העמותה עושה כל מאמץ להשיג את מירב ומיטב ההטבות ליזמיות .יחד עם זאת,
האחריות על טיב השירותים ואספקתם הינה של הספקים עצמם וההתקשרות היא
ישירות מולם.

שירותים והטבות ליזמיות 'יוזמות עתיד'

תוכן עניינים
 .1נטוורקינג

עמ' 2

 .2מיתוג

עמ' 5

 .3בניית אתרי אינטרנט

עמ' 7

 .4תוכנות לניהול עסק

עמ' 9

 .5שירותי ראיית חשבון

עמ' 11

 .6שירותי סליקה באשראי

עמ' 13

 .7ביטוח לעסק

עמ' 13

 .8קידום באינטרנט ,בגוגל ובפייסבוק

עמ' 13

 .9הפקות דפוס

עמ' 17

 .10ג'ינגל עסקי

עמ' 18

 .11שיתופי פעולה

עמ' 18

 .12חדרי טיפול להשכרה

עמ' 21
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 .1נטוורקינג
א .ארגון IBC






ההטבה מוענקת ליזמיות נבחרות במסגרת הסכם בין עמותת יוזמות עתיד וארגון  IBCלפיו
עמותת יוזמות עתיד מממנת את השתתפותן של היזמיות
ההשתתפות של היזמיות במפגשים הללו הינה ללא תמורה אך מותנת ברצינות ובהתמדה.
המפגשים מתקיימים בבתי קפה קבועים וישנה עלות סמלית עבור כל מפגש במחיר שנע בין 30
ל.₪ 40 -
ההשתתפות מוגבלת ל 1-2 -יזמיות בכל קבוצה.
2

ב .ארגון עסקים עושים עסקים





ההשתתפות במפגשים מותנית בתשלום של עד  ₪ 45למפגש עבור הארוחה /הכיבוד
ישנה אפשרות להדרכה נוספת של נטוורקינג וקבלת חונך ל 3 -חודשים – בעלות של .₪ 97
רכישת דומיין לאתר אינטרנט עולה כ ₪ 70 -בשנה אך ניתן להשתמש בדומיין של  BMBללא
עלות
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ג .ארגון קישורי אמהות





המפגשים במעגלים העסקיים מתקיימים פעם בחודש ,כאשר לחברות המעגלים ניתנת הזכות
להתארח גם במעגלים האחרים בארץ ,ללא הגבלה.
המפגשים כוללים עלות סמלית בכל מפגש של כ ₪ 25-30 -עבור ההתארחות במקום המפגש.
יזמיות יוזמות עתיד זכאיות ל 50% -הנחה הינה עבור תקופת ההצטרפות הראשונה.

 .2מיתוג
4

א .לוגו וכרטיסי ביקור באמצעות  – m-directללא עלות רק בעבור יזמיות 'יוזמות
עתיד'
לקבלת ההטבה יש להעביר באמצעות המנטור או המלווה העסקי בריף מיתוג )לפי השאלות
שלהלן( .שווי ההטבה :כ.₪ 1,000 -
אם ברצונך ליהנות מהטבת עיצוב הלוגו וכרטיס הביקור ,אנא מלאי את הפרטים הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

שם העסק
סלוגן
צבעים מועדפים
במה עוסק העסק – בשתי שורות
אם מדובר בשירות – מאפיינים עיקריים של השירות והיתרונות המרכזיים שלו )לדוגמא:
ספרית שגם באה הביתה(
מקום גיאוגרפי
מי קהל היעד )נשים ,גברים ,בני נוער וכו( – מפורט
פרטים נוספים שצריכים להופיע בכרטיס הביקור :א( שם מלא; ב( נייד/טלפון; ג( דוא"ל; ד(
פייסבוק; ה( כתובת העסק; ו( שעות פתיחה )אם יש(

לתשומת ליבך:
על סמך המידע שתתני  -יעוצבו מספר אופציות ללוגו מהן עלייך לבחור .לפי הלוגו שתבחרי –
יעוצב לך כרטיס ביקור .אין אפשרות לתיקונים לאחר העברת המידע לסטודיו – לכן אנא הקפידי
על מתן מענה מקיף ומדויק.
ב .כרטיס ביקור דיגיטלי – מותג ""So Digital
כרטיס ביקור דיגיטלי לחצי שנה ללא עלות עבור השירות!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

כפתור חיוג מהיר
כפתור לשליחת SMS
קישור ישיר לרשתות החברתיות
ניווט  wazeבלחיצה
שיתוף ברשתות חברתיות ,ווטסאפ ו SMS
דף אודות העסק  +כרטיס תוכן נוסף לבחירה
טופס קבלת הצעת מחיר
מפה חכמה לעסק
גלריית תמונות ווידאו תדמית
ועוד

