יעוץ עסקי
הנחות
לרכישת
מוצרים

על הקופון*
קופון הנחה מטעם איגוד
יוצרים סביבה
אנחנו בעמותה מנסים להקל
ולסייע במה שניתן.

בכדי לעצב ולייצר את צריכה
חומרים וציוד.
ארגנו לך ממגוון חנויות
הטבות משמעותיות
חנויות ומכירת ציוד
אמנותי

אספנו לך בזה מידע והטבות
מיוחדות שיסייעו לך בעשיה

קורסים מקצועיים
וידע אמנותי

2

האמנותית.
פירוט

על

ההטבות

ופרטים

מצורף בטבלה

*ההטבות מיועדות לחברות
איגוד יוצרים סביבה בלבד.

לבחירת המיקום העדיף עליך
בחרי מהטבלה

בכדי להתקדם בוודאי
צריכה יעוץ ולווי
מבחר יועצות
עסקיות ומלוות
בהנחות משמעותיות
לך היוצרת

1

שירותים
חשובים

4

יעוץ עורך דין זכויות יוצרים
וחוזי עבודה
לווי ביטוח תיק ביטוח
עבודות ופעילות

יעוץ שיווק
ומיתוג
בכדי למכור צריך לפרסם ולשווק

3

אנחנו פה לעזרתך!

אם את מכירה שירות שחשוב
לך פשוט ספרי לנו על זה
ואנו נירתם לייצר לך הנחה!

שירותי תרגום -שירותי תרגום

יועצות ומלוות

לשפות שונות

בתחום החשוב

לווי

רואה

חשבון

-

שירותי

פיננסים וחשבונאות

www.ysviva.org

את יכולה
לבקש.

בהנחה רצינית לך
היוצרת החרדית

www.ysviva.org

.1יעוץ ולווי עסקי
לאמניות

העסק

לווי עסקי  ,פגישות
אסטרטגיה ,שווק
ומכירות

אתי קצבורג

ייעוץ עיסקי והכוונה
לאומניות ובעלות
עסקים( -רשימות
תפוצה וקידום
דיגיטל)

בול עץ ,בבעלות הילה
אלשיך

יעוץ ולווי יוזמות
והגשות לתכניות
ומענקים

מיכל רוזנר

יעוץ הוצאה לאור
וחשיבה מעבר
לקופסא למאיירות
ולא רק

מירי קניג -בת מלך

יעוץ-ליווי-אימון
עסקי .בניית מערך
מוצר ,שיווק,
מכירות .אסטרטגיה
וניהול נכון.

גילי הופט  -יועצת
ומלווה עסקית

יעוץ ולווי סחר
באמנות (סוכנים,
גלריות וקהל יעד)

עטי ברקלי

פרטי הטבה

 100ש"ח מתנה לפגישה בודדת

פגישה טלפונית ראשונית -חצי שעה בחינם -עם
הרבה ערך!

פגישת זום או טלפון ב 50-ש"ח בלבד

פגישה טלפונית ב 50-ש"ח בלבד

 400ש"ח מתנה לשיחת יעוץ או לליווי קבוצתי.

 250ש"ח בלבד .ייעוץ של שעה וחצי הכולל
הטרמה והכנה ,מפגש טלפוני או זום ובונוס של
פגישה נוספת של רבע שעה ללא תשלום נוסף
למימוש עד חודש מאז הפגישה.

פרטי העסק

0503121055
Eti.katzborg@gmail.com

055-9191-455
hila6033@gmail.com

053-3168000
michalrozner@gmail.com

29303054@bezeqint.net

052-7362062
Gili.houpt56@gmail.com

0527155861
ettybarclay@gmail.com

.2הנחות ברכישת
חומרים וציוד אמנות

העסק

פרטי הטבה

פרטי העסק

הנחה בציוד אמנות

מרקם

 % 10למציגי כרטיס יוצרים סביבה

אמרי ברוך ( 1בחניון) בני ברק 03-5796908

הנחה בציוד וחומרי
אמנות

ארטא ירושלים ותל
אביב

 % 15הנחה לרכישת מוצרי ארטא
יש להציג קובץ קופון ארטא

סניפים :תל אביב וירושלים

הנחה בציוד וחומרי
אמנות

אשת חיל  -מתחם
האומנים

 % 10למציגי כרטיס יוצרים סביבה

כתובת ר"ע  63בני ברק 6168364@gmail.com

מיסגור תמונות,
סריקה מקצועית,
הדפסות איכותיות על
קנבס ,נייר אומנים
וזכוכית.

