
מייצרים הזדמנויות עבורך
בוא ליהנות ממגוון רחב מאד של שירותים אשר נועדו לעזור לך להצליח, לפרוץ 

לשווקים בינלאומיים חדשים ולייצר בעבורך עוד ועוד הזדמנויות עסקיות

  www.export.gov.il הצטרף עוד היום ותראה איך תוכל להרוויח כבר ממחר  •  

מנהל יצוא לחברה 
בליווי אישי, במימון משותף של מכון היצוא והיצואן. 

שירות בלעדי לחברי מכון היצוא בלבד

מרכז מידע ומודיעין עסקי  
שרותי מידע וסקירות שוק כולל מידע על מתחרים, 

מפיצים, אינטגרטורים, מכרזים בינלאומיים, קניינים ועוד 
המתבססים על מקורות מידע ומאגרי מידע בינלאומיים  

הכוונה וקידום ליצואנים מתחילים
מידע ראשוני והכוונה בנושאים הקשורים ליצוא  -

פגישת ייעוץ אישי  -
סדרת מפגשים ייחודית ליצואנים מתחילים  -

מסלולי קידום מורחבים למגזר ערבי ומגזר חרדי                                             -

ייעוץ מקצועי בתחומי הסחר הבינלאומי 
יצוא, לוגיסטיקה, שיווק בינלאומי, פיתוח עסקי, מכס, 

מסמכים, שיעורי מכס, חוזים, קניין רוחני, הסכמי סחר 
ועוד 

תקינה ורגולציה
ייעוץ מקצועי ממוקד מוצר, כולל ביקור במפעל ביצואן

איתור שותפים עסקיים 
תכנית ממוקדת על פי בחירת היצואן )מדינה מועדפת 

ואיפיון שותף( 

חברות סחר ושיווק בינלאומי 
שרותי פיתוח עסקי בשווקים בינלאומיים חדשים, החל 

מהרעיון ועד מכירות בפועל 

חונכים )מנטורים( ליצוא
ליווי של חונך בעל ניסיון עשיר בניהול ובהובלת תהליכי 
יצוא, אשר יסייע למנכל בקבלת החלטות אשר ישפיעו 

על השגת מטרות ויעדי החברה ביצוא
*השירות ניתן בהתנדבות

סקירות ונתונים כלכליים 
סקירות על שוקי יעד צומחים, מידע כלכלי על מדינות, 

ניתוח נתוני הסחר של ישראל  

ייעוץ פיננסי 
בחינת אפשרויות מימון, כולל סבירות לקבלת אשראי 

בנקאי נוסף  

מידע על מקורות מימון ומענקים לעסק 
מקרנות מדינה וקרנות פילנטרופיות
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המרכז ללימודי יצוא וסחר בינלאומי של מכון היצוא מפעיל מערך הדרכה בנושאי יצוא וסחר חוץ אשר נועד 
לתרום משמעותית לקידום הרמה המקצועית של ציבור העוסקים בתחום בכל הדרגים. נושאי ההשתלמויות 

מכסים תחומים רבים- החל מהנושאים הבסיסיים ביותר של תובלה ושילוח,
כללי מכס ואנגלית עסקית ועד לנושאים המורכבים ביותר של אסטרטגיה שיווקית לחו"ל, אינטרנט, מודיעין 

עסקי ומאגרי מידע כמקור לאיתור שותפויות והזדמנויות עסקיות. בנוסף, עוסק המרכז גם בהכשרה פנים ארגונית 
אפקטיבית וייחודית. לכל חברה נבנית תכנית הדרכה והעשרה מקצועית כפתרון ייחודי התפור לצרכי החברה, תוך 

מתן מענה לנושאים ולבעיות הפרקטיות עמם מתמודדת החברה בעסקיה.

המרכז ללימודי יצוא וסחר בינלאומי מציע מגוון של קורסים, סדנאות
וימי עיון העוסקים בתחום הרחב של נושאים הקשורים בסחר חוץ:

קורסים וסדנאות לפיתוח עסקים ושיווק בשווקים גלובליים  •
קורסי עומק למדינות: סין, הודו, ברזיל  •

קורסים ליזמים וליצואנים קטנים ומתחילים  •
קורסים לשיווק עסקי באינטרנט ובמדיה חברתית  •

קורסי יצוא, יבוא וסחר בינ"ל  •
מגוון השתלמויות בנושאי דוקומנטציה ותובלה בינ"ל  •

העשרה פיננסית למנהלים בחברות גלובליות  •
כנסים וסדנאות בנושאי מודיעין תחרותי  •

"ארגז כלים" למנהלים בחברות חובקות עולם  •
השתלמויות ייעודיות לענפי תעשייה, היי-טק ומוצרי צריכה  •

בוא ליהנות ממגוון רחב מאד של שירותים אשר נועדו לעזור לך להצליח, לפרוץ 
לשווקים בינלאומיים חדשים ולייצר בעבורך עוד ועוד הזדמנויות עסקיות.

המרכז ללימודי יצוא וסחר בינלאומי

study@export.gov.il   •  03 -5142831/845/867 לפרטים נוספים ויצירת קשר: 

mailto:study@export.gov.il



