
  משתתפים מרוצים מאות
 מספרים על חווית קורס הפייסבוק

 
 

 אם אתם מחפשים איפה כדאי ללמוד, בקבוצה קטנה או בשיעור פרטי. 
 פה ממגוון ההדרכות שלי. ממאות הציטוטים אולי תוכלו לקבל השראה

 
 שכבר פרסמתי לגבי שירותי החברה ההמלצות לכלמעבר 

ממכתבי שקיבלתי בסמס, באימייל ובכתב ממסרים תגובות אספתי פה 
שיעורים פרטיים, ייעוץ אישי הדרכותיי, ביניהם  לגביתודה ומכתבי המלצה 

 וקורסים קבוצתיים.
 (-לזהות כמה קולגות שאתם מכירים :אפילו מוזמנים לעיין ואולי 

 
 יועץ משכנתאות  –אלחנן שנן 

שירות שלו \סדנא מקצועית, בהירה ועניינית. שפע של טיפים והנחיות לכל המעוניין להתחיל בשיווק העסק"
 "מרצה מרתק. מומלץ בחום.בר בפייסבוק. נדב 

 
 שראליאיגוד המוסיקאים הי–עדן הולן 

נהניתי מאוד מהסדנא ולמדתי הרבה מאוד! רכשתי בזכות נדב בר כלים חדשים ומאוד חשובים לשימוש נכון "
בפייסבוק, התנהלות נכונה, שיווק, קידום ופיתוח העסק המבוקש. נדב בר מפגין יכולות לימוד מרשימות, הוא 

את החומר בצורה מעניינת, שוטפת כריזמטי, בעל ידע רב ומדבר בצורה תמציתית ועניינית, הוא העביר 
 "והשאיר מקום לשאלות והבהרה. בראבו! תודה רבה.

 
 תחזוקת אתרים של פוג'י פילם –שלומי אקנין 

"סדנא נהדרת! למדתי הרבה דברים חדשים על פייסבוק שלא היה לי מושג שקיימים וממש אפשר להשתמש 
 בהם לקידום ופיתוח נושאים שונים"

 
 פלת הוליסטית ומנחת סדנאותמט –לימור טיקוצקי 

שעות בהחלט הועבר! מאמינה שברגע שאשב מול המחשב להכין דף עסק אכן  6"כל מה שיכול היה לעבור ב 
 אצליח לעשות זאת"

 
 Doartובעלים סטודיו  למנכ" –אביטל מנדל 

 "מהמם. מצוין. מרתק. באתי "טבולה ראסה" ועכשיו אני מיני מומחית!"
 

 ת סדנאות והפעלות צחוקהילולי –הילה גלעדי 
 "מאוד מאוד נהניתי ולמדתי המון. תודה רבה לך נדב היקר!"
 

 אתר סודות –מזי קרשאי 
חבל שנגמר כל כך מהר! נדב מכיר את הפייסבוק מכל הכיוונים ומעביר את הסדנא בצורה מרתקת. הטיפים "

 "שלמדתי. תודה רבה !לפתוח דף עסקי ולישם את כל מה  –שנתן שווים זהב! כל מה שנשאר עכשיו 
 

 מאמנת לכלכלת המשפחה –מירי סגל 
"סדנא מדהימה, מהירה, אפשר ללמוד הרבה ונהניתי מכל רגע ! הזמן עבר מהר. לא חשבתי שכך יעבור הזמן! 

 הבנתי שיש עוד הרבה ללמוד בפייסבוק זה כלי מצוין לקידום העסק"
 

 ומורהמוסיקאית  –שירה סברוב 
"הסדנה מעוררת השראה ומוטיבציה להתחיל לפעול. היא מציגה ופורסת את האפשרות בצורה פשוטה ונגישה. 
נדב גורם להרגיש שההצלחה אפשרית. מלבד זאת, לא קל להחזיק אנשים בלמידה של שעות ונדב עושה זאת 

 י"בקלות, פשטות, הומור, רגישות ויחס איש

 תוכן שיווקי ויצירתיכותבת  –יעל שפריר 
  חלק נכבד הוא בזכות היותך מרתק, פשוט להבנה וממצה.כללותו היה מהנה, מעניין ומעשיר..."הקורס ב

 
 טות, מנהל אולפן הקלDJמפיק מוסיקלי,  –דויד אנטושוילי 

 "קיבלתי המון אינפורמציה טובה בסדנא. בשתי מילים: אהבתי מאוד!"



 מנהל מכירות –אבי אלדור 
"למדתי המון דברים שלא ידעתי על פייסבוק. הרבה טיפים לקידום במנועי חיפוש ודרכים אפקטיביות להעלות 

 את מספר האוהדים!"
 

 יועצת תקשורת לגאיה –שלי אנשל 
ת רבות על ההיכרות עם התחום. טיפים טובים ויעילים שמעלים את הבטחון בשימוש "סדנא טובה ויעילה. מלמד

 ברשת הפייסבוק. כל שאלה של אנשים העשירה בחומרים את שאר משתתפי הסדנא."
 

 מפיק מוסיקלי –איל אפשטיין 
קלילה "סדנא מדהימה! נותנת כלים ופותחת אופקים לפרסום בפייסבוק ופרסום בכלל. מועבד בצורה רהוטה ו

ולהכיר יותר טוב את טיב  netmagicועם זאת מקצועית ומעמיקה.מתאים גם למי שרוצה לשכור את שירותי 
 השירות שהם נותנים."

 
 בעלים של רשת מועדוני כושר פיזיקל –נמרוד גוברין 

 "סדנא מעולה!. חובה לכל אחד שלא רוצה להשאר מאחור."
 

 מאמן אישי –ליאור שניידר 
קי מביא את הגאונות שלו לעולם הפייסבוק. קיבלתי הבנה כוללת על עולם הפייסבוק וכן איך "נדב גאון שיוו

 לפתוח דף עסקי עם כל הטריקים שיקדמו אותו"

 בעלים מוסך מאזדה ירושלים\מנהל –אבישי עצמון 
 "העיניים נפקחו ונגלה הפוטנציאל העצום והאפשרויות הרבות שלא הייתי מודע אליהן!"

 
 ר איגוד המוסיקאיםיו" –ני גוטפריד ד
 תודה!" –וקומוניקטיבי. שופע ידע. ממש נהניתי מקסים  –למדתי המון חומר. המרצה "

 מנהלת סניף תיווך נדל"ן –טיין ונה פינקלשר
"הסדנא מקצועית ומועברת בצורה ברורה וענינית. ניתנו כלים גאוניים לקידום בפייסבוק. לפתוח עמוד עסקי, 

לקדם אותו בפייסבוק ובגוגל וטיפים מדהימים לקידום שמביאים תוצאות מידיות ומהירות. נדב נתן טיפים 
 יהיה מעולה!"ורעיונות גדולים שאם ניישם אפילו חלק 

 
 כותבת\מפיקה\שחקנית –חלי קניזו שחר 

 שילך לסדנא!  –הופעה או חשוב לו השיווק של היום  –"כל מי שיש לו עסק קטן 
 כל הטיפים, הסודות הקטנים והדברים שחשוב לדעת. השיווק של היום נמצא שם! אני נהניתי מאוד!"

