
 2018ינואר 

 הדרך הנכונה
 לשוק הגלובאלי



 לעסק עצמו

הגדלת מכירות ורווחיות העסק. 

 הקטנת התלות בשוק המקומי -פיזור סיכונים. 

שדרוג העסק ועבודה בסטנדרטים בינלאומיים. 

הגדלת התחרותיות העסקית גם בשוק המקומי. 

 ?למה כדאי לייצא



התייחסות לשוק הבינלאומי כנגזרת של פעילות בשוק המקומי. 

התייחסות לשוק הבינלאומי כשוק הומוגני. 

 (לבן דוד שלי יש חבר)"אופורטוניזם..." 

 שווק ותקציב מתאים תוכניתהיעדר הכנה של. 

או מתן גיבוי שיווקי/הסתמכות מלאה על מפיצים ללא בקרה ו. 

 ת.ע.נ"בניהול היצוא". 

 

 

 

 

 

 

 

יצואנים  בקרב " תפיסת היצוא"בעיית 
 מתחילים



חוסר בסיס לקוחות קיימים(Reference)  

מרחק מהשוק ומהלקוחות והיעדר תשתית מכירות פעילה בשוק היעד. 

מתחרים מקומיים ובינלאומיים מנוסים. 

ניואנסים בתרבות העסקית המקומית/הבנת הרגישויות. 

טיפול וטיפוח שותפים עסקיים בשוקי היעד. 

 מיתוג/ המחרה/ התאמת המוצר –גלובליזציה מול לוקליזציה. 

 

 

 

 

 

 

 אתגרים וקשיים בחדירה לשוק חדש



בחינת חלופות וקבלת החלטות, איסוף וניתוח מידע -תכנון היצוא. 

  הגדרת הצעת הערך היחודית ללקוח והכנת תוכנית   -מקצוענות בשיווק
 .שיווק בינלאומית

שילוח והובלה. 

תרבות ארגונית. 

משאבים כספיים. 

 ארוךלטווח מחויבות. 

 ?מה נדרש כדי לייצא



 לממשלה בסיוע לתעשיות היצואכזרוע ביצועית משמש. 

גוף משותף למגזר העסקי ולמגזר הממשלתי. 

המורכבות מנציגי חברות , הנהלות ציבוריות סקטוריאליות

 .יצואניות

ר"פועל כמלכ. 

 מכון היצוא



 ל"בחו -שיתופי פעולה וקשרי גומלין 

 חברות 
 פיתוח עסקי



 שני מישורי פעילות

 פעילות ענפית



 ענפי המכון  
 מוצרי צריכה ענפים טכנולוגיים

 מזון ומשקאות

 מוצרים לבית
 ולמשפחה

 קוסמטיקה
 וטואלטיקה

 אריזה
 ופלסטיקה

 , בטחון המולדת
 תעופה וחלל

 תעשיות רכב 
 וקבלנות משנה

 מים
 קלינטק

 אגרוטכנולוגיה

 מובייל

 טלוויזיה, קולנוע
 ומוסיקה

 ניו מדיה

 תוצרת טרייה 
 ויין

 סייבר

 מכשור ומחשוב  דנטלי
 רפואי

 פינטק

 טקסטיל 
 ואופנה

http://www.export.gov.il/eng/branches/consumption/packing/about/.aspx
http://www.export.gov.il/eng/branches/technologies/newmedia/about/.aspx


יצירת הזדמנויות עסקיות לחברות הישראליות: 

 אירועי מגה בישראל      -

 ( Road Shows)ל "משלחות ענפיות לחו-

 .קניינים ונציגי קונצרנים בינלאומיים, אירוח אינטגרטורים-

 .אירוח עיתונאים ובלוגרים-

מפגשים עסקיים בתערוכות בינלאומית. 

