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אז מה זה ווימנסטוריז?
'ווימנסטוריז' הוא פרויקט אינסטגרם ללא כוונת רווח בהובלת משרד הפרסום ענבר מרחב  gשמטרתו להפיץ
ולהנגיש את סיפוריהן של נשים מעוררות השראה לאורך ההיסטוריה .במסגרת הפרויקט ,אנחנו מזמינים נשים
מפורסמות ,מובילות דעה ומשפיעניות )או כל אחת בעצם( להקדיש את הסטורי שלהן ביום האישה לסיפור של
אישה מעוררת השראה.

איך זה עובד?
זה עמוד האינסטגרם של הפרויקט .כנסי אליו ,הוא מהמם )תכלס ,השקענו מלא(
/https://www.instagram.com/womenstoriesproject
בעמוד הזה תמצאי גלריה של עשרות 'ווימנסטוריז' שונים עם סיפורים של נשים מעוררות השראה.

כל מה שאת צריכה לעשות זה לבחור ב'ווימנסטורי' שתרצי לשתף ,ללחוץ על כפתור ה"שיתוף" )זה כפתור
בצורת חץ שנמצא ממש מתחת לתמונה ,באותה שורה עם כפתורי ה"לב" וה"תגובה"( ,ולבחור באפשרות
"להוסיף את התמונה לסטורי".
בשוליים שיווצרו מעל ומתחת לתמונה את יכולה להוסיף האשטאגים  /תיוגים  /אימוג'ים או כל דבר שבא לך (:

את ה'ווימנסטורי' יש להעלות לסטורי ביום האישה הבינלאומי
שיוצא ביום ראשון הקרוב8.3.2020 ,

לאור ההצלחה של הפורומים האחרונים ברמת ישי ,יקנעם ובשפלה
שמחות להכריז על פתיחת שני פורומים נוספים והפעם
בקיסריה ובגליל!

פורום הסופרסונות בגליל
יש לך עוד הזדמנות להצטרף!
אחרי ערב חשיפה מוצלח וקבוצה הולכת ומתגבשת
החלטנו להאריך את מועד ההרשמה על מנת לתת ליותר נשים
הזמנות להיחשף ולהצטרף אלינו
השאירי פרטים ונחזור אלייךhttps://lp.vp4.me/k6ds :

פורום הסופרסונות בקיסריה
לאור הנחיות משרד הבריאות ,ומתוך רצון לשמור על בריאותכן,
ערב החשיפה לפורום הסופרסונות קיסריה,
שתוכנן ל   05.03ב  OpenValleyקיסריה,
עבר ליום שלישי  .24.03בהזדמנות זו נודה למעל  100נרשמות לאירוע,
ונסיים באיחולי "רק בריאות"!
לפרטים והרשמהhttps://lp.vp4.me/k3r6 :

אירועי יום האישה 2020

הצטרפי אלינו לבוקר של היכרויות מעניינות ,חיבורים ,ארוחת בוקר מפנקת ובריאה ,מוסיקה ,יין ו 9 ....נשים
מרתקות על הבמה:
חנה רדו  יזמת חברתית סדרתית ונשיאת סופרסונס.
גלית בן שמחון  מייסדת ומנכ"ל פנתרה ,חלל עבודה ומועדון לקידום נשים בעסקים.
קארין סנדלר  יו"ר איגוד שחקני הכדורגל בישראל
גלית בנגלס  בעבר מפיקה טלויזיונית וכיום מוכרת בהרצאותיה כ "דגת הזהב"
מיכל מצליח "מיקה"  יוצרת ומרצה על מהפך דרמטי בחייה ועל הדרך לשינוי חיים משמעותי.
מיכל ליבנה  מומחית להשקעות בבורסה .מלמדת נשים את נפלאות הכסף.
תמר מור סלע  מחברת רב המכר "ערות  נשים מדברות מיניות" ,המעובד גם לדוקו ולהצגה.
לבנה שיפמן  יו"ר הדירקטוריון הדירקטוריון של מוניצפל בנק לשעבר.
שירי נדב נאור  מחזאית ויוצרת המחזמר החברתי ג'נטלי בכיכובה של אסתר רדא.
יום שישי  .Panthera 09:00 , 13/3 ,עלות 100 :ש"ח ,ברכישת כרטיסים מראש בלבד:
https://bit.ly/320jqKX

סופרסונות ניו יורק,
אנחנו מתרגשות להזמין אתכן לחגוג איתנו את יום האישה הבינלאומי באירוע מרכזי במנהטן
בואו להוריד את המסכות וליצור חיבורים ,קשרים והזדמנויות
מה בתכנית?
• שיחת פתיחה בהנחיית יהלי הררי ובהשתתפות יונה לייבזון ,שחר אורן ומיכל אהרוני
• מריומה ,מייסדת עמותת בית השנטי ,תשתף אותנו במסע שלה ובבחירה בחיים
• עמדת צילום   HEADSHOTSרומי עין גל
• יינות ישראלים ונטוורקינג
פרטים מלאים והרשמה:
…https://www.eventbrite.com/e/2020newyorktickets94866396

הדרום נצבע כולו במרבדים של אדום ופנימיית עדן לנערות נצבעת בצבעים של שמחה ועשייה.
אתן מוזמנות להגיע לאירוע ההתרמה  שישי נשי.
אירוע שכולו נשים למען נשים שבדרך .כאן ,לא רחוק מהבית.
☕
יום כיף של סדנאות ,חוויות ,טבע ,בית קפה ועוד הפתעות.
אז מה ,באות? יש לנו קוד הטבה רק למיוחדות< SHISHIEDEN
*מספר המקומות מוגבל ,לפרטים נוספים ורכישת כרטיסים*<
https://bit.ly/2Sm6ri9
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