ריהוסט
פיתרונות אינטרנט
בס"ד

04/08/2005
לכבוד  :מט"י חיפה
לידי  :מנכ"ל מט"י אבי פייגנבאום
הנדון  :חונכות זעירה ע"י ניר לוי
 .1בתום חונכות מטעם מט"י הנני רשאי לומר מספר מילים אשר משקפים את הלך רוחי אודות
החונכות .במשך מספר חודשים זכינו לחוויה שלא תשכח וראויה לציון.חונך מטעם מט"י בשם
ניר לוי מחברת ויזנפויינט צעד עימנו צעד אחר צעד במטרה למצב את מיקומנו ביחס לחברות
אחרות בתחום האינטרנט.
במשך תקופה זו קיבלנו תמיכה מקצועית,רצינית בתחומים הבאים :
א .בתחום הפיננסי – ניהול המערך הכספי,תזרים המזומנים של החברה,הוצאות והכנסות.
ב .בתחום השיווקי – הקמת מערך מכירות ושיווק,יצירת שיתופי פעולה עם חברות אחרות.
ג .בתחום הניהולי – ייעול המשאבים וכוח אדם.
ד .בניית תוכניות עבודה מסודרות,תכנון עתידי למספר חודשים קדימה.
ה .שינוי תפיסת היסוד של החברה והתמקדות בנושאים ספציפים אשר מייחדים אותנו
ומתאימים למטרות שהצבנו בפנינו.
.2הנני רוצה לשבח את פעולות מט"י בעזרה שהיא מעניקה לעסקים קטנים ומעודדת אותם.
בשבילכם אנחנו עוד חברה אחת מיני רבות שאתם תומכים ומסייעים,אך בשבילנו אתם גוף
שבזכותו אנו זוכים לצעוד ולהמשיך לקיים את המטרות והיעדים שהצבנו לעצמנו.הנני רוצה
לומר תודה לכל צוות מט"י חיפה על עבודתכם המסורה,אך תודה גדולה שמורה לאיש שבזכותו
אנו עומדים על רגלינו איתנים ומחוזקים מבעבר.ניר לוי תודה על כל עזרתך במשך החונכות
,תודה על ההקשבה ,האיכפתיות ,הדאגה,הרצון לעזור בכל עת בכל דקה,בעינינו אתה לא רק
נציג של מט"י אלא עוד חבר קרוב.
.3מילה אחרונה לפני סיום,לכל מי שהינו בעל עסק ומתלבט האם להיעזר במט"י לצורך קידום
עסקיו ,אז אדון נכבד או גברת יקרה,אל לכם לחשוב יותר מידי,לפעמים עסוקים בניהול
היום יומי ומשקיעים כל כך הרבה זמן,משאבים ואנרגיות בנושאים שנראים לכם כל כך חשובים,
אך פעמים רבות אנו מפספסים את הדבר העיקרי.על כן הנני ממליץ בפני כל מי שעסקיו
עומדים במקום או נסוגים לאחור או מי שמעוניין לצעוד קדימה להיעזר בצוות בעל ניסיון
עשיר אשר מטרה אחת ניצבת לנגד עיניו והיא לעזור,לסייע,להיטיב ולהביא להצלחה.
 .4בברכה.
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