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המעסיק כמוצר מדף
קורס למנהלי שיווק, שיציג בפניכם פרקטיקות מעשיות 

שהופכות "מיתוג מעסיק" ליתרון שיווקי ותחרותי

מיתוג מעסיק הינה גישה חדשנית לניהול המוניטין של מקום העבודה, על מנת 

למשוך ולשמר עובדים איכותיים לאורך זמן. בקורס ייבחנו כל היבטי התהליך, החל 

מהגדרת המטרות והקהלים ורתימת השותפים, תלמדו כיצד לבצע מחקר שוק 

וקהלי יעד ולערוך אבחון מבוסס שולחנות עגולים וראיונות עומק, תצרו אסטרטגיית 

מסר, תכתבו בריף שיווקי למיתוג המעסיק ותגבשו תוכנית עבודה להטמעה במעגל 

חיי העובד, לצד הגדרת יעדים ואמצעי מדידה.

מטרות הקורס: 

לערוך היכרות לאנשי שיווק עם העולם החדש והמתפתח של מיתוג מעסיק  

להעניק כלים בתחום מותג מעסיק בארגון  

להקנות את הידע שיאפשר למנהלי ומנהלות שיווק להוביל את מאמצי מיתוג המעסיק בארגון  

4 מפגשים ZOOM + פנים אל פנים, החל מה-14.12.2021

ניהול אקדמי: רז מצנע 

יועץ לעשרות ארגונים ולחברות מובילות בתחום בניית מיתוג מעסיק. 

קהל יעד: מנהלי ומנהלות שיווק בחברות וארגונים, שמעוניינים לקדם את מותג המעסיק או לעשות 

הסבה לניהול מותג מעסיק, ולקבל כלים מעשיים שיאפשרו לממש את הידע החדש בחברה ובארגון.

bravo@bravo-israel.com לפרטים והרשמה: טל' 09.9559590, אביגיל 055.5645131, מייל
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מפגש 1

14/12/2021, 15:00-17:30, "תאו" הרצליה פיתוח

מבוא למיתוג מעסיק 

מה זה מיתוג מעסיק?  •

איך מתניעים את התהליך?  •

מיקוד בקהלי יעד וקביעות מטרות  •

מציאת שותפים ובעלי עניין, וביצוע מחקר  •

מתחרים ושוק  

מפגש 3

ZOOM ,15:00-17:00 28/12/2021, בין

 יצירת קיט מיתוג קריאטיבי   

איך להכין בריף שיווקי למהלך של מיתוג מעסיק  •

איזה אלמנטים חשוב לתכנן לצורך הצלחת המהלך  •

איך תצליחו "לנגוע" במעגל חיי העובד  •

מפגש 2

ZOOM ,15:00-17:00 21/12/2021, בין

)EVP( גיבוש הצעת ערך לעובד 

איך מנהלים אבחון לקראת גיבוש האסטרטגיה?  •

את מי ומה שואלים בתהליך איפיון האסטרטגיה?  •

כיצד לארגן את המידע באופן שמקדם את בניית  •

אסטרטגיית המסר?  

כללים לגיבוש אסטרטגיית מיתוג מעסיק  •

מפגש 4

ZOOM ,15:00-17:00 4/1/2022, בין

 תוכנית עבודה, תקציב וניהול מותג מעסיק

תיעדוף פרויקטים אפשריים ובניית תשתיות  •

חישוב עלויות, ניהול תקציב ותוכנית עבודה  •

מי אחראי על מותג המעסיק? כיצד משאבי אנוש  •

ושיווק עובדים ביחד  

דילמות בניהול מותג מעסיק  •

מחיר למשתתף : 2,900 ₪ + מע"מ.

* ביטול השתתפות וקבלת החזר כספי מלא יתאפשר לכל המאוחר עד 14 ימי עסקים לפני מועד הפתיחה, ובלבד שתישלח על כך 

bravo@bravo-israel.com הודעה בכתב לדוא"ל

שם חברה*תפקיד*שם מלא*

אימייל למשלוח חשבונית*אימייל משתתף* נייד*

אימייל הנהלת חשבונות*חשבונית על שם* ח.פ./ע.מ.*

ת.ז בעל הכרטיס שלוש ספרות בגב הכרטיסשם בעל הכרטיס

/תוקף הכרטיסמספר כרטיס אשראי


