קורס הקמה וניהול של עסק
להפוך ידע לכסף
המכללה האקדמית ספיר
אם תמיד חלמת על מסלול עצמאי שיאפשר לך להפוך את הידע שלך לכסף ,לקבל את ההחלטות
המקצועיות וליצור לעצמך הכנסה -הקורס הזה הוא עבורך .הקורס יקנה למשתתפות ידע מעשי ,כלים
ותוכנית פעולה מעשית לשנה הקרובה.
בסיום הקורס:
 תדעי איך לנהל את עצמך בעבודה מהבית
 תכירי את ערוצי השיווק השונים ברשת ומחוץ לרשת
 תדעי איך לזהות את צורכי הלקוח
 תדעי איך להציג את עצמך כך שיזכרו אותך
 תדעי מה הם הרגלי ההצלחה העסקית והעצמאות הפיננסית
הקורס יתקיים אחת לשבוע בימי שני בין השעות  20:00 – 17:00בחדר ( 15105מתחם
הכוורות) במכללת ספיר.
תוכנית הקורס:
מפגש

תאריך

נושא

1

6.3.17




הכרות ותיאום ציפיות
עצמאית או שכירה מה מתאים
לך?

2

13.3.17



שושן פורים



מגדר ועבודה בפרספקטיבה
היסטורית
להפוך ידע לכסף -איך תשתמשי
בידע וביכולות שלך לייצור
הכנסה?

3

20.3.17



נשים בשוק העבודה
אתגרים והזדמנויות

4

27.3.17

5

3.4.17

 כסף זו לא מילה גסה -איך הגישה
שלך לכסף משפיעה על חשבון
הבנק שלך
 ויזואליות ככלי שיווקי -השימוש
בתמונות צורות וצבע לתמיכה
בחומרים שיווקיים
 17.04.2017 – 10.4.2017חג הפסח

מרצה







שולה קשת ,מנכ"לית
תנועת אחותי
גבי הרדן,
SuccessNet
ד"ר תמי רזי ,ראש
היחידה לקידום
ההוראה ,המכללה
האקדמית ספיר
גבי הרדן,
SuccessNet
ד"ר רונית נדיב
המחלקה לניהול
המשאב האנושי,
המכללה האקדמית
ספיר
גבי הרדן,
SuccessNet
ענת שטיין ,סטודיו
ארמדיליו

6

24.4.17



קנין רוחני



ד"ר שרון בר זיו בית
הספר למשפטים,
המכללה האקדמית
ספיר

 1.5ערב יום העצמאות
7

8.5.17



שיווק -איך לשים את הלקוח
במרכז המערך השיווקי

ספי גבאי מנכ"ל
SEB0

8

15.5.17



9

22.5.17



10

29.5.17

11

5.6.17






תמחור -איך לקבוע את מחיר
המוצרים ו/או השרותים שלך
ולהציג אותם ללקוח.
שיווק ברשת -הכלים ברשת
שיכולים לשמש במערך השיווק
של העסק ואיך להשתמש בהם
מה יעזור לעסק שלך להצליח
גופים התומכים ביזמות בישראל
פמיניזם ויזמות עסקית
שיווק ברשת -הכלים ברשת
שיכולים לשמש במערך השיווק
של העסק ואיך להשתמש בהם

גבי הרדן,
SuccessNet

12

12.6.17



13

19.6.17




שיווק ברשת -הכלים ברשת
שיכולים לשמש במערך השיווק
של העסק ואיך להשתמש בהם
פאנל נשות עסקים
סיכום ומשוב



אוראל שקד ,יועצת
עסקית


מר לביא קייט מנכ"ל
מעוף באר שבע
ד"ר סיגל רון-
נגר ראש המחלקה
ל BAרב תחומי,
המכללה האקדמית
ספיר



אוראל שקד ,יועצת
עסקית
גבי הרדן,
SuccessNet



גבי הרדן,
SuccessNet

בין התאריכים  01.07.2017 – 30.06.2017נקיים סמינר סופשבוע לכלל המשתתפות בבית הארחה
בנווה שלום.

עלות הקורס כולל סמינר סופשבוע  .₪ 200ניתן לקבל מילגה
להרשמה :ראומה מנצור052-4877603 reuma10@gmail.com ,

״קורס זה וחומרים נלווים לו מתאפשרים תודות לתמיכה הנדיבה של העם האמריקאי באמצעות מחלקת המדינה של
ממשלת ארה״ב .התכנים הם באחריות תנועת אחותי למען נשים בישראל והפורום הפמיניסטי בספיר ואינם בהכרח
משקפים את אלו של מחלקת המדינה האמריקנית או של ממשלת ארה״ב.״

