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 כנס הפורמטים הראשון יוצא לדרך!

לראשונה, מתאחדים הגופים שעוסקים בייצוא 
הפורמטים הישראליים על במה אחת, ומזמינים את 
בכירי התעשייה מהעולם לבקר בתל אביב ולהיחשף 

לחדשנות ולפורמטים מקוריים. מטרת הכנס הינה 
יצירת מפגשים עסקיים בין יצרני ומפיצי הפורמטים 

כמדינה ובין לקוחות פוטנציאליים מחו"ל ומיצוב ישראל 
מובילה בענף יצוא הפורמטים הטלוויזיוניים. בכנס 
יתארחו קניינים של חברות הפקה ומנהלי ערוצים 

 < קרא עוד מהעולם ויחשפו לתוכן הישראלי.

 

 Mobile Innovationהרשמה לאירוע 

 
מחפש את ההזדמנות העסקית שתיקח אותך לשלב 

, אירוע Mobile Innovation TLV 2016הבא? 
המפגשים העסקיים הגדול בישראל יוצא לדרך! בואו 

להציג את הטכנולוגיה שלכם בפני מיטב החברות 
הבינלאומיות ולהפגש עם מקבלי החלטות מחברות 

 < קרא עוד המובייל הבינלאומיות המובילות בעולם.
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הכנס הבינלאומי הרביעי לביטחון המולדת 
 והגנת הסייבר

 
מכון היצוא, בשיתוף עם משרד הכלכלה והתעשייה, 

משרד הביטחון, המשרד  -משרד החוץ, סיבט 
לביטחון פנים, מטה הסייבר הלאומי ורשות שדות 

התעופה, מזמינים אתכם להיפגש עם מאות מקבלי 
החלטות ובכירים בתעשייה העולמית, בכנס 

בינלאומי הרביעי לביטחון המולדת והגנת הסייבר, ה
בנובמבר, במרכז הירידים, תל  15-16 -שיתקיים ב

 < קרא עודאביב.
 

 

 

סיור לימודי מעמיק ליצואנים במרכזים 
 לוגיסטיים בהולנד

 -הכירו את האפשרויות הלוגיסטיות הקיימות בהולנד 
המרכז הלוגיסטי הגדול באירופה, במסגרת סיור לימודי 

מעמיק, מטעם מכון היצוא. הסיור כולל, בין היתר, ביקור 
בנמל רוטרדם, ביקור במחסן לוגיסטי של אחת החברות 

ת הגדולות בהולנד ופגישה עם הנספח הכלכלי הלוגיסטיו
 הישראלי.

 < קרא עוד
   

 

 מפגשים עסקיים ומשלחות
 

קול קורא לחברות הזנק בתחום 
בכנס האגטק להציג ולהתחרות 

AgriVestTMAgriVestTM  הוא

הכנס המוביל בישראל לחשיפה של 
חברות הזנק ישראליות, המפתחות 

טכנולוגיות חקלאות ומזון חדשניות, בפני 
 קהל בינלאומי.

 < קרא עוד

 Kמפגשים עסקיים ותערוכת 
HOSPITAL 

חברות ישראליות מוזמנות להפגש עם 
 Kלקוחות קצה, במסגרת תערוכת 

HOSPITAL .בדרום קוריאה 
 < קרא עוד

ומכרות  O&Gמשלחת 
הצטרפו למשלחת עסקית לברזיל

 Rio Oil  &Gasישראלית לתערוכת 
2016.  
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 < קרא עוד

  

 

 ימי עיון והשתלמויות
 

 כתיבת דוא"ל אפקטיבית באנגלית - 2016אוגוסט 
 

 כרמיאל -לאומי -קורס יצוא יבוא וסחר בין - 2016ספטמבר 
 

 יום עיון: תכנון הייצוא הקוסמטי - 2016ספטמבר 
 

 יום עיון: מימון וכלי סיוע ליצואן - 2016ספטמבר 
 

 < לרשימה המלאה

 

 

 

  תערוכות
 

 קטלוג החברות המשתתפות בכנס הפורמטים - 2016ספטמבר 
 

 DMEXCO 2016קטלוג החברות המשתתפות בתערוכת  - 2016ספטמבר 
 

 Asia Fruit Logistica 2016תערוכת  - 2016ספטמבר 
 

 InterAgro 2016תערוכת  - 2016נובמבר 
 

 < לרשימה המלאה

 

 

http://mass.impactia.com/Mail/CountLink.aspx?SID=0&LID=41542250
http://mass.impactia.com/Mail/CountLink.aspx?SID=0&LID=41542250
http://mass.impactia.com/Mail/CountLink.aspx?SID=0&LID=41542256
http://mass.impactia.com/Mail/CountLink.aspx?SID=0&LID=41542273
http://mass.impactia.com/Mail/CountLink.aspx?SID=0&LID=41542274
http://mass.impactia.com/Mail/CountLink.aspx?SID=0&LID=41542275
http://mass.impactia.com/Mail/CountLink.aspx?SID=0&LID=41542257
http://mass.impactia.com/Mail/CountLink.aspx?SID=0&LID=41542257
http://mass.impactia.com/Mail/CountLink.aspx?SID=0&LID=41542258
http://mass.impactia.com/Mail/CountLink.aspx?SID=0&LID=41542277
http://mass.impactia.com/Mail/CountLink.aspx?SID=0&LID=41542278
http://mass.impactia.com/Mail/CountLink.aspx?SID=0&LID=41542279
http://mass.impactia.com/Mail/CountLink.aspx?SID=0&LID=41542262
http://mass.impactia.com/Mail/CountLink.aspx?SID=0&LID=41542262


   

 

 

 

 

 
 

  einatg@export.gov.ilעל ידי  kerent@export.gov.il -הודעה זו נשלחה ל
 

 כאןעל מנת להסיר את עצמך מרשימת התפוצה לחץ/י 

  MassImpact Integrated Email Marketing by Impactiaנשלח באמצעות 
 

 
 

http://mass.impactia.com/Contacts/RemoveFromLists.aspx?ID=WrVP0v5PV4YCGvOzgccOKCRC92XtAEve1lNHsIpryF%2bAglgc6SdU2%2fZeB142QfVC&UID=XIiEkDwfu97I%2bRIVjMOwvg%3d%3d&EID=Vv7djXVXRIlmD3ubS8eAOw%3d%3d
http://mass.impactia.com/Mail/CountLink.aspx?SID=0&LID=41542266
http://mass.impactia.com/Mail/CountLink.aspx?SID=0&LID=41542263
http://mass.impactia.com/Mail/CountLink.aspx?SID=0&LID=41542264
http://mass.impactia.com/Mail/CountLink.aspx?SID=0&LID=41542265