גלרית הידור

15%הנחה על כל שירותי הגרפיקה וההדפסה

קורסים וסדנאות
באומנות עכשווית

רוחמה שטרן יצירת
מופת

 5%הנחה בחודש הראשון

0527618538
03-6169298 mofet@neto.net.il

הכנת אומנות לביצוע
בתעשיה

שושנה דרור-גרפיקה
אמנותית ויודאיקה

בין  10%- 25%הנחה (לפי כמות העבודה)

ssdror@gmail.com 0533142341 08-9790774

מחשבים ,מדפסות
וציוד נלווה מכירה
תיקון ושדרוג
מעבדה מקצועית
במקום

גלריה 02-995515
וואצאפ 052-5859400
hidur.store@gmail.com
קניון שער העיר | שדרות יגאל אלון  | 6בית שמש

סל דיו

)בדיקת מחשב חינם (בשווי  150ש"ח

02-8000801
S8000801@GMAIL.COM

 .3יעוץ שיווק ומיתוג.

העסק

פרטי הטבה

הפקות וידיאו
לעסקים הכוללים
סרטי תדמית
ופרסומת

מוגזם -הבית
להפקות וידיאו
מוגזמות

 10אחוז הנחה למי שפונה דרך הקטלוג

וידאו אסטרטגי
בגישה אומנותית

סגל מדיה

הטבה לאמניות באיגוד יוצרים סביבה 7 :אחוז

מעטפת אסטרטגית
למיתוג עסקים

חנה גינזבורג

פגישה אסטרטגית בשווי  500ש"ח במתנה

עוזרת לעסקים לגדול
ולשווק בביטחון ע"י
חומרי שיווק
שמעוצבים מדויק,
מקצועי ונכון עבורם

מוריה שפרינגר |
עיצוב פרסומי עם
נוכחות

 15%הנחה בבניית אתר תדמיתי או קטלוג בכל
פורמט

050-4102737 02-5860645
:winner.studio123@gmail.comאתר

עיצוב ,פרסום,
הפקות דפוס -ועוד
דברים טובים בתחום

ברכי גוזי

 15%הנחה (על העבודה שהאומנית צריכה)

: br0504166884@gmail.comמייל | 0504166884
: https://www.behance.net/br050416684אתר |

כתיבה של ברושורים,
פרסומות ,תוכן נלווה
לאומנות חזותית -
שירה ופרוזה

צפורה סולוביציק -
מוטעם ,הפקות תוכן

 10אחוז ממחיר מחירון

פרטי העסק

MOOOGZAM@GMAIL.COM
0583232172

טל/ווצאפ0527609909 :
טלפון משרד04-6707171 :
מיילsegalpro1@gmail.com :
אתרsegal-pro.co.il:

Office.hanaginzburg@gmail.com
054-840.940.8

olo0548517738@gmail.com 0548517738

.4שירותים חשובים

העסק

פרטי הטבה

פרטי העסק

ליווי אישי בפגישות
יעוץ פרטניות וגם
קורסים כדי להשיג
איזון בין הבית
לעבודה תוך כדי
קידום העסק ,הגדלת
מכירות ושיווק
יצירתי.

יעל זלץ ,הבית -
העסק הנבחר

מן הפגישה והלאה  -יחד עם פגישת יעוץ תקבלי
קורס דיגיטלי "התמודדות עם דחיינות" במתנה.

yaelzals2@gmail.com
0527634791

לווי ויעוץ עו"ד זכויות
יוצרים

נורית אשר פלג
מתמחה במשפט
האמנות

שיחת לווי ויעוץ בהנחה משמעותית

nuritasher@gmail.com

לווי ויעוץ חשבונאות
ופיננסים

דסי ווגל רו"ח

 10אחוז הנחה

dvogel100@gmail.com

ביטוחי בריאות,חיים,
קרנות השתלמות,
קרנות פנסיה

לילך קופר פיננסים
וביטוח.

 10אחוז הנחה נוספים לשלוש שנים בביטוחי
בריאות וריסק למי שפונה דרך הקטלוג.

054-7833522 lilach@bason-ins.co.il

שירותי תרגום
לאנגלית כולל עזרה
בניסוח של תיקי
עבודות ,קורות חיים,
בקשות למלגה

פרסום בדיגיטל

chayita7@gmail.com (02) 5806210/5725946

קרול פינסקי
תרגומים אומנותיים

הטבה של  20%לאומניות באיגוד יוצרים סביבה

לקראת | קופון במייל

 15%הנחה לחבילת פרסום

0527606352
likrat44@gmail.com

שירותים נוספים

העסק

פרטי הטבה

פרטי העסק

אימון אישי
והשתלמות לאומניות

אסנת לב איור וציור
אקדמי

עזרה בסיום יצירה ,סדנת קידום ליוצרת,טיפים
ואמון משולב.

osnart@gmail.com
050-4117930

סטודיו רימון

אבישג שמעוני כהן

 100ש"ח לשעת שכירות חלל סטודיו לסדנאות
וקורסים לחברות האיגוד על כל שעתיים
שעה מתנה

חכמי יוסף  43מורדות בית וגן ירושלים
050-6373831
Studio.rimon.art@gmail.com

