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את מעולה במה שאת עושה.
אבל לא כל כך טובה בלספר את זה לאחרים,
אז את חושבת שאת גרועה בשיווק.
ואולי את בכלל לא צריכה לספר את זה ,אלא לצלם
את זה? או לכתוב?
בסדנה תביני מהו הסיפור שלך ואיך להעביר אותו ולייצר מותג
ייחודי ,חזק ומבודל בצורה ממוקדת ומדויקת.
הסדנה מיועדת לעצמאיות לייף סטייל שרוצות עסק .לא תחביב.

המפגשים )או במילים אחרות ,מה נלמד בתכל'ס(:

מפגש :01

מהו בכלל מותג?
איך מוצאים בידול? למה צריך מסר מרכזי מוביל? תלמדי לכתוב ולהסביר מה המסר
המרכזי ,הייחוד וקהל היעד שלך.

מפגש :02

מהי אסטרטגית מותג?
למה זה חשוב לייצר אותה לפני עיצוב ,פרסום או שיווק המותג?
תלמדי איך לתקשר את המותג ,תמצאי את החוזקות שלך ,השפה והמיתוג.

מפגש :03

איפה הכי נכון למותג שלי להיות?
איך בוחרים פלטפורמה או מחלקים את התקציב? איפה לשווק בפועל ובאילו ערוצי שיווק
ופלטפורמות שיווקיות כדאי להשתמש?

מפגש :04

איך מיישמים הכול?!
במפגש תביני מתי הכי נכון לעשות את זה ותלמדי להכין גאנט שיווקי.

הסדנה נערכת בקבוצה קטנה במתחם ׳עמליה׳ קיבוץ משמרות וכוללת  4מפגשים בני כ 5-שעות,
ליווי רציף במהלך החודש .ובנוסף ,פגישת ייעוץ אישית  ,1:1כחודש לאחר תום הסדנה.

הסדנאות הקרובות:
רביעי בוקר

רביעי בוקר

שישי בוקר

מפגש 04.9 - 1
מפגש 11.9 - 2
מפגש 18.9 - 3
מפגש 25.9 - 4

מפגש 30.10 - 1
מפגש 06.11 - 2
מפגש 13.11 - 3
מפגש 20.11 - 4

מפגש 29.11 - 1
מפגש 06.12 - 2
מפגש 13.12 - 3
מפגש 20.12 - 4

הסדנה
מחיר הסדנה
מחיר

₪
₪ 3100
מיוחד
מחירמיוחד
וישמחיר
ויש

₪ 2800

מוקדמת
בהרשמהמוקדמת
בהרשמה
חברה
עםחברה
יחדעם
אויחד
או

לשמירת מקום בסדנה יש להסדיר תשלום דמי הרשמה על סך ₪ 500
אשר ישולמו בעת ההרשמה בהעברה בנקאית  /כ.אשראי.
יתרת התשלום תועבר עד ליום פתיחת הסדנה.

מי שלא התקבל ממנה תשלום "דמי הרשמה"
כאילו אינה רשומה לסדנה הקרובה.

לפרטים נוספים והרשמה) 054-4443637 :שלי שלו(

