
 אבני דרך  12
 !לעסק מצליח



  :תוכן המפגשים  
   :1מפגש 

 אבני דרך לבניית עסק   12

   :2מפגש 

  ודיגטלמפות תכנון לשיווק 



 :קצת על עצמי
 הגלגלים 3מאמנת רב תחומית במודל 

 ומלווה בעלי עסקים קטנים   מנטורית
 "בית עם מזל"יזמית ובעלת העסק 

 מאמנת מורים וצוותי חינוך והוראה
 מובילה ומנחה במכללה מכוונת דרך



 הכנה  : 1



 SWOTׁׂ))רעשי רקע/ הזדמנויות  /חולשות/  חוזקות? מי אני
 ?  ה לעשות/אני מוכןמה 

 ?עושה את מה שאני עושה בשביל מה אני 
 ? *מהם הערכים שלי

 :אישית



 עולם השקפות על המבוססים אידיאליים מידה אמות הם ערכים
 .נוספות וסוגיות אסתטיקה ,אמת ,מוסר ,צדק של לשאלות ביחס

 עיקרון הוא ערך .מסוימת בחברה וראוי נכון מה קובעים הערכים
  ולכל אדם לכל .אסור ומה מותר מה רע ומה טוב מה שקובע כללי

 .מאמין הוא שבהם ערכים יש חברה

 ערכים  



 סביבה



 :סביבה : סביבה
 בת הזוג /שיתוף בן

 הערכות כלכלית  
 הכנת סביבה תומכת

 סדר וארגון  



 טבלת אקסל
 יומן גוגל

 אפליקציות 
 תוכנות 

סיווג הוצאה אפר-18 מאי-18 יונ-18 יול-18 אוג-18 ספט-18 אוק-18 נוב-18 דצמ-18 ינו-19 פבר-19 מרץ-19 אפר-19 מאי-19
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 הדרךכיווני : 2



 :יעד -מטרה  -חזון 
 ? להגיעאתם שואפים שיא ההצלחה שאליו מהו  -לדמיין חזון 

 ?החזוןצריך להשיג כדי לממש את מה  -להציב מטרות 

 כמותיתספציפית הניתנת למדידה בתוצאה  -לקבוע יעדים 





 זיהוי נכסים: 3



  

 ? שיש לי הידעמהו 
 ?  שלי הניסיוןמה 

 ?  "רכשתי"ש הכישוריםמהם 
 ?לייש  קשריםאיפה ואילו 

 ?  שלי  - S.S.Sמהו ה

 :אישייםנכסים 



 ועכשיו לעסק: 4



 ? שלי העסקמה 
 ?  בנוי העסקאיך 
 ?  בוהערך הייחודי מה 
 ?שלי בעסק התפקידמה 

 :העסק שלי



 לקרוא את השטח: 5



 :סימני דרך 
 סגנון, מחירים, סקר שוק: מתחרים
 התאמה  , אפיון, מיקוד  :קהל יעד

 איכות, חשיבות, יעילות, הצגה:  מוצרים
 השקעה  , שפה, נראות, בידול: מותג ומיתוג

 שיטות , יעדים, התאמה, ערוצי השיווק: שיווק ומכירה



 תכנית עסקית  : 6



 בעסק המטרותלקביעת 
 לעסקהדרושים  והתזריםההון קביעת 

 ואסטרטגיים  טקטיים  מהלכיםרשימת מספקת 
 המושקעים בטווח הקצר והארוךהזמן והמשאבים תכנון 

 בכל הנוגע לעסקאובייקטיבי ונטול רגשות , ניתוח ריאלי

 :מפת הדרך =עסקית  תוכנית



 Walk the talkנוכחות : 7



 ת בעסק/כמה אני נוכח
 ה את עצמי/איך אני מציג

 ובמכירותשיווק 
 העסק בכל מקום  = אני 

 :נוכחות



 מעגל הקסמים : 8



 התמדה
 אמונה  

 דיוק
 יצירתיות  

 אותנטיות  

 :מילות הקסם



 השקעה  : 9



 בעצמי
 התחדשות 

 למידה מתמדת
 נראות עסקית

 ופנסיהביטוחים 

 :השקעה



 שיתופי פעולה  : 10



WIN WIN 
 פרגון 
 אמת

 הנאה והנעה
 קלות ופשטות

 חדשנות
 רווחים

 

 :שיתופי פעולה



 עוגנים: 11



 סדר יום וארגון 
 מקום אהוב

 עשייה/ תחביב 
 משפחה/ בת זוג /בן/ חבר

 הכנסה/ ביטוחים / כלכלי

 :עוגנים



 גבולות ובקרה: 12



 שעות עבודה ברורים  
 שקיפות ובהירות  

 הוצאות  / הכנסות 
 לעבוד נקי  

 :גבולות ובקרה



 והכי חשוב 

 להגשים את הייעוד  
 מהעסק ולהנות



 : למפגש הבא
 חזון  

   swot +sssמודל 
 ?מי אני, ערכים

 בסיס לתוכנית עסקית 
 סימני דרך  

 גבולות ובקרה 
 עוגנים 

 





 תודה
 ונתראה

 במפגש הבא 
 בית עם מזל @

 מזל סלומון מאמנת רב תחומית@
0524256060  


