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 یسیتر انیدرباره برا

کسب و  نهیمدر ز یو سخنرانان حرفه ا سندگان،ینو نان،یکارآفر نیاز بزرگ تر یکیو  ت،یاسطوره موفق ،یسیتر انیبرا
 دارد. یجهان یکار است که شهرت

با  یکینزد اریبس یکسب و کار آموزش داده و همکار نهیها نفر در زم ونیلیتوانسته است در طول ده ها سال، به م یو
 آموزش یام، و وال مارت برا یب یآ ،یبزرگ جهان از جمله فدرال اکسپرس، فورد، اچ پ اریبس یاز شرکت ها یاریبس

 آنها داشته است. یو بازده یسودآور شیپرسنل و افزا

باغه را توان به قور یکسب و کار و ثروتمند شدن است که از جمله آنها م نهیکتاب ها در زم نیپرفروش تر سندهینو او
 قورت بده اشاره کرد.

ت در مورد کسب و کار برگزار کرده اس زیجهان ن یاز کشورها یلیدر خ یادیز اریبس ینارهایسم نیهمچن یسیتر انیبرا
برگزار شد و با  ۶۸۳۱در تهران اشاره کرد که در سال  یاموزش کسب و کار و ناریتوان به سم یمله آنها مکه از ج

 مواجه گشت. یو دولت یخصوص یشرکت ها رانیمد یاز سو یادیز اریاستقبال بس

با  دیتوان یشده اند و شما م یدر طول ده ها سال کامالً تجربه و خالص ساز ،یسیتر انیسود برا شیافزا یها آموزش
 .دیسود، استفاده کن شیافزا یدر مورد روش ها یسیتر انیاز حاصل ده ها سال تجربه و مطالعه برا نه،یهز نیکمتر


