רוצה לבנות את
הסטראטאפ שלך?
קהילת  Yazamiyotומאיץ  SHEvyonמציגות

קורס יזמות

קורס איכותי וממוקד להקמת
הסטארטאפ הראשון שלך
ליצור מיזם מצליח זו משימה מאתגרת  ,ויש מקום אחד שממנו חייבים
להתחיל  -מהבסיס  .לכן יצרנו עבורך קורס שנותן בסיס חזק ובו
תתנסי בכלים שכל יזמת חייבת להכיר .

קורס שבסיומו תוכלי להוציא את הרעיון שלך אל הפועל .

מה בתוכנית
שילוב של הרצאות ומנטורינג
בשמונה מפגשים ממוקדים
תלמדי על:
 השלבים מרעיון למוצר כיצד מיצרים MVP להכין תוכנית עסקית סטוריטלינג ועמידה מול קהל כיצד לגייס כסף ממשקיעים עקרונות השיווק  B2Bו B2C על ניהן והקמת צוות -סוגיות משטפיות בהקמת סטארטאפ

התוכנית מציעה סדנאות שונות עם מומחיות מובילות בארץ ,המלווות את
המשתתפות ומעניקות להן מידע רב ערך עבור הקמת חברות סטארט-אפ.

מי אנחנו
יזמיות הינה קהילה מובילה בישראל לנשים
יזמיות .הקהילה הוקמה במטרה להעלות
משמעותית את מספר הנשים היזמיות בתעשיית
ההייטק והביוטק הישראלית ,באמצעות הקנייה
של כלים פרקטיים ויצירת מגוון רחב של
הזדמנויות עסקיות עבור חברות הקהילה,
בישראל ומחוץ לה.

מאיץ  SHEvyonהיא חברה המקדמת פעילויות
המאיצות שוויון מגדרי באמצעות תכלול
שותפויות של גברים ונשים ,בניית מנועים
כלכליים ועל ידי יצירת שיתופי פעולה בין משרדי
ממשלה ,רשויות מקומיות חברות היי-טק,
אקסלרטורים ,עמותות וקהילות.

אמרו עלינו
הקורס המשותף למרכז היזמות וארגון יזמיות היה תענוג מקצועי
מהרגע הראשון .הצוות המסור של יזמיות ליוו את הראיונות לנשים
המועמדות -כולן מתארים מתקדמים ,הובילו את התוכן הפרקטי
והיזמי -כל שיעור היה עולם ומלואו של ידע וטיפים למימוש מיידי
והתקדמות במיזם .הצוות היה שותף מלא למפגשים ,פרסומים,
והכנה של אירוע הסיום .התגובות לקורס היו לא פחות ממדהימות-
מצד המשתתפות והמנטוריות שליוו את התכנית ,וכל זאת בזום!!!
בין סגר ראשון לשני ובלי פגישה אחת בעולם הפיזי .פיצחנו יחד כל
שבוע מחדש את הדרך ליצור קשרים משמעותיים ולהראות ליזמות
שיזמות אפשרית בכל תנאי וכוחה של הקבוצה צולח אתגרים
תודה לכן!
משמעותיים ותקופות לא פשוטות.
מעין הגר ,מנהלת פיתוח עסקי ושותפויות ,מרכז היזמות,
אוניברסיטת תל אביב

תוכנית היזמות שמיקרוסופט בנתה ביחד עם יזמיות
הצליחה להשיג את היעדים שלה על הצד הטוב
ביותר 12 .סטארטפים המובלים ע"י נשים קיבלו
מעטפת ותמיכה טכנולוגית ועסקית על מנת לקדם
את החברות שלהן .הדבר לא היה מתאפשר ללא
שיתוף הפעולה ההדוק בין מיקרוסופט ליזמיות,
לקיחת אחריות ובביצוע על האופרציה ,ונכונות של
צוות המתנדבות לעבוד כתף אל כתף כדי לקדם את
התוכנית ביחד.
רז בכר ,מנהל תוכנית MICROSOFT FOR STARTUPS

