
עם השירותים של מכון היצוא...

הכי רחוק! 

כמה רחוק 
אפשר להגיע?



בעלון זה ריכזנו בעבורך, היצואן, את שירותי המכון 
כדי שתוכל להגיע הכי רחוק שאפשר... ואפשר! 

כחבר במכון תיהנה ממגוון רחב מאוד של שירותים, אשר נועדו למטרה אחת בלבד:
לעזור לך להצליח בשווקים הבין-לאומיים, לפרוץ לשווקים חדשים ולייצר בעבורך עוד ועוד הזדמנויות עסקיות.

מגוון השירותים העומדים לרשותך:
מפגשים עסקיים בארץ ובחו”ל

ארגון ותיאום מפגשים עסקיים עם נציגי חברות מובילות בעולם, שותפים פוטנציאליים, קניינים ומפיצים במסגרת ביקורים יזומים בארץ,  
כנסים בין-לאומיים, Road shows בחו”ל ומשלחות יוצאות ונכנסות. 

חשיפה בין-לאומית
הזמנת עיתונאים וגורמי מדיה מקצועיים לארץ לפגישות עם יצואנים, סיורים במפעלים והכרת התעשייה הישראלית הרלוונטית. 

ייעוץ שיווקי
סיוע אישי על ידי טובי המומחים בגיבוש אסטרטגיה שיווקית, בחירת שוקי יעד, התאמה לשוק יעד ועוד. 

מכרזים ופרויקטים בין-לאומיים 
איתור מכרזים ופרויקטים בין-לאומיים רלוונטיים לחברות הישראליות, תמיכה וליווי בכל הליך הגשת המועמדות.  

תערוכות בין-לאומיות
השתתפות בביתן לאומי בתערוכות בין-לאומיות ברחבי העולם בחבילת השתתפות, לרבות ארגון וליווי מקצועי וסל שירותים הכולל  

מפגשים עסקיים, סיורי קניינים, קידום הביתן ויח”צ. הביתן הלאומי מקנה יתרון של בולטות בשטח תחת מיתוג ישראל.

הדרכה והכשרה
קורסים, סדנאות וימי עיון- העוסקים במגוון הרחב של נושאים בתחום היצוא והסחר הבין-לאומי: תובלה ושילוח, כללי מכס, אנגלית  

עסקית, שיווק בין-לאומי, ניהול מו”מ, אינטרנט, מודיעין עסקי, webinars- סמינרים מקוונים ועוד.  

הכוונה וקידום יצואנים מתחילים 
שירות למייצא המתחיל הכולל מידע ראשוני, ייעוץ  והכוונה שמסייעים להגדיל את סיכויי ההצלחה בשווקים העולמיים.  

‘תוכנית תבל’- תוכנית ייחודית לשילוב חברות מהמגזר הערבי במעגל היצוא.
תוכניות סיוע ייחודיות למעצבים בתחום מוצרי הצריכה.

סקירות ונתונים כלכליים
אינדיקטורים כלכליים על 62 הכלכלות המובילות בעולם, כולל נתוני הסחר של ישראל עם מדינות אלה. סקירות כלכליות מפורטות  

על מדינות מובילות. ניתן לקבל גם מצגת כלכלית על הכלכלה והיצוא הישראלי לצורך מפגשים עם גורמים מחו”ל.

מרכז מידע 
מגוון רחב ומקצועי של שירותי מידע, המתבססים על תשתית מקורות המידע העסקי המובילה בישראל.  בין היתר, כולל השירות מידע  

אקספרס - תוך 24 שעות, איתור גורמים בעולם )מפיצים, סוכנים, יצרנים, ארגונים, רשתות וכו’( מחקרי מדף במחירים אטרקטיביים, 
סקרי שוק מותאמים לצרכי הלקוח, הזדמנויות עסקיות, מידע פיננסי על חברות בעולם, מידע חדשותי ועוד.
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קופון בשווי 1000& לרכישת מידע
הסדר חדש לרכישת מידע ללא תשלום בשווי ₪1000, יאפשר לחברי המכון לבחור מבין שרותי המידע השונים, את חבילת המידע אשר  

תיתן מענה לצרכיהם עד השווי הנ“ל. ההסדר מופעל באורח ניסיוני לתקופה מוגבלת, למספר מוגבל של ענפים.

כניסה מושכלת לשוק חדש - שיחה עם מומחה מקומי
טרם כניסתן של חברות לפעילות חדשה בשוק מסוים, הן נדרשות לבצע בדיקות מקדימות. לסל הבדיקות האפשריות הוספנו שירות  

חדשני, לפיו החברה תוכל לקיים שיחה אישית של כשעה עם מומחה בתחומה. שירות זה נשען על ידע וניסיון עשיר של גורם מקצועי 
מקומי ובמחיר אטרקטיבי עבור חברי המכון. 

