מפגשי זום במיוחד לאחיות!

 – 18.8.20היזמית שבך – יזמות כמיינדסט – דנה רגב
ביום שלישי ה 18.8בשעה  20:30תתקיים
הרצאת זום מרתקת של דנה רגב מהי יזמות?
ואיך היא קשורה ל  wellbeingשלנו?
בכל אחת מאיתנו מסתתרת יזמת שמאתגרת
מוסכמות ,מחוברת לרצון שלה ,מסתכנת )באופן
זהיר( ,מעלה סימני שאלה מול אוטוריטות ,ו…
משתעממת מעשייה חזרתית ונטולת יצירתיות.
בהרצאה נסקור את מאפייני “היזמים החדשים”
באמצעות דוגמאות וסיפורי מקרה מתחומים
שונים.
וגם ,נספק כלים מעשיים לזיקוק ה  Yהפנימי
שלנו ,לטובת חיים שמבטאים ערכי :בחירה,
לקיחת אחריות ,יוזמה ,תרומה ,עצמאות,
אופטימיות וחופש.

להרשמה <<
דנה רגב ,מאמנת מוסמכת מכון אדלר .מלווה יזמים ובעלי עסקים לצמיחה .משקיעה בנדלן בארץ ובחו״ל.
ניהלה והשביחה חברת תיירות והביאה למכירתה לאיסתא.
מראיינת מומחים בפודקאסט של “מעלה בטוב” :התפתחות אישית ,מיינדסט יזמי ,חקר עתידים.
ההרצאה ללא עלות לבוגרות חיל האוויר ,בהרשמה מראש.

  26.8.20איך ליצור רשת קשרים שעובדת עבורך  כנרת אייזנברג
ביום רביעי ,ה 26.8בשעה  20:30ניפגש
לדבר וגם להתנסות באחד הדברים
המשמעותיים היום נטוורקינג.
הרשתות החברתיות הן חלק בלתי נפרד
מחיינו ,אבל יחד עם זאת ,אין תחליף
לחיבור הבין אישי וליצירת רשת אישית
ועסקית שתהיה שם כל הזמן עבורנו ואנחנו
עבורה.
מה בתכנית?

ועסקית שתהיה שם כל הזמן עבורנו ואנחנו
עבורה.
מה בתכנית?
 הצגת המושג נטוורקינג וחשיבותו ככלי
לשיווק עצמי.
 שיחה על האפשרויות שניתן להגיע אליהן
בזכות הקשרים.
 נקבל כלים פרקטים כיצד לבנות רשת
קשרים ולתחזק אותה.
 נדבר על איך לבנות הצגה עצמית קצרה
) 60שניות( מרשימה וזכירה.

להרשמה <<
כנרת אייזנברג ,היזמת של מפגשי נטוורקינג ויין .מתחילתו של המיזם ועד היום נערכו מאות מפגשים
וכנסי נטוורקינג ברחבי הארץ ובאנגליה.
* המפגש ללא תשלום ,בהרשמה מראש ,לחברות עמותה.

הצעה בהנח"א

חברות יקרות,
כולנו עוברים תקופה מאתגרת שדורשת מאיתנו גמישות ויצירתיות .ניסינו לחשוב כיצד נוכל לעזור לחברי
וחברות העמותה שיש בבעלותם עסקים קטנים /בינוניים או שהם עצמאים.
אנו נייצר עבורכן במה בה תוכלו כבעלות עסקים להציע הצעה משתלמת לחברי עמותה – על מנת שמי
שירצה יוכל לרכוש אותה בתיאום מול בעל/ת העסק הרלוונטי/ת.
כלומר ,מי מכן שעצמאית ו/או בעלת עסק מוזמנת למלא את הטופס הבא ,להציע הצעה ספציפית לחברי
עמותה לקנות מוצר /שירות כלשהו בסכום של  ₪ 200 50בלבד ,ואנו נפיץ ברשתות החברתיות ובאמצעי
התקשורת שלנו את האפשרויות הטובות ביותר לאלפי בוגרי ובוגרות החיל.

למילוי הטופס והרשמה <<
העמותה תפרסם את ההצעות האטרקטיביות ביותר ואינה מחוייבת לפרסם את כל ההצעות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
על מנת להגיש הצעה רלוונטית עלייך להיות בעל מספר ח"פ /עוסק מורשה /עוסק פטור.
העמותה אינה נושאת באחריות לאיכות המוצר  /השירות המוצעים או כדאיות העסקה.
העמותה תפרסם הצעות של חברי עמותה בלבד.

העמותה תפרסם את ההצעות האטרקטיביות ביותר ואינה מחוייבת לפרסם את כל ההצעות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
על מנת להגיש הצעה רלוונטית עלייך להיות בעל מספר ח"פ /עוסק מורשה /עוסק פטור.
העמותה אינה נושאת באחריות לאיכות המוצר  /השירות המוצעים או כדאיות העסקה.
העמותה תפרסם הצעות של חברי עמותה בלבד.
העמותה לא תבדוק האם הפניות המגיעות לעסקים הינם של חברי עמותה בלבד .ייתכן ובמסגרת מעגלי ההפצה הרחבים
שלנו ,ההצעות יגיעו גם למתעניינים שאינם בוגרי החיל.
העמותה אינה צד לעסקה ומהווה צד ג' בלבד.

עדיין לא ביקרתם באתר העמותה?
כל האירועים ,הפעילויות והחדשות החמות של העמותה מתעדכנים באתר שלנו.
 www.amutaiaf.org.ilהיכנסו או כתבו "עמותת חיל האוויר" בגוגל
וכך תוכלו להישאר מעודכנים!
מוזמנים גם לעמוד האינסטגרם שלנו
https://www.instagram.com/amutaiaf/
וגם לעמוד הלינקדאין שלנו
/https://www.linkedin.com/in/amutaiaf

תוכלו למצוא אותנו גם ב:


להתראות בפעילויות הבאות...







