
נסיקה עסקית היא, 
שיטה, תפיסה עסקית 

וחברה להעצמת עסקים 
למיקסום רווחים

״
״

כשאסף ואיתמר חברו יחדיו להקים את נסיקה  עסקית, הם החליטו שזו אינה 
תהיה חברת ייעוץ עסקי, אלא חברת להעצמת בעלי עסקים באמצעות השראה, 

טכנולוגיה, עקרונות יציבים לפרסום ושיווק ותהליכי מכירה פורצי דרך.
היום נסיקה עסקית יצרה שיטה – תהליך ברור, מובנה ומסודר להגדלת ההכנסות 
של כל עסק בזמן קצר, רוב העסקים שמטמיעים את השיטה רואים שיפור מיידי 
במוטיבציה, איכות הלידים, מספר המכירות, גידול בהכנסות, תפעול פשוט יותר, 

חיסכון עצום בזמן ופעולות מיותרות.
לאורך  ההכנסות  וייצוב  המכירות  להגדלת  מסודרת  תוכנית  מקבלים  עסקים 
זמן, שקט נפשי ויכולת אמיתית לנהל, להוביל ולשווק את כל הפעילות העסקית 

בכוחות עצמם.
היום נסיקה עסקית המנהלת מספר עסקים בתחומים שונים, חלקם בבעלותינו 
משיטות  לומדים  אתם   – השיטה  את  לומדים  כשאתם  פעולה.  בשיתוף  חלקם 

הפועלות בשטח, יומיום מניסיון עסקי עצום.
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עסקים בליווי 
אישי וקבוצתי

דיסקים להתפתחות אישית
שיווק ומכירות שנמכרו

משתתפים בכנסים, 
הרצאות וסמינרים



בגיל  העסקית  דרכו  את  התחיל  חור  בן  איתמר 
ברפואה  מקצועיים  לימודי  באמצע  היה  כאשר   21
לא  המכללה  שבמסגרת  הבין  כאשר  משלימה, 
לחפש  החל  ולהתפרנס,  עסק  לבנות  כיצד  מלמדים 
העסקים,  לעולם  נחפש  וכך  באינטרנט  תשובות 

השיווק והמכירות.
עצמית,  למידה  וטעייה,  ניסוי  של  שנים   3 לאחר 
לעבוד  החל  עסקיות  הכשרות  במאות  השתתפות 

כיועץ שיווק ולעזור לבעלי עסקים בליווי אישי.
לקוחות  עשרות  ועם  בתחום  שנים  מספרים  לאחר 
בתהליכי ליווי, חבר אל אסף הנעמן הלל וביחד ייסדו 
רעיונות  את  להפיץ  והחלו  החברה  את  השיטה,  את 

השיטה בישראל.

ילדים   2 3 )לפחות עוד   + אסף הנעמן הלל נשוי 
בדרך...אם אשתי תסכים:-( מנכ"ל נסיקה עסקית, 
התשוקה הגדולה שלי להקיף את עצמי באנשים 
כאלה  ומבחוץ,  מבפנים  להיות שמחים  שבוחרים 
האהבה  עצמם.  את  להגשים  החלטה  שקיבלו 
שעוקפים  אנשים  עם  לעבוד  היא  שלי  הגדולה 
נועדו  שבדרך  שהאתגרים  ומבינים  מכשול  כל 
לחשל אותנו ולתת לנו את האפשרות לעלות שלב 

במשחק החיים.
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תוכנית ליווי 
האישית 3.0  



תוכנית ליווי 
האישית 3.0  

10 שלבים
לצמיחה 

עסקית
תוכנית הליווי האישי נועדה לעסקים קיימים או חדשים שרוצים 
את היחס האישי והמעורבות המלאה של נסיקה עסקית בעסק. 
בתוכנית זו מקבלים יועץ אישי המלווה אותך למשך 6 חודשים 
עבורך  בונים  אנו  עסקית,  נסיקה  שיטת  את  מטמיעים  בהם 
בפועל את תהליכי השיווק והמכירה, מקימים עבורך את מערך 
הטכנולוגייה השיווקית, דוגאים לפרסם אותך ברשתות החברתיות 
אישית. התפתחות  של  תהליך  אותך  ומובילים  לידים  ולייצר 

התוכנית הליווי 
3.0 כוללת את כל 

החלקים של תוכנית 
מאסטרמיינד ובנוסף 
אנו עושים עבורכם 

את כל השיווק 
והפרסום

פגישות אישיות - 
עם יועץ שיווק מנוסה מטעם 

נסיקה עסקית בהן נתכנן ביחד את 
אסטרטגיית השיווק שלך ונוציא 
אותה לפועל במטרה להגדיל את 
הכנסות עסק. בין הפגישות ניתן 

להיות בקשר צמוד עם היועץ ולקבל 
מענה אישי לשאלות וקבלת החלטות.

הקמה וניהול של הפרסום בפייסבוק 
למשך 6 חודשי הליווי

מנהל פרסום של נסיקה עסקית 
יקים, ינהל וישפר את הפרסום הקיים 
או החדש שלך וידאג שתמיד העסק 

שלך יקבל חשיפה, מיתוג ולידים 
מרשת הפייסבוק.

הקמה של מערכת שיווק 
אנו בונים הכל עבורך

ביצוע מחקר לקוח ואיפיון קהל 
המטרה

כתיבה שיווקית וצילום של 3 
סרטונים שיווקים

כתיבה ובנייה של
דף נחיתה

כתיבה ויצירה של דפי 
טרום מכירה.

כתיבה ויצירה של סדרת מסרים 
וסמסים אוטומטית.
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לקוחות
מפרגנים




