חודש פברואר פה עם הזדמנויות למפגשי פנים אל פנים ובאונליין,
תכנים מקצועיים וחיבורים שיכניסו לנו אוויר במפרשים.
מחכות לכן.

מפגש הנחייה לבניית הפרופיל האישי שלך
יום חמישי  17.02.22בשעה ZOOM | 12:00
אתן חלק בלתי נפרד מקהילת סופרסונס,
אבל איכשהו מעולם לא הגעתן למלא את השאלון ולהעלות פרופיל לאתר שלנו?
הצטרפתן החודש ואתן לא בטוחות איך כדאי לגשת למילוי השאלון?
המפגש הזה בשבילכן!
הפרופיל שלכן הוא נכס משמעותי וחשוב לנו שהוא ישקף וייצג אתכן בצורה הכי טובה שיש.
במפגש נעבור יחד על דגשים ,נחדד ונדייק מי אנחנו,
במה אנחנו טובות ואיך משתפות בזה את העולם.
בהנחיית ליאת שקד מנ"כלית סופרסונס

להרשמה

הרצאה מרתקת על שפת גוף בעידן מקוון עם ורד פלדמן
יום שני  21.2.22בשעה ZOOM | 11:0011:30
התגעגעתן להרצאות שלנו? גם אנחנו!
שינינו קצת את הפורמט ומעכשיו נפגש לפחות אחת לחודש להרצאה מקצועית קצרה שתהיה עצירה מרעננת ,דיוק
וחיזוק מקצועי באמצע יום העבודה.
החודש שמחות לארח את ורד פלדמן שחקנית תאטרון ,טלוויזיה וקולנוע .מומחית לשפת גוף.
בשנתיים האחרונות כמעט כל עולמות התוכן עברו התאמה לפלטפורמות דיגיטליות .גם שפת הגוף לוקחת חלק
במהפך והשימוש בה דרך מצלמה זו אומנות .במפגש נקבל כלים פרקטיים לשימוש נכון בשפת הגוף שתאפשר לכן

החודש שמחות לארח את ורד פלדמן שחקנית תאטרון ,טלוויזיה וקולנוע .מומחית לשפת גוף.
בשנתיים האחרונות כמעט כל עולמות התוכן עברו התאמה לפלטפורמות דיגיטליות .גם שפת הגוף לוקחת חלק
במהפך והשימוש בה דרך מצלמה זו אומנות .במפגש נקבל כלים פרקטיים לשימוש נכון בשפת הגוף שתאפשר לכן
להעביר את המסרים שלכן באופן אפקטיבי ,גם דרך המצלמה ,ותהפוך את ההגשה שלכן למקצועית ביותר .היכולת
להתפתח ואפילו לזהור במדיום חדש היא כוח בואו.
לינק לזום ישלח לנרשמות כאן

להרשמה

ראשונה על הבר  ערב של נטוורקינג ויין בבית הראשונות
יום שלישי  22.2.22בשעה  | 20:00בית הראשונות
אחרי האירוע החגיגי והמשמח בינואר ,אליו הגיעו נשים מרחבי הארץ )כן כן ,אפילו מדרום הגולן( ,ממשיכות במסורת
הכי כייפית שלנו ומחכות לכן באירוע שכולו קשרים ,חיבורים והזדמנויות.
מוזמנות להביא חברה! עלות הערב .50₪
להרשמה

הפיננסיות מחזור  5יוצא לדרך הבטיחו את מקומכן!
מתחילות ביום ראשון  6.3.22בשעה 18:00
על מה נדבר בקורס?
• הבנת הבעיה בהתנהלות פיננסית –  4אספקטים

על מה נדבר בקורס?
• הבנת הבעיה בהתנהלות פיננסית –  4אספקטים
• תכנון פיננסי מהו?
• הכרות עם מושגי יסוד בעולם הפיננסי שהם MUST
• ערכנו הנקי ,מהו?
ועוד...
בהנחיית הסופרסונה מיכל קורן מתכננת פיננסית מוסמכת
הנחה של  20%לחברות קהילת סופרסונס! אז למה אתן מחכות?

להרשמה

בואו נקדם את ההרצאות שלכן!
לקראת יום האישה ,אנחנו רוצות לשמוע אתכן!
לחברות קהילת סופרסונס בלבד! ספרו לנו אם אתן מעבירות הרצאות ייעודיות ואנחנו נדאג לפרסם אתכן כדי שכל
נשות הקהילה יוכלו להנות מההרצאות שלכן!

להרשמה

הטבה לחברות קהילה בלבד  הכתבה שלך בדה מרקר

לרגל יום האישה הבינלאומי החל ב 8למרץ,
מפיקה המחלקה המסחרית הארץ TheMarker /מגזין תוכן שיווקי מיוחד שיאגד סיפורי הצלחה של נשים במגוון
תחומים וביניהם:
תעשייה ,הייטק ,טכנולוגיה ,חינוך ,המגזר השלישי )עמותות( ,בנקאות ופיננסים ,תרבות ,קולינריה ,מחקר ופיתוח
ועוד ומזמינה אותך להשתלב עם כתבת תוכן ,טור דעה או מודעה.
הנחה ייחודית לחברות סופרסונס 2,500 :ש"ח הנחה בכתבת עמוד אחד,
 3,500ש"ח הנחה בכתבת דאבל.
מעוניינות לקבל פרטים נוספים? צרו קשר עם קרן עובדיה
קרן עובדיה Keren.ovadia@haaretz.co.il | 0507491791









