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 WEConnect Internationalבישראל
הזדמנות ייחודית לתנופה עסקית ובינלאומית
הצטרפו למהלך ייחודי אשר הולך ותופס
תאוצה בעולם העסקים הבינלאומי:
השתלבות במיזם ,WEConnect International
הפועל לקידום עסקים בבעלות נשים ,באמצעות
שילובם כספקים של חברות מובילות .התכנית
הייעודית של הארגון מסייעת ביצירת קשר בין
חברות מובילות לבין עסקים בבעלות נשים
הנבחרים בקפידה ,ובכך מגדילה ומגוונת את
מעגלי האספקה .חברות אשר מצטרפות
לתכנית WEConnect International
זוכות לגישה מיידית למאות עסקים קטנים
בבעלות נשים ,בעלי יכולת מקצועית גבוהה
ומוכחת ותשתית עסקית בעלת פוטנציאל.

התכנית פועלת בהצלחה בלמעלה מ 75-מדינות ברחבי
העולם ,וכעת היא מיובאת ומיושמת גם בישראל .הפעלת
תוכנית  WEConnect Internationalבארץ מתבצעת באמצעות
ארגון “יסמין” ,לקידום יזמות ובעלות עסקים יהודיות
וערביות ,והיא נתמכת ומקודמת ע”י כמה מהחברות
המובילות במשק ,ובראשן קבוצת שטראוס ובנק הפועלים.
התכנית של  WEConnect Internationalמובילה למצב בו כולם
מרוויחים :החברות העסקיות נחשפות למגוון רחב של ספקים
חדשים ובכך מגדילות את הגמישות התפעולית והיתרון
התחרותי שלהן ,העסקים שבבעלות הנשים זוכים להעצמה,
קידום ופתיחת שווקים חדשים ,והחברה כולה יוצאת נשכרת
מאווירה של שוויון הזדמנויות וצמיחה כלכלית.

מי אנחנו?
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ארגון  WEConnect Internationalהוקם על ידי החברות הגדולות בארה”ב
במטרה לסייע לעסקים בבעלות נשים ליצור קשרים עסקיים ולהשתלב
בשרשרת הספקים של חברות גדולות .זאת מתוך הכרה בחשיבות הגיוון
של שרשרת האספקה ובצורך לעודד שוויון הזדמנויות חברתי וכלכלי.
תכנית  WEConnect Internationaפועלת בשווקים מובילים באפריקה,
אסיה ,דרום אסיה ,אוסטרליה ,מזרח התיכון ,צפון אמריקה ,אירופה,
אמריקה הלטינית והאיים הקריביים.

נשים ככוח מוביל בעסקים
למעלה מ 70%-מהחלטות הצריכה מתקבלות ע”י נשים.
 20$טריליון מההוצאה השנתית הגלובלית קשורים לנשים.
ועדיין  -רק  1%בממוצע מההוצאות העסקיות והממשלתיות מושקע
בעסקים בבעלות נשים ברחבי העולם.
כוחן של הנשים כמנוע לצמיחה כלכלית כמעט שאינו בא לידי ביטוי .זה
הזמן לחולל שינוי .תכנית  WEConnect Internationalמספקת חניכה,
הסמכה וקשרים עסקיים לעסקים שהם לפחות  51%בבעלות נשים,
מנוהלים ונשלטים על ידי אישה אחת או יותר ,במטרה להעצים אותם
ולהפכם לחלק אינטגרלי מהשוק העולמי.

שיתוף פעולה עם WEConnect International

פותח בפניכם עולמות חדשים:

בישראל מוטמעת התוכנית על-ידי עמותת “יסמין” ,הפועלת לקידום
מנהיגות כלכלית של נשות עסקים מן המגזר היהודי והערבי גם יחד.
פעילות “יסמין” מתמקדת במתן מענה כולל לצרכיהן של נשות עסקים,
בדגש על טיפול רב-מגזרי וטיפוח יזמות נשית בפריפריה הגיאוגרפית
והחברתית.

- WEConnect International
משנים את מפת העסקים העולמית
בעולם כולו הולכת וגוברת ההכרה בחשיבותו של סקטור העסקים
הקטנים והבינוניים ותרומתו לכלכלה .בישראל סקטור זה מהווה 99%
מכלל העסקים ,וסוגיית שילובם של עסקים קטנים ובינוניים – בדגש
על עסקים בבעלות נשים – חשובה מתמיד .כל חברה וארגון שחושבים
קדימה מוזמנים לרתום את הכוח הזה לטובתם ולבסס את חוסנם העסקי
באמצעות הרחבת הפעילות עם עסקים בבעלות נשים .הוספת עסקים
קטנים בבעלות נשים למעגל הספקים שלכם מעניקה לכם הזדמנות לרענון
והכנסת חדשנות וחשיבה יצירתית ,כמו גם הזדמנות ליצירת חברה טובה
יותר ,חברה המעודדת יזמות ,צמיחה ועצמאות כלכלית.

היתרונות להצטרפות למיזם WEConnect International
הרחבת הפעילות העולמית

לצד היתרונות העסקיים הישירים ,שיתוף הפעולה עם תכנית
 WEConnect Internationalפותח בפני החברות המשתתפות גישה
לרשת קשרים עולמית ,הן של עסקים בבעלות נשים והן של חברות
גדולות אחרות .רשת זו מייצגת כוח קנייה של למעלה מ700-
מיליארד דולר בשנה ,בעשרות ממדינות העולם .בנוסף ,מקנה

פיתוח ארוך טווח
של מערך ספקים מגוון

הנהגת חדשנות

החברות בתכנית שיתוף של חברות בשיטות עבודה ,מקורות גישה
לתוכנית פיתוח גלובלית ,יחסי ציבור ומיתוג המוצר ברמה עולמית,
גישה למנהיגים מובילים בשוק המקומי ואפשרות לרישות חברתי
עם חברים אחרים בתכנית.
הפחתת הוצאות
יצירת איתנות
עסקית

שיקוף אמיתי של הלקוחות
והקהילה בה פועלת החברה

בין החברות הבינלאומיות ברשת נמנות ,בין היתר:

זאת  -בנוסף לחברות מובילות בשווקים מקומיים.
התוכנית מתבצעת תוך שיתוף פעולה עם גופים עולמיים שמטרתם לעודד שיתוף נשים בשוק התעסוקה ועם קרן קלינטון.
 41חברות אמריקאיות התחייבו להשקיע בחמש השנים הקרובות כ 5.1-מיליארד דולר בעסקי נשים מחוץ לארצות הברית.

לפרטים נוספים:
עמותת יסמין  -לקידום בעלות עסקים יהודיות וערביות
טל׳ 04-6309209 :או  | 04-6309208דוא״לinfo@jasmine.org.il :

