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199 - קישור
ב 199₪ לחודש, אנו נספק לבתי דפוס סל ענק של שירותים. בלי קשר לגודל הדפוס. בלי קשר למספר העובדים.

אנו נשמח לפרסם את הלוגו שלכם במקום מכובד, לקבל מכם חומרים לדיוור, לשתף את אנשי המקצוע שלכם בימים 
המקצועיים, להתעדכן ולעדכן את בתי הדפוס בכל מה שחדש. 

אנו בטוחים כי שיתוף הפעולה יקדם את התעשייה ואת חברתכם.

הסמכה תקנית למפעיל דפוס דיגיטלי  - קישור
קורס מקצועי ותקני המכשיר אנשי מקצוע לתחום הדפוס הדיגיטלי חסר מאוד לתעשייה. קורס המתאים לאנשים 

שרוצים להיקלט בתעשייה וגם לעובדים שרוצים לשדרג את מעמדם ולזכות בהשכלה מסודרת.
בקישור שלמעלה תוכלו למצוא פירוט של הקורס. אנו מציעים לכם להשתתף בבנייה הסופית של הקורס ולצקת 
לתוכו את התכנים והמקצוענות שלכם. בדרך זו נוכל להבטיח שהתלמידים ילמדו תכנים מעודכנים ויחשפו לציוד 

החדש ביותר. 

בנספח לסיכום זה תוכלו למצוא מספר דרכים בהם תוכלו להשתתף בשני הפרוייקטים

בכבוד רב,
סורסקי מישל

פעם בחודש. כ 6 הרצאות מקצועיות בכל פעם. אנשי המקצוע שלכם יוכלו להציגיום מקצועי

בפייסבוק ובמייל נעביר חדשות, עדכונים, כתבות, סקירות, טיפיםכל מה שחשוב

פעמיים בחודש. ארבע שעות מרוכזות. ללא הגבלה על מספר עובדים סדנת דפוס 

ללא הגבלה. לכל הציוד שבדפוס. הגעה לדפוס במחיר מוזל.פרופילים

4 קורסים מהירים בכל חודש. במחיר סמלי. בנושאי ביקושקורסים מהירים

כל שבוע. ביום קבוע. אחד על אחד עם מישל בכל הנושאים. ללא תשלוםתמיכה מקצועית

קידום בתי דפוס מכוייליםתו תקן
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הרצאות 199
בכל חודש, במסגרת יום הרצאות מקצועי נעביר כ 6 הרצאות. אנא ציינו את ההרצאות שהייתם רוצים להעביר 

לאורך השנה. אנו נארגן את לוח ההרצאות השנתי ונשלח לכם לאישור.
פורמט הגשה - שם ההרצאה, תקציר בשורה, פירוט בשש שורות, תמונה, שם המרצה

חדשות ועדכונים
התקן ידוור חדשות, עדכונים וטיפים מקצועיים. פרסום מקביל יקודם בפייסבוק. אתם מוזמנים לשלוח לנו חומרים 

רלוונטיים בפורמט שלמעלה.

התכנים שלכם
אנא פרטו בראשי פרקים את התכנים החשובים לכם עבור הסמכת מפעיל דפוס דיגיטלי. בהמשך אנו ניפגש עם 

אנשי המקצוע שלכם ונוודא שכל התכנים הרלוונטיים יכללו בצורה מסודרת בהסמכה. כשהתלמידים יצאו לשוק, הם 
ידעו לתפעל את הציוד הכי חדש שלכם בצורה יעילה וללא תקלות. הנה מספר דוגמאות : 

ריפים יעודיים, טכנולוגיות הדפוס, בקרת איכות, תזרימי עבודה, גימורים, חיתוכים, דיו/טונר, תימחור עלויות הדפסה... 

מכתב המלצה
כדי לקדם את הפרוייקטים, נשמח לקבל מכם מכתב המלצה הכולל שלושה סעיפים:

המלצה על מישל סורסקי כמומחה בתחומי ניהול צבע וקדם דפוס. 1
המלצה על 199 . 2
המלצה על ההסמכה התקנית למפעילי דפוס דיגיטלי כמקובלת עליכם לתמקצעות בתחום הדפוס הדיגיטלי. 3

בכבוד רב,
סורסקי מישל
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