חצי שנה ראשונה חינם
עלות הקמה חד-פעמית בסך ₪ 197
ולאחר חצי שנה – בעלות של  ₪ 20בחודש  +מע"מ /בהנחה קבועה של  20%על אחד
מהמסלולים שייבחרו
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לצפייה בדוגמאות ולפרטים נוספים < https://sodigital.co.il
לפרטים צרו קשר 072-2333444
ג .כרטיס ביקור דיגיטלי – חברת We Digital Card
•
•
•
•
•
•
•
•
•

תיאור העסק
גלריית  5תמונות מתחלפות
התקשרות לטלפון העסק
שליחת  SMSומייל לעסק
קישור לאתר אינטרנט ולדף הפייסבוק העסקי
שיתוף הכרטיס בווטסאפ ,ב  SMSובפייסבוק
ניווט  wazeלעסק
שמירת פרטי העסק לאנשי הקשר
ועוד

הכל בתשלום חד-פעמי בסך  + ₪ 550מע"מ
עם אפשרות חלוקה לעד  3תשלומים
המעוניינים לשדרג את כרטיס הביקור לכזה המדמה מיני-סייט
יקבלו  2דפים נוספים בכרטיס:
דף אודות העסק בהרחבה
דף גלריית מוצרים /תמונות וסרטוני וידאו
בתוספת תשלום חד-פעמי בסך  + ₪ 200מע"מ
להלן כמה דוגמאות )עדיף לפתוח במובייל(
אדריכלית רונית גולדפריד
http://card.wedigital.co.il/ronitgoldfrid
פרידה כהן – קוסמטיקאית
http://card.wedigital.co.il/frida
מאמנת אילנה יהב
http://lp.wisemail.co.il/newo
לפרטים צרו קשר054-2361003 :
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 .3בניית אתרי אינטרנט
א .הקמה ופיתוח של אתר ב WIX -בליווי מקצועי-אישי!
חברת  WIXפיתחה פלטפורמה אינטרנטית המאפשרת לכל המעוניין להקים אתר באופן עצמאי
אולם ליזמיות 'יוזמות עתיד' מאפשרת החברה לקבל הדרכה אישית-מקצועית ממושכת ע"י
מומחים שלה!! הקמת האתר ופיתוחו מבוצעת בסיוע צמוד של מומחים מקצועיים שחברת WIX
מעמידה לרשות היזמיות שלנו – הכל ללא עלות!!
הסיוע של  WIXמאפשר לקבל ליווי אישי-מקצועי במסגרתו יקבלו היזמיות סיוע צמוד הן בהקמת
האתר והן בעיצוב האתר ויצירתו בצורה נוחה למשתמש ובהמשך גם בהקמת חנות אינטרנטית,
בלוג ,ניוזלטר ,ועוד מגוון רחב של הטבות לפיתוח הנוכחות האינטרנטית שלהן ושל העסק שלהן.
בנוסף ,מציעה  WIXמפגשים בנושאים רחבים ומגוונים כגון שיווק דיגיטלי ,חווית משתמש ועוד
המעשירים והתורמים רבות לקידום ושיווק העסקים!
לקבלת ההטבה על כל יזמת להשיב על השאלות הבאות בצירוף פרטי הטלפון והדוא"ל שלה:
א .מה מטרת האתר שאת רוצה לבנות?
ב .האם העסק שלך בשלב שכבר צריך אתר?
ג .האם יש לך תכנים ותמונות לעדכן באתר?
ד .הפגישות עם מומחי  WIXמתקיימות בנמל ת"א – האם מאשרת?
ה .הקמת האתר ופיתוחו דורשים השקעה – האם יכולה להתחייב?
התשובות לשאלות ופרטי הקשר )שם מלא ,טלפון ודוא"ל( יועברו למלווה העסקי ע"י המנטור
למנהלת המשרד.

ב .עיצוב ובניית אתר אינטרנט – סטודיו Marketerit
▪ התקנת אתר וורדפרס :אנחנו מציעים אתרי תדמית קטנים – בינוניים או חנות וירטואלית.
▪ התאמת צבעים ועיצוב לתבנית על פי מיתוג החברה
▪ האתר ייבנה תוך שימוש בסטנדרטים של קידום אתרים ואופטימיזציה למנועי חיפושSEO -
▪ אתר ריספונסיבי והתאמה לכל גדלי המסכים
▪ חיבור לרשתות חברתיות
▪ העלאת תכנים לאתר שימסרו על ידי הלקוחה
▪ הדרכה אישית לניהול האתר
▪ תמיכה של חצי שנה לאחר
** ייעוץ ברכישת דומיין ואחסון )תשלום נפרד(
 20%הנחה לחברות יוזמות עתיד