איתור שותפים עסקיים 
תיאום פגישות איכותיות עם שותפים עסקיים פוטנציאליים במדינת יעד, על פי צרכי היצואן. מבוצע בפועל ע“י מומחה לשיווק בין-לאומי  

בעל ניסיון והתמחות בשוק היעד הרלוונטי.

איתור שותפים עסקיים באירופה 
חשיפת חברתך ברשת העסקית הגדולה מסוגה בעולם, המנוהלת על ידי האיחוד האירופאי (EU) ופרוסה ב-51 מדינות. הרשת פותחת  

בפניך מגוון הזדמנויות עסקיות, לצורך פיתוח קשרים עסקיים ומקנה לחברה שלך יתרונות רבים בחדירה לשוק האירופאי. 

משלחות ענפיות יוצאות
השתתפות במסגרת יציאה מאורגנת של קבוצת חברות מענף מסוים, למפגשים עסקיים מתואמים מראש במדינת יעד. משלחת כזו  

 .B2B כוללת בדרך כלל סמינר, סיור ברשתות שיווק, או בחברות מובילות ומפגשי

משלחות רשמיות
השתתפות במשלחת עסקית, הנלווית למשלחת רשמית בחו“ל.   

פורומים וסמינרים עסקיים
השתתפות בסמינרים מקצועיים, לפי שוקי יעד ולפי נושאים ענפיים. 

מפגשי שולחן עגול
מפגשים ממוקדים של חברות בעלות מכנה ענפי משותף, לצורך בירור צרכים, החלפת דעות, לימוד הדדי ונטוורקינג. המפגש יעשה  

בניהול של מומחה מהתחום ומנהל הענף.

ייעוץ מקצועי בתחום הסחר הבין-לאומי
פגישה ראשונה עם יועץ לבחירתך ללא תשלום; הכוונה והדרכה של יועץ מקצועי בתעריף מופחת לשעת ייעוץ; מימון חלקי בגין שעות  

ייעוץ שבוצעו.

מפגשי ייעוץ קבוצתיים
מפגשים ממוקדי נושא, כגון: תקשורת שיווקית, הכנת אסטרטגיה שיווקית, מענה למכרז בין-לאומי, קניין רוחני באינטרנט וכו‘, המועברים  

על ידי יועצי Experts4u ומוצעים לחברי המכון ללא תשלום.

חונך/מנטור
לחברות ללא מנהל יצוא, מציע המכון ליווי מתמשך של חונך (מנטור) למנכ“ל החברה. החונכות הינה למשך שנה, ללא עלות ליצואן.  

חונך בעל ניסיון עשיר בניהול ובהובלת תהליכי יצוא ושיווק בחברות יסייע לך, המנכ“ל, בהתלבטויות ובקבלת החלטות אשר יכולות 
להשפיע על השגת מטרות ויעדי החברה, בכל הקשור לפעילותה הבין-לאומית.



סיוע בפיתוח העסקי ובניהול היצוא של החברה
ליווי צמוד של מנהל יצוא, בהיקף משרה חלקי, אשר יטפל בהיבטים השיווקיים הבין-לאומיים והלוגיסטיים של חברתך, במימון משותף  

של מכון היצוא ושל החברה.

ייעוץ פיננסי 
ייעוץ לצורך בחינת הצרכים הפיננסיים של חברות יצוא, לצורך ניתוח אפשרויות המימון הרלוונטיות לחברה, כולל סבירות   מפגש 

לקבלת אשראי בנקאי נוסף. 

החתמת תעודות מקור 
הנפקת והחתמת תעודת מקור של מכון היצוא, למדינות עמן אין לישראל הסכמי סחר )כ-70% מהמדינות(, על פי דרישת הלקוחות  

והשלטונות במדינת היעד. אספקת מסמכי יצוא ותעודות נדרשות במחירים האטרקטיביים ביותר בישראל ובשירות מהיר.

ייעוץ וליווי לשוק הסיני
ייעוץ וסיוע ליצואנים שבוחרים לפעול בשוק הסיני, בגיבוש אסטרטגיה שיווקית והיערכות לפעילות עם שותפים רלוונטיים. שירות  

ייחודי, הכולל מומחים דוברי סינית. 

חשיפה בפרסומים
חשיפה בקטלוג היצואנים המקוון, באתר מכון היצוא ובקרב לקוחות פוטנציאלים מקצועיים בעולם, במגוון פרסומים מודפסים ודיגיטליים,  

המפורסמים על ידי המכון.

הצטרף עוד היום כחבר במכון היצוא
ותראה איך אתה יכול להרוויח הרבה יותר כבר ממחר.

www.export.gov.il :לפרטים נוספים וליצירת קשר


