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הסר | דווח כספאם

חודש מאי האחרון הביא איתו שפע של אירועים, ביקורים ושיתופי פעולה שהולכים ומתהווים
וכנראה שעוד נרחיב עליהם בניוזלטר הבא. 

עד אז אנחנו מזמינים אתכם להתעדכן גם בדף הפייסבוק שלנו על כל מה שקרה, קורה ויקרה בנגב
ובגליל. תנו לנו לייק, שתפו והפיצו את הבשורה על השינוי שאנחנו מייצרים :) 

 

אם במקרה לא שמעתם על יריד התעסוקה באוניברסיטת בן גוריון, בדיוק בשביל זה אנחנו כאן.
אורי כרמל - מנכ"ל עמותת ארץעיר וקרן כהן - מנהלת קשרי מעסיקים ופרויקטים במרכז לאודר, הגיעו
מוקדם בבוקר על מנת לספר ולהסביר למאות סטודנטיות וסטודנטים מתחומים שונים על הזדמנויות

תעסוקתיות איכותית בנגב.
רבים מהם הביעו עניין, נרשמו ונחשפו לעשרות משרות בארגונים גדולים ומבוקשים וגם קיבלו מתנה

קטנה מאיתנו לקיץ - סט מטקות ממותגות :) 

במהלך חודש מאי, אירחנו במרכז לאודר משלחת מכובדת של  כ- 50 שותפים לעשייה, מטעם הקרן
הקיימת לישראל - ארה"ב.

זה היה יום חמים ושמשי במיוחד, והחבר'ה הגיעו אחרי יום ארוך וגדוש ביקורים, אז חיכנו להם עם קפה
ועוגיות תוצרת הנגב של מגל אפיית בוטיק אכפתית, כדי להמתיק להם את היום ולוודא שכולם קשובים

למה שהיה חשוב שישמעו: 
מייגן סיפרה על כל מה שקרה וקורה בימים אלה במרכז לאודר, אילו מהלכים משמעותיים יצאו לפועל
ומה המשמעויות של זה מבחינת מספרים ואחוזי הצלחה, ענת בונדרנקו סיפרה את סיפור העלייה של

ושל משפחתה לארץ מאוקראינה וגם אהוד אולמרט בא לבקר. 
לסיום עשינו תמונה קבוצתית מסורתית כמו שרק מייגן יודעת לעשות!

אנחנו שמחים ומתרגשים לשתף אתכם במיזם החדש שלנו לקידום עסקים קטנים בנגב!
בחודשים האחרונים חקרנו, בדקנו, נפגשנו והתייעצנו, עד שגיבשנו את התוצר הסופי והחדשני עבור

עסקים קטנים בנגב - פלטפורמת איקומרס מתקדמת.
50 העסקים שיצטרפו למיזם, יזכו לחשיפה ארצית ויהנו ממעטפת דיגיטלית נרחבת. כל עסק ועסק
יקבל את הבמה לספר את הסיפור הייחודי לו ולהציג את התוצרת המקומית המשובחת שהוא מייצר

STUDIO COFFEE - כאן, כמו אנה מ

אנו מודים לשותפים שלנו לדרך מ- JNF, לרחלי ועדי המדהימות שלנו שמובילות יחד את השינוי ולכל
בעלי העסקים שכבר הצטרפו. 

מכירים בעל/ת עסק בנגב שיכול להתאים? שלחו לנו פרטים.
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