
 חדשנות עסקית לסטארטאפים, ארגונים וחברות מהארץ ומהעולם
רשת OpenValley מספקת מרחב עבודה השראתי ובעל ערך רב ליזמים, חברות הזנק ומובילי חדשנות. כחלק מפעילותה העסקית, הרשת מארחת חברות 

וארגונים במתחמיה השונים לישיבות עסקיות, כנסים, אירועים והרצאות. המתחמים פועלים במודל Eco Working Space המשלב בין מתחם עבודה מרווח 

ומעוצב, לבין היכולת למנף שיתופי פעולה עסקיים עם מגוון גופי ידע וארגונים במשק המקומי ובעולם. בכל מתחם תמצאו אווירה עסקית ייחודית ותוססת, 

 לצד חללים להרצאות, חדרי דיונים שקטים, אזורי ישיבה וחדרי ישיבות מאובזרים ברמה גבוהה, שכולם זמינים במגוון מסלולים שונים. 

ערך מוסף לישיבות, כנסים, אירועים עסקיים והרצאות
לאורחי מתחמי העבודה של הרשת המחפשים ערך נוסף לישיבות החוץ ולאירועים העסקיים, רשת הקשרים העסקית הענפה של הרשת עם גופי ידע, 

חברות הזנק וארגונים מציעה הרבה מעבר למקום שנעים להיפגש בו. לאחר שתבחרו את החדר המתאים בדיוק לצורכיכם, ואם תרצו בכך, נשמח להתאים 

לכם גם הרצאות, סדנאות חדשנות ופעילויות שמועברות על-ידי ספקי התוכן שלנו ובכירים בתעשייה, וליצוק תוכן נוסף, משמעותי ומעורר השראה למפגש 

העסקי שלכם. לצד כל אלה, נשמח לעמוד לרשותכם בכל עניין ואף להציע לכם הסעדה, טיפול בנושאים טכניים והצעות ייעול להצלחת האירוע. 

אירוח חברות וארגונים במתחמי 

מדברים איתנו ובוחרים 
מתחם וחדר דיונים

בנוסף לשימוש בחדרי הדיונים 

בכל מתחם, תוכלו ליהנות גם 

מהחלל המשותף ומהמטבח, 

שיעמדו לרשותכם בכל עת. 

1
 בוחרים זמן 

ושירותים משלימים
לאחר שנבין את צורכיכם המדויקים 

ובמידה ותרצו בכך, נשמח להתאים 

עבורכם הרצאות, סדנאות חדשנות 

ופעילויות מעוררות השראה.

2
 אנחנו מטפלים עבורכם בכל 

 הפרטים הקטנים
 לאחר שיתואמו כל הפרטים הגדולים, 

אנו נפנה לעבודת התיאום ונטפל בכל 

הדברים הקטנים שיהיו חלק מהצלחת 

המפגש העסקי שלכם.
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 סוגי החדרים במתחמים השונים
 בכל חדרי הדיונים ניתן להתאים את צורת הישיבה לאופי הפעילות, 

ובכולם מותקן ציוד הקרנה ושמע משוכלל. 

 חדרי דיונים גדולים
חדרי הדיונים הגדולים מתאימים לפעילויות עסקיות, הרצאות ודיונים של עד 30 משתתפים, וניתן 

לסדר אותם ולארגנם לפי הצרכים והמטרות של כל מפגש שמתקיים בהם. בכולם מותקנות נקודות 

חשמל רבות, ויש בהם גישה נוחה לאמצעי הגברה והקרנה.

אודיטוריום פנימי
האודיטוריום הפנימי במתחם קיסריה מכיל עד 40 אנשים, ומאפשר קיום אירועים עסקיים, סדנאות 

והרצאות באוירה חברית, קלילה ונעימה, הודות לצורת ישיבה שונה בנוף העסקי: ספות מדורגות עם 

כריות צבעוניות, מול אזור הקרנה והצגה. בין הכריות מותקנות נקודות חשמל רבות.

 חדרי ישיבות בינוניים וקטנים
חדרי הדיונים הבינוניים מתאימים לפעילויות עסקיות, הרצאות ודיונים המכילים עד 15 משתתפים, 

והם מיועדים לקיום ישיבות באוירה אישית, קרובה וחמימה. גם בהם תמצאו נקודות חשמל וגישה 

 נוחה לאמצעי הקרנה. כמו כן, באפשרותכם גם לתאם חדרי ישיבות אישיים המכילים 

עד חמישה משתתפים.  

 לאונג׳ להרצאות
בכל מתחם נמצא לאונג׳, שהוא למעשה סלון מרווח הצמוד למטבח המשותף. בדרך כלל פזורים 

בו ספות, כסאות ושולחנות, אך בשעות הערב ניתן להסב אותו גם לחלל אירוח להרצאות, לסדרו 

בהתאם לבקשתכם ולהפוך אותו לחלל אירוח ייחודי או לחלל הרצאה באוירה ביתית וחמה. 

 פינות ישיבה ומרפסות הצופות אל הנוף
לצד חדרי הישיבות, בכל מתחם קיימות מרפסות פתוחות וסגורות המאפשרות לנציגי החברות 

והארגונים המתארחים בהם להתאוורר במהלך הפעילות העסקית. 

״ידענו שנקבל את הטוב ביותר, והיה אירוח 

חם ומפנק, שכלל טיפול מסור ורציני החל 

משלב תכנון יום המנהלים ועד לביצוע חסר 

תקלות, גמיש ורציני. ממליצים בחום ותמיד 

יודעים שאנחנו בידיים טובות״ 

ליאור רז כהן, מטבחי רגבה

"OpenValley, כשמו כן הוא - מקרין פתיחות, 
 שיתופיות, איכות ואווירה המעודדת 

יצירתיות והשראה"

זהר דביר, סמפכ״ל משטרת ישראל

״תודה על חוויה מעוררת השראה. אתם 

מציעים אוירה מאוד שונה ומעניינת, 

המשלבת ביתיות ונינוחות לצד מקצועיות 

ומחשבה על הפרטים הקטנים, שמשרה 

הרבה בטחון״

IDEA ,שרון רם 

International Development Accelerator

"תודה על השילוב המושלם של יצירתיות, 

מקצועיות וחדשנות ומקום מעוצב ומהנה. 

 OpenValley אנו בוחרים שוב ושוב במתחם

לקיים את האירועים והפגישות שלנו הודות 

למקצוענות בלתי מתפשרת, הבנה עסקית 

עמוקה, ראש גדול ושירות מצוין, ונתינת 

מענה מדויק לכל האתגרים״

 איילת השחר ברעם, 

Oma Innovation

״לאורך כל הדרך הרגשתי שאתן נותנות 

מעבר, שאתן מאירות נושאים שאנחנו לא 

ראינו ובעיקר נותנות את ההרגשה של בית 

ושיש על מי לסמוך בעיניים עצומות"

גיל בנש, אלביט מערכות
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