
הגיע הזמן להציב 
יעדים 

ל-90 הימים הקרובים



סאנריידרים יקרים,

חוברת עבודה זו תלווה אתכם ואת העסק שלכם במשך 90 

יום. היא מכילה צעדים מעשיים וטפסים בסיסיים שיעזרו לכם 

לצאת לדרך. פנו למעניק החסות שלכם או לנציג הפיתוח 

העסקי של סאנריידר כדי לקבל הדרכה ותמיכה נוספת. עקבו 

אחר העקרונות הפשוטים של התכנית ותלמדו איך להפיץ את 

ההזדמנות העסקית של סאנריידר, איך לעקוב אחר הפעילות 

שלכם על בסיס יומיומי וכיצד לחדד את מיומנויות המנהיגות 

שלכם. 

השתמשו בחוברת העבודה כדי להעמיד את העסק שלכם על 

הרגליים ב-90 יום בלבד - התוצאות יפתיעו אתכם לטובה!

בברכת שגשוג ובריאות

צוות סאנריידר!
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עקבו אחר הפעילות
היומיומית שלכם

דו”ח פעילות יומי

עליכם לשאוף לאתר לפחות שני בעלי עסק עצמאיים פוטנציאליים ביום. הציגו את מוצרי 
סאנריידר ואת ההזדמנות העסקית בפני האנשים שאתם פוגשים. שתפו את כל מי שאתם 

מכירים בעסק. ההתלהבות שלכם תעורר בהם עניין. הכלים של סאנריידר יספרו את הסיפור. 
ובכל יום תשיגו יותר.

מתעניין/ת ב:
מוצרים/הזדמנות

מעקב פגישה/חשיפה טלפון/דוא”ל שם

תאריך:

סה”כ מועמדים הכשרת בעלי עסק 
עצמאיים חדשים

שיחות ועידה פגישות אישיות כלי סאנריידר

סיכום פעילות/חשיפה יומית:

מס’ לקוחות מס’ בעלי עסק עצמאיים רכישות מלקוחות רכישות אישיות

תוצאות ממשיות:
רכישות קבוצתיות

מס’ דקות האזנה הקלטות להן אני מאזין/ה ספר שאני קורא/ת

התפתחות אישית:
מס’ העמודים שקראתי

TIME TO PLAN: A 90-Day Goal
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החודש הראשון שלכם
שלושה עקרונות לקביעת יעדים:

בהירות. תמציתיות. ישימות.

כדי להשיג את מה שאתם רוצים מעסק סאנריידר שלכם עליכם להציב לעצמכם יעדים 
בהירים ותמציתיים. בנוסף חשוב שיעדיכם יהיו מציאותיים וישימים כך שתוכלו לממש אותם. 

כל יעד קצר טווח שתיישמו יקרב אתכם למימוש היעדים ארוכי הטווח שלכם.

צרו רשימה של יעדים אותם אתם רוצים לממש בעסק שלכם.

יעדים
יומיים

היעדים שלי

יעדים
חודשיים

בעוד 60
יום מהיום
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החודש הראשון שלכם
תמונת מצב

כל הכבוד! השלמתם את חודשכם הראשון כמנהיגים עסקיים בסאנריידר.
בואו נערוך סקירה של הישגיכם.

סה”כ שבוע 4 שבוע 3 שבוע 2 שבוע 1 מועמדים/פעילויות

כלי סאנריידר

פגישות אישיות

שיחות ועידה

חוג בית

הכשרת בעלי עסק 
עצמאיים חדשים

מעקב

רכישות אישיות

רכישות קבוצתיות

רכישות מצטברות

מס’ בעלי עסק 
עצמאיים

מס’ לקוחות

תוצאות ממשיות

ספרים שקראתי

הקלטות להן האזנתי

התפתחות אישית

אירועים בהם 
השתתפתי

TIME TO PLAN: A 90-Day Goal
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האם הפעילויות שעשיתי משקפות את היעדים שקבעתי לעצמי החודש?

מה היה האתגר הקשה ביותר עבורי החודש? האם יש דרך להפוך משימה זו לקלה יותר?

לאיזו דרגה אני מעוניין/ת להגיע?

באילו כלי סאנריידר נעזרתי?

מה אעשה אחרת ב-30 הימים הבאים?

האם התייחסתי לעסק שלי כאל עסק?
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החודש השני שלכם
המפתח למימוש יעדיכם:

שתי רגליים על הקרקע.
ככל שהיעדים שלכם יהיו מציאותיים יותר כך יגדלו סיכוייכם לממש אותם.

המשיכו ליצור קשר עם שני בעלי עסק עצמאיים פוטנציאליים ביום ובקרוב תבנו לעצמכם 
עסק חזק. רק זכרו... פעלו בעקביות למען מימוש רצונותיכם ובסופו של דבר תגיעו לאן שאתם 

שואפים להגיע.

