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איך מייצאים חדשנות? פאנל בנושא 
 טכנולוגיות רכב

נמאס לכם לחכות שעות בפקקים ולא מבינים איך עד 
היום לא פתרו את הבעיה? מכון היצוא, 

, מזמינים אתכם לפאנל ראשון מסוגו Wize בשיתוף
תחבורה  –אשר יעסוק באחד הנושאים החמים בעולם 

ו ישתתפו בכירים ומומחים ב –חכמה וטכנולוגיות רכב 

 <  קרא עוד  מהתחום.

   

 

סיפור  - Polly ואפליקציית Spark חברת
בעייה במציאת חנייה בתל אביב  הצלחה ישראלי

הביאה את המהנדס ערן בלטר להקמת חברת 
ספארק ולפיתוח אפליקציה חינמית, המסייעת 

על  כאן במציאת חנייה ברחוב או בחניונים. קראו
 של יוזמיה. אפליקציית הניווט ועל התכניות לעתיד

 <  קרא עוד
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קחו חלק בכנס הבינלאומי הרביעי לביטחון 
מכון היצוא, בשיתוף  המולדת והגנת הסייבר!

 -משרד החוץ, סיבט  עם משרד הכלכלה והתעשייה,
ר משרד הביטחון, המשרד לביטחון פנים, מטה הסייב

הלאומי ורשות שדות התעופה, מזמינים אתכם 
להיפגש עם מאות מקבלי החלטות ובכירים בתעשייה 
העולמית, בכנס הבינלאומי הרביעי לביטחון המולדת 

בנובמבר, במרכז  16-15 -והגנת הסייבר,שיתקיים ב

 <  קרא עוד הירידים, תל אביב.
 

  

 

  הטבות לחברי מכון היצוא

היצוא מציג תכנית חדשה, במסגרתה יוצעו מכון 
לחברי המכון מגוון רחב של הטבות ייחודיות לרווחת 
  החברות ועובדיהן. רוצים לדעת מהן ההטבות? רוצים

 להציע הטבה לחברי המכון? כל הפרטים, לפניכם.
 <   קרא עוד

   

   

 

 מפגשים עסקיים ומשלחות 
 

  שוק הבריאות בסין
קחו חלק בסמינר על שוק הבריאות בסין. 
הסמינר יעסוק בנושאים החשובים עבור 

חברות הרואות בסין שוק פוטנציאלי 
אשר פועלות בשוק הסיני  ועבור חברות,

 ת להרחיב את הידע אודותיו.ומעוניינו
 <  קרא עוד

  Womax פסטיבל
WOMEX  הוא פסטיבל מוסיקת עולם

מוערך, אליו נוהרים מדי שנה האנשים 
החשובים ומובילי הדעה בתעשיית 

 <  קרא עוד מוסיקת העולם.

  Mobile Innovation אירוע
בואו להציג את הטכנולוגיה שלכם בפני 

מיטב החברות הבינלאומיות ולהפגש עם 
מקבלי החלטות מחברות המובייל 

   הבינלאומיות המובילות בעולם.
 <  קרא עוד
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 ימי עיון והשתלמויות 
 

  סדנא: כתיבת דוא"ל אפקטיבית באנגלית  - 2016ספטמבר 
 

  יום עיון מיוחד בנמל חיפה  - 2016ספטמבר 
 

סדנא: האם המודל העסקי שלך עומד במבחן השוק   -  2016אוקטובר 
  הבינלאומי?

 
  תל אביב בוקר -לאומי -קורס יצוא יבוא וסחר בין  -  2016נובמבר 

 

 <  לרשימה המלאה

 

 

 

 תערוכות 
 

  PMA 2016  מצגת החברות המשתתפות בתערוכת  - 2016אוקטובר 
 

  MEDICA 2016קטלוג החברות המשתתפות בתערוכת  - 2016נובמבר 
  COMPAMED 2016 קטלוג החברות המשתתפות בתערוכת  - 2016נובמבר 

 

  CES 2017  תערוכת  - 2017ינואר 
 

 <  לרשימה המלאה

 

 

   

 

 

 

 

 
 

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

  כאןעל מנת להסיר את עצמך מרשימת התפוצה לחץ/י 
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