 

 

 

 

 

 

 

 פעילויות ענפיות



 שירותים מקצועיים

 תערוכות

 קשרי חוץ ומשלחות
 

 המרכז ליצואנים
 מתחילים

 היחידה הכלכלית

 איתור שותפים 
 עסקיים

 מידע ומודיעין עסקי

 שרותי ייעוץ 
 בסחר הבינלאומי

 חברות פיתוח עסקי 
 המרכז ללימודי יצוא בינלאומי

 לאומי-וסחר בין



 
סיוע ליצואן המתחיל. 
שירותי יעוץ וליווי מקצועי. 
שירותי מידע ליצואנים. 
 עסקייםשותפים איתור. 
סיוע באמצעות חברות פיתוח עסקי בינלאומי. 
מגזר לא יהודי ומגזר חרדי: תכניות למגזרים. 
סיוע ביצוא מקוון. 
בניית סל שירותים מותאם לצרכיך. 

 שירותים מקצועיים



 סיוע ליצואן המתחיל
 

   צעדים ראשונים ביצוא
 
בדיקת מוכנות ליצוא. 
הכנת תכנית שיווקית. 
 ליצואן המתחיל"מדריך." 

 
 



שירותי יעוץ כלליים. 
 תכנית שיווק בינלאומיתהכנת. 
 ב וכסף חכם"של תוכניות"התכנית מיועדת גם עבור." 
 חונכים ליצוא/ מנטורים. 
הכנה לתערוכה בינלאומית. 
תקינה ורגולציה בינלאומית. 
 

 שירותי יעוץ וליווי מקצועי

 :יתרונות ליצואן 
של ( מבוקר וממושב)מאגר רחב •

 .מומחים בתחומם –יועצים 
 .מגוון רחב של תחומי פעילות•
 .עלות שעת עבודה בתעריף מופחת•



 שרותי מידע ומודיעין תחרותי
 ח"גיבוש צי -מידענות אישית. 
 סקירות שוק, עוצמת תחרות, פוטנציאל שוקבדיקת  -אנליסט סקירת  . 
 אינטגרטורים פוטנציאלים/ מפיצים/לקוחות  -איתור לידים  . 
 בדיקות רקע  , איתנות פיננסית, סקירת מתחרים  -מודיעין תחרותי

 .ומוניטין
 
 
 

 :יתרונות ליצואן 
קשר ישיר עם מידען במכון היצוא. 
איתור המידע הרלוונטי ליצואן. 
 לידיםאיתור. 



 החמישייה המובילה –מאגרי מידע  30
  טכנולוגיות מידע ותקשורת תחומי   גרטנר(ICT.) 

תעשיהלמוצרי  סליבן&  פרוסט ,HLS , אנרגיה, רכב, ומדידהמכשור  , 
 .החייםומדעי אלקטרוניקה , סביבה, מים      

מידע על חברות וארגונים בעולם –עוצמה פורטל רב   נקסיס. 

רשתות שיווק באירופה בעיקר למוצרי צריכהמאגר   יורו מוניטור. 

קניינים, רשתות, יצרנים, עולמי של מפיציםמאגר   קומפאס  , 

  ...סוכנים ועוד, ארגונים   
 

 :יתרונות ליצואן 
 מגוון גדול של מאגרי מידע שנרכשו

 .י המכון"ע
מותאמים למגוון רחב של סקטורים. 



 מידע על מכרזים בינלאומיים

ניטור מכרזים בינלאומיים מותאמים אישית לפי מילות חיפוש. 
 (בתשלום –בחלק מהמדינות )סיוע לוגיסטי בהגשה 
מודיעין על מתחרים במכרז. 
 

 
  

 
 :יתרונות ליצואן 

נשלח בצורה יזומה . 
עלות שנתית נמוכה. 



ל עם שותפים עסקיים פוטנציאלים"תכנית לקביעת פגישות בחו. 
 
י הגדרת היצואן"מדינת היעד ואופי השותפים עפ. 

 

 
 

 איתור שותפים עסקיים
 

 :יתרונות ליצואן 
 פרוייקטוריםמגוון גדול של. 
מודל עבודה קבוע. 
במידה ולא  , החזר כספי ליצואן

 .נקבעו פגישות



 סיוע באמצעות
 חברות פיתוח עסקי בינלאומי

  סיוע בכניסה לשוק חדש 
לווי משלב סקר שוק ועד מימוש עסקאות בפועל. 

