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לעשות עסקים עם הגדולים – עכשיו זה בידיים שלַ ְך!
בעלת עסק,
שואפת להגיע רחוק? מעוניינת לעשות עסקים
עם חברות גדולות בארץ ובעולם? רוצה לרכוש
כלים מקצועיים להצלחה?
הזמנה זו היא ההזדמנות שלך!
אנו מזמינים אותך להצטרף לתכנית ייחודית שתהווה עבורך
קרש קפיצה להזדמנויות עסקיות ולהצלחה :
תכנית  WEConnect Internationalבישראל תסמיך אותך
כספק בינלאומי ,תחשוף את העסק שלך לחברות הגדולות
בארץ ובעולם ותאפשר לך להשתלב במערך הספקים של
חברות אלו.

בואי לעשות עסקים עם הגדולים
המיזם של  WEConnect Internationalפועל לקידום עסקים בבעלות נשים,
באמצעות הסמכתם ושילובם כעסקים-ספקים של חברות מובילות.
תו ההסמכה של  WEConnect Internationalמעיד על איכות ומקצועיות
העסק שלך ועל יכולתו לשמש כספק לחברות מובילות מכל העולם .לכן,
זהו כרטיס העסקים שלך לשוק הבינלאומי.
במקביל ,התכנית מעודדת את החברות המובילות לרכוש שרותים ומוצרים
מעסקים מוסמכים בבעלות נשים.
התוצאה  -רשת איכותית של קשרים עסקיים ,שתאפשר לך להרחיב את
מעגל הלקוחות של העסק שלך ואת היקף המכירות וההכנסות.
התכנית של  WEConnect Internationalמובילה למצב בו כולם מרוויחים:
החברות העסקיות נחשפות למגוון רחב של ספקים חדשים ,העסקים
שבבעלות הנשים זוכים להעצמה ,קידום ופתיחת שווקים חדשים ,והחברה
כולה יוצאת נשכרת מאווירה של שוויון הזדמנויות וצמיחה כלכלית.
התכנית מבוססת על מודל מוכח הפועל בהצלחה בלמעלה מ 75-מדינות
ברחבי העולם .בישראל מנוהלת התכנית על ידי ארגון “יסמין” ,לקידום
בעלות עסקים יהודיות וערביות ,והיא נתמכת ומקודמת על ידי כמה
מהחברות המובילות במשק ,ובראשן קבוצת שטראוס ובנק הפועלים.

בחני את עצמך :האם את יכולה להצטרף לתוכנית?

האם העסק שלך רשום
בשלטונות המס כעסק
מורשה ,חברה או שותפות?

האם העסק רשום על שמך
בבעלות של לפחות ?51%

האם העסק מנוהל ונשלט
ע”י אשה או מספר נשים?

האם העסק נמצא במגמת
צמיחה ושואף להוסיף
ולהתפתח?

אם ענית בחיוב על כל השאלות – את מתאימה לתוכנית!
ההצטרפות לתכנית תעניק לך:
•תו תקן עולמי כספק לחברות גדולות.
•רישום במאגר הספקים העולמי של .WEConnect International
•חשיפת העסק שלך לחברות הגדולות בארץ ובעולם
•גישה ל - eNetworkקהילה עולמית שתפתח בפנייך הזדמנויות
לרישות עסקי עם נציגי הרכש מחברות עסקיות חובקות עולם.

•השתתפות בפורומים וירטואליים וחיים בנושאי מכירות
לחברות מובילות ,קידום העסק ועוד.
•הזדמנויות ללימוד ואימון עסקי ,במטרה לפתח את יכולות
העסק שלך.
•שרותי ייעוץ ,הכוונה ותמיכה.

•קשרים מעשירים עם עסקים אחרים בבעלות נשים.

מי אנחנו?
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ארגון  WEConnect Internationalהוקם על ידי החברות הגדולות בארה”ב
במטרה לסייע לעסקים בבעלות נשים ליצור קשרים עסקיים ולהשתלב
בשרשרת הספקים של חברות גדולות .זאת מתוך הכרה בחשיבות הגיוון
של שרשרת האספקה ובצורך לעודד שוויון הזדמנויות חברתי וכלכלי.
תכנית  WEConnect Internationalפועלת בשווקים מובילים באפריקה,
אסיה ,דרום אסיה ,אוסטרליה ,מזרח התיכון ,צפון אמריקה ,אירופה,
אמריקה הלטינית והאיים הקריביים.

עמותת יסמין  -לקידום בעלות עסקים יהודיות וערביות
עמותת יסמין ,בניהולן של גב’ עפרה שטראוס וגב’ כיראם בלעום ,מהווה
קורת גג ייחודית בארץ לקידום עסקי ,מקצועי ואישי של נשים בעלות
עסקים ,מכל המגזרים ,הדתות והעדות .עמותת יסמין ,שהוקמה בסוף
שנת  ,2006סייעה עד כה לכ 5,000 -נשים בעלות עסקים בהרחבת עסקיהן,
ורבות נוספות מצויות בשלבים שונים של התהליך.

זה בידיים שלך! הרשמי והבטיחי השתתפותך בתכנית

הפעילי את הקישור לרישום  -הירשמי
לתכנית באופן עצמי ,בשפה המתאימה לך,
באמצעות הקישור הבא:
https://weconnectinternational.org/he/
register/enetwork

השתתפי בתהליך הסמכה  -לאחר
רישום ומיפוי תוזמני להצטרף לשלב
ההסמכה שיהפוך אותך לשותפה ברשת
הקשרים העולמית של התכנית.

לפרטים נוספים:
עמותת יסמין  -לקידום בעלות עסקים יהודיות וערביות
טל׳ 04-6309209 :או  | 04-6309208דוא״לinfo@jasmine.org.il :

עשי עסקים – מרגע ההסמכה את
שותפה לחשיפת העסק שלך ולאפשרות
גישה ישירה לאנשי מפתח בחברות
הגדולות בארץ ובעולם שיתרמו לקידום
העסק שלך וליצירת קשרים עסקיים.

