
 גודין' סת/ לבלוט כדי להצליח  –פרה סגולה 
 מסתובבות להן באחו    (מוצרים ושירותים" )פרות"אלפי 

 ...כשכולן דומות ולא ניתן להבחין ביניהן( השוק הצרכני)
 מפתיעות סגולות איך הופכים את המוצרים שלכם לפרות 

 ?ויוצאות דופן אשר זוכות לתשומת ליבם של הצרכנים

GodinSeth  ,אחד מהיועצים המבוקשים בעולם השיווק 
 .בספר יצירתי הכולל עשרות דוגמאות וטיפים להצלחה

 Purple Cow and Otaku - GodinSeth  (3:50):  וידאו
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 ,עמיתים יקרים

 כלים ורעיונות בתחומי הניהול   5בו מוגשים לכם מדי שבועיים , 5X5מגזין אנו שמחים להגיש לכם גיליון נוסף של 

 .ומותאמים לקריאה וצפייה מהירה בכל אחד מהקישורים מטה, אשר נאספו ממיטב אתרי הניהול בארץ ובעולם

 ,קריאה מהנה ומועילה                           

 עידן בכור                                                                            
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 ?מה עושים... דקות לשכנע את המשקיעים שלך 2יש לך בדיוק 
הוא כינוי לנאום קצר בו עליך לשכנע  ( The Elevator Pitch" )נאום המעלית"

,  כי הרעיון שלך הינו אטרקטיבי..( ספק, לקוח, שותף, משקיע)את השומע 
 .כאן –סרטון הסבר קצר ומשעשע  . עבורוערך גבוה במיוחד ובעל ישים 

 .וכאן כאן, כאן, כאן -שזכו בתחרויות " מעלית"דוגמאות לנאומי 

 ?מדוע ילדי הגן מצליחים יותר ממנהלי חברות: אתגר המרשמלו
הינו תרגיל משעשע בו נדרשת קבוצה לתכנן ולהקים " אתגר המרשמלו"

הניסיון מלמד כי  , למרבית ההפתעה. מגדל הבנוי מספגטי ובראשו מרשמלו
 ...קבוצות ילדים מגיעות להישגים טובים יותר מאלה של מנהלים מנוסים

 ?ומה נוכל ללמוד מזה על הדרך בה אנו מנהלים צוותים, מדוע זה קורה
 .אנגלית, דקות TED ,7:20בכנס   WujecTomהרצאה מרתקת של  

 כמקור לחשיבה יצירתית  " התאמה לסביבה"
 מחפש דרכים יצירתיות " עיצוב בהתאמה לסביבה"עקרון 

 .בהן ניתן להפוך את סביבת הפעולה לחלק מהמוצר עצמו
 אשר תמונות של אמנות רחוב  28מביא  BoredPanda אתר 

 .ואת הערך הייחודי אותו הוא יוצר העקרוןממחישות את 
 .כאן -רשימה על התאמה לסביבה בקמפיינים שיווקיים + 

 להכיר טוב יותר את עצמך ואת הסובבים אותך: אניאגרם
שלכל אחד מהם " טיפוסים" 9אניאגרם הינה גישה טיפולוגית המבוססת על 

 .מאפייני אישיות ומוטיבציות המעצבות את דרך פעולתו ויחסיו עם סביבתו
מסייע הן לתהליכי צמיחה והתפתחות אישית והן   האניאגרםהשימוש בכלי 

 .ליצירת תקשורת אפקטיבית ומעצימה בצוותי ניהול של חברות וארגונים
  .הכולל שאלון אבחון עצמי ושפע מידע נוסף המרכז הישראלי לאניאגרםאתר 

 .אנגלית, דקות EnneagramA Brief Introduction to the  - 6:30: וידאו+ 

 :וידאו

 נאום המעלית

 :רב מכר

 פרה סגולה

 :טיפוסי אישיות

 אניאגרם

 עיצוב

 התאמה לסביבה

 :וידאו

 יצירתיות בצוות 
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