צרו רשימה של יעדים אותם אתם רוצים לממש בעסק שלכם.

יעדים יומיים

היעדים שלי

יעדים חודשיים

בעוד 60 יום 
מהיום

“מה שאתה מקבל ממימוש יעדיך חשוב פחות ממי שאתה הופך להיות בזכות מימוש יעדיך” זיג זיגלר

TIME TO PLAN: A 90-Day Goal
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החודש השני שלכם
תמונת מצב

וואו! עשיתם זאת שוב! חודשיים כבר מאחוריכם, נותר עוד חודש אחד בלבד. שימרו על 
מוטיבציה גבוהה על ידי התבוננות בהישגיכם. מה עובד לכם? מה הייתם עושים אחרת עכשיו 

כשהסוף נראה לעין? האם אתם מצליחים להתמקד בפעילויות היומיות שלכם?

סה”כ שבוע 4 שבוע 3 שבוע 2 שבוע 1 מועמדים/פעילויות

כלי סאנריידר

פגישות אישיות

שיחות ועידה

חוג בית

הכשרת בעלי עסק 
עצמאיים חדשים

מעקב

רכישות אישיות

רכישות קבוצתיות

רכישות מצטברות

מס’ בעלי עסק 
עצמאיים

מס’ לקוחות

תוצאות ממשיות

ספרים שקראתי

הקלטות להן האזנתי

התפתחות אישית

אירועים בהם 
השתתפתי
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מה היו הדרכים היעילות ביותר עבורי להצגת המוצרים וההזדמנות העסקית?

מה היו תוצאות השימוש האישי שלי במוצרים?

כיצד כלי סאנריידר בעמוד בעל העסק העצמאי שלי סייעו לי במימוש יעדי העסקיים והאישיים?

מהי הדרגה הנוכחית שלי? האם היא תואמת את יעדיי המקוריים? אם לא, מה עוד יש באפשרותי לעשות בעניין?

האם אני מחיל/ה את חוקי השכפול על העסק שלי?

מה אעשה אחרת ב-30 הימים הקרובים?

TIME TO PLAN: A 90-Day Goal
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החודש השלישי שלכם
הרחיבו את המעגל, הרחיבו את העסק:

לגשת, לשתף ולגדול
האם השגתם את יעדיכם בחודש שעבר? המשיכו כך... אתם בדרך הנכונה. אם אתם 

זקוקים לזריקת מוטיבציה פנו לצוות מעניקי החסות שלכם. כשעובדים ביחד מנצחים ביחד.

צרו רשימה של יעדים אותם אתם רוצים לממש בעסק שלכם.

יעדים יומיים

היעדים שלי

יעדים חודשיים

בעוד 60 יום 
מהיום

“על ידי תיעוד חלומותיכם ומטרותיכם על הדף, אתם מניעים תהליך בו אתם הופכים להיות מי שאתם רוצים להיות. 
שימו את עתידכם בידיים טובות – בידיים שלכם.” מארק ויקטור הנסן
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החודש השלישי שלכם
תמונת מצב

ברכותינו! סיימתם את תכנית 90 הימים שלכם. תנו לעצמכם טפיחה על השכם על העבודה 
שעשיתם. בניתם רשת חזקה של בעלי עסק עצמאיים ולקוחות. אל תפסיקו עכשיו... המשיכו 

בדרך המצוינת שהתחלתם. המשיכו לסייע לאנשים לממש את יעדיהם וליהנות מחיים בריאים 
ומספקים.

סה”כ שבוע 4 שבוע 3 שבוע 2 שבוע 1 מועמדים/פעילויות

כלי סאנריידר

פגישות אישיות

שיחות ועידה

חוג בית

הכשרת בעלי עסק 
עצמאיים חדשים

מעקב

רכישות אישיות

רכישות קבוצתיות

רכישות מצטברות

מס’ בעלי עסק 
עצמאיים

מס’ לקוחות

תוצאות ממשיות

ספרים שקראתי

הקלטות להן האזנתי

התפתחות אישית

אירועים בהם 
השתתפתי

TIME TO PLAN: A 90-Day Goal



אילו פעילויות עשיתי הכי טוב?

באילו פעילויות עלי להשתפר?

מה אני יכול/ה לשנות בעסק שלי כדי שיהיה אפילו יותר מוצלח בעתיד?

במה יהיה עלי להתמקד בכדי להמשיך להרחיב את הצוות שלי ולפתח מנהיגים עסקיים?

“בסאנריידר, כמו בחיים, עבודה מאומצת נוטה להבטיח תוצאות. סאנריידר מציעה דבר אחד לכולם: הזדמנות 
לשנות את חייכם ולהבטיח את עתידכם עם התכנית העסקית המדהימה שלנו. אתם רק צריכים להתמיד, התכנית 

העסקית והתמיכה של סאנריידר ידאגו לכל השאר.”
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