לפרטים:
קרן info@marketerit.com / 0545848828 -

7

ג .הקמת אתר אינטרנט באמצעות חברת מאסטר סייט
הטבה מבית חברת מאסטר סייט המתמחה בבניית אתרי אינטרנט ויצירת נוכחות דיגיטלית
לעסקים
ההטבה מעניקה מערך אינטרנטי מלא לעסק של יזמיות שטרם הקימו אתר אינטרנט
והתשלום – עבור העלות בלבד!
מדובר בחבילה שלמה הכוללת:
א .הקמת אתר אינטרנט במערכת קוד פתוח )וורדפרס(
ב .תבנית עיצוב בפיתוח מיוחד של החברה ,לבחירת היזמית
ג .מערכת ניהול תוכן פנימית פשוטה לתפעול בעברית  -לעדכון עצמי של התכנים
ד .דומיין ישראלי/בין לאומי לבחירה*
ה .שירות אחסון מתקדם *SSD
ו .שירותי כתיבת תוכן ע"י כותבת תוכן
ז .שירות תמונות מקצועיות שיירכשו עבור אתר היזמית.
ח .מנגנון אבטחה אקטיבי אישי לאתר לאבטחת סייבר
ט .מנגנון גיבוי אישי לאתר  +חבילת אחסון נפרדת על שרת מרוחק משרת האחסון*
עלות החבילה  + ₪ 1,200מע"מ בלבד – תשלום חד-פעמי שניתן לפריסה עד  3תשלומים ללא
ריבית .שווי החבילה הינו  + ₪ 5,000מע"מ.
חשוב לציין שיש לחברה סרטוני הדרכה לכל הפעולות שניתן לבצע באתר כך שלא קשה לתחזק
את האתר ולעדכן את תכניו.
* דומיין ,אחסון וגיבוי הינם בעלות חודשית .העלות החודשית לחצי השנה הראשונה כלולה כבר
במחיר החבילה .לאחר חצי שנה התשלום החודשי עבור שלושתם יהיה בעלות של + ₪ 72
מע"מ בלבד.
ההטבה מוגבלת – עד  3עסקים בחודש – אז מהרו לנצל אותה.
עסקים שייפנו אליהם לאחר שכבר מומשה המכסה החודשית – ייכנסו לרשימת המתנה.
ניתן להיכנס לאתר שלהם ולהתרשם.
המעוניינות יפנו למיקי סויסה בטלפון  072-2333-444או דרך טופס יצירת הקשר באתר.

ד .הקמה וניהול אתר חדש באמצעות חברת גלובל בוקס
מפרט חבילה המבוקשת ביותר בקרב העסקים הנ"ל – בעלות  ₪ 320בלבד
 .1מערכת ניהול חכמה מבית גלובל בוקס
 .2עד  5עמודים שונים
 .3אתר מעוצב ,מבחר תבניות
 .4אתר מותאם למובייל
 .5שרת אחסון מהיר
 .6מגוון פתרונות למעקב אחד משתמשים
 .7עדכונים טכנולוגיים בחינם
 .8ניהול אתר
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 .9תמיכה במייל /ווטסאפ
 .10הדרכות לשימוש במערכת
היתרון הבולט בשירות :מקימים לעסק אתר מלא )מוכן לכניסת משתמשים( ומעוצב לאופי העסק,
וכמו"כ אנו מעדכנים באתר את תכני )תמונות/סרטונים/תכנים( העסק לכל אורך התקופה.
להלן הדוגמאות:
/http://almogwelding.co.il
.1
.2
http://shop2.co.il
.3
http://maimad.co.il
.4
http://nogaa.co.il
.5
http://multiskills.co.il
/http://ano.co.il
.6
.7
http://led-strip.co.il
/http://monamibyamisanzuri.com
.8
יש אפשרות גם לחנות וירטואלית.
לפרטים:
מאור פרי | טלפון אישי | 058-450-1700 :טלפון משרד | 077-536-3125 :דוא"ל:
info@global-box.net

ה.

"מיני-סייט" )מיני-אתר( חינם באתר זאפ דפי זהב למשך חצי שנה
לקבלת ההטבה יש להכניס הפרטים באופן עצמאי בממשק ההרשמה שלהלן:
http://www.zapdcard.co.il/#landingPage
יש למלא את הפרטים ע"פ הסעיפים ולוודא שההרשמה הושלמה.
"מיני-סייט" עולה לאוויר תוך שבועיים-שלושה.

