
ממקקווממןן  ששלל  ההפפתתעעוותת  בבחחגגייגגוותת
ייממיי  ההווללדדתת  ווללאא  בבעעססקקייםם

¨ המייסדת של הולמנßס בע¢מ עזבה משרה בכירה ומתוך שליחות פתחה עסק שמסייע אאייללננהה  ההווללממןן
לעסקים אחרים להצליחÆ ויש לה גם טיפים בשבילכם

הולמנßס בע¢מששםם  ההעעססקק∫∫
ניהול פיננסי תתחחווםם∫∫

∑ שנים ´ ∞≥ שנהוותתקק∫∫
כשכירה בתפקיד סמנכ¢ל

כספים
≤ ממסספפרר  עעוובבדדייםם∫∫

המשרד היחיד באזור העוטף אתייייחחוודדייוותת∫∫
הלקוח ואת העסק שלו בכל השירותים
הפיננסים והכלכלייםÆ זה לא עוד משרד

הנהלת חשבונות או משרד רו¢ח שמטפל נטו
במספרים¨ אלא במשרד מתקיימת פעילות

שמטפלת בעסק ובלקוח מכל ההיבטים
הכלכליים¨ הפיננסיים והניהולייםÆ השילוב של
≤µ!מקצועיות רבה יחד עם ניסיון של יותר מ

שנים בתחום ויחד עם ההכשרה והניסיון
כמאמנת עסקית ויועצת אסטרטגית¨

ובשילוב עם קשרים רבים ומוניטין רב שנצבר
מול גורמים בכירים במערכת הבנקאית היא זו

שעושה את ההבדלÆ הקונספט של השילוב
המנצח הזה¨ הוא שמצליח לחולל שינוי

אמיתי בלקוח ובעסק שלו¨ לגרום לו לשלוט
בעסק¨ לשלוט בהוצאות ולנהל בצורה חכמה

ונכונה את תזרים המזומניםÆ כל זאת מסייע
ללקוח ולעסק אותו הוא מנהל להתמודד מול

שוק דינמי ותחרותי¨ להוביל את העסק
 Æלהצלחה ולצמיחה מתמדת

לאחר ∞≥ שנים של ניהולללממהה  דדווווקקאא  אאנניי∫∫
בכיר כסמנכ¢ל כספים בחברות מובילות¨

ומתוך תחושה של שליחות לסייע לעסקים
להצליח בצורה בטוחה ונכונה¨ נוסדה

הולמנßס בע¢מ ניהול פיננסיÆ המייסדת
Æהבעלים ומנכ¢ל החברה¨ אילנה הולמן
ב¢הולמנßס בע¢מ ≠ ניהול פיננסי¢ אנחנו

מאמינים שתכנון מוקדם¨ סדר¨ מידע וזווית
ראיה רחבה ככל שאפשר¨ הופכים את החיים

לקלים ובטוחים יותרÆ אנחנו גם מאמינים
שההפתעות הטובות ביותר מקומן בחגיגות
ימי הולדת ובשמחות¨ ולא בעסקים ובתזרים

 Æהמזומנים
לאורך כל שנותיי המקצועיות בתפקידי ניהול

פיננסי בכירים בחברות שונות כשכירה¨
נחשפתי¨ שוב ושוב¨ למצוקתם החריפה של

העצמאיים¨ של בעלי העסקים והחברות¨
שחסרים להם הכלים המתאימים לניהול יעיל
ונכון של המשאבים הכלכליים שלהםÆ הבנתי

שזאת המתנה שאוכל להעניק לכם¨ אנשי
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טטייפפייםם  ללההצצללחחהה
‡

העסקים והתעשייה - לאפשר לכם להרגיש
בטוחים¨ שאינכם לבד בדרך המבלבלת¨
גוזלת הזמן¨ מכלת המשאבים ועמוסת

המידע הזאת - שיש מי שדואג לכם
Æולאינטרסים שלכם

להיות הבית הפיננסיששאאייפפוותת  ללעעתתיידד∫∫
המרכזי עבור בעלי עסקים בצפון¨ מקום בו

העסקים יקבלו כלים משמעותיים ומהותיים¨
מקום בו הם מקבלים שירותים פיננסים

מקצועיים אשר יאפשרו להם לשלוט
בתוצאות של העסק ולנהל אותו¨ שירות
שיאפשר להם להתמודד בשוק תחרותי

Æומשם לצמוח ולהצליח
הלוואה בערבות מדינה¨ממבבצצעעייםם  ממייווחחדדייםם∫∫

פגישת ייעוץ ראשונה ובחינת היתכנות
 Æבחינם


