
י ל ב ו ל ג ה ק  ו ש ל ה  נ ו כ נ ה ך  ר ד  ה

ר   א ו נ 2י 0 1 9   

1 

 כנס כלי סיוע
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גוף משותף למגזר העסקי ולמגזר  
 )עובדים 120-כ(הממשלתי  

 

הנהלות ציבוריות סקטוראליות  
 המורכבות מנציגי חברות יצואניות

 

 )1958נוסד בשנת (ר "פועל כמלכ

 

משמש כזרוע ביצועית לממשלה  
 בסיוע לתעשיות היצוא

 

 ?מי אנחנו



 אתגרים וקשיים בחדירה לשוק חדש
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דקויות  /הבנת הרגישויות
בתרבות העסקית  

 המקומית

טיפול וטיפוח שותפים  
 עסקיים בשוקי היעד

התאמת   –גלובליזציה מול לוקליזציה 
 מיתוג/ המחרה/ המוצר

מרחק מהשוק  
היעדר  , ומהלקוחות

תשתית מכירות פעילה  
 בשוק היעד

עם ) אם בכלל(הכרות מועטה 
 הלקוחות המקומיים

מתחרים מקומיים  
 ובינלאומיים מנוסים



 שני מישורי פעילות
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 שירותים מקצועיים
 ענפיות פעילויות

4 



 ענפי המכון

 מוצרי צריכה ענפים טכנולוגיים

 מדיה דיגיטלית מים
 בית ומשפחה בריאות דיגיטלית

 אוטומוטיב וקבלנות משנה

 תוצרת טרייה ויין

 , וטואלטיקהקוסמטיקה 
 אופנה ואריזה

 מזון ומשקאות קלינטק

 מים וקלינטק, אגרו מדעי החיים

 דנטל אגרוטכנולוגיה

 מכשור ומחשוב רפואי

 תוכן

 הייטק

 פינטק

 מובייל

 סייבר

 בטחון המולדת

 ביטחון המולדת ואוטומוטיב

 פודטק



 יצירת הזדמנויות עסקיות
 .אגריטק/  ווטק  MED IN ISRAELוסייבר  HLSכנס  –בישראל אירועי דגל 

 

משקיעים  , קניינים, אינטגרטוריםאירוח , משלחות נכנסות בשנה 200 -כ –משלחות נכנסות 
 .ובכירי ממשל אירוח עיתונאים ובלוגרים

 

 . ROAD SHOW’Sמשלחות יוצאות בשנה  100 -כ –משלחות יוצאות 
 

 .ביתנים לאומיים בשנה מפגשים עסקיים 40 -הקמת כ –תערוכות בינלאומיות 
 

 . ECO – SYSTEM  -פעילות איתור ממוקדת ימי טכנולוגיה אירועים בשיתוף ה –סקאוטינג 
 

מ ובכירי ממשל מפגשים עם שגרירים מפגשים עם נציגויות  "רוה, משלחות נשיא –קשרי חוץ 
 .מסחריות אירועים ממוקדים לקידום התעשייה בשיתוף משרדי ממשלה שונים
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 שני מישורי פעילות
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 שירותים מקצועיים
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 שירותים מקצועיים
מידע על  , איתור מפיצים, איתור מכרזים בינלאומיים, והזדמניות לידיםרשימות  –שירותי מידע ומודיעין תחרותי 

 .סקירות אנליסט ועוד, מאגרי מידע, דוחות מוניטין, מתחרים
 

 .חונכים/  מנטורים תוכניתייעוץ מקצועי במגוון תחומים בסחר הבינלאומי  –שירותי ייעוץ וליווי מקצועי 
 

 :  סיוע ליצואן המתחיל

 .צעדים ראשונים בהיערכות ליצוא בתחילת הדרך •

 .ליווי מקצועי למשך כשנה –מאסטרטגיה שיווקית ועד ליישומה  •
 

ליווי משלב סקר שוק ועד  , לקביעת פגישות בשוק המטרה תוכנית –איתור שותפים עסקיים וחברות פיתוח עסקי 
 .מימוש עסקאות בפועל

 
 .מעטפת פתרונות ושירותים מותאמים, עזרת בהקמת פלטפורמות מסחר –יצוא מקוון 

 
הכשרות פנים  , הכשרות מיוחדות, וובינרים, ימי עיון קורסים וסדנאות בתחומים שונים –המרכז ללימודי יצוא 