 .4תכנות לניהול העסק
א .איילה – מערכת לניהול לקוחות
תוכנת איילה מאפשרת לנהל טוב יותר את הלקוחות ,לשפר את השירות ולייעל את העבודה.
תוכנה ידידותית וקלה לניהול לקוחות
 9חודשים ללא דמי מנוי חודשיים!
לאחר מכן התשלום החודשי הינו  ₪ 90בלבד  +מע"מ.
לנוחיותכם מצורפים שני לינקים:
 .1לינק לסרטוני הסבר קצרים על התוכנה )יש להמתין חצי דקה עד לתום הסרטון
הראשון( :תוכנת ניהול לקוחות לעסקים אישיים http://ayalla.co.il/
9

.2

לינק למידע נוסף אודות התוכנהhttp://ayalla.co.il/713432 :

לקבלת ההטבה יש להעביר באמצעות המנטור או המלווה עסקי שם מלא ,טל'/נייד ודוא"ל.
לאחר מכן ,היזמת תקבל מייל עם פרטי מנוי וגישה
במידה ויזמת זקוקה לסיוע בשימוש בתכנה – ניתן לפנות לאמיר דגן ,מקים ומפתח התכנה,
לאחר הרישום לתוכנה .מס' הטל' שלו.076-5454001 :

ב .כספית לניהול עסקי – תכנת הנהלת חשבונות
רישיון לתכנת כספית לניהול עסקי לעוסק פטור בחינם לשנה
רישום דרך הלינקhttps://app.caspitweb.biz/Home :
יש לרשום בהערות :רישיון לשנה דרך 'יוזמות עתיד'
שווי ההטבה  + ₪ 300מע"מ לשנה .חידוש לשנה נוספת יהיה כרוך בתשלום.
להלן סרטון הסבר קצר על השימוש בתכנהhttp://bit.ly/19fBUUX :

ג – EZcount .תכנה להוצאת קבלות /חשבוניות ממוחשבות
תכנה של חברת  EZcountהמאפשרת הוצאת קבלות וחשבוניות ממוחשבות וכן מעקב אחר
הכנסות וגבייה.
התכנה ניתנת ליזמיות 'יוזמות עתיד' ב 20% -הנחה על כלל החבילות ובמידה ובוחרים במנוי
שנתי – מקבלים חודש חינם.
יש להיכנס לאתר שלהלן ולהזין את קוד הקופוןEZNY :
קוד הקופון מאפשר גם חודשיים חינם להתנסות!
קישור לאתר/https://www.ezcount.co.il :
שימו לב שללא הזנת הקוד לא ניתן לקבל ההטבה.
לאחר הרישום ,הקשר מתנהל ישירות מול חברת .EZcount
טלפון לתמיכה03-6781724 :
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 .5שירותי ראיית חשבון
א – RMR Consultant .בדרום ובמרכז
שירותי ראיית חשבון ב ₪ 60 -לחודש )כולל מע"מ( בלבד!
העלות כוללת הנהלת חשבונות חודשית ודוחות כספיים )כולל ייעוץ(.
פתיחת תיקים ברשויות – עלות חד"פ לפתיחת תיק ) ₪ 100כולל מע"מ(
ישנם שני סניפים:
 .1רח' התעשיה  ,4תל-אביב – טל'077-3457520 :
 .2רח' סמילו  ,10נתיבות – טל'08-8503486 :
ב .ליאור טור ,רו"ח – בראשון לציון והסביבה
שירותי ראיית חשבון ב ₪ 60 -לחודש )כולל מע"מ( בלבד!
העלות כוללת הנהלת חשבונות חודשית ודוחות כספיים )כולל ייעוץ(.
פתיחת תיקים ברשויות – עלות חד"פ לפתיחת תיק ) ₪ 200כולל מע"מ(
נייד | 052-8385028 :דוא"ל | lior@tur69@gmail.com :כתובת :התקוה  ,9ראשל"צ
ג .שי אזובל – יועץ מס מוסמך – בירושלים וסביבתה
שירותי ראיית חשבון ב ₪ 60 -לחודש )כולל מע"מ( בלבד!
העלות כוללת הנהלת חשבונות חודשית ודוחות כספיים )כולל ייעוץ(.
פתיחת תיקים ברשויות – עלות חד"פ לפתיחת תיק ) ₪ 100כולל מע"מ(
נייד | 052-5456500 :המשרד ממוקם בהולילנד ירושלים
ד .יהונתן שקלים – שקלים & חייקין ,רואי חשבון – בירושלים וסביבתה
שירותי ראיית חשבון ב ₪ 60 -לחודש )כולל מע"מ( בלבד!
העלות כוללת הנהלת חשבונות חודשית ודוחות כספיים )כולל ייעוץ(.
פתיחת תיקים ברשויות – עלות חד"פ לפתיחת תיק ) ₪ 300כולל מע"מ(
נייד | 055-6688878 :כתובת :קוברסקי חיים  ,6ירושלים
**ההטבה מוגבלת ל 20 -יזמים
ה .אסף פרזמה ,רו"ח – בשרון ובמרכז
שירותי ראיית חשבון ב ₪ 60 -לחודש )כולל מע"מ( בלבד!
העלות כוללת הנהלת חשבונות חודשית ודוחות כספיים )כולל ייעוץ(.
פתיחת תיקים ברשויות – עלות חד"פ לפתיחת תיק ) ₪ 150כולל מע"מ(
נייד | 052-8811304 :דוא"לprezma.a@gmail.com :
ו.