 מנהל מגה סטודיו –שרון קרצמן 
חב לגבי שיווק בכלל ושיווק בפייסבוק בפרט. גם בתור אחד שמתעסק בפייסבוק על "הסדנא מעניקה ידע נר

 בסיס יומיומי למדתי המון על פונקציות ייחודיות ואיך לקשר את כל הידע וליישם אותו בפועל לשיווק העסק"

 יועצת זוגית וסקסולוגית –לימור בנדל 
כל קונספט הפייסבוק. הכל היה מסודר ובהיר.  "סדנא מקצועית, ממוקדת וקלילה. פתח לי את החשיבה לגבי

 נהניתי מחווית הלמידה ואמליץ לחבריי."
 

 גופארטי \מנהלת אתרי אינטרנט יומולדת.קום  –אוסנת חן 
"נהניתי והעשרתי את הידע שלי במידע חדש. יישמתי חלק מהדברים אונליין בזמן הסדנא ואני בטוחה שאיישם 

 ר מעביר את החומר בצורה ברורה נעימה ומסודרת!"ב ל. נדבעוד כמה דברים בזמן הקרוב ובכל
 

 סמנכ"ל מרכז רפואי רפאל –יעל גולן 
 "סדנא מצוינת. הייתי רוצה מפגש המשך..."

 
 מזכירה אישית biz-eעובדת בחברת  –דורית בלאיש 

מון סבלנות "הסדנא מלהיבה מאוד, כייפית. למדתי המון !!! נדב יודע להעביר את החומר כמו שצריך, עם ה
 ומעביר את הסדנא בכיף )אפילו לא הרגשתי שעבר הזמן( הייתי באה שוב לסדנא!"

 שיווק ומכירות. ניהול דפי פייסבוק. –מלכי פוגל 
"סדנא מגניבה, מדליקה, כייפית !! מלא טיפים מגניבים. חווית לימוד צעירה ואנרגטית על הדור הבא של 

 השיווק."



 ילרית. מרצה.ציירת. ה –אורנה רחל ויינר 
"זהו עולם מלא, שניתן לפרטו לצעדים ושלבים כדי להתקדם בחיים ולהחשף לעולמות חדשים...הסדנא מרתקת 

 ודינאמית. נדבר מסביר בכיף וגם מבדר..."

 חנות רהיטים –נחום ספטנר 
 "הרבה ידע ודברים שלא ידעתי עליהם קודם בצורה נחמדה וקליטה מאוד"

 
 ים מכללת אנימאיהיועצת קורס –הדר אושרי 

 "סדנא נהדרת! יצאתי מרוצה ומלאה בהרבה תוכן ומידע שאני כבר מתה להתחיל ליישם! "
 

 מפיקה מוסיקאלית –זהר פז 
 "אחלא סדנא ! נדב בהחלט יודע על מה הוא מדבר ונותן מענה לכל שאלה. כל הכבוד!"

 
 עורכת וידאו –לי וינטר 

מה שרק  –י המון למרות שהגעתי בעיצומו של האנגאובר אימתני "סדנא מעניינת מאוד ומעשירה מאוד. למדת
 מצביע על איכותו של המרצה!" 

 
 עופר מזילו

 "בהחלט פותח את הראש בנוגע לפייסבוק. נתן לי השראה לגבי רעיונות עסקיים"
 

 להכשרת תחקירנים re-searchמייסדת מרכז  –קרן מועלם נפתלי 
 תודה למדתי המון""עולם ומלואו ! עשית לי חשק לעוד. 

 
 של שף בקייטרינג D.A –אירנה ברודצקי 

 "מאוד נהניתי בסדנא! הסבר מפורט על כל שאלה שנשאלה במהלך הקורס! קורס מספק ומאוד מעניין"
 מנהל סטודיו לריקוד –אשר ארזי 

 "למדתי המון. בטוח שיהיה יעיל ויקדם את העסק."
 

 בעלת אתר תעשיה.קום –גלי מאירי 
 ותר! סדנא רהוטה, ברורה וזורמת. תודה !""מעולה בי

 
 יועצת זוגית – לי תום דותן

כשבאתי לסדנא חשבתי שאני ר. ביום שישי באוזןבתודה רבה מכל הלב על הקורס  להגיד לך רציתי"
יש לי אלפי חברים, מזהים אותי ברחוב מהפייס ואני טוחנת שעות פייסבוק כאילו אין  -פיסבוקאית אמתית 

אצלך למדתי שהידע שלי הוא אפס קצהו ופתחת לי דלת לחשיבה חדשה ולתובנות לאיך אפשר מחר... אבל 
יש כל כך הרבה "מומחים" מטעם עצמם שבעיקר  לנצל את הכוח של הפייסבוק לשיווק ולתוצאות בשטח.

מקשקשים וממלאים אותך בספאם ובהבטחות ריקות מתוכן וכל סדנא שלהם היא רק דרך למכור "סדנא 
 "לעומת זאת אתה הצלחת לתת בזמן קצר ערך אמתי, ידע מעשי והכל בחן ובגובה העיניים -ים" למתקדמ

 
 בעל עסק להפקת סרטי וידאו –אלעד אדלמן 

 "השכלתי. תודה!"
 

 שף וזמר –שלומי שלו 
 "קיבלתי הרבה טיפים בנושא. הרחבתי את הידע שלי בצורה ניכרת!"

 
 עורכת דין –קרן בלס 

 "כנים שלא הכרתי קודם. הקורס הועבר בצורה מעניינת ומרתקתלמדתי ונחשפתי לת"
 

 מעצבת תכשיטים צורפת –הילה אלון 
 "סדנא מלאת תכנים חשובים. בטוחה שתתן לי אפשרות לקדם את העסק שלי."

 
 בעלת עסק לבניית אתרים –אוסנת חפץ 

ים. אני חושבת שזה חובה "סדנא מדהימה ! רכשתי המון מידע מאיש מדהים ורב אשכולות. למדתי כלים רב
 לכל בעל עסק !"

 
 פרוטו אדריכלים –מנהלת אדמיניסטרטיבית  –רונית קליינר 

שעות אינטנסיביות של למידה מלווה בהומור  5"למדתי המון על עולם שבעבר כמעט ולא נחשפתי אליו. 
 ויצירתיות. בהחלט אנסה ליישם את רוב הדברים שלמדתי."

 



 ייועץ עסק –שלמה רוזנברג 
 , נותני שירותים ועסקים בעלי אוריינטציה חברתית"B2C"מרתק וחשוב מאוד! יעיל במיוחד לעסקי 

 
 מנהל אתר ברוקר גרופ –עידן נשיא 

 "סדנא מאוד מעניינת ומעשירה. ניתן ללמוד הרבה על איך לקדם עסקים בפייסבוק. מומלץ!"
 