 .אירגוניות
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 סיוע ליצואן מתחיל
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 :ראשונים בהיערכות ליצוא צעדים  •

 .מקצועייעוץ , הכרותשיחת •

 .תחרותיאיסוף ואיתור מידע עסקי ומודיעין •

 .המשךפגישת סיכום והמלצה לשירותי •

 :ליישומה שיווקית ועד מאסטרטגיה  •

 :חודשי ליווי  12-שלבים מובנים לאורך כ 4     •

 .היכרות הסביבה העסקית הבינלאומית -        

 .הכנת תכנית שיווק -        

 .בניית ארגז כלים שיווקיים -        

 .יישום תכנית השיווק -        
           

 
 



 יצוא מקוון
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 .מקווןליווי של יועץ מקצועי המתמחה בסחר •

 .בתחוםהטבות מספקי שירותים •

 .ונטוורקינגהשתתפות במפגשים מקצועיים •

 .מקצועיותהכשרות •
 

 



 שירותי מידע ומודיעין תחרותי
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 מידענות אישית/ כריית מידע •
 מחקרי מדף•
 לידיםאיתור •
 איתור מפיצי מתחרים•
 איתור שוק מטרה •
 מכרזיםניטור •
 "תפירה אישית"סקירות אנליסט לפי •
 בדיקת איתנות פיננסית ובדיקות רקע•
 רשת משפיעניאיתור •
 )דומים וקרובים(איתור וחיפוש פטנטים •



 שירותי ייעוץ וליווי מקצועי
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 :הבינלאומי מקצועי בתחומי הסחר ייעוץ  •
 לוגיסטיקה עוד, הסכמי סחר, הסכמי הפצה, תמחור, כתיבה שיווקית...  

    יעדלמדינת שיווקית תכנית הכנת. 

    בינלאומיתהשתתפות בתערוכה הערכות לקראת. 

   ליצואחונכים /  מנטורים. 

  

 יתרונות ליצואן

 ).מערכת מבוקרת וממושבת(מקצועיים רחב ומגוון של יועצים מאגר •
 ).לחברי מכון בלבד(מימון חלקי של מכון היצוא •



 איתור שותפים עסקיים
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 .פוטנציאליםל עם שותפים עסקיים "תוכנית לקביעת פגישות בחו•
 .על פי דרישת היצואןמדינת היעד ואופי השותפים •

 

 .התוכניתשל פרוייקטורים לביצוע מאגר גדול •

 .י מכון היצוא"קבוע ומוגדר מראש עמודל עבודה •

 .פגישותבמידה ולא נקבעו , החזר כספי ליצואן•

 ).לחברי מכון בלבד(מימון חלקי של מכון היצוא •
 

 יתרונות ליצואן

 



 ליווי בשוק חדש   
 חברות לפיתוח עסקי בינלאומיבאמצעות 
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 .חדש עם גורם בעל נוכחות בשוק היעדסיוע בכניסה לשוק •
 .חודשים 9לתקופה של עד , באמצעות מכון היצוא, עבודה משותפת•

 
 

 .בינלאומימאגר של עשרות חברות פיתוח עסקי •

 .ע  ניסיון מוכח בעבודה עם חברות ישראליות"לחברות פ•

 ).לחברי מכון בלבד(מימון חלקי של מכון היצוא •

 

 יתרונות ליצואן



 יבוא וסחר בינלאומי, המרכז ללימודי יצוא
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 : סדנאות והשתלמויות במגוון תחומים , עשרות ימי עיון•
 עסקית ועוד  אנגלית , כללי מכס, בינלאומיתובלה ושילוח  
 מודיעין עסקי , אינטרנט, ל"לחושיווקית אסטרטגיה  
 .עסקיות והזדמנויות  שותפויותכמקור לאיתור  

 
   .מקוםבמגוון נושאים בכל הרצאות  - וובינרים •

  
 הכשרות פנים מפעליות•
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 בניית סל שירותים מותאם לצרכיך

 פגישה אישית להתאמת שירותים לצרכי חברתך  •

 

 !הפגישה מתקיימת אצלך במשרד    •
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 תודה 
 שאולי כצנלסון

 ל כלכלה ושירותים מקצועיים"סמנכ
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