סדנת מיתוג עצמי  -להבליט את היתרונות שבך
שוק העבודה של היום מזכיר את משחק הכיסאות שהיינו משחקות כילדות .על כל כיסא ,המתפנה למשרה כשכירה או
פרויקט כעצמאית ,נלחמים יותר ויותר אנשים ,כולם מוכשרים ,כולם מקצועיים .אז מה את יכולה לעשות כדי לבלוט מבין
כל המתחרים ולהשיג את ה"כיסא" המבוקש?
בדיוק בשביל זה יש מיתוג .לא של חברה ולא של מוצר ,אלא של עצמך .מיתוג עצמי הוא הכלי בעזרתו תוכלי לזכות
בהזדמנות ולהגיע אל המטרה שאת שואפת אליה.
עמותת נטע – המרכז לפיתוח קריירה ,החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר והיחידה לקידום שוויון מגדרי במרחב הכפרי
מזמינים אותך לסדנת "מיתוג עצמי"  ,המבוססת על מחקרים ומקנה כלים יישומיים,השימושיים הן לשכירות והן לעצמאיות,
בעבודה ובתחומי חיים אחרים.
מנחת הסדנה :דקלה מלמוד  -תואר ראשון בתקשורת וניהול ותואר שני במנהל עסקים ,עם התמחות בשיווק ופרסום.
בעלת חברת  INSIDEOUTלמיתוג פנים ארגוני ,ובעלת המיזם "החברים של דקלה"  -ארוחות שף שמחברות בין אנשים.
בעלת ניסיון של  20שנה בשיווק ופרסום,
מבנה הסדנה :הסדנה כוללת מפגש קבוצתי אחד ,בן  3שעות ויכלול עד  20משתתפות.
מועד ומקום :הסדנה תתקיים ביום שלישי ,ה15/1/19-בין השעות  18:30-21:30ב"מתחם ירוק" ,קמפוס רופין ,עמק חפר.

תכני הסדנה:




פירוט

מס'

נושא

.1

סקירה של עולם המותגים ,למה בכלל צריך מיתוג ומה הסוד של
מה זה מותג
ולמה צריך מותג המותגים המצליחים בעולם.
בעולם
משתנה?

.2

למה את חייבת
למתג את
עצמך?

כלים ומודלים לפיתוח מיתוג עצמי ,מציאת הייחודיות והבידול שלך,
והיכרות עם כלי שיווק יצירתיים שיהפכו אותך למותג בתחום שלך.

.3

נטוורקינג או
רשת חיבורים?

איך בונים רשת חיבורים איכותית שעובדת בשבילך ומה ההבדל בין
רשת חיבורים לנטוורקינג?

פתיחת התוכנית מותנית במינימום משתתפות.
עלות הסדנה:
 ₪ 160עבור תושבות עמק חפר
 ₪ 180עבור תושבות הקיבוצים והמושבים ,מחוץ לתחומי עמק חפר
 ₪ 200עבור נשים שאינן נכללות באחת הקטגוריות לעיל
(תנאי תשלום :עד  3תשלומים ,ללא ריבית וללא הצמדה)
להבטחת מקומך בקורסnetta@netta.org.il / 03-9400444 :

עמותת נטע  -המרכז לפיתוח קריירה
טלפון ;03-9400444 :פקסwww.netta.org.il ;03-9400222 :

