
  –מכון היצוא הישראלי 
 איך לכרות את הזהב

 

2018 -היכרות מצגת   



 מכון היצוא הישראלי



 ר"מלכ 1958

100 4000 
*2017  

 מודל עסקי משקיעים ושותפים הקמה

 כיסוי גאוגרפי לקוחות עובדים





והמטרה השאיפה  



 הקשבה שירות הבנה



לתמוך בחברות ישראליות בצמיחה  
 והתרחבות גלובלית  



 יסודות של תמיכה



 פעילות פיתוח עסקי
 ושירות ענפיים 

Consulting Services 

Economics Unit 

Center of Export & 

International Trade studies 

Business Intelligence 

& Information 

 ארגז כלים 
 לצמיחה גלובלית

 טכנולוגיות מוצרי צריכה

Telecom 

TV Content Digital  Media 

HLS & 

Aerospace 

 

Medical 

Water 

Cleantech 

Agrotech 

Cyber 

Automotive 

Dental 

Fintech 

Home & family 

Products 

Food &  

Beverage 

Cosmetics  

& toiletries 

Jewelry Judaica 

Arts & Crafts 



 גלובליתלצמיחה ארגז כלים 

90 30 100 

סדנאות 
 והכשרות

מאגרי מחקר  
 ורשימות לידים

יועצים במגוון 
תחומים של סחר  

 בינלאומי



 השביל הנכון במכון



חברה 
 ישראלית

פתרון 
 טכנולוגי

B2B/B2B2C 
חטיבת  

 הטכנולוגיות

B2C 
יחידת 

 השירותים  

 אחר

חטיבת מוצרי   מוצר צריכה
 צריכה

יחידת  שירות
 השירותים



חברה 
 ישראלית

פתרון 
 טכנולוגי

B2B/B2B2C 
חטיבת  

 הטכנולוגיות

B2C 
יחידת 

 השירותים  

 אחר

חטיבת מוצרי   מוצר צריכה
 צריכה

יחידת  שירות
 השירותים



 חטיבת הטכנולוגיות



Agrotech Automotive 
& Smartcity 

Cleantech Cyber HLS Healthcare IT &  
Medical Devices 

Mobile Water tech Digital Media Fintech Content creation Dental 

 מבנה חטיבת טכנולוגיות  



 עם מי לדבר על מה
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Agrotech 

Automotive 

Healthcare IT & 
Medical Devices 

Mobile 

Water tech 

Digital Media 

Content creation 

Fintech 

HLS 

Cyber 

Cleantech &  
Construction tech 

Dental 



 הלכה למעשה



 חיבור פתרונות טכנולוגים ישראליים  
 לאתגרים גלובליים



 B2Bפעילויות ממוקדות של פגישות  תערוכות

 וובינרים/ שולחנות עגולים  Scouting -חשיפה ב/ אינטרו דיגיטלים 

Future Sport Israel 

  -אנחנו יוצרים הזדמנויות לאינטרקציה  
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http://www.automotiveworld.jp/en/
http://www.hannovermesse.de/home
https://vivatechnology.com/
https://automotive.knect365.com/tu-auto-detroit/
http://www.smartcityexpo.com/en/
https://www.rsaconference.com/
http://www.japan-it.jp/en/
http://www.ciab.com.br/
http://www.blackhat.com/
http://www.himssconference.org/about/general-info/himss18-save-date
http://en.cmef.com.cn/
https://www.medica-tradefair.com/
http://www.grainsa.co.za/pages/nampo/nampo-home
https://expoagrofuturo.com/
http://www.expoagrogto.com/es/?lang=en
https://www.intersolar.de/index.php?id=6325&L=0
https://www.communicasia.com/
https://www.mobileworldcongress.com/
https://www.mwcamericas.com/
https://tmt.knect365.com/africacom/
http://www.siww.com.sg/
http://www.riooilgas.com.br/
https://www.money2020.com/
http://www.ciab.com.br/
https://www.ces.tech/
http://insideretail.live/
https://www.spobis.de/en
https://dmexco.com/
https://show.ibc.org/
https://www.bettshow.com/#/
http://www.mipcom.com/
http://www.miptv.com/


10,000 
 הזדמנויות עסקיות



 לכרות את הזהב



Pull > Push 
 

POC 
 

Communication  

Needs & Challenges 

Ongoing ≠ Specific  
 