צביה אביזמר – משרד להנהלת חשבונות – בצפון
שירותי ראיית חשבון ב ₪ 60 -לחודש )כולל מע"מ( בלבד!
העלות כוללת הנהלת חשבונות חודשית ודוחות כספיים )כולל ייעוץ(.
טל' משרד | 04-6365525 :נייד צביה052-3726157 :
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הסניף ממוקם בקריית חיים.
לקבלת ההטבה יש ליצור קשר ישירות עם המשרדים ולציין בפניה – יזמת של 'יוזמות עתיד'.

ז" .נחום-יגודייב רואי חשבון" -אזור המרכז
משרד המתמחה ביזמים ועסקים צעירים שזקוקים להדרכה וליווי אישי שכל עסק מתחיל זקוק לו.
טיפול רו"ח בהגשת דוחות שנתיים למס הכנסה –  ₪ 600כולל מע"מ המחיר הנמוך במשק.
טיפול שוטף ₪ 80 -בחודש ,כולל הכל )הנה"ח ,דו"ח שנתי ויעוץ שוטף(.
ההטבה מיועדת כמובן למי שאין לה רו"ח ושלא יצרה קשר עם אחד ממשרדי רו"ח המציעים
ליזמיות 'יוזמות עתיד' שירות חודשי בעלות מינימלית.
למימוש ההטבה יש ליצור קשר ישיר למשרד רואי-החשבון – בטלפון או במייל:
nycpa2014@gmail.com | 050-9493932

 .6שירותי סליקה באשראי
א .סליקה בחברת ויזה – דרך "נחום משה – מלכיאל יגודייב ושות רו"ח"
עלות סליקה של ) 1.4%לא כולל מע"מ( ללא עלויות נלוות וללא התחייבות.
אפליקציית סליקה מהנייד עם התקן ייעודי  +סליקה דרך אתר אינטרנט.
ההטבה מיועדת הן ליזמיות והן למנטורים!
לקבלת ההטבה יש להעביר באמצעות המנטור /המלווה העסקי למנהלת המשרד שם מלא,
נייד ,דוא"ל ומס' עוסק.
ב .סליקה באמצעות חברת ישראכרט
עלות סליקה של ) 2%לא כולל מע"מ( ללא עלויות נלוות כלל וללא התחייבות.
אפליקציה ייעודית לחיוב מהנייד  + PAYWAREהתקן סליקה המתחבר לנייד.
לפרטים נוספים וסרטון הדרכה לחצו כאן
לצפייה בסוגי המכשירים הניידים שניתן להפעיל באמצעותם את השירות לחצו כאן
ההטבה מיועדת הן ליזמיות והן למנטורים!
לקבלת ההטבה יש להעביר באמצעות המנטור /המלווה העסקי למנהלת המשרד את
הפרטים הבאים :שם מלא,נייד ,כתובת ,דוא"ל ,מס' עוסק פטור /מורשה.

 .7ביטוח לעסק
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ביטוח לעסק במחירים סופר מיוחדים – באמצעות ביטוח ישיר
קבלת הצעת מחיר אטרקטיבית ומיוחדת עבורכן:
סיגל ג'וזף :נייד  ,050-2005616דוא"לsigal.j@yashir.co.il :
** בעתיד הקרוב יתווספו ביטוח אחריות מקצועית ומסלולי פנסה לעצמאיים

 .8קידום באינטרנט ,בגוגל ובפייסבוק

א .יעוץ שיווק דיגיטלי – סטודיו Marketerit
יעוץ שיווקי לעסקים קטנים ,שיעזור לך לבנות שיווק אינטרנטי שיעבוד בשבילך

פגישה של כשעתיים ,בה נבנה תכנית שיווקית על פי צרכי העסק שלך כדי שתוכלי ליישם אותה,
בעצמך או בסיוע אנשי מקצוע רלוונטיים.
הפגישה כוללת:

▪ ניתוח מצב העסק שלך מבחינה שיווקית וסקירת המתחרים האחרים בשוק
▪ מיתוג
▪ בניית תכנית עבודה בפלטפורמות השיווק הרלוונטיות ברשת )פייסבוק ,אינסטגרם ,גוגל ובמידת
הצורך בלוג ושיווק דרך המייל(
▪ אם יש לך אתר אינטרנט ,נבחן כיצד לשפר ולשדרג אותו ,ואם עדיין לא – נבדוק איך להקים כזה
בצורה המתאימה ביותר לצרכים ולמשאבים שלך.
המפגש הוא כשעתיים של ייעוץ הכולל תכנון וגיבוש תכנית שיווקית ישימה יחד .לאחר הפגישה יישלח
סיכום מפורט של המסקנות וההמלצות.
 20%הנחה לחברות יוזמות עתיד

