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נתוני מאקרו



כלכלת גרמניה 
אבטלה נמוכה במיוחד  



כלכלת גרמניה
אבטלה נמוכה בעיקר בהשוואה לשאר המדינות באיחוד  



כלכלת גרמניה
הגרמנים תחרותיים במיוחד  



גרמניה מושכת את כל אירופה



ישראל  -יחסי גרמניה  



גרמניה-ישראלסחרנתוני
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היחסים פרצו את מסגרת היבוא והיצוא



מפעל מתכת חניתה   11 ישראל  -ווישיי 1

תדיראן סוללות 12 סטרטסיס 2

אליאנס חברה לצמיגים 13 בד משואות יצחק  -על 3

פלסאון 14 תעשיות  סטריםסודה  4

רפואייםפרוייקטיםמדימופ 15 דיאמונדענבי . א.מ 5

ט  'גטורבין 16 אדמה אגן 6

אירונאוטיקס 17 כתר פלסטיק   7

טכנולוגיה כללית-ביו 18 קמהדע 8

1987מדיקלאורידיון 19 תעשיות פטרוכימיותגדיב 9

אלקטרה תעשיות מיזוג 20 ישקר 10

יצואנים ישראלים מובילים לגרמניה



הסקטורים שאנו מכסים

ציוד רפואי•

DYIאריזה וציוד •
אנרגיה ומים•

תקשורת ומדיה•

סייבר ואבטחת מולדת•

פינטק•

קוסמטיקה•



אבטחת מולדת וסייבר

הביקוש לטכנולוגיות בתחום הביטחון הולך  , לאור איומי הטרור הגוברים בגרמניה•
וגדל

מפעילי תשתיות חיוניות וספקי שירותי ביטחון מצטיידים  , רשויות אכיפת החוק•
בטכנולוגיות ללוחמה בטרור

גילוי , וידאו לזיהוי פלילי, זיהוי פנים, טכנולוגיות מעקב: תחומי פעילות רלוונטיים•
ניטור אלקטרוני ועוד, יירוט תקשורת, מחסומים לכלי רכב, טים"מזל

,  הנגישות לשוק זה עבור חברות זרות עשויה להיות מאתגרת לעתים, עם זאת•
הליכים ברשויות הציבוריות איטיים ומלאי בירוקרטיה  , התעשייה המקומית חזקה

וישנן רגישויות מורכבות יותר בנושא הגנה על נתונים



בטחון לאומי וסייבר

:הזדמנויות עסקיות•



בטחון לאומי וסייבר

:ערוצי שיווק•

oמכרזים ציבוריים :www.bund.de www.vergabereport.de ,  בשל המערכת

המדינות16-ישנה מורכבות במעקב אחר המכרזים ב, הפדרלית בגרמניה

oשותפים מקומיים :Securiton, Bosch, SIM, euromicron, Foresight 
Securityועוד

oמובילים בשוק הגרמני :Siemens,  Mobotix,  AXIS Communications, 
Schneider Intercom, Rhode und Schwarzועוד

http://www.bund.de/
http://www.vergabereport.de/


בטחון לאומי וסייבר

:אירועי סחר ותערוכות•

oGPEC–20-22, תערוכה וכנס בינלאומיים למשטרה וכוחות מיוחדים
בפרנקפורט2018בפברואר 

osecurity Essen–2018בספטמבר 25-28, יריד גלובלי לביטחון אזרחי
באסן

שתי התערוכות נערכות אחת לשנתיים



ציוד רפואי ומדעי החיים  

:הזדמנויות עסקיות•



ציוד רפואי ומדעי החיים  

:ערוצי שיווק•

o תקןCEהכרחי

o  סניף מקומי יכול להקל על התמודדות עם בעיות אדמיניסטרטיביות הנוגעות לתקינה

oשל  " המלכודות המשפטיות"כדאי להיעזר ביועץ מקומי המודע לכל , לעיתים קרובות

תהליך התקינה שכן מדובר בסוגיה מורכבת

o  חברות צריכות לחתור להיכלל בקטלוג ההטבות להחזר כספי של מוצרים ושירותים

מיליון מבוטחים70-רפואיים ובכך להשיג נגישות ליותר מ



ציוד רפואי ומדעי החיים  

:אירועי סחר ותערוכות•

oMEDICA / COMPAMED -בדיסלדורף2017בנובמבר 12-16, ציוד רפואי

oIDS–בקלן2019במרץ 12-16, דנטל

oconhIT–בברלין2018באפריל 17-19, טכנולוגיית מידע בתחום הבריאות

oCharité Entrepreneurship Summit–2018מאי , חדשנות בבריאות
בברלין

oOTWorld–בלייפציג2018במאי 15-18, אורתופדיה



מובייל ומדיה חדשה, תקשורת, טכנולוגיית מידע

:הזדמנויות עסקיות•



מובייל ומדיה חדשה, תקשורת, טכנולוגיית מידע

:ערוצי שיווק•

oבתחום ה-IT(חומרה ותוכנה )  משלבי מערכות הם לעתים המפתח להצלחה וביכולתם

לפתוח דלתות ללקוחות פוטנציאליים

o רבים מהשחקנים הגדולים בתחום מפעילים אינקובטורים ואקסלרטורים(Deutsche
Telekom: hubraum, Axel Springer: plug & play )  הנחשבים לפלטפורמות נהדרות

