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מועדון היזמות בשיתוף אגודת הסטודנטים
מזמין אותכם לדרינק והיכרות עם היזמים
והאנשים שעושים את אומת הסטארטאפ.
באירוע הראשון נארח את בת שבע משה 
מנכ"ל עמותת יוניסטרים המובילה לשינוי
חברתי באמצעות מתן הזדמנות לבני נוער
וצעירים להקים חברות סטארט אפ ולהשתלבות
בעולם העסקים .העמותה זכתה בפרס האו"ם
לארגון השני המשפיע בעולם בתחום החדשנות
ובפרס הנשיא למתנדב .בואו לשמוע על המסע
המרתק של בת שבע ועל החיבור בין עולם
היזמות והעסקים לשינוי חברתי !
בירה ראשונה עלינו ל 50הנרשמים
הראשונים!
הרשמה לאירוע ולקבלת משקה ראשון בחינם

יזמים? חולמים על סטארטאפ
משלכם? מתעניינים בתחום
היזמות?
הצטרפו למועדון היזמות ILANOVATIONוקחו
חלק בסצינת היזמות הישראלית .המועדון מציע
אירועים כמו מפגשים עם יזמים ,האקתונים,
אירועי נטוורקינג ,סדנאות ועוד .המועדון משמש
כחממה ליזמים ומתעניינים בתחום ומספק
שירותים כמו מנטורינג ,ייעוץ וחלל עבודה.

הצטרפו למועדון היזמות

מפגש ראשי ערים בבית הספר למנהל עסקים
בשבוע שעבר אירחנו בבית הספר למנהל עסקים ראשי ערים ונציגים מ 6ערים שכנות לאוניברסיטה .במפגש
הציגו ראשי הערים את החזון שלהם לעיר חכמה ואת פעילותם בנושא ,אנחנו הצגנו מחקרים שנערכים
באוניברסיטה בתחום זה ,לאחר מכן נסענו לבקר בהאב היזמות החדשני שצפוי להיפתח באוניברסיטה ושם
שוחחנו על שיתופי פעולה עתידיים בין הערים לאוניברסיטה.
באירוע השתתפו ראשי הערים של ר"ג ,פ"ת ,גבעתיים ,בני ברק וקריית אונו ונציגים מעיריית גבעת שמואל.
בית הספר למנהל עסקים גאה להוביל בחדשנות ויזמות ולחבר בין האקדמיה ותושבי מטרופולין בראילן.

קורס מסחר בEBAY
תמיד רצית לדעת איך עושים כסף
באינטרנט?
זירת המסחר באיביי מעניינת אותך?
בוא ללמוד מהטובים ביותר בתחום וצא
לעצמאות כלכלית!
מועדון היזמות מציג  קורס למסחר
באיביי.
הקורס פרונטלי ובליווי מלא של מרצים
וצוות המקצועי המעניק
יחס אישי שלוקח אתכם צעד צעד אל עבר
ההצלחה שלכם!

לפרטים נוספים והצטרפות

הטבה בלעדית לחברים שלנו!  30%הנחה ל TAU INNOVATIONאירוע היזמות הגדול בישראל !
להרשמה Tau innovation 2017 :קוד להנחהTAUICILAN17 :

הישארו מעודכנים!
רוצים לדעת עוד על יזמות בבר אילן?
רוצים להכיר את חברי המועדון?
יש לכם רעיונות חדשים בשבילנו?
ליחצו כאן כדי להיות חברים שלנו בפייסבוק!
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