 ע"אדריכלית ובעלת סטודיו לאדריכלות "קו וצב –ויוט הורוביץ 
 "טיפים מעשיים למינוף דפי הפייסבוק בעמודים עסקיים ובכלל"

 
 ח.ג סחר –מעיין אוברלנדר 

לעולם הפייסבוק וחושפת דברים שהקהל הרחב "סדנא מעשירה ואינפורמטיבית, מעניינת ומשעשעת. מכניסה 
 "לא תמיד יודע עליהם

 
 רכז בתנועה הקיבוצית –חנוך בארי 

 י מעורב. למרות שאני גולש הרבה באינטרנט!""למדתי עולם חדש שבו לא היית
 

 חייל משוחרר –תום סקורינסקי 
"סדנא מעניינת. נתנה לי טיפים שימושיים בעולם הפייסבוק והאירה לי רבות אודות השימוש בעמוד לצורך 

 קידום חברה"
 

 אסיסטנטית במרפאה וטרינרית וליצנית מקצועית –עדי ליברמן 
חד למרות הפרעת הקשב והריכוז שלי הצלחתי להישאר ממוקדת לאורך כל "סדנא מעניינת ומרתקת במיו

 הסדנא וזה בהחלט ראוי לציון! אני מחכה בקוצר רוח להתחיל ליישם את הדברים שלמדתי"
 

 אדריכל מבצע –חורחה עברין 
 "אחת הסדנאות המעניינות שהשתתפתי בהן. הכרתי עולם ומלואו על הפייסבוק. נדב אתה תותח על !"

 
 רגוני ניהול ידעאייעוץ  –עלינא גרין 

"סדנה מעולה! נדב בעל ידע אדיר ותוצאות מוכחות על שיפור ממש אצל לקוחותיו. למדתי בסדנה הרבה מאוד 
 דברים על שיווק בפייסבוק. תודה!"

 
 חוקרת, יועצת מרצה, –ג'ודי טל 

 מידע שימושי. מרצה מעולה"עתירת  –"סדנה מצוינת 
 

 יות תאגידים ויזמות חברתיתבתחום של אחרעצמאית  –יעל גרינברג 
"נהניתי מאוד. שמחתי לפגוש את הפן היצירתי ורב האפשרויות של הפייסבוק. חשבתי שהדברים יהיו טכניים 
בעיקרם והופתעתי לטובה. היא איזון מצוין בין התיחסות אישית לצרכי המשתתפים ובין השכלת הכלל ולימוד 

 התכנים"
 

 שירות לקוחות והדרכה חברת מרשלאחראית  –קרן גרנות 
 "היה מעניין וענייני. למדתי כלים פרקטיים. מקווה ליישם במהרה!"

 
 בנין ומדריכה בטכניוןמהנדסת  –אליזבט ליבוביץ' 

 "מאוד ממצה. המון אינפורמציה. מאוד מענין. המון דרכי פרסום"
 

 הרצאות, קידום תעסוקתי ברשויות מקומיות סדנאות, –רינת חורי 
 "ממצה ! ממוקד!" 

 
 עיריית רמלהדוברות  –גולן גימבר 

אפשר לחדש לי, מאוד הופתעתי. עולם הפרסום מאוד "מרתק מאוד! למרות שהגעתי מנקודה שלא חשבתי ש
 דינאמי ואינסופי. אין ספק שנדב מבין מצוין את עולם התוכן הזה"

 
 קוסמטיקאית –ליאת רבן 

"היה לי מאוד כיף לקבל טיפים מקצועיים מהסדנה שלך וללמוד דברים חדשים על שיווק ויכולת עסקית לאתר 
 שלי"שלי כדי להביא את מימוש הפוטנציאל 

 
 שיווק -נה אופיר דפ

"תודה נדב. קיבלתי הרבה מאוד "צידה לדרך", כלים פרקטיים שניתן לממש בקלות ואין לי ספק שזה יתרום 
 רבות לקידום דפי הפייסבוק העסקיים שאני מנהלת."

 



 רשת הגנה בע"מ –יוסי אביטן 
 "הרחבת אופקים ואופציות שיווקיות ללא הגבלה!"

 
 י אינטרנטבניית אתר –אינגה מאירוביץ' 

 "היה מעניין, פותח אופקים וגורם לחשוב מחוץ לקופסא. למדתי הרבה דברים שיכולים לעזור ונשאר רק ליישם"
 

 יקב וילה וילהלמה –מוטי גולדמן 
 כרת עולם הפייסבוק והאפשרויות בו""ה
 

 מנהלת אישית "הטיש הגדול" – רחלי הורוביץ
 ים שהיו חלשים. למדתי איך וכיצד לשדרג ומה אסור ומה מותר."נעים. מענין. הסדנא בהחלט חיזקה אצלי נושא

 סדנא מצויינת! נרשמתי לסדנא בפעם השניה ושוב לומדת ולומדת..."
 

 אסטרולוגיה הודית –מוטי שפי 
 "נחמד מאוד ומרחיב את האופקים."

 
 ebayמכירות ב  –צפריר מלמד 

 "סקירה מקיפה ומעניינת על עולם הפייסבוק העסקי!"
 

 צלמת  –לה טוב'
 "מצוין. החומר הועבר בצורה מאוד יסודית וברורה!"

 
 מנכ"ל –מזור ארווין 

 "הי נדב היה בהחלט מעניין ומעשיר. גם המידע שאתה העברת וגם המידע שזלג ממשתפים אחרים."
 

 יח"צ מסיבות –לין סביר 
 "טיפים חדשים. סדנא מהנה ונותנת ערך מוסף."
 

 עצמאית –תגית דאנס 
. למדתי עוד כמה דברים כדי שאוכל לצאת מפה עם ידע לפתוח לי את העמוד שלי ועוד כמה של חברים נהניתי"

 "שמחכים.
 

 מרצה –אתי בר 
מאוד נהניתי. קיבלתי הרבה טיפים ולמדתי על דברים חדשים שלא ידעתי. נדב מעביר את הסדנא בצורה מאוד "

 "נעימה.
 

 יחסי ציבור –ניר רוזין 
 "ת מאוד. הועברה בצורה מקיפה.סדנא אינפורמטיבי"
 

 מנהלת שיווק  –לימור עמית 
 "למדתי נושאים חדשים, חיזקתי ידע קיים והכרתי אנשים מעניינים."
 

 פרסום בתיירות צובא –אורלי עובדיה 
"הסדנא היתה מאוד מעניינת, מאורגנת ומלאת עניין. קיבלתי המון כלים וטיפים לקידום העסק. למדתי דברים 

 יבלתי רעיונות רבים. תודה רבה!"חדשים וק
 

 מנהלת אתר "תרפיה בטבע" –הילה גולדשטיין 
 "הסדנא מרתקת, מלאת אינפורמציה חשובה ומגלה תחומים בפייסבוק שלא ידעתי שקיימים."

 
 מנהלת משרד –מיכל צמח 

יפה ביותר. "הסדנא מעשירה, מעניינת וממוקדמת ביותר. נדב בר מעביר את החומר בצורה פשוטה, ברורה ומק
 עם המון סבלנות וחיוך. הזמן עובר מהר והנתונים נקלטים היטב בזכות השימוש של נדב בדוגמאות והמחשות."

