ‹ איך לנהל מבעוד מועד את תקציב העסק שלי ולדעת 
לתכנן קדימה

‹ איך לבנות תכנית עבודה שנתית שמייצרת יציבות בעסק
‹ איך לשנות את דפוסי החשיבה שתוקעים אותי בעסק ולהחליף 

אותם  באמונות מקדמות

בניית התשתית

 מה נלמד בכל אחד 
מהחלקים בתכנית



‹ איך ליצור נוכחות נכונה ברשת
‹ שיווק בוידאו מא’ ועד ת’

 ‹ איך עובדים נכון ביוטיוב ואיך מצלמים סרטוני וידאו 
שמייצרים קהל אוהדים אדיר

‹ איך לעבוד נכון בפייסבוק, איך לבנות עמוד אוהדים מצליח
 ‹ איך ליצור קמפיינים מדוייקים בפייסבוק כדי למשוך 

מתעניינים רבים
‹ בניית רשימת תפוצה אוהדת וניהול הרשימה באופן יומיומי

‹ כתיבה שיווקית – איך לכתוב מסרים שיווקיים טובים
 ‹ איך ליזום שיתופי פעולה שנכונים לעסק שלך כדי להגדיל 

את החשיפה אליך

שיווק

 מה נלמד בכל אחד 
מהחלקים בתכנית



‹ איך לגשת למכירות בלי לפחד ואפילו לאהוב את זה
‹ איך לבנות קמפיינים של מכירה באימיילים בלבד

‹ איך בונים עמוד מכירה שמוכר את המוצר או השירות שלך 
באופן עצמאי ואוטומטי

‹ איך סולקים כרטיסי אשראי דרך האינטרנט, המערכות 
המומלצות ביותר

‹ כל מה שרצית לדעת על מכירה בוובינר )סמינר אינטרנטי( בלי 
לצאת מהבית

‹ איך להשיק מוצר חדש ולייצר גל מכירות אדיר בשבוע עם 
השקת וידאו

‹ הרצאות מכירה – איך בונים את ההרצאה כך שתוביל למכירה 
ואיך לסגור כמה שיותר מכירות במעמד ההרצאה

‹ איך לנהל שיחות מכירה טלפוניות לפי כמה חוקים פשוטים 
שעובדים

‹ איך לעשות פולו אפ )מעקב( נכון ולא מציק אחרי מתעניינים

מכירות

 מה נלמד בכל אחד 
מהחלקים בתכנית



המיוחד בתכנית ריסטארט שלא תמצא בשום תכנית אחרת הוא 
השילוב הכל כך טבעי של וידאו במערך השיווק שלך.

וידאו מקבל בתכנית מקום של כבוד ולאורך כל התכנית נלמד איך 
לשלב אותו נכון בכל אחד מהשלבים שעובר הלקוח שלך.

‹ בשיווק - תבנה מערך סרטוני וידאו שמזרים לך תנועה חדשה 

ומתעניינים חדשים כל הזמן
‹ במכירות - תלמד איך למכור בכמה שיטות שונות עם וידאו. 

השקות וידאו, וידאו מכירה ועוד
‹ בפיתוח המוצרים - תייצר את מוצרי הוידאו שלך שימנפו את 

הזמן שלך ויגדילו את ההכנסות שלך

רק בתכנית ריסטארט - מערך שיווק משומן מבוסס וידאו

בעידן שלנו, מי שאין לו וידאו לכל אחד מהשלבים הללו משאיר הרבה כסף על השולחן. 



אחרי 5 שנים של ניסיון בליווי בעלי עסקים במסגרות 
שונות ומעצם היותי בעלת עסק בעצמי, אין ספק שהנוסחה 
המנצחת לפרוץ קדימה במהירות היא בקבוצה. לקבוצה יש 
כוח מניע גדול ממה שניתן לתאר ובמיוחד בתחילת הדרך, 

אנחנו כבעלי עסקים שעובדים רוב הזמן לבד, זקוקים 
לקבוצת כוח שתדרבן אותנו יום יום, תרים אותנו כשאנחנו 

השילוב בין אישי לקבוצתי – הנוסחה המנצחת
נופלים ותיתן לנו השראה להתקדם קדימה כל הזמן.

