יזמות בחיפה אפריל 2012

אירועים
4/4/12
18:00

מרעיון למוצר ירוק

מפגש עם מנכ”ל  ,univerevרענן
הרצוג ,אודות מיזם Clean-Tech
שייסד אשר מייצר אנרגיה מאצות.
המיזם זכה במקום הראשון בקטגוריית
“אנרגיה” בתחרות “סטארטֹ-אפ ירוק”
של עיתון כלכליסט והמשרד לאיכות
הסביבה.
הכניסה חופשית.
הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול,
חדר  ,112הטכניון.
www.biztec.org.il
biztec@biztec.org.il
04-8293055

23/4/12
18:00

“מרעיון למוצר ירוק”

מפגש עם דפנה ניסבאום ,מייסדת tipa
 מיזם  Clean-Techאשר מצא פתרוןלהחלפת אריזות הפלסטיק למיניהם,
ומייצר אריזות הניתנות למחזור תוך
 180יום בלבד.
המיזם זכה במקום הראשון בתחרות
“סטארט-אפ ירוק” ,של עיתון כלכליסט
והמשרד לאיכות הסביבה.
הכניסה חופשית.
הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול,
חדר  ,112הטכניון.
www.biztec.org.il
biztec@biztec.org.il
04-8293055

17/4/12

24/4/12

“הכל אפשרי -
על מיתוסים מופרכים שמנהלים אותנו”

BEER TECH

18:30-20:00

רויטל הנדלר ,מייסדת ,AllJobs
כיום פורטל הדרושים המוביל בישראל,
מספרת על מיזם אינטרנט שהגיע
לתחום רווי ומלא תחרות ,בתפיסה מחוץ
לקופסא ,למורת רוחם של מתחרים
חזקים ,ובכל זאת ,הפך למותג מוביל
ולחברה רווחית ביותר שעשתה גם
אקזיט .במפגש זה ,רויטל תפרך את כל
המיתוסים המפורסמים בתחום היזמות.
הכניסה חופשית.
www.yazamut.technion.ac.il

20:00

נפגשים בפאב אייריש האוס על בירה
ומארחים מרצה בתחום היזמות .בירה
טובה ,אווירה טובה ואנשים טובים .בירה
ראשונה חינם מתנת קואלקום!
הכניסה חופשית.
אייריש האוס ,רח’ יפה נוף 120
לפרטים והרשמה:
meetup.com/beertech

מרכז הצעירים חיפה מאחלים לכולכם חג פסח כשר ושמח!
מידע כללי
טכניון לחיים
29/4/12
30/4/12
17:30-21:00

קורס יזמות לאומנים

19.00

“מרעיון למעשה”

קורס יזמות בתחום האומנות והתרבות
לאומנים ויזמים צעירים ,בשיתוף
עם מרכז צעירים חיפה ,מטי חיפה
ובית הגפן יתחיל ב 29.4 -ויהיה בן
 13מפגשים .היזמים שישתתפו ,ילמדו
בתכנית מקיפה וחווייתית בליווי צמוד
של מומחים מהשורה הראשונה ,יקבלו
ארגז כלים מעשי ,ידע רב ותמיכה אישית
בדרך לפיתוח ויישום יוזמות בתחום
תרבות ואמנות.

מפגש עם ערן אלפונטה ,יזם סדרתי,
מנכ’’ל חברת המובייל WarnApp
ומיזמי אפליקציית הפייסבוק המצליחה
 ifidieשל חברת האינטרנט ,Willook
המאפשרת להקליט צוואה דיגיטלית,
אשר תתפרסם לאחר מותו של המשתמש.
במפגש יודגמו מודלים עסקיים שונים,
בניית ערכים מוספים ללקוח והדגמה של
שיווק ויראלי שנחשף לעשרות מיליוני
אמריקאים.

הקורס במחיר מסובסד.
לפרטים נוספים:
נעה בלחסן 04-6892154/6
Haifa.ym@gmail.com
חפשו אותנו בפייסבוק:
מרכז הצעירים חיפה

הכניסה חופשית.
מרכז הצעירים חיפה (רח’ הנמל .)28
לפרטים נוספים:
נעה בלחסן 04-6892154/6
Haifa.ym@gmail.com
חפשו אותנו בפייסבוק:
מרכז הצעירים חיפה

30/4/12

טעימה מחודש מאי

17.30-19.00

סדנא בנושא שיווק

מפגש עם רבקה הרסון מחברת The Lean
 Marketerשתציג גישה חדשה לשיווק
מוצרים.
הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול,
חדר  ,112הטכניון.
www.yazamut.technion.ac.il

רוצים להבין יותר לעומק בנושא קניין
רוחני? תתכוננו למפגש מרתק ומלמד
במרכז הצעירים חיפה בחודש מאי.
פרטים בהמשך...
חפשו אותנו בפייסבוק:
מרכז הצעירים חיפה

ארגון בוגרי הטכניון מתמחה ביזמות ושירותי
מנטורינג לבוגרי טכניון.
פעילות הליבה של תכנית טכניון לחיים הינה לקשר
מנטורים בוגרי טכניון ליזמים בוגרי טכניון בתחילת
דרכם.
שירותים ללא עלות.
tfl@alumni.technion.ac.il
www.technion-alumni.org/?cmd=tfl

Top Center

מרחב עבודה משותף ליזמים ,הראשון מסוגו בחיפה
והצפון במתחם היי סנטר ,בקומה העליונה של בניין
צים המתחדש ,אל מול הר כרמל ,במחיר של 200₪
לחודש בשלושת החודשים הראשונים ,במקום .₪ 300
 04-8622333שלוחה 0
tali@hicenter.co.il
לציין שהגעתם דרך מרכז הצעירים חיפה.

Israel Business Connection
מיזם שהוקם על ידי מועצת ארגוני העולים בשיתוף
הסוכנות היהודית ,ומטרתו לסייע לעולים חדשים
המעוניינים לפתוח עסק להשתלב לתוך האווירה
העסקית הישראלית .צוות הפרויקט מעניק מידע
וייעוץ ראשוני להקמת העסק בהתאם לענף העסקי
הרלוונטי ומקשר אותו עם אנשי עסקים מתנדבים
בעלי ניסיון באותו תחום עסקי.

עלות השירות :ללא תשלום.
איש קשר :רן אפק
afekr@infoisrael.co.il
077-3301124
www.israelbusiness.org.il

