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נועה יקרה,
בשמחה ובלב שלם אנחנו שמחות להמליץ על עבודתך הטובה והמסורה בבניית אתר עמותת נשים לגופן.
לפני כשמונה חודשים פנית אלינו ביוזמתך ,אחרי שנחשפת לעשיית העמותה והצעת בעדינות לחדש ולעדכן את אתר
העמותה .ידענו מיד עד כמה את צודקת וכי יש צורך דחוף בחידוש האתר הקודם שהיה מיושן ולא מזמין.
אך עוד יותר מכך ,הרגשנו עמוק בפנים שאת האישה שצריכה לעשות את זה!
ואכן כבר מהשיחה הראשונה איתך ,בלטו הרצינות ,ההשקעה והלב הגדול שלך שמושקע בכל מה שאת עושה.
תהליך העבודה איתנו היה מורכב ,אנחנו ארגון שעוסק בהפצה והנגשה של ידע על בריאות נשים .היוונו אתגר גם
בכמות הידע וגם במורכבות ההנגשה שלו -בהיותו ידע לנשים ונערות בכל הגילאים ובאשר הן ,בהיותו מרובה ומגוון.
אתגר נוסף היה הצורך לאגד כמות כזו של ידע באופן אסטטי ,מזמין ולא מאיים .ואם כל זה לא מספיק ,היה עוד
אתגר עם צורך דחוף לתת מענה באתר ,לקמפיין ראשוני ומיידי שלנו# -הגוף שלי ,הבחירה שלי -הרחבת מידע על
אמצעי מניעה לצעירות .הקשבנו לכל עצותיך החכמות ,ואכן בחריצות ובמהירות שיא בנית לנו אתר נחיתה זריז
ומונגש לניידים ולצעירות .האתר הזה יפה מזמין ,ועשיר בכל הידע שהקמפיין מציע לצעירות.
מיד עם השקת אתר הקמפיין ,התחלנו לעבוד איתך על אתר העמותה המלא – שהוא היה האתגר האמיתי בהיותו
אתר המציג ארגון ועשייה רחבה אבל גם מאכסן מרכז מידע לבריאות נשים וכן יכיל את אתר הקמפיין הזמני.
לכל האתגרים המורכבים האלו הצעת פתרונות חכמים ,יפים ונגישים.
בתהליך העבודה מולך בלטה לנו במיוחד ההבנה העמוקה שלך ,תשומת הלב לפרטים וההיענות המהירה לצרכים
שעולים ומשתנים תדירות .את מקצועית מאד ,חכמה ובעלת עין עיצובית נפלאה ,שעושה את ההבדל.
אבל מעל הכל בולטים הרצון הטוב ,המסירות והעובדה הברורה שהלב שלך במקום הנכון – ואת זה אכן זיהנו נכונה
מהרגע הראשון ואת אכן היית האישה הנכונה לבנות את האתר שלנו.
אנחנו גאות מאד בתוצר הסופי ומקוות שגם את!
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