עם זאת, כל עסק הוא שונה וכל עסק צריך את זכוכית המגדלת 
רק עליו ולכן בתכנית “ריסטארט לעסקים” , בנינו שילוב 

מנצח בין אישי לקבוצתי כך שהתכנית מורכבת מ-70% פעילות 
אישית שהיא רק על העסק שלך ו-30% פעילות קבוצתית 

מפרה שמייצרת שיתופי פעולה ודוחפת קדימה.



איך נראה חודש בתכנית 

התכנית בנויה משמונה חודשים כאשר כל חודש מחולק לכמה נקודות 
מפגש שונות. 

בשבוע הראשון לכל חודש יפתח לך התוכן המרכזי של אותו חודש 
בוידאו בתוך אתר חברים פרטי וסגור, הסיבה שהתכנים עוברים 

בוידאו היא כדי שאת שלב הלמידה הראשונית של התוכן תעבור בבית 
וכך, כשנגיע למפגש הקבוצתי נוכל להתעסק בתכלס: סימולציות על 
כל תוכן ותוכן, סדנאות יישומיות וסיעורי מוחות. למפגש הקבוצתי 

חשיבות אדירה כי שם אנחנו ממש מתרגלים את החומר ועובדים 
הרבה על ניהול העסק ועל שינוי הרגלים בחיי היומיום כדי ליצור 

מוטיבציה גבוהה לאורך זמן בעסק.
לאחר המפגש הקבוצתי המשך החודש הוא אישי, זה אומר שבשבוע 

לאחר מכן תתקיים לכל בעל עסק פגישה אישית אחד על אחד עם 
המנטורית שמלווה אותו ובפגישה הזו עושים את כל הדיוקים על 

העסק שלך, בזכוכית מגדלת עליך אם התאמות אישיות לאופי העסק, 
מטרת הפגישה היא לצאת עם משימות קונקרטיות לקידום העסק 

שלך.
לקראת סיום החודש כל משתתף בתכנית יקבל פגישה טלפונית אישית 

נוספת עם המנטורית שלו כדי לוודא שהוא עומד במשימות וכדי 
לראות איפה עוד צריך חיזוקים ודחיפות.

בנוסף בין הפגישות תהיה לך אפשרות להיות בתקשורת ישירה 
עם המנטורית שלך באימייל כדי לקבל הכוונות בזמן אמת במהלך 

קמפיינים, פיתוח מוצרים חדשים או כל מהלך חשוב אחר בעסק.

שבוע 4שבוע 1 שבוע 3 שבוע 2

 תוכן
נפתח בוידאו + 

משימות עד לפגישה

 שיחת טלפון 
 אישית של 

30 דקות

פגישה אישית 
פרונטאלית עם 
המנטור האישי

מפגש קבוצתי - 
סיעורי מוחות, 

סימולציות 
ומוטיבציה

 לאורך כל 
 החודש ליווי 
נוסף באימייל  בנוסף:

 בחודש הראשון פגישה אישית נוספת ללמידת העסק שלך
 מנטור אישי

קבוצה סגורה בפייסבוק



תכנית “ריסטארט” היא תכנית הליווי המעמיקה ביותר 
שלי כיום, ולכן את המנטוריות שלה בחרתי בקפידה רבה 
מתוך כמה עקרונות מנחים: ניסיון עשיר בעולם העסקים 
ובעולם השיווק והמכירות, חיבור אישי לשיטת העבודה 

שלי, כושר מנהיגות סוחף, דיוק, ראיה רחבה קדימה וגם 
על הפרטים הקטנים ובעיקר - התמסרות מלאה ללקוחות.

המנטוריות מלוות את התכנית לכל אורכה במפגשים 
המשותפים ובנוסף כל אחת מהן מלווה באופן אישי חצי 

מקבוצת “ריסטארט לעסקים”.
המנטורית האישית שלך תפגש איתך בכל חודש פעמיים, 
פעם אחת בפגישה פרונטאלית ופעם אחת בשיחת טלפון, 

בנוסף לאורך החודש המנטורית תתמוך בך גם דרך 
האימייל באופן שוטף.

לכל עסק מנטור אישי



אושרית גור
לאחר קרוב לעשור בתחום הטלוויזיה ובתחום הפרסום, שם 

התמחתה אושרית בעיקר בניהול פרויקטים ותוכן שיווקי, החליטה 
לעשות מפנה קרייריסטי חד ולהקים עסק משלה.

ב-4 שנות פעילות “ניקה” יצרה אושרית בניקה כמה מיזמים פורצי 
דרך ומרגשים שסחפו עשרות אלפי נשים עד היום.