להרחבה עסקית תוך היעזרות ברשת של ארגונים מבוססים

oבתי מדיה גדולים מחפשים לעתים לרכוש פתרונות בתחום הפרסום , בפרסום דיגיטלי

עבור מפרסמים ופלטפורמות שיווקיות



מובייל ומדיה חדשה, תקשורת, טכנולוגיית מידע

:אירועי סחר ותערוכות•

oMWC-בברצלונה2018במרץ 1–בפברואר 26, מובייל

oDmexco–בקלן2017בספטמבר 13-17, שיווק דיגיטלי

oCeBIT–בהאנובר2018ביוני 11-15, 4.0תעשיה / דיגיטליזציה

oIBC–באמסטרדם2017בספטמבר 14-19, ברודקאסט

oLong Night of Startups–8 בברלין2017בספטמבר



מים ופסולת, אנרגיה: קלינטק

:הזדמנויות עסקיות•



מים ופסולת, אנרגיה: קלינטק

:ערוצי שיווק•

oקשר ישיר עם מחלקות החדשנות של ארבע חברות השירותים הגדולות

oדגש על המומחיות הישראלית בתחום ה-IT .  לחברות השירותים ולחברות בינלאומיות

רבות ישנם המון נתונים בהם הן עדיין לא עושות שימוש

oשימוש בסוכנויות מקומיות לקידום השקעות. תעשיית המים עודנה ממוקדת אזורית.



מים ופסולת, אנרגיה: קלינטק

:אירועי סחר ותערוכות•

oE-World -באסן2018בפברואר 6-8, אנרגיה ומים

oIntersolar–במינכן2018ביוני 20-22, סולאר

oIFAT–במינכן2018במאי 14-18, פסולת וחומרי גלם, מים

oPower-Gen Europe–בקלן2017ביוני 27-29, ייצור חשמל

oWasser Berlin–בברלין2019מרץ , מים

oEuropean Utility Week–3-5 באמסטרדם2017באוקטובר



פינטק

:הזדמנויות עסקיות•



פינטק

:ערוצי שיווק•

o מומלץ לבסס קשרים עם מקבלי , הבנקאות היא תחום הירארכי–מלמעלה למטה

ההחלטות

o של חדשנותהאביםיצירת קשרים עם

oשימוש במוניטין של ישראל כמובילה בתחום הסייבר

oהבנקים הגדולים הקימו כבר מרכזי מחקר ופיתוח בישראל



פינטק

:אירועי סחר ותערוכות•

oDeutscher Bankentag–כל , כנס בהשתתפות השחקנים החשובים ביותר

שנה שנייה בברלין

oקבלות פנים של הארגונים הגדולים

oאירועי סטרטאפ קטנים יותר בברלין ובפרנקפורט על בסיס לא קבוע



DIY

השוק הגדול באירופה•

שוק קמעונאי רווי מתחרים  •

תנאי מסחר נוקשים מול הרשתות•

שולי רווח הולכים וקטנים לאור התחרות•



DIY
:  הקמעונאיות המובילות בגרמניה

(במיליוני יורו2016מחזור מכירות שנתי ברוטו לשנת )
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DIY

:ערוצי שיווק•

oמקומי או נציגות מקומיתסוכן /מפיץ

:אירועי סחר ותערוכות•

oEISENWARENMESSE HARDWARE FAIR-מידי שנה בתחילת מרץ בקלן

ospoga+gafa-מידי שנה בספטמבר בקלן, תערוכה מובילה בתחום המוצרים לגן



DIY
:התפתחות מחזור ברוטו שנתי•



קוסמטיקה וטיפוח הגוף
בשוק הקמעונאי נמכרים בעיקר מוצרים של השחקנים העולמיים  •

.המובילים בשוק

הגדולותהפארמהמירב המכירות ברשתות •

ובתי  Douglasרשת כגוןמוצרים יוקרתיים נמכרים בפרפומריות•
Karstadt-וKaufhof: כולבו כגון

סיפורי הצלחה בתחוםלא נרשמו •
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קוסמטיקה וטיפוח הגוף

המובילות בגרמניהוהפרפורמריההפארמהרשתות 
(מחזור מכירות שנתי ברוטו במיליארדי יורו)



?איך אנו יכולים לעזור

ERM-economy.gov.il/ermפניות •

חיבורים עם פונים גרמנים וחברות קשר•

בתערוכות וירידיםB2Bארגון •

ארגון משלחות נכנסות•

ארגון משלחות יוצאות•

(ידיעון ופלטפורמות מידע)מידע איכותי •



!תודה רבה

פרטי קשר•

49-30-2064490+טלפון •

אתר•

•www.israeltrade.de

:  דואר אלקטרוני•

•berlin@israeltrade.gov.il

http://www.israeltrade.de/
http://www.israeltrade.de/
http://www.israeltrade.de/
http://www.israeltrade.de/
mailto:berlin@israeltrade.gov.il

