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הירשמו לכנס הפורמטים הבינלאומי 
 הראשון בישראל!

רד אורבך מזמין אתכם לכנס הפורמטים הבינלאומי 
בספטמבר  20-ל 19-הראשון בישראל, שיתקיים בין ה

בכליף ביפו. בואו לפגוש את בכירי תעשיית 
הפורמטים הטלוויזיוניים מהמובילים בעולם ולהיחשף 

 < קרא עוד לפורמטים ישראלים חדשים.

 

 Mobileהחלה ההרשמה לאירוע
Innovation 

 
מחפש את ההזדמנות העסקית שתיקח אותך לשלב 

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

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

 < קרא עודהמובייל הבינלאומיות המובילות בעולם.
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 הטבות לחברי מכון היצוא
 

מכון היצוא מציג תכנית חדשה, במסגרתה יוצעו 
לחברי המכון מגוון רחב של הטבות ייחודיות לרווחת 

החברות ועובדיהן. רוצים לדעת מהן ההטבות? רוצים 

 < קרא עודלהציע הטבה לחברי המכון? לחצו כאן.

 

 

 

 מנוע חיפוש לאיתור קרנות ומענקים

מכון היצוא פיתח עבור היצואנים כלי מיוחד, 
באמצעותו ניתן לאתר במהירות וביעילות את הקרנות 
והמענקים המתאימים לעסק ולאופי הפעילות העסקית 

 < קרא עודשלך. מתעניינים? כל הפרטים לפניכם!

   

 

 מפגשים עסקיים ומשלחות
 

 PMA- משלחת לתערוכת 
Fresh Summit 2016 בארה"ב 

הצטרפו למשלחת יוצאת לתערוכת 

PMA קרא עודבאוקטובר באורלנדו > 

 מפגשים עסקיים ותערוכת
K HOSPITAL 

עם  חברות ישראליות מוזמנות להפגש
 Kלקוחות קצה, במסגרת תערוכת 

HOSPITAL .קרא עודבדרום קוריאה > 

ומכרות  O&Gמשלחת 
הצטרפו למשלחת עסקית לברזיל

 and Gas 2016 Oilישראלית לתערוכת 
  בריו

 < קרא עוד
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 ימי עיון והשתלמויות
 

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

 יום עיון: מימון וכלי סיוע ליצואן - 2016ספטמבר 
 

 קוסמטייום עיון: תכנון הייצוא ה - 2016ספטמבר 
 

 סדנא: תמחיר, המחרה ומה שביניהם - 2016ספטמבר 
 

 < לרשימה המלאה

 

 

 

  תערוכות
 

 Asia Fruit Logistica 2016תערוכת  - 2016ספטמבר 
 

 MIPCOM 2016תערוכת  - 2016אוקטובר 
 

רנקפורט קטלוג החברות המשתתפות ביריד הספרים בפ - 2016אוקטובר 
2016 

 
 MEDICA 2016קטלוג החברות המשתתפות בתערוכת  - 2016נובמבר 

 
 < לרשימה המלאה

 

 

   

 

 

 

 

 
 

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