פורטל מניקה MeNika – אתר ההנקה של ישראל הגדול והמקיף 
ביותר ברשת. הנציגה בישראל של כמה מותגי אופנה בינלאומיים 

בתחום ההיריון וההלבשה התחתונה.
בנוסף פיתחה ויצרה ליין מוצרי תוכן יחד עם מוצרי תמיכה נלווים 

שמשלימים ביחד סל פתרונות מושלם להריונית ולמניקה.
בוטיק ניקה בקריית אונו הבית הפיסי חנות MyNika חנות און ליין 

שמעניקה חוויה נשית ואותנטית במיוחד.

חלי ברוק
 חלי היא מייסדת “הפורמולה המנצחת לשינוי קריירה” - 

עסק המשלב בין 3 תחומים:
הכוונה מקצועית, שינוי קריירה ומעבר משכיר לעצמאי, פיתוח עסקי. 

מרצה בתחומי קריירה, חשיבה עסקית ושיווק אפקטיבי ודל תקציב, 
 מנטורית ומלווה עצמאים ויזמים במסגרות עסקיות ופרטיות למעלה 

מ-10 שנים.
 כחלק מההכשרתה, השתתפה חלי בתוכנית “הנבחרת” של לירון מור 
ובמסגרתה הגדילה את העסק ויצירה מערך הכנסה פאסיבית בעסק. 

חלי בוגרת תואר ראשון בתקשורת שיווקית, מאמנת מוסמכת מטעם לשכת 
המאמנים, עבדה במשרדי פרסום, משמשת כיועצת שיווקית לחברות 

קטנות ובינוניות, עוסקת בבניית תוכן שיווקי, ומלווה עצמאים ויזמים 
בתחילת הדרך.



מאיה אבירן

מאיה היא מאמנת עסקית בכירה לעסקים קטנים ויועצת אסטרטגית 
ליזמים, מנהלים, מנכ”לים ובעלי עסקים, בעלת ניסיון של 25 שנה בליווי 

אנשים וארגונים וקידומם להשגת יעדים בהצלחה במגוון היבטים. 
בהכשרתה מאמנת אישית ועסקית ויועצת ארגונית מוסמכת, וכן בעלת 

תואר שני בניהול משאבי אנוש ותואר ראשון מורחב במנהל עסקים. 
לאחר שבנתה קריירה מצליחה כשכירה ומילאה תפקידים בכירים במכוני 

אבחון וחברות הייטק גדולות, הפכה לפני חמש שנים לעצמאית וכיום 
מנהלת עסק מצליח משלה בתחום הליווי העסקי. 

מתמחה בהגדרה מדויקת של העסק ומציאת מודלים עסקיים רלוונטיים 
ודוגלת בעבודה מובנית ושיטתית במטרה לבנות עסק יציב ומצליח 

לטווח ארוך. 
יזמית בהווייתה, משלבת הבנה מעמיקה באנשים ובעסקים, יכולת אבחון 

מצוינת, אנליטית, פרקטית, יודעת להניע את לקוחותיה לפעולה הן 
בהיבט הרגשי והן במעשי. 

נעמה ברודי-שמש
לאחר שלמדה ועסקה שנים בהפקה וניהול תוכן בתחום הקולנוע 

ופסטיבלים קולנועיים וגם ניהלה שיווק בעמותות חברתיות,
נכנסה נעמה בעקבות הסיפור האישי שלה עם ילדיה לתחום יעוץ והכוונה 

לשינה נכונה לילדים ופעוטות.
בתוך שנתיים הצליחה נעמה לעשות את מה שהרבה יועצות שינה סביבה 

לא הצליחו עד היום, להפוך למותג ולהחשב כאוטוריטה בתחום ויותר 
מכך, לפתח מערך מוצרים מבוססי אינטרנט בתחומה שמשכפלים אותה, 

דבר שנחשב לפורץ דרך בתחום הטיפול והיעוץ, כיום העסק כבר גדל 
לשלושה אנשי צוות והולך וגדל כל הזמן.

נעמה עברה את כל תכניות הליווי של לירון בשנתיים האחרונות.
 



כשאני שואלת בעלי עסקים למה הם רוצים להצטרף לתכנית כולם 
עונים פה אחד: יותר לקוחות, יותר הכנסות, גדילה של העסק. 
אבל תוך כדי עבודה משותפת אנחנו רואים ב-90% מהפעמים 

שהרבה מהעבודה שצריכה להיעשות לצד הכלים השיווקיים היא 
עבודה על “המיינד” שלך.