 
 דוד בר יותם

"נהדר! קיבלתי חומר מרשים שנותן לי המון ידע איך להתנהל בעולם הפייסבוק, כדי להגדיל את התפוצה שלי 
 ולהביא למצב שלא אפחד מהטכנולוגיה."

 
 מוסיקאית -פז גל דה 

נדב, אתה איש יקר ומקסים. התשוקה שלך עוברת ליושבים בחדר, מגרה את המחשבה ומחזקת את הידיעה "
 בחינם! המון תודה" –שאת רוב הדברים אפשר לעשות לבד, והכי חשוב 



 
 מתווך נדל"ן –שחר טוסון 

מר למחשבה וגם ליישום. אני "חוויה בהחלט מהנה מאוד. נדב בר מאוד ברור בחומר הנלמד. ספגתי המון חו
חושב שהסדנא הזאת חובה בכל בית!!! מאחר ואפשר להרחיב את האופקים בהמון נושאים כולל הפן המקצועי 

 והחברתי."
 

 מנכ"ל קאשי תכשיטים –צפריר קאשי 
 "מצוינת!! מלאה השראה ותוכן. מפורטת. מסודרת ומובנית. מעודכנת לחידושים האחרונים בפייסבוק."

 
 מלווה קבוצות מטיילים בחו"ל –ברעם ליזה 

"כניסה מאוד נעימה אל תוך עולם השיווק בפייסבוק. הבנתי ופיקסתי את הדברים, את עולם השיווק ואת מקום 
 התקשורת בעולם הזה."

 
 מנהלת תיקי לקוחות –שיפרית עובדיה 

נא מקצועית, ברורה ומעניינת. "מאוד נהניתי מהסדנא. טיפים טובים ויעילים לשימוש נכון ובטוח בפייסבוק. סד
 היה כיף ! תודה !" 

 
 בעלים של תבל חופשות –איציק שרום 

 "(-:"למדתי הרבה! עכשיו צריך ליישם 
 

 לסטטיסטיקה וזמרמרצה  –ערן אלצ'יק 
 "אחלא סדנה! טיפים מדהימים. נדב איש יקר עם לב ונשמה יצירתית ורצון לעזור באמת. בסלנות רבה וענייניות"

 
 אישית ועיתונאיתמאמנת  –סמדר שמואלי 

העונג להשתתף בקורס. י והיה לט "סדנה נהדרת! מלמדת, מרשימה ומלאה באינפורמציה. נדב אתה ידען ורהו
 הרבה תודה!"

 
 מנהל סניף בית הפנקייק המקורי –גיל אטיאס 

 "היה חוויה מקסימה."
 

 גרפיקאית –עופרה אלמוג 
 "נפלאה, מקווה שאצליח ליישם את הרוב."
 

 ארט דירקטורית ומעצבת גרפית –גאלה טורמן 
 "מאוד נהניתי !"
 

 אוזן בר אירועים  –שחר לביא 
קורס הפייסבוק שהתקיים באוזןבר סיפק למשתתפיו כלים והבנה מתקדמת בתחום הפייסבוק והשיווק "

כמנהל באוזןבר קיבלתי תגובות נלהבות ומפרגנות ממשתתפי הקורס , ולכן אקיים עוד מפגשים  בפייסבוק .
 -מעניינת ומחכימה ה כמשתתף בקורס אציין כי נדב כמרצה הנו מאוד מקצועי ומעביר את החומרים בצור כאלו .

 !" ישר כוח
 

 גרפיקאית ומפיקת דפוס –אתי דבש 
 "היה מגניב"

 
 Open Japanמנכ"ל  –סמדר מויסה 

 "אינטנסיבית, מעשירה ומהנה"
 

 מפיק אשראם במדבר –אסף ראמים 
 "הסדנא מלאה בטיפים טובים. בהחלט מקדמת!"

 
 קשרים פלוס –מנהלת אתר אינטרנט  –גלית זר בסון 

 מרעננת ומלמדת""סדנת 
 

 2eat.co.ilמפיקה פורטל המסעדות  –סיון כץ 
 "סדנא טובה ומעניינת"

 
 Saloona Art Barמנהלת  –תגא קורן 

 "היתה סדנא מצוינת"
 



 ביבליותרפיסטית -ריבה פרי 
 "מעניין מאוד, מגוון. הרבה מאוד אינפורמציה..תחושה של פוטנציאל גדול לעבודה אישית עם החומרים בבית."

 
 יועצת השקעות –בלה רזניק 

 "היתה סדנא מעשירה. המון חומר ניתן. צריך לעכל ולעבד את הכל."
 

 מרכז מידע ליווי והדרכה לזוגיות והורות אלטרנטיבית –מנחת קבוצות  –ויקי שול 
 "הרבה ידע וטיפים. בנוי יפה."

 
 מעצבת גרפית –ענבל לייטנר 

 לשיווק העסק" "סדנא מצוינת! מרחיבת אופקים. דרך מדהימה
 

 מנהלת שיווק ומכירות –סימה אהרונוביץ' 
 "מדהים! למרות הידע הרחב שיש לי בתחום מאוד נהניתי והשכלתי !"

 
 צלם –יובל נדל 

 "סדנא מעניינת שממנה ניתן ללמוד הרבה על המדיום הזה ועל האפשרויות המדהימות"
 

 ניהול מכון לממוגרפיה –אביטל זכריה 
 ם אמיתיים. שינה לי את הראייה של הפייסבוק!""מעניין, נותן כלי

 
 מטפלת בהומאופטיה קלאסית –טלי לובין 

 "מעניין ! רעיונות יפים"
 

 מנהל מדיה בחברת פרסום באינטרנט ובגוגל –אבירם קפלן 
 "היה יפה ומועיל מאוד. הועבר בצורה מאוד מעניינת."

 
David Silverman – Photographer 

"Very interesting and useful tools to improve my understanding of facebook!" 

 בעלת רישיקש מסעדה חנות צימר –שירית פוקר כהן 
 "המון חומר מעניין ונראה כי זה יעזור מאוד להגדיל את מספר הלקוחות ולהרחיב את העסקים וההכנסות"

 
 מטפלת הוליסטית ומנחת סדנאות  –רות סולנג' קליין 

ש נעים ובעל ידע בלתי נדלה בתחום הפייסבוק. הסדנא היתה מעניינת מאוד. מומלץ לכל מי אי –"נדב בר 
 שרוצה לקדם את עצמו ולהחשף בעולם האינטרנט."

