معهد التصدير االسرائيلي والعالقات الدولية

هام جدا
املركز للمصدرين اجلدد في معهد التصدير هو عنوان هام للشركات واملصالح
املعنيني الدخول لالسواق العاملية بواسطة برنامج استعداد وجتهيز للتصدير الذي
مت تطويره بشكل خاص في معهد التصدير
اكثر من  300مصدر في كل عام يحصل على العديد من اخلدمات التي يقدمها
املركز ومنها :
•فحص جاهزية املصالح املعنية ببدء التصدير بشكل فعلي
 برنامج تأهيل خاص ومهني اتصال مباشر مع مدير القسم ذا الصلة في مجال عمل املصلحة احلث عن وايجاد مسارات للمساعدة من صندوق التسويق وصناديق     التمويل  
•تأهيل وتوجيه ملعارض دولية
 مسارات خاصة لالوساط اخملتلفةاتصال مباشر ودائم وذلك ليمكن املصدرين اجلدد الدخول بشكل امن جملال
التصدير والتسويق الدولي وذلك ايضا من خالل تقليص اخملاطر والتوفير في
النفقات واملصروفات

מאמצים רבים הושקעו בהבטחת מהימנותו של המידע המתפרסם בעלון זה .יחד עם זאת ייתכנו טעויות מטעויות שונות ,אי לכך לא
תחול על מכון היצוא הישראלי כל אחריות ישירה או עקיפה לנזק שעלול להיגרם כתוצאה מטעויות שנפלו בעלון זה או כתוצאה
משימוש במידע המופיע בה( .ט.ל.ח)
הפקה והוצאה לאור :מכון היצוא הישראלי ,חטיבת תקשורת והפקות • עריכה :שאולי כצנלסון • ביצוע גראפי :גרפיק טאצ'

معهد التصدير االسرائيلي والعالقات الدولية
רח' המרד  ,29תל אביב  • 68125טל • 03-5142830 :פקסwww.export.gov.il • 03-5142902 :

יצוא :ההזדמנות העסקית הגדולה שלך

הקמת אתר אינטרנט בשפה האנגלית:

עסקים רבים בישראל מוצאים את עצמם פועלים בשוק קטן יחסית ההופך ליותר ויותר תחרותי ולפיכך נדרשים לאיתור
מקורות הכנסה נוספים.
הייצוא משמש כמנוע צמיחה ופיתוח ,בולם ומצמצם סיכונים בשוק המקומי ומביא ליציבות וניצול נכון של כושר הייצור
של העסק .ההזדמנויות בייצוא לשוק הבין-לאומי הן הדרך המשמעותית ביותר לצמיחה לאורך זמן ,אולם המעבר
מהארץ לחו"ל אינו פשוט .תהליך הכניסה לשוק העולמי מורכב ודורש יד מכוונת ,של מומחים בעלי ניסיון.
כאן נכנס מכון היצוא הישראלי לתמונה .עם ניסיון עשיר בפיתוח עסקי ברחבי העולם ,רשת קשרים מקצועית
( )Networkingומגוון שירותים נלווה לאורך כל תהליך הייצוא.
מכון היצוא מייעץ ,מדריך ,ומכוון את היצואן בראשית דרכו ומומחי המכון מאתרים ומחברים יצואנים מהארץ עם
הזדמנויות עסקיות המתאימות להם בשוק העולמי.
גם אתה יכול לצמוח בשוק העולמי ,עם המומחיות והסיוע של מכון היצוא.

הכשרה מקצועית:

תוכנית תבל :עסקים במגזר הערבי מתחילים לייצא

• השתתפות התוכנית בהקמת האתר בגובה  50%מעלות חבילה בסיסית ,ועד לתקרה של .₪ 2,500
• הכנת תוכן שיווקי עבור האתר בשפה האנגלית  -השתתפות התוכנית בגובה  50%מעלות ספק מתמחה ועד 		
לתקרה של .₪ 1,800
• צילום טכני עבור אתר האינטרנט או קטלוג מוצרים  -השתתפות התוכנית בגובה  50%מעלות חבילת צילום 		
בסיסית של ספק מתמחה ,ועד לתקרה של .₪ 1,500
• קורס ניהול היצוא ושיווק בין-לאומי  -במחירים מיוחדים למשתתפים בתוכנית.
• קורס אנגלית עסקית  -במחירים מיוחדים למשתתפים בתוכנית.
• סדנאות וימי עיון נוספים במכון היצוא.