מה זה אומר? הדרך הכי פשוטה לתאר את זה היא לדמיין מיכל 
גדול מלא מים ולנסות להכניס אליו עוד ועוד מים, כמובן שלמים 

אין יותר לאן להיאגר ולכן הם נשפכים החוצה.
 גם אנחנו כבעלי עסקים חייבים להרחיב את המיכל שלנו כל הזמן 

כדי לקבל יותר בעסק, אם המיכל שלנו קטן ולא מסוגל לדמיין 
איך הוא יכיל עוד 10,000 עוד 30,000 או עוד ₪80,000 

בחודש, לעולם לא נצליח לייצר עוד הכנסות כמו שהיינו רוצים.
לכן לאורך כל התכנית שזרנו הרבה תכנים ופעילויות שמטרתן 

היא להרחיב את המיכלים שלנו כדי שיוכלו להכיל יותר בלי לפחד 
ופעמים רבות בתכנית זו העבודה המשמעותית ביותר להרבה 

מהמשתתפים.

עבודה על המיינד שלך 



לצפיה בסיפורי הצלחה הבוגרים מספרים
בוידאו לחצו כאן

“הבחירה להצטרף לתכנית הליווי היתה 
אחת מהבחירות המוצלחות שעשיתי, 

קיבלתי כ”כ הרבה מעבר למה שחשבתי שאקבל 
והרבה מעבר למה שהובטח.

אני מאוד מעריכה אותך אישית ומקצועית וחשוב 
לי שתדעי את זה ועד כמה את משמעותית 
בהתקדמות של העסק שלי. אוהבת אותך”

 יעל גריינר
דולה ברוח יהודית

“כמה דברים עיקריים שהשגתי השנה:
3 קליניקות מלאות

3 הרצאות עם מעל 60 איש ששמעו אותי
מעל 50 סרטונים עם 20,000 צפיות בערוץ
5 וובינרים עם מעל 70 משתתפים בכל פעם

2 העלאות מחיר
6 השקות שהביאו אלפי שקלים

הגדלת רשימת תפוצה פי 3
השגת היעד של 60 מטופלים בחודש

 יש עוד המון ואני לא יכולה להחליט מה הכי חשוב :(”

 איריס נאור
ליווי ותמיכה בטיפולי פוריות

“חלי, בדיוק בגלל השיחה בוקר נרשמתי לתכנית, 
כדי שלא אוכל לברוח מעצמי וממה שאני צריכה 

לעשות, בדיוק כדי שתהיה לי בוסית כוך שתנהל אותי 
במקומות שאני מוותרת לעצמי, מתה עליך!! תודה.

 גליה דונט לויתן
הדרכה ויעוץ לצילום עבודות יד לאינטרנט

http://liron.ravpage.co.il/restart_stories
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“יש כנראה רגע שפתאום הדברים מתחילים לתפוס תאוצה.. ואולי זה קשור לאנרגיה שלנו, להחלטות שאנחנו 
מחליטים לעשות,לאמונה שלנו בעצמנו..

 אני מרגישה שהדברים מתחילים לפרוץ. 
הסרטונים עושים את העבודה גם אם כבר ערכתי אותם מזמן..ההשקעה משתלמת גם אם לא רואים את ההצלחות 

 בטווח המיידי. 
פתאום יותר אנשים מתקשרים ורוצים להיפגש איתי, לעשות שיתופי פעולה, רוצים להגיע אלי..לא מצליחה להגיע 

לקרוא את כל התגובות כי יש המון, בפעם הראשונה אני כל כך בטוחה בעצמי כששואלים אותי “כמה עולה להיפגש 
 איתך”? ולא מפחדת להגיד את המחיר, ואנשים מרגישים את האנרגיה הזו ומוכנים לשלם! 

אז פשוט להמשיך ולהמשיך!”

 גלית שלגי
מומחית לירידה במשקל בשיטה טבעית

“משלב שבו אין לי מושג מה אני עושה מחר, לא ברור 
לי בדיוק מה אני משווקת, יום אני משווקת יום אני לא 

משווקת - למעבר למצב שיש לי תוכנית שנתית ברורה של מה 
המוצרים שלי, מה היעדים שלי, איך אני מגיעה לכל יעד, מה 

 קורה בכל תקופה, מה אני מוכרת.
אני יוזמת, אני ממקום של עושה ועושה בשכל, אני יודעת שכל 

מה שאני אחליט אני יכולה להציב אותו כמטרה, לתכנן אותו 
נכון, לעבוד עליו נכון ולהוציא אותו לפועל”.

