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גבייה, רווחת עובדים, מענה טלפוני ומיילים, הצעות מחיר - נשמע 
מוכר? אם גם אתם סובלים, TURBO FOR BIZ נועד בדיוק 

בשבילכם. שנמשיך?
כסטארטאפ / עסק עצמאי יש לכם לא מעט משימות יומיומיות 

הקשורות לתפעול, אדמיניסטרציה, רווחה, יו ניים איט! רק בואו 
נקרא לילד בשמו, נקרא לזה גרגרים. כל פעם שאתם 

בטוחים שנפטרתם מהם, הופ! מצאתם ערימה בפינה. ייתכן 
כי עשיתם אותם בחצי קלאץ'? הגיוני, כי אתם לא אוהבים את 

זה. ובצדק, אתם מעולים במה שאתם עושים ועל ניקוי גרגרים לא 
חלמתם.

TURBO FOR BIZ מעניק לעסק שלכם  למזלכם, אנחנו אוהבים את זה! 
שירותים שנתפרים לפי הצרכים שלו, במטרה לאפשר לכם לנהל את הזמן נכון כדי 

שתוכלו להתרכז בהבאת העסק לשלב הבא. TURBO FOR BIZ מסייע לכם בהנחת 
תשתית לגדילה של העסק וייתן לכם נראות של עסק רציני בלי ההוצאות הגדולות 

שמסביב. 

נפגש, נבין את הצרכים, נתאים את השירותים ונתחיל לחמם מנועים. אתם תוכלו לעקוב אחר 
המשימות שנעשות בלייב, לדעת כמה שעות נוצלו והכי חשוב, זמן להתעסק במה שבאמת יעיף את 

העסק שלכם קדימה!

גבייה
משיגים את הצ׳ק שאתם רודפים אחריו

הצעות מחיר
סוגרים עסקאות מהר

הפקת אירועים
מדברים על האירוע חודש אחריי

יצירת דאטה בייס
יודעים מה קורה עם כל לקוח, ספק, עובד

בניית תוכניות שנתיות והוצאתן לפועל
מניחים תשתית לגדילה

בניית תקציבים
הבנק רגוע כשיש תשובות לכל השאלות

מענה למיילים ומענה טלפוני
חיוך שמורגש ומדבק גם לצד השני

ניהול יומן וקביעת פגישות
25 שעות ביממה מתאימים לכם?

הזנת תוכן
שהאתר תמיד נשאר מעודכן

חקר שוק
תדעו כל מה שצריך לדעת על השוק שלכם

קשרי ספקים
הם ירצו לעבוד איתכם

קשרי לקוחות
הם יחכו לשמוע מכם

רווחת עובדים
הם ירגישו חלק ושאכפת מהם

!TURBO הכינוי שלי הוא
אתם מבינים למה, נכון?

היי-טק בתחום התפעול  ניסיון מחברות  אני בעלת 
 ,PresenTeam והרווחה, מייסדת-שותפה של אתר 
מפיקת אירועים ובלוגרית אופנה (בדימוס, לא לדאוג). 

הקמתי את TURBO FOR BIZ כי גיליתי שאדמניסטרציה 
ורווחה שמנוהלים נכון יכולים לעשות את ההבדל בין 
מיזם שמסתער על נתח השוק שלו לבין מיזם שמנסה 

לרוץ קדימה כשיש לו משקולות על הרגליים.

TURBO FOR BIZ מבוסס על אנרגיות שלא נגמרות, 
חיוך, שירותיות, חשיבה מרחבית וקדימה, חשיבה מחוץ 
להצלחה,  ומוטיבציה  תשוקה  ויצירתיות,  לקופסה 
אינטיליגנציה רגשית ותקשורת בין-אישית גבוהה. וכמו 
אנחנו  כך  שלנו,  הלקוחות  את  מעריכים  שאנחנו 

מעריכים את עצמנו.

תנו לנו להסיר את המשקולות שלכם!
.TURBO


