מאי 2017

חדשות ועדכונים...
בחודש הקרוב ייפתח לראשונה באוניברסיטה חלל יזמות חדשני .החלל ממוקם בפארק דהן בסמוך לבניין
הנדסה .אנחנו מזמינים סטודנטים ויזמים שמעוניינים לעבוד על המיזם שלהם ליצור קשר .אנחנו נשמח לספק
חלל עבודה ,חדר ישיבות ,כיתות לימוד וכמו כן לחבר יזמים עם מנטורים ומשקיעים פוטנציאלים.

עזרו לנו לבחור שם לחלל היזמות!
הציעו לנו שם מתאים לחלל היזמות והחדשנות של בר אילן
ואולי תזכו להעניק את השם למבנה החדש!
שלחו אלינו את הרעיונות שלכם ilannovation.mba@biu.ac.il

יזמים? רוצים לעבוד בחלל היזמות?
הירשמו כאן!

SAVE THE DATE  22.5.17

 20:00בקפה גרג
יזם על הפאב עם חמי פרס!
 ILANOVATIONמועדון היזמות של ביה"ס למנהל עסקים בשיתוף אגודת הסטודנטים מזמין אותכם
לדרינק והיכרות עם היזמים והאנשים שעושים את אומת הסטארטאפ.
הפעם אנחנו מתכבדים ומתרגשים לארח את מר חמי פרס ,מבכירי תעשיית ההון סיכון בישראל .ושותף
מייסד ומנכ"ל בקרן הון סיכון "פיטנגו" .בואו ללמוד ולקבל השראה מהרצאתו של אחד מבכירי תעשיית היזמות
הישראלית.
בירה ונשנושים 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

מציאות מדומה  העתיד כבר כאן!
 14.6.17מיקום ושעה יפורסמו בקרוב
 ILANOVATIONבשיתוף עם קהילת היזמות של פתח תקווה ) (THE NESTמזמינים אתכם לאירוע חד
פעמי בנושא מציאות מדומה ורבודה .בואו ללמוד על הטכנולוגיה שמשנה את העולם מפי רותם בשי שדיבר על
הנושא באירוע  TEDXהאחרון ונבחר לאחד מ 30המשפיעים מתחת לגיל  30של מגזין  ,FORBESאביב
הוד ,מנהל הפיתוח העסקי של חברת  ,Byondייתן לכם לחוות ולהתנסות בטכנולוגיות של מציאות רבודה
ומדומה וליאור רומנובסקי מ SPARTANSשיגיע להדגים את הסטארטאפ שלו שעוסק בנושא.
הרשמה לאירוע

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 אותכם צעד צעד
להצלחה!

לפרטים נוספים והצטרפות

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