משפחות רבות עברו איתנו תהליך יעוץ לכלכלת המשפחה
ריכזנו כאן רק חלק קטן מהתגובות שקיבלנו..
(מפאת חיסיון ,הפרטים המלאים שמורים איתנו)

תודה ,תודה ,ושוב תודה ..ועדיין זה לא יהיה מספיק.
שיניתם לי את החיים ואני רואה את האור בקצה המנהרה .יצאתי מהמינוס ,בניתי תקציב ,ואני יכולה עכשיו לנשום.
ההחלטה ללכת לייעוץ היתה ההחלטה החכמה ביותר שעשיתי בשנים האחרונות.
כמובן שאמליץ בחום לכל מי שישאל.
למכון רדליך  -תודה רבה.
משפחת ב .מכפר סבא
לצוות מכון רדליך..
אין מילים בפי לתאר את מה שעברנו תוך כדי תהליך הייעוץ .זה היה כל כך משמעותי וכל כך נחוץ בשלב זה של
חיינו.
אנו יכולים רק להודות מקרב לב על הזכות להיות הלקוחות שלכם ,ואנו שמחים ומרוצים שבחרנו לעבור את התהליך
וללכת על זה .אין ספק ,שלמדנו המון והרווחנו המון .סללתם לנו את הדרך לרווחה כלכלית ,ועל כך ישר כוח!
אנו ממליצים בחום לכל מכרינו לעבור ייעוץ כזה .זה שווה הרבה כסף .במבט לאחור ,עלות הייעוץ אפילו נמוכה ביחס
למה שקיבלנו מכם.
תודה על הכל ועל הליווי הנאמן והמקצועי.
משפחת ב .מקרית ביאליק
גלעד היקר,
קודם כל תודה על המפגש של אתמול ,נתתם לנו ראיה מורחבת על המצב הכלכלי הנוכחי וגם העתידי וזה היה לנו
מאוד חשוב.
לקחנו את הנושא ברצינות ואנחנו בדרך הנכונה מבחינה כלכלית.
אנחנו לא רק מרוצים אלא גם ממליצים ,וכבר נתתי כרטיס ביקור שלך לחברה מהעבודה.
אני מקווה שזה יעזור לך ומאחלת לך המון הצלחה כי אתה עושה עבודה נפלאה ומאוד מקצועית.
משפחת י .מרמת גן
את אורלי והצוות שלה הכרתי דרך לשכת המסחר של חיפה והצפון .לאחר התלבטות קצרה החלטתי לבדוק את מצב
המאזנים המשפחתיים שלנו ושכרתי את שירותיהם.
השיטה אותה הם מיישמים בעבודה שלהם עזרה לנו מאוד להבין את ההפרדה בין התכנים העסקיים והתכנים
המשפחתיים ולמעשה חל שינוי גדול מאוד בתפיסה היומית והחודשית שלנו בהוצאות המשפחה.
תהליך הבדיקה וה"שיקוף" שעברנו עם מכון רדליך נתן לנו הזדמנות לדף חדש בתוכניות לטווח הארוך ומיקד אותנו
במה אנחנו חלשים ואת מה אנחנו ממשיכים לחזק.
השירות החם והזמינות אלינו היתה מעל ומעבר וקיבלנו את כל תשומת הלב שביקשנו.
ממליץ בחום ומאחל לצוות מכון רדליך הצלחה בהמשך דרכם.
א.ק .מנהריה
הי אורלי וגלעד,
קודם כל ,שוב תודה על כל התהליך שעברתם איתנו .אנחנו מדברים על זה המון ולקחים את זה ברצינות רבה.
אין ספק שזה שינה לנו את תפיסת החיים ,את הדיאלוג הזוגי ואת המצב הכלכלי.
אנחנו רק בתחילת הדרך ,אבל כבר יש שינויים לטובה ,כי החלטנו לעשות עם זה משהו טוב.
בהחלט היינו צריכים את זה ,היה חשוב שמישהו ירים לנו את המראה מול העיניים .מבטיחה להיות איתכם בקשר
ולומר לכם מה הצלחנו לעשות בכדי להתיישר כלכלית.
תודה וכל טוב ,משפחת כ .מקרית אתא
אמרתי לאורלי "אני מאתגרת אותך ,נראה איך תצאי מזה"
ישבנו יחד  5שעות ,ביקשה שאכין לה ניירת של הוצאות והכנסות ,קרנות וכל מה שיש לי .עברה על כל הניירת,
סימנה לעצמה דברים ,שאלה וביררה כל שאפשר.
האמת ,די חששתי מכל התהליך הזה ,אני וכספים לא ממש הולך יחד ,והרי אין לי יותר מאשר יש לי ,נראה אותה
יוצאת מזה!! אורלי עברה איתי סעיף סעיף ,הסבירה וחזרה עד שהבנתי ,כמה כסף אני יכולה לחסוך אם ..איך אפשר
להקטין את ההוצאות אם..
פתאום זה כבר לא נראה לי סינית ,פתאום זה נראה בר ביצוע ,פתאום יש לי כסף! לא יודעת איך ,אך היא מצאה
שיש באפשרותי לקבל כסף ,ולא רק זה  -אורלי תלווה אותי בכל שלב ,היא שם בשבילי גם אחרי שהתכנית ניתנה לי
ועל פניו את שלה סיימה.
אישה עם הרבה רוגע וסבלנות ,אישה עם הרבה ניסיון בתחום ,אישה שיודעת בדיוק על מה היא מדברת.
אורלי תבורכי ,ותודה ענקית לך! ממליצה עליה בחום ,אל תפספסו.
ו' מקרית אתא

