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הנשים התיישבו סביב שולחנות 
בוצע  הערב  ובפתיחת  עגולים 
סבב הכרויות בין היושבות בכל 
היועצת  של  בהנחייתה  שולחן 

העסקית דונה קרייזלר.

גרפיקאיות, מעצבות תכשיטים , סוכנות 
נסיעות  סוכנות  דין,  עורכות  נדל"ן, 
תחומים  ממגוון  עסקים  בעלות  ועוד 
וקידמו  יצרו קשרים  הציגו את עצמן 
פוטנציאלי  לקהל  שלהן  העסק  את 

נוסף.

החשבון  רואת  ההכרויות  סבב  לאחר 
אורלי ברקת העבירה הרצאה הרלוונטית 
לכל בעלת עסק , ונתנה טיפים חשובים 

לניהול נכון של עסק.

בסוף ההרצאה נתבקשו כל המשתתפות 
ישבו  ולהחליף את המקום שבו  לקום 
לשולחן אחר לטובת סבב הכרויות נוסף 
סביב השולחן ולהציג את עצמן בפני 

משתתפות נוספות.

דונה קרייזלר העבירה לאחר מכן הרצאה 
"ההתנגדויות"  את  המנתחת  מרתקת 
של  בתהליך  בהן  נתקלת  אחת  שכל 
הדרכים  ואת  שרות  נתינת  או  מכירה 

להתמודד עם "התנגדות" שכזו.

עורכת   , מאפרת  את  אם  משנה  לא 
דין או גרפיקאית אומרת דונה, יש לך 
מוצר / שרות שאת מנסה למכור וכל 
לקוחה שעומדת מולך מגיעה לרוב עם 
סוג כלשהו של התנגדות כגון: המחיר 
צריכה  לא  אני  גבוה, 

את המוצר/ שרות וכו

ולכל סיטואציה או סוג 
דרך  יש  התנגדות  של 
להתמודד  ניתן  שבה 
על  להתגבר  ולנסות 
ההתנגדות ובכך לגרום 

לעסקה מוצלחת.

"כל אחת יצאה מהארוע 
אומרת  כך  משהו"  עם 

בתחום  עסק  בעלת  המשתתפות  אחת 
הנדל"ן, בין אם זה קשר נוסף לפיתוח 
העסק או טיפים חשובים לקידום העסק, 
כולן היו כאן באווירה של קידום עסקים 

ויצירת קשרים עסקיים 

את הקינוחים לארוע תרמה ורד יצחק 
  ”Daniel Cuisine“ הקייטרינג  בעלת 

ועל הצילום היה ממונה דרור עינב

את הארוע סיכמה אורנה איילון נשיאת 
המשתתפים  לכל  הודתה  מת"י  ארגון 
למשתתפות  והבטיחה  הארוע  ומארגני 

ערבים נוספים שכאלה גם בעתיד

 

נשים בעסקים

ישראל שגיב

מסעדת גולן 
 

נפחתה מחדש!

13075 Victory Blvd., North Hollywood, CA 91606
818.763.5344

התחלנו עם סיני כשר!

OPEN!
עיצוב חדיש  צוות מקצועי  אוכל מדהים

New Design  Professional Staff  Amazing Cuisine

Golan Restaurant 

השקיעו  נשים  כמאה  בעברית!  עסקים  נשות  ערב  התקיים  עליה  בטמפל  האחרון  ראשון  ביום 
והגיעו לערב המיוחד שאורגן ע"י ה Israeli Leadership Council-ILC  ומת"י.