 עדי כהן
הבעלים של סטודיו עדיגיטל

“הולך מעולה! כל חודש ההכנסה שלי גדלה! וזה 
 פשוט מלקוחות שמגיעים אלי בזכות הסרטונים! זה 

פשוט אדיר!! וכל זה מתוך עבודה של 4 חודשים 
 סה”כ. בשבילי 

 זה קפיצה מאוד משמעותית. זה פשוט לא יאומן! ובדצמבר 
 המטרה לעשות 30,000!!!!!! 

תודה רבה רבה רבה רבה רבה רבה רבה 
)))))))))))))))))))))))))))))):

 עדי שביט
צלמת ומומחית לצילום וידאו שיווקי

לצפיה בסיפורי הצלחה הבוגרים מספרים
בוידאו לחצו כאן
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“הלב מתפוצץ מהתרגשות... אושר גדול לראות איך החזון 
הופך למציאות. אין לי מילים להודות לך על הפרגון האדיר, 
התמיכה והנתינה האינסופית שלך. מה אכפת לך שזה שבוע עם 
חגים, מה אכפת לך שזה דף מכירה בודד בלי קמפיין מיילים, מה 
אכפת לך שיש לך תינוק קטן בבית... לומדת ממך כבר שנים וכל 
יום מחדש הרבה יותר משיווק בוידאו - את המודל שלי לעשייה 

מלאה באמביציה ואומץ. המון תודה!” 

 גלי קנובל
הפקת וידאו שיווקי לעסקים שפונים לילדים והורים

 “מכרתי 26 ערכות,
 הקמפיין היה 4 ימים, 

אבל כמובן שהיו אחר כך עוד גלים.
 המיוחד שאני עוברת עכשיו בשינוי המבורך 

 הזה 2 דברים: 
 א’ - הרבה יותר סדר, הרבה יותר מיקוד. 

עשינו רשימת מיילים מדויקת כמו המסרים של 
 לירון ואושרית. 

 הגבלנו בזמן.
הייתי מופתעת מכמות המיילים החוזרים - יש 

מישהו מאחורי המייל.
ב’ - השיחות שלי הופכות לקלות יותר –לדוגמא 

מישהי אומרת לי: הבנתי הכול איזו ערכה אני 
צריכה ו-5 דקות יש מכירה עבורי זה ישתבח 

 הבורא.
נהיה לי יותר זמן ביום - פשוט מדהים!!

 אבל הכי חשוב לי באמת 
זה הסדר, זה הרוגע , זה ההבנה שיש חיים אחרת 
 ולא תאמינו - חודשים קדימה רשום לי מה עושה 

אין לי מושג איך אבל רשום. 
פתאום אני שמה לב שהחזרתי כמעט את כל 

השקעה של התוכנית.
קטע!!!!”

 חני שטיגליץ
מאמנת לאורח חיים בריא

לצפיה בסיפורי הצלחה הבוגרים מספרים
בוידאו לחצו כאן

http://www.videowonderwoman.com/testimonials-lobby


“פתאום היום הבנתי איזו קפיצה מטורפת העסק שלי עשה בחודשים 
האחרונים, לא רק שאני מעסיקה היום כבר 3 פרילנסרים, מסתבר שיש לי 
המון פרוייקטים בעבודה. איך אני יודעת את זה? פעם ראשונה שהתבלבלתי 

בין הפרוייקטים, יש לי זיכרון מצוין שלפעמים מפתיע גם אותי, אבל היתי פשוט 
חייבת להכין טבלת אקסל מסודרת של כל הפרוייקטים שכרגע בעבודה בסטודיו. 

זו פעם ראשונה מאז שהעסק קיים שהצורך הזה עלה.

 שרון אסף 
בניית אתרים בוורדפרס עם התמחות במובייל

“כשהבנתי שהיכולת שלי לעזור לאנשים תלוייה ביכולת שלי לשווק ולהפיץ את הבשורה שאני מלמד, ידעתי שלירון היא 
האדם הנכון לקחת אותי למקום אליו אני רוצה להגיע.

