
      

מרכז העסקים 
הישראלי 
בשנגחאי

נחיתה רכה וסיוע
לחברות ישראליות לפעול

בשוק הסיני

Economic Mission in Shanghai:
Ms. Einat Lev

Head of Economic and Trade Mission to East China 
Consulate General of Israel, Shanghai, China

Tel: +86-21-6010-2507
Email: einat.lev@israeltrade.gov.il

Other Economic Missions in China:
Mr. Ophir Gore

Head of Trade Mission to Beijing
Embassy of Israel in Beijing, China

Tel: +86-108532-0664
Email: Ophir.Gore@israeltrade.gov.il

Mr. Chaim Martin
Head of Economic Mission to Beijing

Embassy in Beijing, China 
Tel: +86-10-85320664 

Email: Chaim.Martin@israeltrade.gov.il

Ms. Noa Heinemann
Head of Economic and Trade Mission to South China

Consulate General of Israel, Guangzhou
Tel: +86-2085130518/19

Email: Noa.Heinemann@israeltrade.gov.il

Foreign Trade Administration
Ministry of Economy and Industry, Israel:

China-India Department:
Tel: 02-6662630

Email: china@economy.gov.il

14 F, 318 Fuzhou Rd.
Shanghai, China

Tel: +86-21-61838235
Email: sbc@israeltrade.gov.il
www.israel-trade.net/china



   

מרכז העסקים הישראלי בשנגחאי הוקם על מנת 
לסייע לחברות ישראליות בצעדיהן הראשונים בשוק 

הסיני. המרכז, אשר נמצא בניהול הנספחות המסחרית 
בשנגחאי, מציע לחברות הכוונה וייעוץ וכן מספק 

שירותים אדמיניסטרטיביים. החברות מוזמנות להגיע 
למרכז בתיאום מראש, לקיים בו פגישות עסקיות בעת 

ביקורן בשנגחאי או להשתמש בו כמשרד שלהן עד 
לשכירת משרד עצמאי ללא תשלום.

sbc@israeltrade.gov.il :לפניה למרכז

תשתית אדמיניסטרטיבית
Open Space-שירותי משרד ב  •

חדרי ישיבות פרטיים בהזמנה מראש  •
עמדות מחשב ואינטרנט  •

טלפון, וידאו קונפרנס, שירותי הדפסה ופקסימיליה  •
שירותי אדמיניסטרציה ותמיכה בשפה הסינית  •

הרצאות ואירועים
הרצאות מומחים במרכז על בסיס חודשי בתחומים   •

עסקיים, משפטיים, לוגיסטיים ועוד.
מידע עדכני אודות כנסים ואירועים כלכליים בסין  •

שירותי מרכז העסקים 
הישראלי בשנגחאי

תמיכה הכוונה וייעוץ
תמיכה והכוונה לגורמי ייעוץ פרטיים אמינים במגוון 

תחומים:
משאבי אנוש  •
ייעוץ משפטי  •

לוגיסטיקה  •
שיווק  •

פיננסים  •
תרגום  •

אינטרנט ושירותי מובייל  •
רילוקשיין  •

שירותי הנספחות המסחרית
מידע אודות השוק  •

פתיחת דלתות מול שותפים ולקוחות פוטנציאליים  •
גישה למשקיעים ותמיכה במשיכת השקעות  •

איתור מפיצים  •
ייעוץ וסיוע בבניית תוכנית אסטרטגית  •

www.israel-trade.net/china :מרכז מידע ליצואן לסין