לפרטים:
קרן info@marketerit.com / 0545848828 -

ב .חשיפה באינדקס יצואנים פנומנליים – לייצוא מוצרים בכמויות גדולות בעולם!
חולמת שהמוצרים שלך ימכרו בכל העולם?
הכוונה היא לא באתרי מסחר כמו אטסי ,אי-ביי ואמזון וכו' ..שבו נמכרים מוצרים יחידים
לאנשים פרטיים
אלא על יבואנים ומפיצים בחו"ל שירצו לייבא את המוצרים שלך בכמויות גדולות ולהפיץ
אותם במדינות שלהם בחנויות וכו...
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יש כאן הזדמנות נהדרת להיחשף לשוק הבינלאומי ולבדוק את השטח ,להציג את המוצרים
שלך באתר אינדקס יצואנים מיוחדים
זהו אתר שנכנסים אליו יבואנים ומפיצים מכל העולם שמחפשים מוצרים ייחודיים להפיץ
במדינות שלהם.
הפלטפורמה המוצעת מיועדת לחשוף אותך ואת מוצריך והקשר יעשה ישירות בינך ליבואן.
http://www.ilexports.com

והכל ללא עלות למשך השנה הראשונה!!!
שווי ההטבה  + ₪ 1,200מע"מ לחודש!
* ללא התחייבות להמשיך בתשלום בשנה העוקבת
להלן לינק לפרטים ובדיקת התאמה – חשוב:
בדיקת התאמת ייצוא המוצרים שלך
במידה ומוצרייך מתאימים לייצוא תזכי בחשיפה באתר אינדקס יצואנים פנומנליים,
בקטגוריית מוצרי צריכה/אומנות ועיצוב
)אם את חושבת שמוצרייך מתאימים לקטגוריה אחרת  -אנא צייני זאת וישקלו לפתוח אחת(
*מפעם לפעם נשלח לך קישורים ליבואנים ומפיצים פוטנציאלים מדויקים לך שתוכלי לפנות
אליהם )במידת הצורך ,יש גם תכנית הדרכה וליוויי אישי  -לאיתור מפיצים פוטנציאלים
מדויקים ,בנפרד ובתשלום(
אתן מוזמנות לפנות ללימור אוחיון שוחט – מנטורית מתנדבת שלנו שמעניקה לכן את
ההטבה – לפרטים ,שאלות ולרישום )לאחר בדיקת ההתאמה לעיל( למייל:
ilexports2000@gmail.com
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קידום אתר קיים בגוגל

שירותי פרסום דיגיטלי
שנית הינה בעלת משרד הפרסום הדיגיטלי .Shanit Media Marketing
בנוסף ,היא מנהלת קבוצת "בעלי עסקים קטנים" בפייסבוק המונה מעל  13.000חברים.
וגם – שותפה במיזם "קפה קהילתי דיגיטלי | עסקים חברתיים"
כל פעילותה מתרכזת בבעלי עסקים קטנים ומתן שירות מקצועי לצרכיהם.
ל'יזמיות עתיד' עתיד שנית מעניקה הנחה של  ₪ 100על כל שירותי הגרפיקה במשרד
והנחה של  ₪ 250לאחזקת דף עסקי או להקמה של דף!
15

ראו את מה שיש לשנית להציע.
 .1משרד הפרסום:
משרד הפרסום שלי מתמקד בבעלי עסקים מתחילים וקטנים ונותן ליווי עוטף במדיה.
החוזקות שלי הן באסטרטגיות פרסום ופרסום אורגני בקבוצות.
כשחלק מכך היא קבוצת בעלי עסקים קטנים המהווה מרכז פרסומי ומידעני לבעלי עסקים.
היחס האישי והמקצועי המותאמים ללקוח והליווי החל מהשלבים הראשונים או לחלופין
בשלב מיתוג מחודש הם אבני דרך בבסיס קיומו של משרד הפרסום.
אנחנו הקול שלך במדיה ,אנחנו דואגים להעביר את מי שאת ואת העסק שלך באופן
האותנטי והמקצועי ביותר תוך שימת דגש על רצונותייך ובקשותייך כבעלת עסק וכאדם.
פייסבוק היא חברת הפרסום הגדולה בעולם ,העסק שלך חייב להיות שם.
את תעסקי בכישרון שלך ,אנחנו נדאג להראות אותו לעולם.
שירותי המשרד:
 אסטרטגיות פרסום – איך בכלל להתחיל לפרסם ברשת ולעשות את זה נכון? לקרא את
המפה נכון!
 ליווי פרסומי – במדיה ובמדיה המסורתית )עיתון(  ,בניית מערך פרסום כולל ,תמחור
מוצר מיקוד
 אחזקת דף עסקי ותפעולו – העלאת תמונות פוסטים הפקת קמפיינים הקמת איוונט
 מיתוג – לוגו ,כרטיסי ביקור ,אינפוגרפיקה מותאמת לרשת
 צילום – תמונות תדמית אישיות ועסקיות
 סדנאות הרצאות וקורסים שונים
 .2מיזם "קפה קהילתי דיגיטלי | עסקים חבריים" :
מיזם שהקמתו באה מתוך זיהוי צורך של גוף עסקי חברתי תומך בבעלי עסקים כיום.
החשיבה היא אחרת ,אנחנו אנשים אחרים עם צרכים שונים ואג'נדות מגוונות.
המיזם בא לתת מענה בתחומים  :מוטיבציה ומיקוד ,התנהלות פיננסית נכונה,
ע"י סדנאות כנסים אירועים וקבוצת פייסבוק סגורה.

