דפנה שלום.
תודה על המייל ,התמונות והאפשרות להציג.
גם אנחנו שמחנו להשתתף ביריד והתרשמנו מההיענות הגדולה.
אין לי שום מילה להוסיף לגבי ההתארגנות מצידכם – הכל היה מסודר מכל הבחינות בין אם,
מים לשתייה בכל דוכן ,חשמל ,אורך והסתרה ,מראה ויזואלי וכו' ...אולי הייתן צריכות לחלק
מספרים בכניסה לביתן שלנו בכדי שנעמוד בקצב ............
רואים שאתם מנוסים ומקצוענים!
נשמח לקבל מידע נוסף לגבי מועדים של ימי זרקור וכמו כן באם יש קישור לתמונות ,מידע
לחברות שהציגו ביריד.

Regards

Avishai Berger | Customer Manager | ARAN R&D
__________________________________________________________________
עינת ודפנה,
תודה לכן ,על הזכות להיות חלק מהיריד  ,על ההזדמנות ,על ההתחשבות ועל יצירת ההזדמנויות
לחברה כל כך קטנה ושולית שיכולה להגיע ולמנף את עצמה ביום מסוג שכזה.
תודה ,אתן אדירות ואתן עושות עבודה מדהימה לפי דעתי ,ללא ספק אתן  1היתרונות הברורים שיש
למכללה על כל מוסד אקדמי בארץ
אופיר אינדיג
סמנכ"ל פיתוח
ART-UP

__________________________________________________________________
הי דפנה,
שמחתנו להגיע שוב ,וכמו שנה שעברה -מאוד נהנינו.
תודה על עדכוני התגובות 
כמובן ,שהיריד היה מעולה מכל הבחינות ,הסטנד הלבן ,הצל  ,הנגישות והכי חשוב  -המארגנות !!!!
באמת שאין שום מקום לשיפור כי היה פשוט מעולה...
תודה על התמונות  ,ושיהיה חג שמייח 
Best Regards,
Michal Levy

_________________________________________________________________________

שלום מירי,
היריד באפקה היה אפקטיבי עבורנו ונרשם כהצלחה.
ליריד הגיעו המון סטודנטים שלכם ,ואכן הייתה היענות .היריד הסתיים מוקדם מהצפוי ,אך הצלחנו
להרכיב  2-3מרכזי הערכה מהסטודנטים והבוגרים האיכותיים של אפקה אשר הגיעו.
נשמח להגיע ליריד התעסוקה בשנה הבאה!
בברכת הצלחה והמשך שת"פ פורה,
דלית

Dalit Edi

היי,
על אף חוסר התכנון מצידנו הצלחנו להתארגן לא רע ומצאנו כרגיל יריד כיפי ומהנה.
היה מעט מוזר שכמות מסיימי שנה ד' היתה נמוכה מאוד (ביחס לשנה שעברה).
יחד עם זאת ,מצאנו כמה מועמדים רלבנטיים שגם הגיעו למרכז הערכה.
אני מחכה לתוצאות המרכז בתקווה שמישהו מהמועמדים שלכם גם עבר...
תודה רבה ונשתמע,
עמרי

_______________________________________________________________-
היי דפנה,
מאוד נהננו ביריד! היה כיף להיות בצל (:
לדעתי היריד אורגן בצורה נהדרת ,היה לנו אוכל ,שתיה וצל.
נתראה ביריד הבא!
פאני
Qualitest

היי ענת ודפנה,
אנחנו בהחלט התרשמנו לחיוב מהכנס עצמו ומאיכות הארגון מסביב ,ואני בטוחה שנוכל להפיק את
המיטב מההיצע של קו"ח שנאספו בכנס.
ללא ספק יש באפקה הרבה מאוד פוטנציאל עכשווי ופוטנציאל לעתיד.
שוב תודה על האירוח ונתראה בכנס הבא.
רחלי
טלדור

היי,
בכל אופן אני רוצה להגיד שהיה מאוד מוצלח.
הכל היה מאורגן בצורה מצויינת והחברה שעזרו לנו לקחת את הדברים מאוד עזרו (וזאת בניגוד
לירידים אחרים ששם אין עזרה).
וכמובן – תודה על הסנדוויצ'ים
תודה רבה,
צוות הגיוס בורינט

תודה רבה .מאוד נהנינו והיה מקסים!
קורות החיים נמסרו למנהלת משאבי האנוש בחברתינו ....נשמח אם נוזמן שוב!
קלואי
אמרלד מערכות מידע