 
 רהיטיםחידוש  –אלה יצחקי 

נדב מדבר "סדנה מעניינת ומרתקת. נפתח בפני עולם חדש! הסדנה נתנה לי הרבה כלים יעילים ומעשיים. 
 , ברורה ומעניינת!"בצורה קולעת

 
 בחברת ויקטוריה הפקות צילוםמנהל  –שמואל אשכנזי 

 "מאוד נהניתי מהסדנא. היתה מתומצתת ויעילה וקיבלתי המון טיפים מועילים שלא ידעתי"
 

  מנהלת צימר פלא נוף הפסגה –קרן קיסלוביץ' 
 .""תודה רבה נדב בר ! למדתי המון. הסדנא מאוד מרתקת ומעניינת. מצפה ליישם את שלל הטיפים הנפלאים

 
 אחראי יח"צ חאן החמור הלבן –מרדכי ברונשטיין 

אך למדתי כמה "נהניתי מאוד. נדב בר מרצה מעולה! אני משתמש בפייסבוק כבר הרבה זמן לצרכי פרסום 
 חידושים מאוד חשובים"

 
  סדנאות עברית מדוברת  –דוד קרדו 

 "סדנא פותחת עיניים, מהנה ומעניינת."
 

 נגנית כינור –מעין כרמלי 
 היה מעניין, כייפי ומעשיר. מידע חשוב ואפקטיבי. תודה!""
 

 פיתוח עסקי –מיה אורלב 
 "חוויה מאוד חיובית ומעשירה."

 



 סטודיו ויקטוריהצלמת  –ויקטוריה מנשירוב 
 נא מעניינת ומרתקת. קיבלתי המון אינפורמציה שיעילה לי בעסק""סד
 

 אירועיםעיצוב  –יקטרינה קולומבייסקי 
"המון המון חומר ודברים חדשים שלא ידעתי שקיימים. הבנתי כמה כספים בזבזתי סתם על משהו שיכולתי 

 ליישם לבד. ההשקעה הכי טובה ובריאה לעסק שלך!"
 

 נאות צחוקוסדעיסוי  –הילה גלעדי 
 ב אתה תותח על! למדתי המון בסדנא!""היה מדהים! נד

 
 וילות נופש בגלילמנהל  –יובל אולמרסקי 

י חייב להודות שזה עלה על ציפיותיי! הדברים שנאמרו היו תכל'ס בלי "הגעתי לקורס עם ציפיות רבות ואנ
 לא בתוכן חשוב למטרה. חוץ מזה שהיה מצחיק וכיף,זמן הקצר יחסית היה מהקשקושים מיותרים ואני חושב ש

 דבר שתרם לרמת הקשב הגבוהה" 
 

 GMJERSEYומנכ"ל בעלים  –גלעד מנשה 
 הימה!""סדנה מעולה! מועברת בצורה מד

 
 שיווק ופרסום בפרפורמנס רוק קיר טיפוסאחראי  –אלון ריינר 

 "הדרכה מאוד מעשירה ופותחת עיניים"
 

 מנהלת שיווק –מירב שמש 
 "מעניינת מאוד. מעשירה מאוד. חוויה שנהניתי מאוד לחוות. ממליצה בחום לכולם!!! ישר כח."

 
 תאטרון לילדים –שירז כרמלי 

. בהיר. עד דימויים והמחשות מושכים facebookה הכללית שקיבלתי. ממשמעות היכולת של "נהניתי מהתמונ
 ומעניינים. ממריץ לעשות..."

 
 מנהל ביג וול אחזקות בע"מ )פרפורמנס רוק( –יובל המבורג 

לפרסום עסקי. נדב מסביר במהירות ובהירות את מה  facebook"מאוד נחמד. נותן כלים בסיסים להבנת כלי ה 
 צריך לדעת בכדי לקדם את עסקך ברשת."ש
 

 ניהול קשרי לקוחות חברת היי פארקינג בע"מ –עירית רובינשטיין 
 "סדנא אינפורמטיבית מעניינת וברורה!"

 מנהלת שיווק חברת דיונה –רחל לביא 
 "סדנה מלמדת המון. מעניקה ידע רב!"

 מנהלת הדרכה שביט –חן אורן 
ניינת. יש המון מה ללמוד. ממש תהליך סוציאליזציה. ללמוד להביט על "החומר מועבר בצורה מקצועית, מע

 מרתק! קיבלתי בהחלט כלים פרקטיים" –הפייסבוק כעסק ולא כאדם פרטי 

 בעלת חנות יד שניה –מיכל זהבי 
"בצורה תמציתית ומדויקת קיבלתי כלים פרקטיים וישימים שיוכלו ליצור לחנות את הבאז שהיה חסר לה 

 שייה"והתנופה לע
 

 בעלת בית קפה קפהסיטו –מוריה בן דרור 
 קיבלתי ידע משמעותי בנוגע לדברים שאני יכולה לעשות בפייסבוק ומהי למעשה הישות הזו""
 

 בעלת צימר –נורה כץ 
 "היה מעולה! למדתי הרבה מאוד דברים חדשים! כל ההסתכלות שלי לגבי פרסום הצימר השתנתה!"

 
 עצמאי –יאור מרקוב ל

 מאוד מעניינת. למדתי מספר רעיונות וכלים לקידום בפייסבוק" "הסדנא

 מנכ"ל קבוצת בראל להשקעות נדל"ן –ציפי גולדברג 
 זה בדיוק המקום וההזדמנות לעשות את הצעדים הראשונים בדרך.  –"למי שלא מבין 

 יש כאן את המדריך האולטימטיבי להכרת השטח.  –למי שכבר הולך בדרך  
 עדיין יכול להתמקצע!" –למי שמיטיב לכת  

 



 מנהל שיווק האקדמיה למוסיקה ירושלים –יונתן דרור 
 "אחלא סדנא!"

 
 בעלת עסק למיתוג –נורית לב 

 "חוויה חיובית, עושה רושם שנדב הינו מלא כרימון!"
 

 אדמונד דה רוטשילד –יועץ השקעות  –רונן פשה 
 "הנאה רצופה!"

 HEATמנהלת מועדוון הכושר  –דקלה כחלון 
"הסדנה העבירה לי ידע נרחב באופן כללי, גם בתור משתמשת פרטית וגם בתוך העסק שבו אני עובדת. למדתי 

 רבות !"

 acacia-adventure.comבעלים של  –לואני אידר 
 "סדנא מצוינת. קיבלתי המון וטיפים לשיווק וחשיפה. מעל לציפיותיי!"

 
 לעסקים start-smartמייסדת  –יפעת יפה גיל 

 ה שגם תכניה וגם צורת העברתה ע"י נדב מעולים. נדב אתה עשר והסדנה שלך עשר !""סדנ
 

 בעלים של יקב צ'ילאג –אורנה צ'ילאג 
 "הסדנא היתה מעניינת ומעולה!"

 
 מנהל פרויקט באמדוקס –גבי סטרובינסקי 

ז! השכלתי "לנדב ידע רב מאוד בנושא הפייסבוק. נדב העביר את הסדנה בצורה מרתקת. אין רגע מבוזב
 ונהניתי עד מאוד. בטוח אעשה שימוש בעתיד. רוצים עוד!"

 
 משווקת מוצרי אלוורה –אודליה בנימיני 

 "מהנה מאוד. ענייני. סובלני. הועשרתי מאוד מהסדנה!"

 בעלים של גיא כרטיסים –גיא יורמן 
 "נהניתי ולמדתי הרבה!"

 מעצבת -בז'ה -שירלי תדהר
 מועברת בצורה חוויתית ומושקעת!""סדנה עם הרבה טיפים ומידע. 