 
 

 :יתרונות ליצואן 
ע"מאגר של עשרות חברות פ. 
ע עם נוכחות במדינות  "חברות פ

 .יעד
ע מנוסות"חברות פ. 
החזר כספי ליצואן 



 

 :תכניות למגזרים 
 החרדיהמגזר הלא יהודי והמגזר 

 

 החל מבדיקת מוכנות ליצוא –רטני לחברות פליווי. 
 וסבסוד מוגדלתמיכה. 

 
 

 

 

 
 

 

 : יתרונות ליצואן 
 .ליווי מתמשך•
שימוש בקשת השירותים •

 .של המכון



  סיוע ביצוא מקוון
 
הקמת פלטפורמות מסחר עצמאית בבעלות העסק. 
 עצמאי ואופרטיבי: חודשים בשני מסלולים  3-6תכנית עבודה של. 
מימון משותף של )מותאמים ליצואן , מעטפת פתרונות ושירותים

 (.היצואן ומכון היצוא
ליווי לאחר הקמה לצורך הדרכות והתאמות נוספות. 
 (.'צילום מקצועי וכו)השתתפות חלקית בהוצאות נלוות 

 

 

 
 



 בהשתתפות בתערוכות בינלאומיותסיוע 
 

שכירת שטח ושירותים נלווים המסופקים על ידי הנהלת   עבור 
 .התערוכה

 :מיועד

 לחברות היוצאות באופן עצמאי ולראשונה לתערוכה בינלאומית
 .שלא מוקם בה ביתן לאומי

 :הסיועהיקף 

 (.מ כחוק"בתוספת מע) ב"ארה$ 3,000עד 
  

 

 :באתר מכון היצוא 
 תקנון התכנית •
 טפסים להגשת בקשה•



 לאומי-ביןיצוא וסחר ללימודי המרכז 
שיווק בינלאומי  -קורסים וסדנאות במגוון רחב של תחומים , עשרות ימי עיון ,

, פיננסים וכלכלה בינלאומית, עשיית עסקים במדינות יעד, מידע וסחר אלקטרוני
 .ב"שיווק אינטרנטי בינלאומי וכיו, תובלה ולוגיסטיקה

 קבוצות עבודה ענפיות בהנחיית מומחים   -הכשרה ייחודית לכניסה לשוק הסיני
 .בעלי ניסיון רב בשוק זה

המאפשרים למשתתפים שמיעת הרצות במגוון נושאים בכל מקום   - וובינרים
 .שיבחרו

 2112/ -הכשרותes/College/Events/events,/Servichebw.export.gov.il/ 

 
 

http://www.export.gov.il/heb/Services/College/Events/events,2112/
http://www.export.gov.il/heb/Services/College/Events/events,2112/
http://www.export.gov.il/heb/Services/College/Events/events,2112/
http://www.export.gov.il/heb/Services/College/Events/events,2112/
http://www.export.gov.il/heb/Services/College/Events/events,2112/
http://www.export.gov.il/heb/Services/College/Events/events,2112/


      

  לכל חברה צרכים שונים ומשתנים  

  היקף מכירות בפועל -    תחום פעילות -

  כח אדם -    אופי שותפים -

 ניסיון לוגיסטי -   משאבים כספיים   -

 ...עוד ועוד  -    מדינות יעד -

 

  

 



      

 בניית סל שירותים מותאם לצרכיך

קביעת פגישה אישית להתאמת שירותים לצרכי חברתך. 

 הפגישה מתקיימת אצלכם! 
 

 :לקביעת פגישה 

 מתאם שיווק  -   משה חייט 
 Mosheh@export.gov.il 

 03-5142834 

 

 

 

  

 

mailto:Mosheh@export.gov.il


 !בהצלחה
 ,שאולי כצנלסון

 ל מכון היצוא"סמנכ
 ומנהל חטיבת כלכלה ושירותים מקצועיים


