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וובינר צונאמי: 7 החוקים הגדולים של וובינר צונאמי

!2 לשיעור  הבאים  ברוכים 

כל עסק מצליח, כל מותג מצליח, כל מוצר מצליח מתחיל עם חשיפה גדולה!
בין אם יש לך עסק שאתה רוצה להגדיל, או אתה רוצה להתחיל עסק

אונליין... אתה צריך לעשות וובינר. 

חוברת העבודה הזו מעוצבת על מנת לעזור לך לקחת את החלקים החשובים
ביותר מהשיעור השני ב-״מאסטרקלאס וובינר צונאמי״.

תעקוב היטב אחרי השיעור ורשום הערות כשנציג לך את 7 החוקים של וובינר
צונאמי... זוהי הדרך האמיתית והנכונה לוובינר צונאמי, בדיוק מהמקום שבו
אתה נמצא כעת. אפילו אם אתה רק מתחיל, או אם אתה בעולם העסקים

כבר שנים.

והנה המקום אליו תגיע ישירות, שבו קורה כל ה״אקשן״... השידורים החיים,
ההקלטות, ההורדות ועוד מלא דברים טובים שהכנו לך. חשוב לבדוק לעיתים
קרובות את הלשונית הרביעית (זה למעלה בצד שמאל) שם אנו מוסיפים עוד

ועוד חומרים והפתעות ככל שנתקדם במאסטרקלאס:

https://masterclass.webinartsunami.com/

אמיר ויעל
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וובינר? לעשות  חייב  אתה  למה 

אז דיברנו על זה קצת במהלך השיעור 1... במקרה שפספסת את זה, דיברנו על למה
אתה חייב לעשות וובינר. הרבה פעמים זה מתחיל בשביל לייצר איזושהי הכנסה

שנותנת לך חופש כלכלי.

אבל מה קורה אחרי שאתה יוצר את החופש הכלכלי עבור עצמך? יש 4 סוגי חופש
נוספים... ומהי הדרך הטובה ביותר שאנחנו מכירים להשיג חופש כלכלי ומעבר לו? היא

כמובן על ידי וובינר, וובינר מעולה, וובינר בשיטת ״וובינר צונאמי״!  ואז...

כסף: מספיק כסף כדי לחיות בנוחות ובלייף סטייל שאתה רוצה. ואתה לא צריך
להתפשר על לעשות את הדברים שחשובים לך באמת.

זמן: כשאתה לא צריך להמיר יותר כסף בזמן, כשאתה יכול להחליט מתי, איך וכמה
אתה רוצה לעבוד.

מקום: היכולת לחיות ולעבוד איפה שאתה רוצה - אפילו אם זה על החוף בתאילנד (או
ליד התמזה... בלונדון כמו אמיר). אז, איפה תרצה להיות ממש עכשיו?

עם מי: היכולת לעבוד עם מי שאתה רוצה - אלה שאתה ממש בוחר לעצמך (ולא צריך
לעבוד עם בוסים מעצבנים או לקבל לקוחות מעיקים).

והמטרה הגדולה: כשאתה יכול לעשות את העבודה שנועדת אליה ולהשפיע על
העולם והסביבה שלך!
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צונאמי וובינר  של  הגדולים  החוקים   7

1. חוק ״ההבטחה הגדולה״ (חוק ההרשמה) 
                                                                                                          
                                                                                                          
                                                                                                           
                                                                                                           

2. חוק ״הציפיה האינסופית״ (חוק ההגעה)
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                           
                                                                                                             

3. חוק ״הנעיצה״ (חוק ההשארות עד הסוף)
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                            

4. חוק ״התיאבון״ (אני רוצה עוד מזה)
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צונאמי וובינר  של  הגדולים  החוקים   7

4. חוק ״התיאבון״ (אני רוצה עוד מזה)

השלימו את התרשים:
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צונאמי וובינר  של  הגדולים  החוקים   7

5. חוק ״ההזדמנות משנת החיים״ (חוק המכירה)
                                                                                                            
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                            
                                                                                                           

6. חוק ״הלב רוצה אל אמא״ (חוק סודי שיכפיל וישלש את התוצאות)
                                                                                                           
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                               

7. חוק ה-״אקו״ (אפקט הדומינו - חוק הלקוחות הנסתרים)
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צונאמי״? ״וובינר  של  המלא  התהליך  נראה  איך 
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שלי הגדולות  התובנות 
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מבט קדימה למאסטרקלאס 3 של ״וובינר צונאמי״

שיעור 3 - הוובינר צונאמי שלך.

אז אנחנו מקווים שאתה מוכן לשיעור 3: ״הוובינר צונאמי״ שלך!

זה הרגע שבו אתה כבר ממש על מסלול ההמראה. שיעורים 1 ו-2
נתנו לך את הבסיס ההכרחי כדי להתחיל וובינר משלך. בשיעור 3

אנחנו שמים את כל המרכיבים יחד.

אנחנו נעבור על המסלול השלם, ממש מא׳ ועד ת׳ שיראה לך את
שיטת ״וובינר צונאמי״ ברמת ה- 30,000 רגל...ואז נעשה שוב

ZOOM IN לפרטים עצמם. 

בנוסף תהיה לנו הפתעה מיוחדת עבורך!

זה קורה ממש בקרוב...ולכן אנחנו ממליצים להשלים שיעורים
שפספסת ולצפות בהקלטות. כל הפרטים, ההקלטות, המידע

נמצאים ממש כאן:

/https://masterclass.webinartsunami.com
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