 דבש -מירי טיטנסקי 
 "קיבלתי הרבה כלים לשיווק וקידום העסק!"

 ג'ויס סולימן דוברצקי
 "למדתי הרבה! מעניין, פותח הרבה אופציות לקידום"

 מנכ"ל תום טיים טיול טבע ונהיגה אתגרית בשרון –כרמל חרות 
תורגל ורוצה לקדם את העסק, ממליצה פשוט לשכור את "עולם ומלואו הפייסבוק! מי שלא מספיק מהיר ומ

 שרותיו של נדב."

 בעל עסק אינטרנטי –יוסף קאלימי 
 "חוויתי סדנא מופלאה ומלאת תוכן ! חובה לכל בעל עסק מכל סוג!"

 אדריכלית –פזית חזיז 
המשך!  אני "נתן חומר מחשבה לגבי קידום ונושאים שיווקים ואני מאמינה שאני אשתמש בשירותי החברה ב

 אוד מרוצה מהסדנא ושמחה שהגעתי!"מ
 

 חבר מנהלת הישוב תל ציון –בני לוינשטיין 
 "הסדנא הועברה בצורה יפה וטובה מאוד, למדתי דברים רבים חדשים. באווירה מאוד מיוחדת"

 עוזרת אישית –מרים קלסון 
ויה מעשירה, מחדדת ומפצחת חו"הדף העסקי שלי הוא אני. אלו לכאורה ישויות שלמעשה מתפקדות כאחת. 

 ידע קיים ומשלימה את הפערים בתחומים הרלוונטיים."
 
 



 מומחית מיקרופיגמנטציה –פלורנס שליט 
"הרבה חומר לשימוש בהיכרות עם תחום וירטואלי ענק. למדתי כלי שיווקי אדיר ממרצה מקצועי ומרתק. כדאי 

 לקדם את העסק" מאוד ללמוד וגם כדאי להעזר בנדב או בצוות שלו על מנת 
 

 מעצבת גרפית –יעל חסון 
"הסדנא עזרה לי מאוד לחדד את הצרכים והרצונות שלי מהפייסבוק והשיווק דרכו. עכשיו אחרי הסדנא קל יותר 

 לתכנן את המהלכים הבאים לפרסום העסק. תודה נדב!"

 רופאת שיניים לילדים –לאורה ירושלמי שטראוס 
רורה. כל הכבוד על הכשרון להעלות את הנושא בצורה כל כך ברורה. ישר "היה מאוד מעניין. הסדנא מאוד ב

 כוח!"

 הכשרת מנחים לסדנאות –בת חן שפירא 
 "היה מעניין ! בעיקר מלמד איך לחשוב, לפעול ולא לפעול, מה הפוטנציאל ומה חשוב לזכור. תודה!"

 
  ביז-מנהלת לוגיסטית ב"יש מאין" פרויקט ספיד –אירית ג'ינו 

א תרמה לי רבות בהיבט השיווקי. למדתי להכיר את האפשרויות האינסופיות של עולם הפייסבוק. הוסיף "הסדנ
 לי מוטיבציה שיווקית לעבוד עם הפייסבוק. למדתי על הכלים הרבים לקידום האתר."

 מנהל שיווק –דורון דיזנדורף 
 "למדתי המון! היה מעניין! רץ ליישם!"

 
 בציבורמנהלת חברה שירה  –אילנה פז 

 "המון טיפים מדליקים לנחיתה רכה בעולם הפייסבוק"
 

 ות הציבורמדור לקידום בריאות באגודה לבריאמנהלת  –מרינה מאיר 
"החוויה שלי מההדרכה חיובית! לא הכרתי את הכלי בשימוש אישי. הסדנה איפשרה לי להכיר את כוחותיו 

 השיווקיות ואני בטוחה שאוכל להשתמש בהם בהצלחה"
 

 זמרת, קוסמטיקאית –קיאן ארז 
 "מעניין, מחדש, נותן חומר למחשבה!"

 
 מעצבת ותופרת שמלות ערב –דבורה אסלן 

 "נחשפתי לדברים שלא ידעתי עליהם בפייסבוק ואני מקווה שזה יישרת אותי בהמשך"
 

 ברעננה Amit Israeli Galleryבעלים ומנהל גלריה  –עמית 
 "חדש לי, מעניין. נדב מקצוען אמיתי וחביב. הבנתי עוד יותר את הפוטנציאל השיווקי של הכלי הזה"

 קופירייטרית –טל -יה זיו-עין
מסחרית בפייסבוק. נדב מעביר את המידע בצורה -"סדנא מעשירה המקיפה את מכלול הפעילות העסקית

 דינאמית, קלילה ומרתקת!"

 איש מאסטרינג סאונד –כץ טלי 
 "הבנתי איך בנוי הפייסבוק העסקי באופן מרוכז!"

 מאלפת כלבים –שני רוזן 
"הסדנא מעניינת מאוד...למדתי טיפים חדשים,עצות מעניינות ועוד עובדות שלא ידעתי בעבר ויעזרו לי עם 

 הפרופיל. סך הכל מה שלמדתי נתן לי כלים חדשים לעבודה."

 קצועיצלם מ –יוסי גמזו 
 "הי נדב. היה תענוג! תודה רבה. החלק של המסג' היה מרענן"

 רפואה משלימה, רפלקסולוגית  –יהודית שמש 
 "מהנה מאוד. מלמדת, מרתקת. נדב מתוק וחביב ביותר!"

 מנהלת ייצוא בחברת מודן –דיאנה פרג' 
 "סדנה מפורטת, מלאת פרטים אודות הפייסבוק והכלים להשתמש בו."

 סופרת - גלית גרסיאל
 "החוויה שלי טובה מאוד. למדתי דרכים שונות לפרסום."



 יועץ אקוסטיקה, פתרונות אקוסטיים, מוסיקאי. –רונן הלוי 
"סדנא מקיפה וממצה לאפשרויות השיווק בפייסבוק. נדב בר מרצה נהדר. משלב חומר רציני בדוגמאות 

 הומוריסטיות ומעניינות."

 שיווק -עדי דנציגר 
ומועילה. כל אחד מאיתנו משתמש בפייסבוק לשמירת קשר עם חברים וקידום אישי של דברים "סדנת מרתקת 

שמרתקים אותו במיוחד. הבעיה מתחילה שאנחנו לא יודעים איך להגיע לקהל היעד שלנו בצורה הנכונה. אני 
ר פרס לא טובה במחשבים אבל אחרי הקורס הבנתי שמדובר במשימה פשוטה. באמצעות כלים מיוחדים שנדב

 בפנינו בסדנה כל אחד יכול לעשות את זה בקלות!"

 מוסיקאי - שלו שרור
 שעות של תכל'ס עם התייחסות ספציפית אישית לעמוד של כל אחד מהמשתתפים!" 6"סדנה מעולה. 

 צלמת אמנות. מורה –טלי רוזנר 
 "סדנה מצוינת ומאוד מעשירה באינפורמציה!"

