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סדנא - 3 שעות +חומר עזר

הרצאה - 2 שעות

75 ש"ח
400 ש"ח

50 ש"ח

9.1

6.2

23.1

20.2

16.1

13.2

30.1

27.2

סדנא - נטוורקינג יעיל
 

הרצאה - שיווק מפה לאוזן
 

סדנא – יצירת קליפים לרשתות חברתיות
 

הרצאה – שפת גוף
 

סדנא – ניהול משא ומתן יעיל
 

הרצאה - שיתופי פעולה בעסק
 

סדנא – מכירות
 

הרצאה – תחרות בעסקים ומלחמת מחירים

 ניצול נטוורקינג לקידום העסק, קבוצות נטוורקינג,
יצירת נטווקינג יעיל, קידום נטוורקינג

 מהו שיווק פל"א, איך מייצרים ומתפעלים שיווק פל"א,
איך מגיבים לשמועות, איך יוצרים באזזז

מהו קליפ אפקטיבי, איך מתגברים על הפחד לצלם את עצמנו, 
מה אומרים /עושים בקליפ, תרגול יצירת קליפים לשימוש עתידי

 מה היא שפת גוף ומה השדרים הסמויים שאנו משדרים,
השלכות למסר הגוף, טכניקות להפעלת שפת גוף מודעת

 מהו משא ומתן, הכלים לניהול משא ומתן,
טכניקות למשא ומתן יעיל

 סוגי שיתופי פעולה, הגדרות בשיתופי פעולה,
יצירת שיתופי פעולה יעילים

 מתחרים בעד ונגד, המחיר האמיתי של תחרות מחירים,
דרכי הימנעות ממלחמות עם מתחרים

אסטרטגית מכירות, שיטות וטכניקות מכירה, התנסויות במכירה

תאריך ושעה - ימי ב'

כרטיס בודדסדנא/הרצאה
החבילה 
המלאה!

מחירון:

במה נעסוק?הרצאה/סדנא

זה הקטן גדול יהיה!
עמותת זמארין בשיתוף עם קן לעסקים קוראים לכם בעלי עסקים קטנים

לסדרת סדנאות והרצאות בנושא קידום עסקי. הפעילויות יועברו
ע"י קרן ליבנה במחיר סמלי לנרשמים לסדרה המלאה

*יש להביא 
נייד / טבלט 
עם אפשרות 
צילום סרטון

קרן ליבנה  - על קצה המזלג
 – עסקי  במנהל  ושני  )בהצטיינות(  ראשון  תואר  בעלת   •

התמחות בשיווק

מובילה של קורסים  ומרצה  בניית תכנים  ניהול אקדמי,   •
לשיווק ויזמות באוניברסיטה הפתוחה

מנהל  תחום  קורסים  במגוון  כמרצה  ניסיון  של  שנים   •
עסקים ויזמות במכללות 

תחומים  בשלל  ויזמויות  קטנים  לעסקים  עסקית  יועצת   •
כולל בנייה ובדיקת תוכניות עסקיות ושיווקיות

• ניסיון של כמעט 30 שנה בעולם העסקים כולל בתפקידי 
ניהול שיווק אסטרטגית של חברות בינלאומיות

ובנימה אישית,
בכל  ויזמים  קטנים  עסקים  בעלי  עם  קרובה  הכרות  של  שנים  לאחר 
הגילאים, בתחומים כל כך מגוונים, הבנתי שהצרכים כמעט זהים לכולם: 
• צורך בידע • צורך בהסבת הידע למעשים בפועל בעסק הפרטי • צורך 
בנטוורקינג ובניית אסטרטגיות שיובילו למכירות והכי חשוב לרווחיות 

וכל זאת במחיר סביר שלא יעשה חור בכיס!

לשמחתי, אני נמצאת במקום שאני יכולה לעשות מה שאני אוהבת ומה 
שאני רוצה לעשות. מסתבר שלא רק לי קשה לראות את אחוז העסקים 
הקטנים והיזמויות שלא מצליחים להתרומם, את הכסף שנזרק סתם ולא 
מוביל באמת לקידום העסק ולכן, בשיתוף עם מתנ"ס זכרון יעקב הוחלט 
לפתוח בפניך סדרה של סדנאות והרצאות שיכולות לתת לך את ההבנה 
ביחס  סמלי  במחיר  יותר  טוב  למקום  שלך  העסק  את  להרים  והכלים 

למחירי השוק.
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