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אני יכול לומר שיכולותיו של ,  כמאמן עסקי בעצמי ” 

xxxx הוא מאוד מיומן באימון , כמאמן מאוד גבוהות ,

 .“ויש לו את הידע ואת הניסיון לעבוד בתחום זה
ל בתחום הפיננסי"מנכ -ד . מ  

 מנהלים מספרים על 

 ... נבחרת המאמנים שלנו

 ”XXXX   סבלנות ורצון עז להצעיד את ,  אדם בעל ידע רב

אני בהחלט ממליץ ללקוחות ,  לקוחותיו להצלחה 

 .“כמאמן אישי XXXXעסקיים להיעזר בשירותיו של 
 

ל"מנכ -ת . מ  

לאורך תקופת   xxxxצפינו והערכנו את עבודתו של  ” 

ואני חושב שהוא בעל יכולות גבוהות כמאמן ,  הקורס 
, ואנחנו מאוד מרוצים מהרמה המקצועית שלו 

ואנחנו ממליצים עליו כמאמן ,  ויכולותיו האימוניות 

 .“טוב מאוד עבור אימון ניהולי ועסקי
 

ס לאימון "ל ביה"מנכ -א . ע  

הקשות ,  הגעתי לשלוש מהמטרות שהצבתי לעצמי ” 

מהר מאד והשאר יושמו בתקופה ארוכה יותר ,  ביותר 
אך אין ספק שאני בדרך הנכונה להגשמת החזון שלי 

 .“הידע והאימון שנתת לי, בעזרת הכלים
 

 מנהלת מכירות ברשת אופנה -פ . ד

”XXXX בעל אינטגריטי , מחויב, התגלה כמאמן מקצועי

במהלך האימון ליווה אותי בהתמדה .  אישי ומקצועי 
יש   xxxxול  ,  בפרויקט שהינו מאוד משמעותי עבורי 

 .חלק נכבד ביותר ביכולותיי לפעול ולהצליח בפרויקט
 XXXXאני מודה על הכבוד שנפל בחלקי להתאמן אצל  

מחויבות ומקצועיות ,  יושרה ,  שהינו אדם בעל ידע 

 .“ראויות לשמן
מנהלת בחברת שירותים רפואים -. מ. א. ד על שעות האימון אשר נערכו   xxxxאני מודה ל ”  

האימון הוביל .  בשיחות טלפוניות ובמייל ,  בפגישות 
הדרך של .  אותי לפריצת דרך משמעותית בחברה 

העצמה ,  ייעול ,  ביצוע האימון תרמה לי מקצועיות 

 .“והשראה
 

מנהלת מחלקה בארגון צרכני -פ . ח  

 ”XXXX   במסגרת עבודתנו המשותפת באימון פעל

ענייניות ואובייקטיביות והוביל אותי ,  במקצועיות 
אווירת .  לפעולה כדי לפתוח אפשרויות חדשות בחיי 

ד נעימה ומקבלת  יתה תמי ן הי ום .  האימו כי
אני יכול להצביע על ,  בפרספקטיבה של שנתיים 

 .                                        “האפקטיביות הרבה של האימון שעברתי איתו
 

 בחברה פרמצבטית גדולה' מנהל מח -ר . ע

וביחס לערכיו האנושיים ,  ביחס למודל האימון  ,  אינטגריטי ביחס לתפקידו  %001 -ב xxxxלכל אורך הדרך עמד ”

 .ומאמן ענק עבורי, (כמאמנת)גיליתי מנטור ומודל אימון לחיקוי  xxxxבעבודתי עם . והמקצועיים

XXXX ומכיל לכל בקשת אימון שנדרשה על ידי גם מחוץ לשעות האימון הפורמאליות, נגיש, היה זמין“. 
 

 מנהלת אגף במוסד פיננסי -ב . ש                                                                            

 


