 .1מהו מועדון העסקים הישראלי?
מועדון חברים של הקהילה הישראלית בלונדון ,אשר מטרתו היא יצירת רשת חברתית ,מקצועית ועסקית .המועדון
פועל מזה  20שנה ומתמקד באירועי נטורקינג ,הרצאות ,יצירת תשתית לקשרים עסקיים וחשיפה להזדמנויות
תעסוקתיות.
 .2איך נרשמים לחברות מועדון?
מלאו פרטים בקישור הזה ,אנו נחזור אליכם בהקדם.
 .3עלות החברות במועדון?
מבוגר 230 :פאונד 180 ,לבן/ת זוג .צעיר 120 :פאונד 80 ,עבור בן/ת זוג צעיר .סטודנט ובן/ת זוג 80 :פאונד.
חבילה  500פאונד .עלות לאורח לאירוע חד פעמי 50 :פאונד .הרשמה באמצע השנה הינה בעלות מופחתת.

 .4למה כדאי לי להיות חבר מועדון?
קצת ישראליות בלונדון הקרירה טובה לכל ישראלי שקצת מתגעגע .מעבר לזה ,זוהי הזדמנות לפגוש אנשים
איכותיים ,ליצור קשרים עסקיים ,לפתוח הזדמנויות תעסוקתיות ,להנות מהרצאות מרתקות וללמוד מאחרים על
הניסיון העסקי והחברתי בממלכה באופן כללי .כל זאת תוך שמירת הזיקה לישראל ובניית קשר חזק עם
השגרירות הישראלית בבריטניה.
חברות במועדון מקנה כניסה חינם לכל האירועים )לאורח העלות היא  50פאונד לאירוע(; אפשרות הזמנת חברים
ומשפחה במחיר מופחת; חשיפה למאגר הדיירקטורי )מאגר מידע מקצועי של חברי המועדון בשלל תחומים(;
כרטיס הטבות מיוחד; פרסום בניוזלטר של אירועים אותם החברים מארגנים; הכרות אישית עם חברי מועדון
בתחומים ספציפים ודברים נוספים בפיתוח.
 .5האם אתם עוזרים במציאת עבודה?
כן ,בהחלט עושים את הקישורים הנדרשים ,בעיקר באירועים בין חברי המועדון.
 .6אם יש לי שאלה על חברותי במועדון למי עלי לפנות?
אנא צור קשר עם איה או אחד מחברי ההנהלה ,או לחילופין מלא טופס ואנו נחזור אלייך.
 .7היכן מתקיימים ארועי המועדון?
מיקום האירועים משתנה לפי צרכי כל אירוע .מתוך שיקולי ביטחון ,מידע על המיקום לא מתפרסם באופן רחב אלא
נשלח אישית לנרשמים לאירוע.
 .8היכן ניתן למצוא מידע על אירועי המועדון/מהם האירועים הבאים?(.
באתר המועדון ,ובקבוצת הפייסבוק של המועדון.
 .9האם קיימת אבטחה לארועי המועדון?
כן.
 .10האם רק תושבי לונדון יכולים להירשם?

ממש לא ,אין הגבלה.
 .11האם אוכל לפרסם את שירותיי לחברי המועדון?
כן ,כל חבר מועדון רשאי לפרסם את שירותיו בדיירקטורי ,ואף לשלוח לנו קובץ תמונה/הזמנה לפרסום בניוזלטר
של אירועים אחרים בקהילה .לא נפרסם נקודתית עסקים אלא אם כן הם נותני חסות.
.
 .12מי הם חברי המועדון?
חברי המועדון מורכבים מישראלים וותיקים לצד ישראלים שזה עתה הגיעו ללונדון ,מעיסוקים שונים ומגוונים
ובגילאים שונים.
 .13האם חברי ההנהלה מקבלים כסף?
לא ,חברי ההנהלה פועלים בהתנדבות מלאה.
 .14כיצד ניתן להתנדב/לתרום למועדון?
אנא פנו ליו"ר ליאורה או לאחד מחברי ההנהלה.
 .15מדוע האירועים יקרים?
כל ההכנסות מיועדות לכיסוי האירועים .חשוב לנו לשמור על איכות בסטנדרט גבוה  -החל מהמקום והכיבוד ,דרך
התוכן ועד האווירה המקצועית .החזון שלנו הוא יצירת מועדון חברים ובניית קהילה ישראלית חיה ושוקקת ,ולכן
אנחנו מעודדים לעשות חברות ולא רק הגעה לאירועים באופן ספורדי.
 .16מהו הדיירקטורי?
מאגר מידע מקצועי של חברי המועדון ושירותיהם בלונדון.
 .17כיצד מצטרפים לדיירקטורי?
הדיירקטורי מיועד לחברי מועדון בלבד .חברים המעוניינים להיות חלק ממאגר מידע מקצועי איכותי מתבקשים
למלא טופס הסכמה.
 .18האם חברות מקנה כניסה חופשית לכל האירועים?
כן והרבה פעמים הנחות לאירועים אחרים בקהילה.
 .19מדוע צריך להירשם לכל אירוע אם אני כבר חבר\ה?
חובה להרשם לאירועים שנוכל להתארגן כראוי .בכול האירועים יש כיבוד משמעותי ,אותו אנו מזמינים לפי מספר
הנוכחים כמו כן יש עלויות למלון בהתאם לגודל האולם ולכמות האנשים .אנו נערכים עבור כל אירוע בנפרד וללא
הרשמה מראש לא תותר כניסה.
 .20האם אני ,חבר/ה או בן/ת-משפחה יכולים להרצות עבור המועדון?
אנא פנה לחבר הנהלה.
 .21האם ניתן להגיע לאירוע באופן חד פעמי ללא עלות להתרשמות?
כן ,תמורת עלות של  50פאונד.

 .22אם ניתן להביא לאירוע בן/ת משפחה או חבר/ה?
כן .עבור חברי מועדון בעלות בן זוג של  20פאונד.
 .23איך ניתן לקבל מכם אימיילים/ניוזלטר?
אנא שלח אלינו שוב את פרטייך בקישור זה ובדוק בתיבת הספאם.