 ויה מרכז הו –אדמיניסטרציה  –ריבי גבאי 
"באווירה נינוחה ונעימה רכשתי כלים וקיבלתי טיפים לשימוש נכון בפייסבוק לצורך שיווק עסקי. הסדנא עזרה לי 

 להתגבר על חששותי מהעדר מיומנות טכנולוגית"

 יוצרת סרטים –עירית שרביט 
 "סדנה מעשירה מאוד ומחדשת!"

 מוסיקאי -גבריאל מאיר הלוי 
 דשים לפתוח כמה דפים וגם קיבלתי טיפים שלא ידעתי""פתח לי אסטרטגיות ורעיונות ח

 09הדקה ה  –מיכל דוידוביץ' 
 "מאוד מאוד מעניין ומעשיר את הידע"

 מוסיקאי ומנצח –ברק טל 
 "יוצא מן הכלל. למדתי המון. מתחיל ליישם מרגע זה!"

 מוסיקאי - אורי קליאן
כל המידע החדש עשה לי סדר בראש לגבי הרבה דברים שחצי ידעתי אבל לא מספיק טוב. ממליץ  היה מעניין."

 ם לכל אחד!"בחו

 ומנהלת אנסמבלזמרת  –טליה סולאן 
 . עושה חשק ללמוד ממך עוד ועוד."נדב היית מעולה! כל הכבוד"

 מלחינה ומעבדת. פסנתרנית –שרה שוהם 
 "התפעלות מאינסוף האפשרויות להפצת רעיונות ומוסיקה"

 
 קידום אתר של מכללת כספיםאחראית  –מסרת רחמים 

 "יה מעניין! למדתי מאוד וגיליתי שזה עולם יעיל ומצוין לקידום כל דבר!"ה
 

 ובעלת צימראמנית  –בושמת כרמלי 
 ים שמעניין לנסות וליישם. תודה!"וב"היה מאוד מעניין. המון טיפים ט

 
 תכשיטים ואופנהעצבת מ –נועה זוהר 

ו מאוד מעורפלים לפני הסדנא. נדב בעל ידע רב שהי "הסדנא מאוד מעניינת. נפתחו לי הרבה אפיקי מחשבה
 ומעביר את הסדנא בצורה מאוד ברורה ומעשית"

 
 תעשייתימעצב  –איתן ריגר 

 יל להתנסות במה שלמדתי"חשק להתח "ההדרכה חידשה לי הרבה דברים שלא ידעתי, עושה
 

 ע. ראש מדור קידום בריאות ואחראית תחום מדיה באגודה לבריאות הציבור –דנה לוי 
 "קיבלתי אסטרטגיות מועילות ויעילות לפרסום הארגון בו אני עובדת. אנסה ליישם את כולם בהקדם"

 
 
 



 ת ומוסיקאיתזמר –מיה יוהנה מנחם 
מות הידע שיש לך היא מפעימה! עושה חשק לצלול מיד לתוך העשייה ממש ולהתנסות בכל ה! כ"סדנא מדהימ

 הטיפים שנתת. תמשיך כך. אתה אלוף !"
 

 כלי הקשה ומלחיןנגן  –אילן צמיר 
 "מצוין ואינפורמטיבי"

 
 שיווקייועץ  –משה לוינגר 

 הכל מתומצת חד וברור!""
 

 דריה מהנדסי בריאותבעלים  – דניאל שוורצברג
להוציא "ראשית כל הכבוד! עשה לי קצת סדר והבנה מהו הכלי. גם נותן מוטיבציה להשתמש בכלי זה ולא 

 כספים על כל האנשים שנותנים הבטחות לקידום עסקי"
 

 ויז'ןושיווק חברת אינטמנהלת  –יעל הירש 
 "סדנא יעילה ותמציתית. נותנת כלים מצוינם לקידום העסק"

 
 שיווקיועצת  –לימור זוארץ 

 רה מרתקת. תודה רבה רבה!"עברת בצו"סדנא מצוינת! נותנת כלים פרקטיים ומו
 

 ויועצת שינהמיילדת  –דורית קרייזר 
 "נהניתי, למדתי, אמליץ לחבריי ולקולגות. נפלא שהגעתי!"

 
 כנר זמר מפיקמוסיקאי  –ניצן חן רזיאל 

 הניתי. תודה!""למדתי הרבה ונ
 

 רב כלי. מוסיקאינגן  –אדם מדר 
 "סדנה מרתקת ! שווה. מומלץ מאוד. מאיר עיניים"

 סטודיו לקרמיקה –יעל בוכמן 
הרבה ידע ליישם. אתה חביב מאוד  מת את הקורס עם"קורס ממוקד, עונה על המטרה שלי. ענייני. אני מסיי

 ומעביר בצורה נעימה וסימפטית. תודה תודה!"
 

 מוסיקאי – איגי דיין
 "מחכים ומרחיב אופקים!"

 
 זמרת –עדינה אבן זוהר 

 "המון מידע חשוב המוגש בצורה מעניינת וזורמת"
 

 נבל ומורה לנבל ופסנתרנגנית  –עדינה הרעוז 
 נטסטי בחומר. חוש הומור אחלא."שולט פ"המרצה 

 
 הוליסטימטפל  –רונן נקדימון 

בשבילי. למדתי איך לפשט טכניקות המועילות לחשיפה בתחום בו אני עם עולם הפייסבוק חדשה היכרות זו "
 עוסק"

 
 אישיתסטייליסטית  –י שעיר טל

 ן בצורה מאוד יסודית. מומלץ מאוד!""מאוד מעניין. גרם לי להבי
 

 ומטפלת במגענטורופטית  –סיון נוימן 
 ים לשיווק העסק שלי!"מיתיים ופרקטי"אחרי חצי שנה של קואוצ'ינג עסקי, סוף סוף קיבלתי כלים א

 
 בחברה קנדיתמנהלת  –יסמין 

קיבלתי רעיונות יצירתיים לפרסום. הסדנה חוויתית ומהנה תוך שימוש והתייחסות לכל "למדתי דברים חדשים, 
ת מספר החשיפות וגם איך כדאי לפרסם תכנסים משתתף בקבוצה כשכל אחד מקבל דרכים ושיטות להגדל

 באתר האישי והעסקי שלנו"
 

 אמנית דיג'רידומוסיקאית  –נועה זולו 
 יינת, נוגעת בהרבה נושאים חשובים. תודה!""מענ

 
 



 חברת תיירות וקייטרינג בבקעת הירדןבעלת  –יעל וידר 
סית. "ההדרכה מלמדת, מסקרנת ונותנת תקווה שיבוא יום ונצליח להשתלט על ניהול הפייסבוק ברמה בסי

 נות וכיוון נכון להתחיל דף עסקי."קיבלתי המון רעיו
 

 חנות כלי בית עסק משפחתימנהלת  –מיקה וולפסטל 
 "היה מאוד מעניין ומעשיר!"