אני מאמין שהאנשים הנכונים ללמוד מהם הם אלו שעושים את זה ולא אלו שמדברים על זה ולירון עושה את זה בענק.
לאחר שלמדתי בנבחרת איך לעבוד נכון וחכם )ולא רק לעבוד קשה( כמות האנשים שהגיעו לסדנאות שלי הוכפלה, יצרתי מספר 
מוצרים דיגיטלים שמוכרים את עצמם באינטרנט מבלי שאני אצטרך לשכנע אנשים ולהתיש את עצמי בשיחות מכירה מייגעות, 

העלתי מחירים מתוך הבנה שאני שווה את זה ומה שיש לי נותן ערך מדהים ויותר אנשים רוצים ללמוד ממני.
היום הלקוחות שלי לא בוחרים אותי, אני בוחר אותם ואני בוחר עם מי לעבוד כמה לעבוד ומתי לעבוד.

מדי יום נרשמים לרשימת התפוצה שלי כדי לקבל את התכנים שאני מעביר, אנשים יוצרים שינויים מדהימים, אני עובד בצורה 
חכמה ומתוכננת לעתיד בלי דאגות ועם הרבה פחות מאמץ מה שמשאיר לי זמן ואנרגיה גם לעשות דברים שאני אוהב ולפתח את 

עצמי.
להצטרף לנבחרת הייתה אחת ההחלטות הכי טובות שעשיתי עבורי, עבור העסק ובמיוחד עבור הלקוחות שלי שמקבלים תוצר 

מקצועי ואיכותי פי כמה וכמה המוביל אותם לאיכות חיים יוצאת מגדר הרגיל.”

 אייל אברהם לוי
מומחה ליצירת ערך עצמי גבוה

לצפיה בסיפורי הצלחה הבוגרים מספרים
בוידאו לחצו כאן
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כתוב בקטלוג של ריסטארט “תוכנית אחת מספיקה כדי לשנות חיים שלמים”. אין לי מלים כדי להסביר לכם עד כמה זה נכון...
מעסק מבולבל עם הכנסה מינורית ביותר, יש לי עכשיו עסק עובד, עם גלגלים משומנים, עם ידע על איך בדיוק עושים כל תהליך, 
מתי הכי טוב לעשות אותו, איך לפנות לקהילה שלי בצורה הטובה והאפקטיבית ביותר... פשוט כל דבר שעולה בדעתכם, תלמדו אותו 

בצורה הטובה ביותר בריסטארט.
התוכנית הזו היא תוכנית משנה חיים. מעבר לאימון עסקי מהשורה הראשונה, קיבלתי כאן גם המון כלים אישיים. התמודדתי עם כל דבר 
אפשרי בעסק, למדתי וחוויתי על בשרי הצלחות גדולות יותר וגדולות פחות, אבל תמיד למדתי, הפקתי לקחים והמשכתי הלאה. אף פעם 

לא התייאשתי, ותמיד ראיתי את הטוב. למה? כי בריסטארט יש רק טוב! עצם העובדה שאני עושה מהלך בעסק שלי ויש מי שמלווה אותי 
ורואה את הדברים ממקום אחר - עם יותר נסיון, עם יותר ידע - ויודע להכניס אותי לפרופורציות הנכונות, לעזור לי לעשות את המהלך 

הבא, להפיק משמעויות מנתונים בצורה הכי טובה לעסק שלי ופשוט להראות לי את הצעד הבא - יש לזה ערך מטורף בעיני. 
עשיתי בשמונת החודשים האלה הרבה יותר ממה שעשיתי בשמונה השנים שהעסק הזה קיים. עשיתי הכל, אבל עשיתי נכון! אני עובדת 

בצורה מסודרת, יש לי זמן לילדים שלי, לבעלי, לעצמי... להכל!! 
תמיד ידעתי שאני צריכה ליווי עסקי. שזה יביא אותי ואת העסק שלי למקום אחר, אבל איכשהו זה תמיד נדחק הצידה... היו תקופות 

שבמקביל לעסק הייתי שכירה, ילדים נולדו בדרך, ותמיד המון המון תירוצים למה לא... אני עוקבת אחרי לירון כבר שנים, ואף פעם לא 
קניתי כלום... עד ריסטארט. כשהתחילה ההרשמה לריסטארט, הרגשתי פשוט שזה זה. גם שהגיע הזמן המתאים, וגם שסוף סוף הגיע 

האדם המתאים. אחרי המון חיפושים פתאום זה קרה. כל צעד בתוכנית הרגיש לי נכון, ולא כי אמרו לי שזה נכון, אלא כי ממש הרגשתי 
את זה מבפנים. 