פיתוח עסקי:
•
•
•
•

פיתוח עסקי ראשוני בליווי יועץ שיווקי ( 20שעות)  -ללא תשלום.
ייעוץ שיווקי בהערכות לקראת תערוכה בין-לאומית (עד  9שעות)  -ללא תשלום.
איתור שותפים עסקיים באמצעות תוכנית ייחודית של מכון היצוא  -השתתפות התוכנית בגובה  80%ממחיר בסיס.
סיוע בהשתתפות כמציג בביתן לאומי של מכון היצוא בתערוכה בין-לאומית  -השתתפות התוכנית בגובה 80%
מהעלות ועד לתקרה של .₪ 10,000
סיוע בהשתתפות כמציג בביתן עצמאי בתערוכה בין-לאומית מוכרת המתקיימת בארץ  -השתתפות התוכנית
בגובה  80%ועד לתקרה של .₪ 10,000
סיוע בהשתתפות במפגשים עסקיים בארץ עם לקוחות פוטנציאליים מחו"ל שמארגן מכון היצוא  -השתתפות
התוכנית בגובה  50%ממחיר חבר מכון.
סיוע בהשתתפות במשלחות או מפגשים עסקיים בחו"ל שמארגן מכון היצוא  -השתתפות התוכנית בשעור 50%
ממחיר חבר מכון ועד לתקרה של .₪ 2,500

• מכון היצוא הישראלי ,הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר הערבי ,הדרוזי והצ'רקסי במשרד ראש הממשלה ומינהל
סחר חוץ במשרד התמ"ת ,מפעילים את תוכנית תבל שמיועדת לקידום חברות בעלות פוטנציאל לייצוא וחסרות
את הניסיון והכלים לפתוח דלתות בעולם .התוכנית מעניקה סיוע בכניסה לתהליך הייצוא וליווי מקצועי מתמשך
בפיתוח הייצוא והשיווק בעולם.
• מטרת התוכנית ליצור בקרב החברות מודעות לחשיבות הייצוא ,מחויבות לתהליך מסודר של הערכות וסיוע מתמשך
בדרך לייצוא.

•

מה כוללת התוכנית?

הערות:

הכנת תשתית ראשונה לייצוא:
•
•

•
•
•

אבחון מוכנות החברה לייצוא ותוכנית פעולה ראשונית  -ללא תשלום
סיוע בהתאמה לתקינה בין-לאומית  -השתתפות התוכנית בגובה  50%מעלות שירות ספק מתמחה ,ועד לתקרה
של .₪ 5,000
מידע עסקי שיווקי באמצעות יחידת המידע במכון היצוא ( שווי עד  – ) ₪ 8,000ללא תשלום.
חברות במכון היצוא למשך שנה אחת  -ללא תשלום ( שווי .) ₪ 2,300
ייעוץ מקצועי בנושאי יצוא ( עד  12שעות )  -ללא תשלום.

•
•

•
•
•
•

קבלת הטבות מותנית באישור ועדת היגוי להצטרפות החברה ובחברות בתוקף במכון היצוא.
יועץ שיווק ו/או יועץ מקצועי מתוך מאגר היועצים של מכון היצוא.
ספק מתמחה הרשום במאגר ספקים של מכון היצוא.
כל ההטבות ניתנות לשינוי בהתאם להחלטת המכון.

להצטרפות לתוכנית תבל  -מכון היצוא הישראלי:

פתחי אמארה  -מנהל התוכנית לקידום המגזר הערבי לייצוא ,ניידfathi@export.gov.il ,054-4570791 :

מנחם לייב  -מנהל מרכז יצואנים קטנים ,ניידleib@export.gov.il ,054-4578691 :
אתר המכון www.export.gov.il -
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هام جدا
املركز للمصدرين اجلدد في معهد التصدير هو عنوان هام للشركات واملصالح
املعنيني الدخول لالسواق العاملية بواسطة برنامج استعداد وجتهيز للتصدير الذي
مت تطويره بشكل خاص في معهد التصدير
اكثر من  300مصدر في كل عام يحصل على العديد من اخلدمات التي يقدمها
املركز ومنها :
•فحص جاهزية املصالح املعنية ببدء التصدير بشكل فعلي
 برنامج تأهيل خاص ومهني اتصال مباشر مع مدير القسم ذا الصلة في مجال عمل املصلحة احلث عن وايجاد مسارات للمساعدة من صندوق التسويق وصناديق     التمويل  
•تأهيل وتوجيه ملعارض دولية
 مسارات خاصة لالوساط اخملتلفةاتصال مباشر ودائم وذلك ليمكن املصدرين اجلدد الدخول بشكل امن جملال
التصدير والتسويق الدولي وذلك ايضا من خالل تقليص اخملاطر والتوفير في
النفقات واملصروفات

מאמצים רבים הושקעו בהבטחת מהימנותו של המידע המתפרסם בעלון זה .יחד עם זאת ייתכנו טעויות מטעויות שונות ,אי לכך לא
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הפקה והוצאה לאור :מכון היצוא הישראלי ,חטיבת תקשורת והפקות • עריכה :שאולי כצנלסון • ביצוע גראפי :גרפיק טאצ'

معهد التصدير االسرائيلي والعالقات الدولية
רח' המרד  ,29תל אביב  • 68125טל • 03-5142830 :פקסwww.export.gov.il • 03-5142902 :