 
 סדנאות, רקדן, מפיק אירועים ופסטיבליםמנחה  –אסים שאול ברכה 

 מעניין, מרענן ופרקטי במידה ניכרת" "היה
 

 מתופף –אורן טמיר 
 "כיף גדול! מאוד מעניין ומשכיל"

 
 פסטיבליםמפיקת  –ויטי טל 

 "הסדנא נעימה, קולחת ועניינית"
 

 מפיקה ומשווקת –אליה דור און 
נעים מאוד. מדגים כל הזמן על הדפים שלו ונותן  "סדנה מעניינת מאוד. מלאה בידע נרחב וטיפים מועילים. נדב

 הרבה דוגמאות ורעיונות לכל אחד מהמשתתפים"
 

 iconceptionל מנכ" –גיא בן יעקב 
 "ההדרכה טובה מאוד. עזר לי מאוד והעשיר את הידע המעשי"

 
 תקשוב שיווקית בחברת דולב הראלה ישיאחראית  –רווית דמרי 

"קיבלתי המון כלים. דברים שלכאורה נראים טריוויאלים ופשוטים ושלא בהכרח מביאים לקוחות, התגלו כבעלי 
 פוטנציאל גדול. טריקים שיווקיים פשוטים שיכולים לשנות!"

 פיתוח עסקי אגדה אסטרטגיה בע"ממנהלת  –כרמית אבן ניר 
 יה כללית להמשך"תחלה וראי"ממוקד. יעיל. לה

 VIPמונית  –דודו אוחנה 
 ממליץ לכולם. גם למי שלא עסקי""מאוד נהניתי. קורס מאלף. 

 
 אי ארגרפית סטודיו מעצבת  –מרב ברלב שטרית 

 ה. טיפים מצוינים ליצירת חשיפות""הדרכה מרוכזת וממצ
 

 קליניקה לאסתטיקהמנהלת  –שרית שרקי 
 תוכן, ניהול ועמידה וזמנים" "מדהים, מלא ידע,

 
 משאבי אנושמנהלת  –אורלי יסכה 

 "המון רעיונות חדשים שמאוד יעזרו לי בלקדם את הנושא שמעניין אותי"
 

  משלימהרפואה  –איילת גולד 
 הייתה חוויה מעולה ! למדתי הרבה""

 
 ענף עררים בפרקליטות המדינהראש  –ורדה רם  

 "קיבלתי טיפים שווים מאוד להקים עסק וכיצד אפשר להגיע ללקוחות פוטנציאליים"
 

 SEOאתרים קידום  –אולגה יפרח 
 רעיונות יצירתיים"יעיל מאוד בהכרת אסטרטגיות שונות. "

 
 
 
 
 

 

 



  וקורסים נוספים של נדב ברמשתתפים מסדנאות חוויות 

  איציק שפירא. סמנכ"ל שיווק | אור יהודה
ושנונה. הוא מפתיע,  מנהיגותית, כריזמטית אל תאפשרו למראה הנערי לבלבל אתכם, נדב בר בעל אישיות"

מבחינה מקצועית הייתי מייחל לשלוח כל איש מכירות  .מציג ומנחה את עולם העסקים והשינוי הפנימי בקסם רב
בר. הומור, קסם, מטאפורה וכריזמטיות, הן אלו שתופסות ונחרטות בקרבנו.  להשתלמות ראשונית אצל נדב

לנהל את החיים ולא לאפשר  עמוקות ומוסר השכל. מבחינה אישית למדתיבר שולח אותך עם מחשבות  נדב
 " .לחיים לנהל אותי

 
  רמת השרון | MD, FCCP ד"ר ארנסטו בונדרבסקי

הכישורים שלמדתי שינו  .השתתפתי במספר סדנאות התפתחות של נדב בר ונהניתי מכל רגע וכל טיפ שנתן"
החיים שלי. למדתי להבדיל בין עיקר לתפל וגם  ו את איכותאת דרך המחשבה וההתנהגות האישית שלי ושיפר

הרבה ממה שלמדתי אני מיישם כיום בסדנאות שאני מנחה להפסקת  .למדתי לשפר את כישורי החברתיים
לכל אדם  לומר שהם מעלים את שיעור ההצלחה. בכנות, אני ממליץ על הסדנאות של נדב בר עישון ואני מעז

 ."שרוצה לשפר את אורח חייו
 

 תל אביב | ישראל Lifestyles עודד גרמנוב, מנכ"ל
המכירתי והשיווקי.סגנונו קל  ,אני ממליץ על הסדנאות של נדב בר לכל חברה הזקוקה לחיזוק הכוח השירותי"

המשתתפים. יוצאים עם אמונה והרגשה שזה אפשרי, נגיש  ומלא בהפשטות קליטות בגובה העיניים ובשיתוף
 ."ובהישג יד

 
 בון. מקצוען ניהול תערוכות ואירועים | שואבהיובל נ

בקיא בחומר. הרצאותיו היו  ,נדב בר מרצה בחסד עליון, מיחד אותו ההומור השזור בהרצאותיו. הוא מעניין"
 ." בעיקר להשתמש בהיגיון הפשוט כמורה דרך ,תמיד מעניינות, מרתקות מצחיקות. למדתי ממנו המון

 
  ירושלים אביגייל מרקס. סמנכ"ל שיווק |

הסדנא של נדב בר  ,אם הקוסם הפנימי שלכם הלך לאיבוד, הפסקתם לשמוע אותו והרגשתם בחסרונו"
ושם המפגש המרגש מוביל ליצירת מציאות  מאפשרת ציר גישה אליו. פתאום לאט לאט הדלת הפנימית נפתחת

 " !חדשה
 

  ד"ר גדעון רון, מומחה לרפואה סינית | אמירים
 "ר' מרצה ! אכבר משמעו: אורגינאלי, כריזמאטי, ברור ורצינינדב בר הוא 'אּכּב"

 
  גולן נהרי. אחראי סדנאות וכפר הוליסטי | פסטיבל בראשית

ניתן להשתמש בחושים לעשות דברים שלא חשבנו שיש  !יצירה חושית הייתה מעניינת -הרצאתו של נדב בר "
 " ...ביכולתנו לעשות

 
  משה רווה. עצמאי | ערד

עם אישיות וכריזמה.  דב בר מתחיל לדבר הוא כבר כובש אותך! אתה מייד מזהה שמולך עומד אדםלפני שנ"
הסדנאות שלו מביא להרגשה נפלאה וטעם של עוד.  ההופעה החיצונית, הדיבור הרהוט והארגון המופתי של

עסק. ממליץ לכל כרימון. בעקבות הסדנא קיבלתי החלטות חשובות שעזרו לי ב נדב בר מעניין, מרתק ומלא ידע
 ."אחד

 
David H Hooker CL. ATM(S) International Federation of Professional Speakers Author of 
"Back To The Womb & Out Again" / Host/Presenter: Rogers Television Show - "Mind Your 
Own Business" 
 
"Over the years I have been asked numerous times to write a recommendation on certain 
individuals, many of which I have refused to do. But in the case of Nadav Bar it is a 
completely different issue. I take tremendous delight in supporting the aspirations of one of 
the most determined, dedicated and focused individuals that I have ever come across. His 
dedication to the success of those he is mentoring is an experience not to be missed and I 
urge everyone whose path he crosses to reach up and soak up his message of inspiration." 