בקרו אותה בדף הפייסבוק
קבוצת בעלי עסקים קטנים מעל  13.000כבר כאן .מה אתך?
הקבוצה הסגורה קפה קהילתי דיגיטלי | עסקים חברתיים תבקשי להצטרף וליהנות מתוכן
מרחיב דעת.
ניתן לפנות גם בדוא"לshanit75@gmail.com :
וגם בנייד052-86-80-822:
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 .9הפקות דפוס במחירים מיוחדים

.10

גי'נגל עסקי במחיר מסובסד
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ג'ינגל עסקי לנייד ולעסק ב + ₪ 100 -מע"מ בלבד!
המחיר כולל קריינות מקצועית ,מוסיקה המותאמת במיוחד לבקשת הלקוח וסיוע בשכתוב התוכן
לקריינות ובבחירת המוסיקה.
ג'ינגל עסקי שכזה משדרג מאוד את העסק ומעביר מסר של מקצועיות ושירותיות.
כנסו ושמעו דוגמאות:
פאנטון עסקי לנייד
ג'ינגל עסקי
שימו לב שאת הג'ינגל ניתן להטמיע בקו נייח של בזק או בקו סלולרי במסלול עסקי.
למימוש ההטבה יש לפנות ישירות לחברת  My Soundולהזדהות כיזמיות או כמנטורים של
'יוזמות עתיד'.
להלן פרטי ההתקשרות :טל'  | 03-5755537דוא"ל | mail@mysound.co.il :אתר:
/http://www.mysound.co.il
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שיתופי פעולה

א"More Options" .

פלטפורמה לקידום ,לפיתוח ולצמיחה ,המאפשרת ליזמיות מידע על מגוון הזדמנויות עסקיות
שמתאימות בדיוק לצרכים שלהן בעסק .לצפייה בסרטון הסבר לחצו כאן.
לא משנה באיזה שלב העסק שלכן נמצא ,אתן מוזמנת להצטרף אל קהילת העסקים הקטנים של
"מור אופשיין" וליהנות ממגוון אפשרויות והזדמנויות עסקיות המותאמות לפרופיל העסקי שלכן
וממוקדות בצרכים ובמטרות שיוגדרו על ידיכן.
בכל יום א' ישלח אליכן מייל מותאם אישית עם הזדמנויות שטובות עבורכן לקידום העסק:
שירותים ,מוצרים ,פלטפורמות מכירה ,הצעות לשת"פ ,מרחבי פרסום ועוד.
כל זאת בעלות חודשית של  ₪ 12בלבד וללא כל התחייבות.
להלן קישור לאתר ולרישום לשירות/http://www.mopt.co.il/jionmopt-with-latetatid :

ב .קבוצות עבודה של יזמיות 'יוזמות עתיד' ובעלי עסקים
18

מרגישות לבד בעסק?
"אם רק היה מישהו שאפשר היה להתייעץ איתו?"
עכשיו יש לך פתרון :קבוצת עבודה של  10בעלות עסקים כמוך בקבוצה.
בכל מפגש נעלה נושא המטריד את העסק בתחומי הניהול ,שיווק ,מכירות ,פרסום ,רשתות
חברתיות ויחד נמצא את הפתרונות שמתאימים לך בעסק.
מתי זה מתחיל:
בחודש יוני הקרוב )(2017
כל כמה זמן תפגש הקבוצה?
פעם בשבועיים ,למשך שעתיים וחצי .משך התהליך כולו כחצי שנה.
מי מנחה:
יונתן יעקבי  -יעוץ ואסטרטג עסקי ושיווקי ,מעביר סדנאות למינוף עסקי בעמותת 'יוזמות עתיד'
איפה זה קורה:
בית אניתיאה  -טרומן  12קרית אונו
כמה זה עולה:
 100שח לחודש
לפרטים והרשמה ניתן לפנות ישירות ליונתן יעקבי בטלפון0523677660 :
או באימיילTipulisky@gmail.com :

