
- מחלקת אמנים -
 "תות תקשורת ותוצאות "

תוכנית ייחודית לאמנים בלבד

"אני מאמין שהזדמנות דומה מאוד לעבודה קשה"
אשטון קוצ'ר

תעשיית המוזיקה והבידור הינה תעשייה מורכבת והשתלבות בה לעיתים כרוכה בקשיים רבים ודורשת מהמעוניין 
להשתלב בה התמדה, נחישות, חוזק פנימי, קביעת יעדים וברורים ובניית תוכנית עבודה אישית ומקצועית.

מתוך כך, יצרנו תהליך ייחודי משולב אימון וניהול אישי המתמקד בבנית ארגז כלים מדויק ונכון שילווה וישלב 
אותו בתוך התעשייה.

לא מספיק להיות בעל כשרון מדהים, קשרים חזקים או אפילו מזל. כל אדם הרוצה להצליח בתעשיית המוזיקה 
חייב לדעת לנהל את עצמו כעסק עצמאי מתקדם.

מי אנחנו?

אסף מימון - מאמן אישי ועסקי, מנהל מחלקת אמנים בתות, מנתח תהליכים, מאמן אמנים

אור ברנע - מנהל דיגיטל ורשתות חבריות בעל חברת "למור קריאייטיב", מתמחה בשיווק אמנים

גדי גידור - מנהל אישי ואומנותי R&A אחד ממגלי הכישרונות הגדולים בארץ, כרגע עובד בשיתוף עם NMC ובעברו 
עבד עם עידן רייכל ועם עוד אמנים מוכרים אחרים

אייל מזיג - מוזיקאי מפיק ומעבד מוזיקלי, מלחין, זמר, מנצח ומתזמר ישראלי. 
מוכר בעיקר כחבר בלהקת הדורבנים.

שירי מימון - זמרת, שחקנית ומנחת טלוויזיה מהמובילות בארץ, לאחרונה כיכבה בברודווי במחזמר הידוע שיקגו, 
שופטת ריאליטי בכוכב הבא.

רן דנקר - זמר ושחקן קולנוע, טלוויזיה ותיאטרון ישראלי.

אלון גל - המאמן הלאומי, מנכ"ל ובעלים של חברת האימון תות תקשורת ותוצאות.



למי זה מיועד?

אמנים בתחילת דרכם או כאלה שכבר דרכו בתעשייה ורוצים להרחיב את ארגז הכלים שלהם, את הפעילות 
שלהם ובכלל להתנהל בצורה הרבה יותר יעילה ואחראית.

מה מקבלים:

• פיתוח הקריירה מכשרון למקצוע מפרנס

• אימון עסקי ואישי אצל כל משתתף

• מהו ניהול אישי והכל על בוקינג

• כתיבת קומוניקט, בידול ובחירת הקהל

• ללמד על זירות השיווק ולהבין מה נכון עבורך

• הבנה של יחצ נכון, מתי ואיך משתמשים בו

• הכרות מעמיקה עם התעשייה

• מהן זכויות האמן,המבצע, הכותב

סדנת סגנונות תקשורת 

הסדנא חווייתית מתובלת בהמון הומור והסתכלות דרך מצבי שגרה, קונפליקט ואבסורד מהחיים, וכן - 
יש המגדירים אותה "משנה חיים" לאור ההזדמנות הניתנת למשתתף ללמוד את סביבתו המקצועית והפרטית 

במימד נוסף ומשמעותי = התקשורת עם האנשים הקרובים אליי, כיצד לתקן טעויות בסיסיות בהתנהלות 
התקשורתית ולהצליח לבנות מערכות יחסים (ניהול / זוגיות / חברויות ועוד) ביתר קלות והצלחה.

•  הקורס יימשך כארבעה חודשים

•  הקורס מיועד לעד 20 משתתפים בלבד!

•  שעות הקורס 17:30 - 20:30 (יש להגיע רבע שעה לפני)

•  הכתובת היא גרניט 6, פתח תקווה

אסף מימון - מאמן אישי ועסקי
טלפון - 0522412783


