ניוזלטר אוגוסט 2020

חודש אוגוסט הגיע אבל החום החריג לא עוצר אותנו...
בשלושת השבועות האחרונים יצאנו לדרך עם שלושה פורומים בלוקיישנים חדשים
קיסריה ,הגליל ותלאביב
אנחנו מברכות את המצטרפות החדשות ובטוחות שיחד נקדם נוכחות נשית שוויונית ונגיע רחוק.
תודה שבחרתן לצעוד איתנו!
מה מצפה לכן בניוזלטר של חודש אוגוסט?
תכנית ההרצאות החודשית שלנו )בזום(
עדכונים לגבי תכניות וקורסים חדשים
הכרות עם חברות הקהילה החדשות
והפינות הקבועות :ראיון עם סופרסונה ,הטבות לחברות הקהילה ,המלצות על עסקים בבעלות נשית ועוד הפתעות.
רוצה להרצות בתכנית הבאה? לבנות איתנו קורס מקצועי? לשתף בשלומך? דברי איתנו
קריאה מהנה!

פורום הסופרסונות נשים בשביל הניהול

את פורום הסופרסונות  נשים בשביל הניהול הקמנו מתוך הבנה שחסרה קבוצת עמיתות שבה נוכל לחלוק
אתגרים ניהוליים ומקום בו נוכל ללמוד ,לשתף ולצמוח מקצועית .
אנחנו מאמינות בכוחה של קבוצה לייצר יש מאין ,לפתור בעיות מורכבות ולשדרג יכולות.
הפורומים האחרונים התמלאו במהירות ועקב הביקוש אנחנו עובדות על פתיחת פורומים נוספים במרכז ובדרום
הארץ .רוצות להקים פורום באיזור מגוריכן? בארגון שבו אתן עובדות? דברו איתנו!
מוזמנות להכיר את חברות הפורומים החדשים שלנו

רוצה לשמוע עוד? לקבל פרטים על
הפורומים הבאים? הרשמי כאן

תכנית ההרצאות המקוונת סופרסונס בסלון

ממשיכות בתכנית ההרצאות המקוונת שלנו !
עם הרצאות חדשות ,מרתקות ומקדמות שנוח וקל להשתתף בהן מהסלון בבית
ההרשמה להרצאות ,כמו בתכנית הקודמת ,פתוחה לחברות הקהילה בלבד ונעשית על ידי לחיצה על שם
ההרצאה בקובץ ה PDFהמצורף.
אתן ממלאות פרטים ונרשמות ואנחנו שולחות לכן זימון למייל.
רוצות להרצות בתכנית הבאה? לבנות איתנו קורס מקצועי? לשתף מה שלומכן? דברו איתנו ...

קורסים מקצועיים לחברות הקהילה

לחצי לפרטים נוספים והרשמה

מברכות את מצטרפות חודש אוגוסט!

אירית נחמני יחסי ציבור וייעוץ אסטרטגי
מאיה כספי טכנולוגיות מידע ואסטרטגיית שיווק
רו"ח מרב לייפר כספים ומשאבי אנוש
ענת זאוברמן שחקנית ,מחזאית ,תסריטאית ומנחת סדנאות תאטרון
מירב פירק אבחון ,מיון והערכת עובדים ,ייעוץ קריירה
שיר אנוך לינדנבאום מטפלת בתנועה ,מפיקה ומנהלת פרויקטים
ליאור שפירא תכנון תהליך מכירות ,אופטימיזציה ואסטרטגיה
איה אשדת טכנולוגיה ,יזמות ,עשייה חברתית
ד"ר פז אלניר פיתוח מערכות חינוךחברהקהילה
סיונה שרלג חוויית משתמש ,חשיבה ממוקדתמשתמשים
שירי קדם עיצוב פנים ,תכנון למשרדים ועסקים מסחריים
ליאת לכיש לוי מומחית שיווק ,תכנון אסטרטגי ,חדשנות ופיתוח עסקי
רומי חוכמה נטורופתית ,אירידולוגית והרבליסטית
רתם ירקוני ייעול מערכים ופתרון בעיות ארגוניות
בר עומרי גיוס כוח אדם בארגונים חברתיים
רחלי הימן טיפול הנעזר בבע"ח ,ילדים ונוער בסיכון
ניצנה עדוי ניתוח חברות ,אסטרטגיה ופיננסיים

הטבות לחברות הקהילה

 Pantheraחלל עבודה ומועדון לנשים מקצועניות
בהטבה מיוחדת לחברות קהילת סופרסונס
 10%הנחה על כל המסלולים
חלל עבודה שיתופי ואישי ומועדון הממוקד בהזנקה של עסקים שמקיימים/מקדמים שיוויון מגדרי וגיוון חברתי.
 PANTHERAהיא מרחב עסקי ,היפר אקטיבי באופיו ובקצב שלו ,שחותר להצלחה ודוחף עסקים לפרוץ קדימה.
מרחב שכולו מכוון להגדלת ההכנסות של הפנתרות והפנתרים ,תוך שימוש בכלים מעשיים יחודיים ,תוכן וקהילה
חזקה .הרבה יותר מחלל עבודה משותף.
מידע נוסף על המסלולים המוצעים באתר פנתרה
*בפנייתך למימוש ההטבה עלייך לציין כי את חברה בקהילת סופרסונס

תומכות בעסקים בבעלות וניהול נשי!

Paperism Paper Design
הכירו את הדס צוקרמן ,מעצבת מחוננת עם עסק קטן בשם Paperism
למוצרי נייר מעוצבים  מחברות ,פנקסים ,מעטפות וכרטיסי ברכה ,ניירות
עטיפה ופלייסמטים .הדס היא מעצבת הבית של חנה רדו ושל סופרסונס
ואנחנו שמחות לחלוק את הכשרון שלה עם העולם!
צרי קשר עם
הדס

הפוסט האהוב עליכן החודש

אחת על אחת עם סופרסונה

ראיון עם איריס גרינשפון
חנה רדו ,יזמית עסקית חברתית שמזדהה ומתעניינת בעולמן של נשים