ג .השתתפות בשווקי מנטה מרקט
 .1קניון שרונים הוד השרון – ימי שישי
שוק כללי – אוכל וקינוחים מכל הסוגים ,עמדות קוסמטיקה וטיפולים ,עמדות פתיחה בקלפים
ופחות או יותר מה שרוצים .מספקים עמדת מכירה .עלות  + ₪ 100מע"מ.
שוק אמנות ועבודות יד – מספקים עמדת מכירה .עלות  + ₪ 150מע"מ.
 .2קניון הראל מבשרת ציון – ימי שישי
שוק אומנות ועבודות יד – לא מספקים עמדת מכירה .עלות  + ₪ 150מע"מ.
ישנו גם שוק אוכל אך שם מקפידים על רישיונות עסק מטעם העירייה ורישיונות יצרן מטעם
משרד הבריאות .במידה ויזמת מעוניינת להוציא האישורים הנ"ל ,היא יכולה לבדוק
השתתפות בשוק ,בצירוף האסמכתאות הנדרשות.
 .3ישפרו סנטר מודיעין – ימי שישי
כנ"ל סעיף ב.
ההשתתפות מותנית בהתחייבות של חודש.
יזמת המעוניינת להשתתף תפנה ישירות לטל סלע מחברת אדיסון הפקות בהתאם לפרטים שלהלן:
טל סלע – מנהלת תיקי לקוחות שווקים וירידים
אדיסון הפקות -הפקת אירועים ,ירידי איכות ופסטיבלי קונספט
נייד ;053-2862066 :טל ;077-4252095 :פקס ;077-4170182 :דוא"ל:
edisonhafakot1@gmail.com
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ד .ספקיות בתחום המזון של חברת קוקה-קולה
לאירועים ובעיקר לישיבות שנערכות בכל רחבי הארץ .זו הזדמנות מצוינת עבורן ,הן לחשיפה והן
להגדלת מעגל הלקוחות שלהן .שימו לב שהדבר מחייב כשרות כך שרק יזמיות שמחזיקות
בתעודת כשרות יכולות להיכנס לרשימה.

יש להעביר את המידע הבא באמצעות המנטור /רכז האזור /המלווה העסקי:
 .1שם מלא.
 .2שם העסק.
 .3אזור מגורים והפצה )שימו לב שדמי המשלוח צריכים להיות כלולים במחיר המוצרים(.
 .4מוצרים ועלויות – לפרט בדיוק אם מדובר בכריכים ,פשטידות ,פלטות ירקות ופירות ,עוגיות,
עוגות ,וכו' .רצוי להעביר בטבלה מסודרת בצורת מחירון.
 .5זמן הזמנה מראש )רצוי לא יותר מיום לפני(.
 .6תעודת כשרות.
 .7לינק לפייסבוק אם יש.
 .8אם יש תמונות – גם טוב )לא הרבה(.
ה .הטבה בתחומים הקשורים לחגיגות ימי-הולדת
"רזיומולדת" מטפח עסקים קטנים ומפרסמם בדף הפייסבוק שלו כמפעילים לימי-הולדת בכל
רחבי הארץ ובאמצעותו פונים לאותם עסקים ומזמינים מהם את שירותם .מדובר על כל תחום
שיכול להיות שימושי בעבור מסיבות ימי-הולדת כגון :עוגות ,איפור ,תלבושות ,הפעלות ומשחקים
לילדים ,הרקדות ,קריוקי ,ליצנים ,קוסמים ,משחקי בובות ועוד.

ניתן להיכנס לדף הפייסבוק שלו – רזיומולדת )כפי שכתוב בעברית( – ולהתרשם.
רז לוקח עמלה סמלית של  ₪ 50מכל סכום שהעסק סוגר מול הלקוח שמגיע דרכו.
הדבר הכי חשוב שביקש הוא זמינות מצד העסק.
ניתן ליצור קשר עם רז באופן ישיר:
נייד050-6764932 :
דוא"לgordon11@bezeqint.net :
פייסבוק :רזיומולדת
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ו.

הטבה בתחום הביגוד והספורט

אתי רפאלי משווקת ומוכרת בגדים מחטבים .מציעה ליזמיות שלנו העוסקות בתחומים
הרלוונטיים לנושא ,למכור את מוצריה בעסק שלהן ולעשות מכך רווח.
אתי מקנה שלושה חודשי אחריות על המוצרים וכן החזר כספי של  100%על המוצרים באם
היזמת אינה מרוצה מכל סיבה שהיא..
להלן הפרטים שלה :אתי רפאלי ,נייד ,054-5591939 :דוא"לeti.refaeli1@gmail.com :

.12

חדרי טיפול
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