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קבוצת בסדנו

בסדנו ,קבוצת יזמות והשקעות ישראלית-אמריקנית ,נוסדה כדי להשקיע בקידומם ובהעלאת
שוויים של מיזמים נבחרים .בקבוצה פועלים אנליסטים ויועצים עסקיים ,פיננסיים ומשפטיים,
המאתרים וממנפים הזדמנויות השקעה כדאיות  -ופותחים אפיקי רווח למשקיעים וליזמים.

המקצוענים בהשקעות

בסדנו בוחנת השקעות באופן עצמאי ,מלווה סטארט-אפים ממגוון ענפים וכן יוצרת מיזמים עבור
סקטורים שונים .בקבוצה שילוב רב-תחומי של מומחים מנוסים ,הפועלים יחד למיקסום השקעותיה:
•אליעזר גרוס ,יו”ר הקבוצה .ממקימי רשתות ‘הכל בדולר’ ו’כפר השעשועים’ ,עוסק זה  30שנה ביזמות עסקית בארץ,
בארה”ב ובאירופה ובעל ידע וקשרי מסחר הכוללים מעורבות בפיתוח חברות וביצוע עסקאות עם תאגידים בינלאומיים.
•אבנר פרקש ( ,)B.Sc.מנהל המחלקה הטכנולוגית והאחראי להיבטים הטכנולוגיים בפיתוח מיזמי הקבוצה .מהנדס ומפתח
מערכות ותיק ,שהקים מיזמי סטארט-אפ וטכנולוגיה וניהל פרויקטים נרחבים בארץ ובחו”ל.
•שלום סעדון ,מנהל חברת ההשקעות של בסדנו ,פרנס”ה ,ואחראי לליווי הפיננסי של המיזמים .לשעבר יו”ר דירקטוריון
רשות הדואר ויו”ר דירקטוריון ‘עמידר’ ,ובוגר שורת תפקידי ניהול בנקאיים ב’דיסקונט’.
ׂ) ,מנהל הפיתוח העסקי בקבוצה .מומחה בכיר למנהל-עסקים ,המשמש זה כ 20 -שנה יועץ לפיתוח
•קובי ביטון (M.B.A.
ׂ
עסקי לחברות וליזמים בישראל ,בארה”ב ,במדינות הלטיניות ,במזרח אסיה ועוד.
•עו”ד מייקל רביבו ( ,)Esq.מנהל המחלקה המשפטית האמריקנית ,ועו”ד אהוד בר-נוי מנהל המחלקה הישראלית.
משפטנים מנוסים המסייעים למיזמים המתפתחים בנוגע לזכויות יוצרים ,לתהליכי הרישום ולהנפקות.

חזון ודרך

בסדנו משלבת מחויבות לערכים עם מקצועיות מוכחת בשוק העסקים ,ולוקחת חלק במגוון יוזמות
למען החברה והקהילה.
הקבוצה שואפת להעניק למשקיעים ,ליזמים ולאנשי מקצוע מפתחות להצלחה ולרווחה כלכלית ,תוך התנהלות
עסקית נבונה .שילוב בין מומחיות ,ניסיון בינלאומי עשיר ,ליווי מקצועי של הטובים בתחומם ומחויבות לחזון
וללקוחות  -כל אלה יוצרים את המוטו של בסדנו :יזמות והשקעות עם ערך מוסף.

בסדנו יוצרת שיתופי-פעולה עם גורמים מעולם היזמות ,החדשנות והשירותים הפיננסיים .זאת למען
קידום מיזמים וסטארט-אפים ,בתחומי עשייה המשפיעים על גורמים מניעי צמיחה של חברות בעולם.
שותפים ויועצים בבסדנו:

פרנסה
השקעות ויזמות
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