
 סידסמתי 

 מומחה להוראת ליצנות רפואית קהילתית,

 תרפיה בצחוק, הנחיית קבוצות. 

 

 

 

 

12.7.20 
 יוזמות עתיד יקרות ויקרים,

 שלום רב, 
 

 ראשית, תודה ענקית לכולכם על שקיבלתם אותי לפרויקט, 

 , שליוו אותנו במהלך הפרויקט. כולם ללא יוצא מן הכלל, אנשים   תודה אישית כמובן לכל המנטוריות והמנטורים

בנוסף אנשי מקצוע מהשורה הראשונה, מקצועיים, מנוסים ובעלי יכולת ניפלאה להעביר חומרים. כן גם    ,קודם כל

להעביר  אני עצמי מנחה קבוצות, גם בזום ולכן הייתה לי חוויה מלמדת ומעשירה, על איך אפשר    מזה למדתי משהו.

 ם ומעשיים לא פשוטים בעזרת הזום.יחומרים תאורטי

כל שלי   ,קודם  העסק  לתוך  פקוחות  בעיניים  פנימה  ולהביט  בעיניים  לעצמי  להסתכל  הרבה  לפרטים    למדתי  עד 

הקטנים. למדתי לבחון את העסק שלי ולהגדיר אותו במדויק יותר. כלומר מה היכולות והתועלות שלי ומה אני 

ה מיוחד וייחודי לי בעסק כיתרון מול אחרים. כשהבנתי את זה את הדברים האלו, למדתי איך נכון מוכר. כמו כן מ

 יותר להציג את עצמי ואת העסק כלפי חוץ.

שיעורי הבית של כל המנטורים עזרו לי מאוד להבין את העסק ומהותו, להגדיר יעדים קדימה ואיך להציג את עצמי  

חינתי משני היבטים עיקריים. הראשון לראות תמונה עיסקית כלכלית עכשווית  כלפי חוץ. טבלת האקסל מצויינת מב

 של העסק. השני לראות איך אני מתפתח קדימה. 

השיעורים של ההתנהלות הפיננסית עזרו לי לראות את המציאות בה אני נמצא כרגע, בעיקר בגלל הקורונה שכפתה  

לא לרכוש רכב חדש, מה שכבר תכננתי במשך שנה שלמה  עליי ועל העסק האטה רצינית מאוד. גם קיבלתי החלטה ש

 לעשות.

אני שמח מאוד שקיבלנו טיפים קטנים מכולם, על איך להתנהל כלכלית, עיסקית, שיווקית ומכירות. החומר בגדול 

חשוב, יחד עם זאת הטיפים הקטנים יכולים לפעמים לשנות חשיבה והתנהגות. אהבתי מאוד את ההמלצות על כל 

 מקורות מידע ועזרה חיצוניים שזמינים לכולם.מיני 

 . השיעורים האחרונים שהיו בעיקר על הכלים האינטרנטיים לשיווק ומכירות היו מעולים בשבילי

שיעזרו לי לחדד דברים, להבין טוב יותר איך לקדם ולמכור את עצמי.    לסיום, אני מצפה כבר לקבל את המנטור/ית

 כי אני יודע שיש לי חומרים טובים, אבל יש לי קושי רציני מאוד במימון של שיווק ודיוק בקהלי יעד. 

 

 תודה רבה חברות וחברים והלוואי ואזכה להיות לעזר לכם ולאחרים. במחשבה שניה אני יכול ! 
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