 41 :מובילי דעה מרחבי העולם יציגו את השקפותיהם על NO FEARקהילת
השלב הבא של הגלובליזציה ,על קידום צעירים מוכשרים במרחב הדיגיטלי,
ועל הצלחה בשווקים הסוערים
 41מובילי דעה מרחבי --(BUSINESS WIRE)--ניו יורק ,מוסקבה ,בייג'ינג וג'ורוניין
פותיהם האישיות על השלב הבא של הגלובליזציה ,העולם מציגים היום את השק
על קידום הצעירים המוכשרים ביותר ועל צמיחה כלכלית .מנהלים בכירים,
פרופסורים למנהל עסקים ופוליטיקאים הקדישו מזמנם לפרויקט שמופעל שלא
למטרות רווח ,מתוך מטרה אחת ויחידה :לעורר ולהאיץ את הדיון בצמיחה
גה חדשה ,על מנת להפיק את המרב מהמאגר העולמי של כלכלית ובצורך בהנה
הצעירים המוכשרים ביותר .כדי להבטיח את התכנים העדכניים ביותר ,צולמו
בשבועות האחרונים ראיונות וידאו ברחבי העולם.
"לכבוד היה לנו לקבל תובנות יקרות ערך מאנשי אקדמיה ,אנשי עסקים
יגיטליים עצמם .החלום שלי הוא לתרום ופוליטיקאים מובילים ,וכן מהלוחמים הד
לחשיבה מחודשת ולשיתוף ידע .המערכת הכלכלית כולה ניצבת כיום בעין
הסערה .הדרך היחידה להיחלץ עוברת בצמיחה ,מנהיגות מודרנית והשבת
NO FEAR.האמון" אמר פקה איי .וילג'קיינן מפרויקט
 ,ופורום עולמי חופשי YouTubeכל ראיונות הווידאו מוצעים לצפייה חופשית באתר
www.nofear-community.com.לדיון בנושאים אלה פועל בכתובת
במסגרת מפגש המוחות העולמי העניקו המנהיגים הבאים הצהרות בווידאו:
Auridianאייד מק'קורמק,
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IMDבית הספר למינהל עסקים מרתה מזנבסקי,
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NO FEARהמקור :קהילת
המהימנה היחידה של תוכן הודעה זו בשפת המקור מהווה את הגרסה הרשמית ו
מסמך זה .תרגומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד ויש להצליבם מול המסמך
בשפת המקור ,המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף
.משפטי