אם אתם רוצים לעשות משהו טוב לעסק שלכם, לעצמכם ולמשפחה שלכם, ואתם צריכים לבחור משהו אחד כזה שיתכלל את הכל, רק 
ריסטארט!

ריסטארט הוא ללא ספק הדבר הכי טוב שעשיתי אי פעם עבור עצמי ועבור העסק שלי. אל תפספסו את זה! עד שיפתח המחזור הבא, 
אתם כבר יכולים להיות לגמרי על הגל...                  

 רינת פלג
לצמוח עם הרוח

לצפיה בסיפורי הצלחה הבוגרים מספרים
בוידאו לחצו כאן
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משתתפי תכנית ריסטארט מקבלים גם

 את ארבעת קורסי 
הבסיס שלי לבניית 

נוכחות אינטרנטית חזקה

שווי החבילה 
₪14,960

קורס אינפו טראפיק פורמולה

קורס מאני טראפיק פורמולה קורס וידאו טראפיק פורמולה

קורס השקת מוצר בוידאו



מי שלוקח חלק בתכנית ריסטארט משדר מסר ברור מאד, 
שהוא פועל בסטנדרט הכי גבוה שאפשר.  

התכנית בנויה כך שאני דורשת ממך לבצע משימות, עד 
כדי כך שאם לא תעמוד במינימום של ביצוע בחודשיים 

הראשונים, לא תוכל להמשיך בתכנית.  
אני מחפשת את הטובים ביותר, את אלו שמיישמים, ולא 

נרשמו רק כדי להעביר את הזמן יחד.  
ואם אתה משגשגכשדורשים מממך רמה גבוהה של עשיה, 

התכנית שלי תוציא ממך את המיטב שבמיטב.

מחוייבות ללא פשרות



למי כן - אני מחפשת את אלה שקמים בבוקר והולכים לישון 
בלילה כשהם חושבים על הערך האדיר שיש להם לתת לעולם 

ומוכנים לעשות כל מה שנדרש כדי להגיע לכמה שיותר אנשים. 
אני מחפשת כאלה שלא מפחדים להרוויח כסף ומבינים שמי 

שמתוגמל על העשייה שלו יכול להחזיר יותר לעולם. 
אני מחפשת אנשים שלא מפחדים להכיר עולם חדש גם ברמה 
הטכנולוגית וגם ברמת החשיבה, אנשים שמבינים שנדרש זמן 

לפנות כדי ללמוד את השפה החדשה. 
כאלה שכבר נמאס להם משיטות השיווק והמכירה הישנות 

והמסורתיות שאינן מתאימות לעולם החדש ורוצים למנף את הזמן 
שלהם בעזרת עבודה נכונה באינטרנט כשוידאו מנצח על החגיגה 

הזו כמובן.
והכי חשוב לכאלה שמוכנים להתמסר לתהליך כדי לצאת בסיום 

התקופה עם עסק חדש בידיים.

למי לא – כדי שנוכל לעבוד בצורה נכונה ומדוייקת אנחנו 
צריכים אותך פנוי רגשית וכלכלית, כי ברגע שנכנס לחץ כספי, 

נכנס גם שיתוק עשייה או לחץ לעשות דברים לא נכון רק כדי 
לסגור את העסקה הבאה והמטרה שלנו היא לעבוד נכון כדי 

 להרוויח יותר בטווח הארוך. 
לכן התכנית לא מתאימה למי שההשקעה בתכנית גדולה עליו 

כרגע או שההשקעה החודשית מהווה את כל ההכנסות החודשיות 
שלו נכון להיום, בנוסף לעיתים תידרש השקעה כספית נוספת על 

פרסום או עיצוב וצריך לקחת את זה בחשבון.
בנוסף התכנית לא מתאימה לאנשים שמחפשים פתרונות קסם 

מהיום למחר ומפחדים מעשייה מרובה או צריכים שיחזיקו להם 
את היד כדי לבצע משימות.

