
 "ציבור-קיימותספיד דייטינג קול קורא לאירוע "

 לפגוש לקוח חדש כל רבע שעה!

 

 מטרה: הנגשה והספקת מידע לקהל הרחב בתחום הבניה הירוקה, קיימות ובניינים בריאים

 

תפעוליים, מיזוג, בידוד, אקוסטיקה,  אם אתם מתכננים, יועצים מתחומי התאורה, חשמל, פסולת ומיחזור

משך כמה שעות Kוהייתם רוצים לפגוש  -נוף ופיתוח, עיצוב פנים, קבלנים, ספקי חומרים ומוצרים רלוונטיים

כל מבודדים  לאנשי מקצועמהרו להירשם. מספר המקומות מוגבל  -לקוח פוטנציאלי חדש כל רבע שעה

 תחום. 

 
כבר מכיר את עולם הבנייה הירוקה אך עדיין מתייחס לנושא כמשהו מורכב ומסובך  הקהל הרחב .א

 אשר לא ממש נוגע לו.

לנו,   ם, ו/או לפני שיפוץ ושיפור הבנייה. יחד עם זאת, רבים מתושבי העיר עדיין גרים במבנים ותיקי .ב

אנשי המקצוע והתכנון, יש האפשרות לסייע לאותם דיירים להשיג את רמת החיים אליה הם 

 שואפים ואף לשפר אותה ולהעניק להם כלים חדשים.

יכולה להוביל לתחילתו של שיתוף פעולה מול  -עצה מקצועית, יד מכוונת, ולפעמים עצה טובה .ג

נות, רצון טוב ומקצועיות הם ערכים בעלי חשיבות רבה למרבית הלקוחות. אין סיבה הלקוח. אמי

 שלא ירצו להשתמש בשירותים שלכם לאחר שיכירו אתכם באירוע כזה. 

 זהו לא כנס ולא תערוכה. אתם מגיעים לפגוש לקוחות פוטנציאליים.  .ד

  050-7643442 -פארהדס  מולההרשמה תיעשה טלפונית 

 מספר המקומות מוגבל ועל כן תינתן עדיפות לפי סדר ההרשמה. 

, אירוח ושיווק האירוע בחסות העיר מזמנכם )הביאו כרטיסי ביקור!( כשעתיים וחציכל מה שנדרש מכם הוא 

 מקימות האירוע:המארחת ו

 052-2217061אדר' היידי ארד 

 050-7643442הדס פאר 

 בהנדסת אנרגיההתוכנית לתואר שני מכללת אפקה, 

 בסיוע המועצה הישראלית לבניה ירוקה

 : הפורמט



"ספיד דייטינג" בין אנשי מקצוע, מתכננים וספקי פתרונות ובין הקהל הרחב. כל נציג מקבל שולחן. הציבור 

הרחב מגיע לקבל עצות ופתרונות בתורות. בכל רבע שעה יישמע הצליל שמסמן שתם הזמן והגיע הזמן 

 א. לקבל את הדייט הב

רשות מקומית תארח מספר אנשי מקצועי וספקים מתחומים שונים. הציבור יכול להגיע עם תכניות של 

הבית הפרטי שלו או העסק ועם שאלות ו/או בעיות שמטרידות אותו. אותו תושב יכול לבחור אם הוא פוגש 

ן )לא ניתן יהיה רק חלק מאנשי המקצוע או את כולם, אבל אינו יכול לגשת יותר מפעם אחת לכל שולח

 דק' לפגישת ייעוץ של שעה וחצי(.   15להאריך פגישת 

עיכוב של תושב בשולחן גורע מהזמן שיינתן לתושב הבא.  -הזמן בכל שולחן נמדד מהרגע שבו נשמע הצליל

 במקרה כזה מונע איש המקצוע את השירות שלו מלקוח אחר. 

 

 המקום:

קיימות, ואירוע שני יתקיים באשדוד. שני האירועים יתקיימו אירוע אחד יתקיים בתל אביב במסגרת חודש ה

 במהלך חודש מרץ )תאריכים סופים ייסגרו במהלך חודש ינואר(. 

 

 


