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סופרסונות יקרות!
חודש מאי בפתח והוא מביא עמו חזרה מסוימת לשגרה .אנחנו מקוות שאתן מצליחות להרים את הראש ,להסתכל קדימה,
לצאת ולהמשיך בדרך החשובה שלכן.
התקופה האחרונה חידדה לכולנו כמה חשוב שנשים ישבו בשולחן קבלת ההחלטות ראינו איך מנהיגות נשית בתקופת משבר
מוכיחה את עצמה ואיך העולם כולו הכיר בנשים המנהיגות מדינות כדוגמה לניהול שקול ,ערכי ,אסרטיבי.
אנחנו בסופרסונס קמות מדי בוקר יחד איתכן ,כדי לברוא מצב ובו נוכחות נשית שוויונית בצמתי הכרעה
היא לא רק בניו זילנד או בפינלנד,
היא לא עולה לכותרת רק בימי משבר או ביום העצמאות,
היא לא מסתכמת בפוסט בפייסבוק או בכותרת בעיתון
היא כאן .ועכשיו.
היא אנחנו.
שמחות להמשיך להעניק לכן כלים מקצועיים ,הרצאות תוכן והשראה ,שייכות לקהילה חזקה ומפרה ,קידום נוכחות נשית
שוויונית גם החודש.

מצפות לראותכן בהרצאות ובקורסים
ומאחלות חודש בריא ומוצלח

תמר ,שלי ,חנה וליאת
צוות סופרסונס

ממשיכות בתכנית ההרצאות המקוונת שלנו!
עם הרצאות חדשות ,מרתקות ומקדמות שנוח וקל להשתתף בהן מהסלון בבית

ההרשמה להרצאות ,כמו בתכנית הקודמת ,נעשית 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 ...

רוצות להרצות בתכנית הבאה? לבנות איתנו קורס מקצועי? לשתף מה שלומכן? דברו איתנו ...

מברכות את מצטרפות חודש אפריל!

סופרסונס ו  Method Queenחוברות יחד לקורס מיתוג
לצאת לדרך עצמאית זה תהליך מורכב שיש לו המון
רבדים .לפעמים גם שנתייםשלוש לתוך העצמאות ,יש
משהו שעדיין לא לגמרי ברור לנו בעשייה שלנו.
כאילו משהו בפנים אומר לנו שזה לא מדוייק .משהו
חסר .איך עם כל הידע והנסיון ,אנחנו עדיין לא מותג
מצליח?
מותג אישי מצויין נבנה בכמה חזיתות מקבילות,
שכולן מדברות את אותה השפה ,את אותם המסרים
ואת אותם הערכים שלנו.
במיני קורס להיות מותג אישי מצויין נלמד איך לבנות
את המותג שלך מאפס ,איך להשתמש בסטוריטלינג,
לבנות אסטרטגיית תוכן ,למכור את השירותים שלך
בלי למכור ,לתת הצעות מחיר מושלמות ולעצב את
השפה המיתוגית שלך.

לפרטים
והרשמה

דירקטוריון של מומחיות
כששלוש סופרסונות נפגשות...
על חיבורים וקורונה
הקורונה דרשה הרחקה ,אומנם פיזית בלבד ורק  2מטר ובכל זאת....מה נותר לנו
לעשות?
חיבורים!
הסופרסונה עורכת הדין לימור עוזרי שמעה הרצאה של הסופרסונה עדי ששון ג'רבי
בתכנית ההרצאות "סופרסונס בסלון" ואמרה לה – אנחנו חייבות לדבר .שתיהן יצרו
חיבור מדהים עם אייל טל יועץ התקשורת מספר אחת בארץ והסופרסונה מלכת הייעוץ
העסקי חגית אבן צור ושאלו את עצמן
מה עכשיו? חייבים.ות שינוי תפיסתי איך אנחנו עוזרים.ות לנו ,ללקוחות שלנו ולעסקים
בישראל?

קראי עוד

פינת הריאיונות  אחת על אחת עם סופרסונה
רינת פיין
רינת פיין ,בוגרת ביה"ס למנכ"ליות העתיד מבית סופרסונס ,בעלת ניסיון
עשיר בתחום של משאבי אנוש ,ייעוץ ארגוני והדרכה בקיבוצים מטעם חברת
אבני דרך ,וכיום מנהלת קהילה בקיבוץ טירת צבי.
מראיינת :בואי נתחיל מהתחלה...
קראי עוד

מראיינת :בואי נתחיל מהתחלה...
קראי עוד

הפוסטים שהכי אהבתן בחודש החולף

תעשו לנו לייק
נוכחות נשית במדליקות ומדליקי המשואות לשנת 2020

מסופרסונות לסופרסונות באהבה

















