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תכנית ליווי ותמיכה בשווקים  
 בינלאומיים באמצעות חברות  

 פיתוח עסקי בינלאומי



 יתרונות התכנית ליצואנים   

 
 

  

 .מנוסותפיתוח עסקי בינלאומי חברות  40מאגר של למעלה •

 .פעילותבמגוון תחומי , החברות נותנה מענה במספר רב של מדינות•

 :סיכונים ליצואן בהתקשרות הקטנת •

 תחילת העבודה במודל קבוע מראש ובעלות קבוע•

 חודשי פעילות משותפת 12תמיכה וליווי של מכון היצוא לאורך •

 

 ח "ש 28,000החזר כספי מקסימלי של 
 

 מיועדת לחברי מכון היצוא בלבדהתכנית 

 

 
 

 

 



 יתרונות חברות פיתוח עסקי בינלאומי

 .תרבות עסקית ושפה, גישור על פערי תרבות•
 .באמצעות שותף מקומי, במדינת היעדנוכחות •
 .תקנים ועוד, רגולציה, בתהליכי רישויסיוע •
 .להכוונה ובחירת ערוצי השיווק המועדפים" ארגז כלים  "•
 .בהקמת מערכי שווק במדינת היעדסיוע •
 .שוטפת בפיתוח השוקתמיכה •
 .עם גורמים מקומיים עד חתימת הסכם בפועלקשר •
 .ניסיון מוכחלחברות •

 

 

 



 

 תכנית ליווי ותמיכה בשווקים בינלאומיים

 :דרישות מחברות פיתוח עסקי המשתתפות בתכנית 

 

לחברה תשתית מוכחת לליווי והענקת הסיוע והשירותים הנדרשים ליצואן •
 במדינת היעד

 לחברה נציג בישראל ונציג במדינת היעד•

 חברות ישראליות 3לחברה ניסיון עם לפחות •

 קיבלה אישור מטעם הועדה המאשרת לתכנית•

 

 

 



 תכנית ליווי ותמיכה בשווקים בינלאומיים

 :נקודות ההחזר ליצואנים •

הכרת השוק  , התאמתם לשוק, הכרת החברה ומוצריה: הכנה מקדימה •
 הכנת תכנית כניסה לשוק, הרלוונטי

 ל"פגישות בחו 5קביעת לפחות •

 ע"ל של נציג חברת פ"השתתפות בפגישות בחו•

 ביקור משותף בתערוכה במהלך שנת פעילות משותפת•

 חודשי פעילות משותפת או חתימה על הסכם מכירה 9•

 חודשי פעילות משותפת 12•

 
 התכנית מיועדת לחברי מכון היצוא בלבד

 

 

 

 



 
 תכנית ליווי ותמיכה בשווקים בינלאומיים

 !מ "כולל מע –סכום ההחזר 

 (מ"מע+₪ 7800עלות ליצואן )₪  5000

4000  ₪ 

3000  ₪ 

4000 ₪ 

6000  ₪ 

  

6000  ₪ 

 נקודת ההחזר

 הכנה מקדימה•

 פגישות 5קביעת לפחות •

  ליווי לפגישות•

  ביקור בתערוכה•

 אוחודשי התקשרות   9•

 חתימה על הסכם מכירה     

 חודשי התקשרות 12•

 
 מ  "כולל מע₪  28,000     החזר מקסימלי ליצואן 

 
 התכנית מיועדת לחברי מכון היצוא בלבד

 
  

 

 



 

 לפרטים נוספים והרשמה

 אדי אומנסקי
 

 מנהל ענף חברות פיתוח עסקי בינלאומי
     03-5142855: טלפון            

      
   

edi@export.gov.il 
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