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  , שלום רב, מכובדי הרוטריונים

מעגל מחוץ לנמצאים כעת פרשו או ש ,05שעברו את גיל חברי רוטרי לזו מיועדת פניה 

 ליווי וחניכה לארגונים ,סיוע, ייעוץהשתלב בפתוח אפשרויות לומעוניינים ל המלא העבודה

  .מיזם מקצועי חדשבמסגרת , בארץ ובעולםועסקים 

-        wise.expert-www.b  ת מיזם                    א הכירו

B-Wise 05נסיון וקשרים של בני , היא רשת עולמית המחברת בין המאגר העשיר של ידע +

 .ולקוחות שונים בארץ ובעולםארגונים , ממשל גורמי, עסקיםלבין 

 B-Wiseהיא פרי שיתוף פעולה בין   ,כנס הארצי האחרון ברחובותבשהוצגה , הצעה זו

 . 0945ישראל אזור  רוטריל

יסיון מקצועי רבות בתחומים בעלי שנות נ, +05וגם + 05+/05הצעירים בני מיועדת לכם היא 

להיות משולבים במעגל העשיה ויכולים המעוניינים  -ותחומי מחקר , טכנולוגיים, עסקיים

הידע והנסיון . יכולותיכם והקשרים שצברתם, לתרום רבות בתחומי הפעילות החזקים שלכם

  .תברמה האישי תכםשלכם יכולים להביא תועלת הן למשק והן להכנס

, Bise-Wאנו שמחים להשיק את שיתוף הפעולה הארצי בין ארגון הרוטרי לבין  -בתוך כך 

 .הרישום במערכת כםו גם נפתחה קבוצת רישום מיוחדת עבורובמסגרת

 :מאגר ייחודי של שיתופי פעולה

בקהילת  חברההיא ו, מהשורה הראשונה BOARDוחברי צוות מייסד חברו   B-Wiseל 

נוספים עסקיים וגופי ממשל ארגונים , החדשנות והפריון התעשייתי שמוביל מכון נאמן בטכניון

 .מכישוריכם באמצעות המערכתהמעוניינים ליהנות 

 :דיסקרטיות מלאה –הרשמה קלה 

להמשיך לתרום , באם אתם מעוניינים בהמשך עיסוק חלקי בתחומי המומחיות והניסיון שלכם

  - על כך  ולקבל תשלום, צמיחהול עסקים הזקוקים לתמיכהלעזור ל, ולהשתלב בחיי העבודה

באתר  הירשמו. B-Wiseהמומחים של הרוטרי הרשומים ב למאגר  אתם מוזמנים להצטרף

wise.expert-www.b ,(בתהליך ההרשמה נא ציינו במקום המיועד לכך, Wise Groups-B 

 (.ואת האשכול המתאים למועדון שלכם,  ROTARY תאת קבוצ

החברה מתחייבת לשמור את פרטיכם  כאשר, קלה וידידותית, חופשית מתשלוםההרשמה 

לפני בדיקה מוקדמת גורם לא להפיצם לגורמים מסחריים ולא להעבירם לשום , בדיסקרטיות

 .ולאחר שאישרתם את העברת המידע לגורם הספציפי בו מדובר איתכם

תציע הזדמנות ייחודית לחברות וארגונים בכל התחומים להיעזר B-Wise , עם הרשמתכם

, ליעוץ, לביצוע, לתכנון, לליווי חברות כמנטורים, בנסיונכם לפתיחת דלתות על בסיס עיסקי

, בעלויות סבירות, לליווי ולהדרכה בארגונים ובפרויקטים בתחומים שונים, ליצירת קשרים

 .  באמצעות הרשת ובמודל חדשני
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היא תפתח בפני חברי הרוטרי הזדמנויות נוספות להשפיע ולתרום  -בראש ובראשונה 

תמורה , בצד קבלת תמורה נוספת עבור זמנם ,ביבה העסקית ולכלכלת מדינת ישראללס

 .יות אותן הרוטרי מקדםתלמטרות חבר לבחור לקבל או לתרום יכולים אתםאותה 

כולל אלה , המערכת תתמוך גם באיתור והתאמת מתנדבים לפרוייקטים חברתיים שונים

 .י מועדוני הרוטרי השונים"שיפורסמו ע

מהרווחים למיזם שייגזרו מפעולת הרוטריונים באמצעותו יועברו  05%סוכם כי  –בנוסף 

 .לרוטרי לתמיכה במטרותיו למען החברה והקהילה

בין  יכולת לאיתור קישור הדדייתמוך גם בהרישום במערכת , מעבר להזדמנות העשייה

 .םעל בסיס הרקע והנסיון המקצועי שלה( ובהמשך בעולם)חברי רוטרי שונים בארץ 

 היטב המשתלבת, חברתית משליחות המונעת עסקית יוזמה היא B-Wise  בעינינו - לבסוף

 .  ומטרותיו הרוטרי ברוח

 .ירשמו במערכתשכמה שיותר חברים לנשמח , על רקע האמור לעיל

 

 ,בברכה

 0500/00גבי אורן   האזור נגיד –רוטרי                      B-Wise - גינוסר זהר, ברזילי נעמי

 /0500/0 פסלר דני נ"נג                                                                                

 04//050 בנדט אלון מ"נג                                                                                

 


