
















מקום מכל מהעסק מהבית מהמחשב
לך שנוח



מהנייד גם



להשתתף בקבוצות ללא מחסום גיאוגרפי
במספר בלתי מוגבל של מפגשים ללא חיוב נוסף

להיות חברים בקבוצה שנפגשת אונליין במערכת ריבוי וידאו כל שבוע 

 ולהציג את העסק שלהם ע"י שיתוף מסך 



עסקים ככה
את מציגים

במועדון עצמם
📣

שנתיים כבר

http://www.youtube.com/watch?v=2mvHErPE5mA


אפליקציית

15 קבוצות 
אונליין

מנהל
סגן

20 חברים

וואטסאפ 
קבוצתי

ם אלגורית
לחיבורים עסקיים

פרופיל 
עסקי

להיות 
ויראליים

יח"צאינסטגרםוובינרים רשימת 
תפוצה פייסבוק

לינקדאין

ערוץ 
יוטיוב

דף עסקי

עסקים 
כריזמטים

אינסטגרם

מנויים 
בלבד

מועדון עסקים 
אתרUpneti - עושים עסקים אונליין 



צחי טויטו - יועץ ובעל מוקד מכירות



גילי שרגא - שיווק דיגיטלי



Seewe Design סטודיו



עופר עמרם - צלם



ליבואניר קרן - נירו דיגיטל יועץ מנור מורי
וליצוא

ד עו אשורי בטי



שרון קוטא - שינוי תת מודע



אילן וינר - חוקר פרטי



יהודה יזרעאלי - יועץ כלכלי



אנאמה טל מילר - טיפול רגשי



איגור צ'אוסקי - בניית אתרים



כיף הכי
תודה לשמוע

🎯 מדויקת הפניה על
💰 שנסגרה עסקה ועל

http://www.youtube.com/watch?v=o90mI9_2J80


מאסטרמיינד קבוצת ראשון
💡





פרופיל עסקי -  תמונה, תיאור העסק, קישור לפייסבוק ללינקדאין  ולאתר.✓



פרופיל עסקי - תמונה, תיאור העסק, קישור ישיר לפייסבוק ללינקדאין ולאתר.✓
כישורים עסקיים -בחירה מתוך מאגר גדול.✓
תחומי עניין - בחירה מתוך מאגר גדול של אפיון בעל הפרופיל.✓
מיקום העסק.✓
השירותים / המוצרים שהעסק נותן + צירוף לינקים רלוונטים. ✓
מה היית רוצה לקבל - תיאור מפורט  לקבל מהקהילה.✓
חברים אישיים - בניית קבוצת שלך.✓
לשלוח הודעה - אפשרות לכל אחד.✓
המלצות - מאנשים  שנהנו מהשירות / מהמוצר.✓
   מנועי חיפוש: חיפוש אנשים שנמצאים באפליקציה דרך שם, לפי פילטר של כישורים, ✓

פילטר של חברים או פילטר של שיתופי פעולה
אלגוריתם ייחודי לחיבורים עסקיים ע"פ פרמטרים הכתובים בפרופיל העסקי.✓

 Upneti לסיכום: מה נותנת לכם אפליקציית



למי זה מתאים?

 לעסקים שעובדים מהבית ומרגישים
 לבד בלי עזרה ושהם צריכים בית חם

 ועוטף והכי חשוב:
סביבה עסקית דוחפת ומקדמת.



למי זה מתאים?

 אתם רוצים להגדיל את כמות
 ההמלצות עליכם בדרכים חדשות
 שרוב המתחרים שלכם עדיין לא

 מכירים.



למי זה מתאים?

 לבעלי עסקים אקטיביים שנמצאים
 בהתפתחות כל הזמן.

רעבים להצלחה!
 ושהם מבינים שכדי להצליח הם

 צריכים להיות ב-נ-ת-י-נ-ה!





https://meshulam.co.il/s/c92f
e5

Upneti - מנוי חצי שנתי למועדון



050-5770500