למי זה מתאים ולמי לא



תכנית ריסטארט היא המקפצה שלך מעסק מדשדש לעסק יציב, 
משומן שיודע בדיוק לאן הוא הולך והוא הקלף שלך לחיות את 
החיים שתמיד רצית, לעסוק בתחום שאתה אוהב ולהרוויח את 

הכסף שמגיע לך עליו.
עם השיטות שתלמד בתכנית תייצר הכנסות גבוהות בעסק לא 

פעם אחת, אלא עשרות פעמים ובעצם, לתמיד. ברגע שתדע איך 
עסק מצליח עובד, תוכל לשכפל את הכלים כמה פעמים שתרצה 
ולכן ההשקעה בתכנית כולל הידע המקצועי ביותר, קבוצת כוח 
 שהולכת איתך וליווי אישי מהטובים בארץ למשך 8 חודשים היא

 12 תשלומים של ₪2,400 + מע”מ 
או בתשלום אחד של ₪22,200 + מע”מ.

 המטרה שלנו שתחזיר את ההשקעה 
 עוד במהלך התכנית ומשם רק תרוץ קדימה.

ורבים מהבוגרים שלנו עושים זאת.

 ההשקעה בתכנית 
ריסטארט לעסקים



הזמנה למפגש חשיפה לתכנית
 אם יש לך עניין אמיתי בתכנית, אני רוצה לתת לך הזדמנות מיוחדת להכיר 

את התכנית מקרוב, וגם באותה הזדמנות לקבל הטבה משמעותית. 

 ביום שישי, 8.5.15, אני מקיימת מפגש חשיפה לתכנית שיתקיים ב”קמפוס”, 
 רחוב לח”י 31, בני ברק, בין השעות 9:00-12:30.

 למפגש זה אני מגיעה עם כל צוות המנטוריות שלי ובו נעבור אתך צעד צעד 
 על מבנה התכנית, ואיך להפיק ממנה את המיטב שבמיטב.

 זוהי גם הזדמנות לראות ממש מקרוב איך משתתפי התכנית השיגו 
 תוצאות כל כך מדהימות

וגם לשאול כל שאלה שהיא ולוודא שהחלטתך להצטרף היא ההחלטה הנכונה.

 השקעתך במפגש החשיפה היא ₪400
 אך שים לב! אם תגיע למפגש, תקבל הטבה בלעדית:

 אם בתום המפגש תבחר להצטרף לתכנית ריסטארט לעסקים,
תקבל החזר משולש על השקעתך במפגש, כלומר 1,200 ש”ח הנחה.

 במילים אחרות, מפגש החשיפה עולה לך ₪400, אבל אתה מקבל חזרה ₪1,200, 
 כלומר בסוף הוא לא עולה לך כלום, רק נותן לך עוד מידע חשוב ביותר, הזדמנות לקבל מענה

לשאלות, התנעה מהירה וחוסך לך ₪1,200 על כל התכנית.

להרשמה 
למפגש חשיפה
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אם היו אומרים לי לפני חמש שנים שאנהל היום חברה שמייצרת 
 הכנסות של 

7 ספרות בשנה כבר שלוש שנים ברציפות, תעסיק 8 עובדים, תיתן 
שירות לאלפי לקוחות בשנה והשראה לעשרות אלפי מנויים ושבתוך 

כל זה יהיה לי זמן לעצמי, אוכל לנהל חיי משפחה בריאים, אוכל 
להיות עם הבן שלי כמה זמן שאני רוצה ולא אצטרך לעבוד סביב 

השעון רק כדי לסגור את החודש, היתי אומרת שזה עוד טקסט 
שיווקי שמנסה למכור לי איזה חלום. 

אבל אלה החיים שלי! והם לא נראו כך לפני כמה שנים, הכל נעשה 
בעשר אצבעות עם אמונה חזקה שזה אפשרי ועם הנחייה ברורה 

מאנשים שעשו זאת לפני.
אני רוצה לקחת אותך לאותו המקום בדיוק אבל צריך שניים לטנגו, 
אני צריכה אותך במלוא התשוקה לגרום לעסק שלך לנסוק לשמיים 

וצוות התכנית ואני מוכנים לקראת הפריצה הגדולה שלך.

 הצטרף אלינו לתכנית אחת שתשנה את העסק שלך לתמיד,
 הורד שאלון התאמה לתכנית בלחיצה על הכפתור ואנחנו 

נחזור אליך בהקדם לתאום פגישת התאמה:  

או בטלפון: 077-2231059 שלוחה 1

לירון מור וצוות “ריסטארט לעסקים”

החיים הם עכשיו!

‹‹ להרשמה למפגש חשיפה לחץ כאן ››
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