איפה? מרכז פסגה (צמוד למכללת אוהלו)
מתי? ימי שני  -פעם בשבועיים
סה"כ  14מפגשים
שעות19:30 -22:00 :
*כל מפגש כולל :התכנסות ,חלק לימודי (הרצאה ושיח פתוח)
וחלק יישומי(עבודה בקבוצות ,למידת עמיתים ,סדנה וכ"ו)
*בכל מפגש שני יתקיים מפגש דורות(דור )2 + 1
*אוכל באחריות המשתתפים – החלטות בנושא זה
יתקבלו יחד במפגש הראשון.
עלות 550:שח
*ט.ל.ח  -יתכנו שינויים בסילבוס המצורף

נושא

תאריך

1

יום שני

2

יום שני

2

10.12
24.12

3

יום שני

4

יום שני

5

7.1

21.1
יום שני

4.2

6
7

יום שני

18.2
יום שני

4.3

הטמעה ויישום

אופס!

טעויות שכולנו עושים בעסק
וממש כדאי להפסיק לעשותן):

זו הטעות שלי!
מעגלי שיח והיכרות.
.

מפגש דורות ראשון!

הרצאה  -ניהול אנרגיה ומקורות האור והכוח שלי.
מפגש עם נציגי החכ"ל ופעילות היכרות משעשעת.

בול בפוני!

דיוק .מיקוד .בידול .מיתוג.
ארבע רגלים לעסק יציב ובועט.

השאלון!
עבודה בזוגות עם
שאלון מנחה.

מפגש דורות על ספיד!

ספיד דייטינג מונחה מטרה

שיווק מהלב!

מרחיבים את ארגז הכלים
באסטרטגיות שיווק המותאמות
לעידן חדש ומתחדש.

השאלון!
עבודה בקבוצות עם
שאלון מנחה.

מפגש דורות עם מעוף!

מעגלי למידת עמיתים מונחים מקצועית
ע"י מלווים עסקיים במעוף

!Face it

סיור מודרך בפייסולנד ,טריקים,
שטיקים ועובדות מפתיעות.

בשידור חי!
תרגול בזמן אמת
בפייסבוק.

תאריך

18.3

8

יום שני

2

נושא
.

מפגש דורות – משא ומתן!
הרצאה ומעגלי תרגול מונחים

 1.4תראו אותי!
מיתוג בכלי רשת מגניבים

9

יום שני

וחינמיים ,סרטונים ,תמונות,
פונטים וגרפיקות.

10

15.4

11

 29.4נופלים ברשת?!

יום שני

יום שני

12

יום שני

13.5

13
14

יום שני

27.5

הטמעה ויישום

תרגול בקבוצות –
הכנת מיני קמפיין
תוך שימוש בכלים.

מפגש דורות – משלנו!

זרקור אישי ,מיני טד ,דוכני מכירה והכל משלנו
הקהילה לדורותיה):

עושים סדר בבאלגן ,מנפצים
מיתוסים ,ופותחים דלת לעולם
מגניב של אפשרויות):

הרצאה ארוכה ,אין
עבודת יישום ,אבל
יש שיעורי בית):

מפגש דורות – כל העולם במה!
סדנת מכירות המתבססת על אימפרוביזציות
ומשחקי תפקידים – חוויתי  ,מצחיק ומחכים.

איפה הכסף?!

הכה את המומחה!

מפגש פיננסים מיוחד שיעסוק
במערכות יחסים עם כסף ובסדר
הנדרש בבאלגן הפיננסי.

מפגש דורות  -מסיבת סיכום!

יום שני

10.6

