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 הערך המקסימלי"על מנת להפיק את 
הדפיסו את אנא  מהראיון האינטרנטי

כך שתהיו מוכנים לרשום  הדפים האלו
לנהל את  לכם התובנות שיעזרואת 

 "תזרים המזומנים שלכם
  ערן שטרןו איתן אמסטר -

 

 

 ?הכסף שליאיפה 
 

 ?למה רוב העסקים הקטנים לא עושים כסף  
 ?למה אני מרוויח אבל לא רואה את הכסף 
 ?איפה הכסף שלי נמצא  
 לקבל שליטה על הכסף שלי הוא עוזר לי מה זה תזרים מזומנים ואיך?  
 ?איך מנהלים תזרים מזומנים 

 
 

 
 טיפים להפקת הערך המרבי מהשיחה

 
עליהם במהלך  לרשום הערותהדפיסו את הדפים האלו כדי שתוכלו  .1

 ראיוןה
 

את עקרונות המפתח  להטמיע וליישםחישבו עד כמה מהר תוכלו  .2
 ראיוןשיחשפו בפניכם במהלך ה

 

 3ם לפחות לייש תנקטו בפעולותהגדירו לעצמכם תאריך יעד מובהק בו  .3

 הראיוןמהעקרונות שנחשוף בפניכם במהלך 
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  ראיון עם איתן אמסטר מייסד חברת "תזרים"
 איפה הכסף שלי?

 (ראיוןבמהלך ה והתשובות יינתנ – ראיוןבמהלך האלו ות בדפים )אנא רשמו הער
 

 

 כסף? מרוויחיםלמה רוב העסקים הקטנים לא 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

 
 

 ?בחשבון הבנק שלי לא רואה את הכסףכיצד יתכן שאני מרוויח, אבל 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
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 איפה הכסף שלי נמצא?אז 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 
 
 

 לי?יכול לעזור תזרים מזומנים  כיצד

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
 

 איך מנהלים תזרים מזומנים?
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
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התוכנה המובילה לניהול תזרים
אמיר | תזרים מזומנים

מבצע מיוחד ללקוחות יוצא מהכלל:

400 ש“ח הנחה
ברכישת רשיון תוכנה מלא לתוכנת תזרים מזומנים

שלחו את הפרטים בפקס: 03-9607479 ונציגנו יפנו אליך לתיאום התקנה והדרכה:

איש קשר : ___________________ שם :  ______________________________  

פקס: _______________________ טלפון :  ____________________________  

_______________________ עיר:  אימייל : ____________________________  

sales@tazrim.co.il : או פנה אלינו בטלפון : 1599-590-555 / אימייל


