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הסבר והקדמה

 ישנן עשרות נשים מצליחות, שהגיעו להישגים רבים, בין אם
 מדעיים ובין אם מעשיים, אך למרבה הצער רובן אינן מוכרות ולא

 שיווקו לחברה אפילו, ורק המעט מאוד זוכות להערכה ותשומת

 לב, ולכן, מבחינתנו, אלו נשים ראויות להערכה, תודה ותיעוד! כן,

 תיעוד, כדי שיוכלו להוות דוגמה לנשים אחרות, וגם כמניע

לעשרות צעירות נוספות ! - סרטוני מוטיבציה
.

 ולכן, אנו גאים להציג לכם את פרויקט " נאגחאת מן בלדי" שהוא פרויקט של סדרת סרטונים קצרים (עד דקה)
 שהופקו בצורה נלהבת - רילז , כל סרטון יעסוק בסיפור חייה של אישה מצליחה ברשות, הסרטון יתחיל

 בתמונתה\סרטון שלה, ובשמה ולאחר מכן יעבור לסצנות אחרות כגון לימודים, השכלה, עבודה, אירועים

אחרים, למשל:- - פגיעה , סיום הלימודים, תאונה... וכו
'.

 הסרטונים יהיו נלהבים, שקטים עם כתיבה ומוזיקה מגוונת, ולכל אישה יהיה סרטון משלה, החברה אחראית על

 כל תהליך ההפקה ואפילו תהליך העלאת הסרטונים לרשתות חברתיות , עליכם יש רק לשלוח את קישור

 ההרשמה לנשים שתבחרו , בקישור המשתתפת תכתוב כמה פרטים ותענה על כמה שאלות קצרות, ולאחר מכן

 על סמך התשובות, החברה תעשה את ההפקה, ואחרי זה אתם מקבלים את התוצר הסופי.נותנים הערות אם יש,

ואז מאשרים, ואז החברה אחראית על העלאת הסרטונים בזמן
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המתנה הטובה ביותר שניתן לתת למישהו היא הערכהפרטים

 אחריותעליכם רק לשלוח את קישור ההרשמה לנשים שתבחרו ואחר כך תאשרו את הסרטונים

 שלכם

בפרויקט

סרטונים - עד 30 סרטון כך שכל יום מעלים סרטון
או עיצובים (במקום הסרטונים ולאותה מטרה)  - עד 30 עיצובים כולל כתיבה כך שכ יום מעלים עיצוב

 חלקי

הפרויקט

תקציב
 הפרויקט ממומן חלקית על ידי החברה ולכן התקציב הוא רק 50% משיווי

הפרויקט ואם משווים למחיר שוק אז הוא בכלל 20% ממחיר השוק
 

התקציב כולל הכל - 3000 אם 30 סרטונים
תקציב כולל הכל - 900 אם 30 עיצובים

ולכל מספר אחר של תוכן, אפשר להכפיל ולחלק בתקציב באופן מטמטי
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