
סטוריטלינג
איך להפוך את החוויה שלך, המשחק שלך 

והרעיונות שלך לכדי סיפור והצלחה! 

למדו כיצד להפוך מוצר, משחק או רעיון לסיפור סוחף 
ומוצלח עם הכלים והסודות של Storytelling מוצלח.

בסדנא נלמד להכיר מקרוב את המונח Storytelling, נבחן את הכלים לשימוש בסיפורים כדרך להעברת מידע וגיוס 
קשב מן הצד השני, נכיר שיטות וכלים חדשים להבניה נכונה של סיפור ונציג ונתרגל מיומנויות לאסטרטגיית בניית 

סיפור והצגתו בכל מדיה. 

סדנת הסטוריטלינג מבוססת על תורת הסיפור, על ידע שעובר מדור לדור במשך שנים ארוכות ועל התובנה שיש לא 
מעט דרכים להגיע לאנשים השונים אבל הדרך של סיפור היא תמיד הקצרה ביותר, האנושית ביותר והאפקטיבית ביותר 

לצריבה בזיכרון ולהנעה לפעולה. 

איך קורה שסיפור מתגלגל מבלי שיד אדם מהו Storytelling ומדוע חשוב לשלוט בכלי?
תכווין אותו וכיצד ננהל זאת?

בסדנה זו נעסוק בנושאים הבאים:

איך חברות גדולות השתמשו בכוח של סיפור כדי 
לגייס את ההמונים?

נלמד את הכללים העיקריים בהבניה נכונה של סיפור ונתרגל את אופן יצירת הסיפור האישי והמקצועי של 
המשתתפים.

נחשוף ממצאים מדהימים על מחקרים שעשו 
בתחום ה- Storytelling וחשוב שתכיר!

לפרטים נוספים והזמנות צרו קשר עכשיו!
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In this workshop, we’ll cover:

What is storytelling and why is it 
important to master it?

How did big companies use the 
power of storytelling to mobilize the 
masses?

In this workshop, we will examine humanity’s tendency to use stories as a way to transfer 
information and captivate minds throughout history. We will also become familiar with new 
storytelling tips to help you choose the right story to present, as well as the strategic techniques 
required to do both.

The storytelling workshop is based on story theory - knowledge passed down from generation to 
generation, as well as the understanding that storytelling is always the shortest and most 
effective way to create a lasting impression. 

How to Turn Your Experiences, 
Games, and Ideas into Stories! 
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05 Creating your own personal story.

How does a story unfold without the 
direction of a human hand?

Unbelievable findings found in 
research about the power of 
storytelling.

For additional information 
please contact us today

Master Storytelling 

Learn how to turn a product, game, 
or idea into an immersive and 
successful story with the tools and 
secrets of storytelling. 
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ייעוץ והדרכה

 www.mash.org.il   |   info@mash.org.il   |   072-2500344

ייעוץ והדרכה

https://api.whatsapp.com/message/KKHCAVGCATAXD1?autoload=1&app_absent=0
https://www.youtube.com/user/yanivshenhav
https://www.facebook.com/mash.org.il/?show_switched_toast=0&show_invite_to_follow=0&show_switched_tooltip=0&show_podcast_settings=0&show_community_transition=0&show_community_review_changes=0&show_follower_visibility_disclosure=0
https://www.mash.org.il/
mailto:info@mash.org.il



