
ארגונים ברחבי העולם משקיעים משאבים רבים בפיתוח מוצרים, באפיון וניהול שיטות עבודה מתקדמות תוך זיהוי 
וייעול האלמנטים בדרך לחדשנות יצירתית. בסדנה זו נלמד על יסודות החדשנות, נחשף להמצאות ורעיונות חדשניים 

אשר השפיעו ואף שינו את העולם ונלמד ונתרגל מתודות פרקטיות ושיטות עבודה לעידוד חדשנות פורצת גבולות!

נכיר את המושג חדשנות וההשפעות הרבות 
שלו על ארגונים ואנשים.

נאפיין את הגורמים לחשיבה חדשנית ויצירתית 
ונלמד על סיפורי הצלחה!

בסדנה זו, נעסוק בין היתר בנושאים:

נבדוק איך ניתן ליישם חדשנות ויצירתיות בדרך 
לפיתוח עסקי וארגוני פורץ דרך.

נלמד ונתרגל מודלים שונים בחשיבה חדשנית 
בדרך לרעיון הגדול הבא.

>>

לפרטים נוספים והזמנות צרו קשר עכשיו!
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ייעוץ והדרכה

סדנת "חדשנות" - חדשנות 
לפיתוח עסקי וארגוני

'חדשנות' משמעותה להפוך רעיונות יצירתיים 
למציאות. למדו על חדשנות אפקטיבית 

למימוש רעיונות למציאות, למיקסום רווחים, 
תוך למידה ותרגול של חשיבה פורצת דרך 

בדרך לרעיון הגדול הבא!

In this workshop, we’ll cover:

Innovative thinking and its effects on 
people and organizations.

Creating monetization that breaks 
boundaries through innovation and creativity.

In order to achieve creative innovation, organizations around the world dedicate plenty of 
resources to product development, identifying and optimizing the elements of advanced work 
methods, and managing advanced work methods.

This workshop aims to introduce you to the basics of innovation. It will expose us to innovative 
inventions and ideas that have changed the world, as well as practical methods of promoting 
ground-breaking innovation in your workspace to encourage business and organizational success! 
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Innovative success stories and the 
factors that inspire innovative 
thinking.

Explore different innovation models 
to discover your next big idea!

Bringing the next level to life is what 
innovation is all about. Practice 
ground-breaking thinking processes on 
your way to your next big idea and find 
out how to innovate effectively.

For additional information please contact us today

Innovating Training for 
Business and Organizational 
Development  
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