אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

בידוד נעים

מעבירים את הזמן ביעילות
משבר הקורונה הכניס רבים מאיתנו לבידוד .נכון ,לא מדובר באירוע סימפטי ,אז כדי שתוכל להעביר
את הזמן בצורה נעימה ויעילה ,החלטנו לרכז עבורך מספר טיפים.

לנצל את הזמן עם המשפחה

טיפים שיעזרו ליצור אווירה טובה ומהנה בזמן השהות המשפחתית המשותפת בבית
איך לשמור מסגרת בריאה ומתפקדת ,להימנע ממאבקי כוחות עם הילדים ,להעצים את הילד ולתת לו
תחושה שהוא חיוני ,נחוץ וחשוב למשפחה  בתקופה של חוסר וודאות?
לכתבה המלאה ←

איך להצליח לעבוד מהבית?
הקורונה שלחה גם אותך לעבוד
מהבית?
עבודה מהבית דורשת תכנון ,התאמות ,יצירת
שגרה חדשה ויצירת הפרדה בין זמן עבודה
לפנאי .אבל איך עושים את זה?
לכתבה המלאה ← 

הכי מהר ובלי לצאת מהבית
כל הפעולות הדיגיטליות במקום אחד
גם בתקופה זו ,אנחנו כאן לשירותך ,עם מגוון
שירותים עצמיים ודרכים ליצירת קשר מכל מקום
ובכל זמן
לשירותי הדיגיטל שלנו ← 

כל הזכויות שמורות לאיילון חברה לביטוח בע"מ
האמור אינו מהווה יעוץ או המלצה

שירותים דיגיטליים נוספים באתר איילון

www.ayalonins.co.il

פנייה זו הינה בדיוור ישיר ,על פי הסכמה שהתקבלה ממך .מספר הרישום של המאגר המשמש
לשירותי הדיוור הישיר הוא.991001015 :
אם ברצונך להימחק מן המאגר ,תוכל לבקש זאת בכתובת מאיילון חברה לביטוח ,דרך אבא הלל
 ,12רמת גן .בדואר האלקטרוני .marketing@ayalonins.co.il
המידע הכלול במידעון והנתונים המופיעים בו הונחו כנכונים והמידעון המסתמך עליהם אינו מהווה
אימות או אישור לנכונות נתונים אלו.
מודגש כי אין איילון ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ,אחראים למהימנות המידע המפורט במידעון,
לשלמותו ,לדיוק הנתונים הכלולים בו או להשמטה ,שגיאה או ליקוי אחר בו.
אין לראות במידעון או בכל נתון הכלול בו בבחינת ייעוץ כלשהו במישרין או בעקיפין ,המלצה ,שיווק
השקעות ,התאמה אישית של חיסכון פנסיוני או כל מוצר פיננסי אחר או תחליף להתאמה אישית
וספציפית ללקוח לפי צרכיו ונתוניו האישיים לרבות בעניין מצבו הכספי ונסיבותיו האישיות
והמיוחדות ,והאמור במידעון אינו בא במקום בדיקה ו/או ייעוץ ממומחים ,לפי המקרה .איילון ו/או מי
מטעמה ,אינם ולא יהיו אחראיים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש בתוכן המידעון,
אם ייגרמו.
ט.ל.ח
הסר | דווח כספאם
נשלח באמצעות תוכנת ActiveTrail

