
להפנים,תתחילותתו"ל?ללקוחותגםבאינטרנטטוצויםשתשווקטטקלבםיש
לייצא,נדיענקתעשייתיגבצויניטאיננטשנויחסית,החדשהטצביצואנים
לעסקקשוריםשאינםנינלאותייםוקוויםתנהגיםנללים,שללעולםלצלולאתנם

ניפןלעשותאסורתהאתת,נתדינהלהתתקואוהעולםנלאתלטרוףנדאיהאם
טטנציאליים?לקוחותשל"לידים"עשרותקיבלתםשנהתערונהאחריתתנהלים

1עקגי־הנדלסמןהיאלי

ומ־בישראל,המוגבלשוק

נגד

$TS1$ומנגד$TS1$

$DN2$ומנגד$DN2$המענייניםהפיתוחים

לבי־ומשוועיםכאןשיש

קוש,

$TS1$,לביקוש$TS1$

$DN2$,לביקוש$DN2$לכבושהשאיפהוכן

עסקיםמעטללאגורמיםהעולםאת

המהשבהליצוא.לפנותובינונייםקטנים

הפוטנציאלשכןמאור,קוסמתיצואעל

זאת,עםאדיר.הואהעולםברחביהעסקי

צורךישלאיבוד.ללכתאפשרבקלות

וכמובןעסקיתבתוכניתמטרות,בתכנון
העסקיהתרבותי,העולםעםבהיכרות

היער.מרינתשלוהרגולטרי

לשוקלהיכנסצריכיםלא"יצואנים
המקומי",השוקשלכנגזרתהבינלאומי
המחל־מנהלתרוטמן,לימורסבורה

קה

$TS1$המחלקה$TS1$

$DN2$המחלקה$DN2$היצוא,במכוןמתחיליםליצואנים

שונה.עסקיתתרבותעםשונהשוק"זה

לאובישראל,חברהמוכרתשבוהאופן

פעמיםשבחו"ל.זהאתתואםדווקא

עובדים,מעטעםקטנות,חברתרבות

חשובאבלבחו"ל,לשיווקלפנותרוצות

בי־בשיווקשמביןמקצועבבעללהיעזר

נלאומי.

$TS1$.בינלאומי$TS1$

$DN2$.בינלאומי$DN2$כללבדרךנופלהזההתפקיד

ניסיוןלוישבהכרחשלאהמנכ"ל,על

חשוב".הואמקצועיייעוץולכןבתחום,

"חשובמדגישה,הואכך",על"נוסף

נכוןולהיערךשיטתיתבצורהלעבוד

יצואמתאים.ותקציבשיווקתוכניתעם

לה־שרוצההברהטווח.ארוךתהליךזה

התהלי־אתלהביןצריכהביצואתחיל

כים.

$TS1$.התהליכים$TS1$

$DN2$.התהליכים$DN2$לתערוכותשנוסעותחברותיש
מתרוממות,ולאשנהבכלבינלאומיות

מההחברהאנשיאתשואלתאניואז

היאבתערוכההמטרהכך.אחרעשיתם

ליצורזהאחריאבלהמוצר,אתלחשוף

חוזריםהםפעמיםהרבההקשרים.את

מהתערו־ב׳לירים׳מטפליםולאלשוטף,

כה.

$TS1$.מהתערוכה$TS1$

$DN2$.מהתערוכה$DN2$מספיק.לאזהבתערוכותהשתתפות

נוס־שיווקייםכליםישעזר.כליזה

פים

$TS1$נוספים$TS1$

$DN2$נוספים$DN2$לפנותאפשרדיגיטלי,שיווקכמו

להתייחסגםוצריךולמפיצים,לסוכנים

הסופייםלצרכניםמוכרהואאםלעסק

לעסקים".או
הפו־מעללקפוץכדאיתמידלא

פיק,

$TS1$,הפופיק$TS1$

$DN2$,הפופיק$DN2$שאנ־עסקים"ישרוטמן.אומרת

חנו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$קודםשימכרושמוטבלהםמבהירים

לקבליוכלוואזהמקומי,בשוקאונליין
עוזריםאנחנואזרקולהתבסס.פידבקים

לחו"ל".לצאתלהם

חשובמהלייצא,שהחלטנוונגיד

והתרבותי?המנטליבהיבטלדעת

הר־אתלהביןהואמאורחשוב"דבר

גישויות

$TS1$הרגישויות$TS1$

$DN2$הרגישויות$DN2$ולה־העסקיבתחוםוהרקויות

תנהל

$TS1$ולהתנהל$TS1$

$DN2$ולהתנהל$DN2$והליכות.נימוסיםמבחינתנכון

למסורצריךלמשל,היפנית,בתרבות

בתאילנדהידיים.בשתיביקורכרטיסי

אוכללהכניסכדיבמזלגמשתמשיםלא

הכף,עלאוכללהעמיסכדיאלאלפה,

אוכ־בבריטניהלפה.מכניסיםואותה

לים

$TS1$אוכלים$TS1$

$DN2$אוכלים$DN2$מאיתנוהקערההטייתידיעלמרק

משמשיםהאכילהמקלותביפןוהלאה.

לאולכןלוויות,בזמןעצמותלמסירת

באמצ־לאחרמאחדמזוןלהעבירנהוג

עות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$אמונהבקערות.רקאלאהמקלות

אכילהלמקלותשקשורהביפןנוספת

לת־האוכליםעלאוסרתוללוויות,

קוע

$TS1$לתקוע$TS1$

$DN2$לתקוע$DN2$בקערתשלהםהאכילהמקלותאת

מנתלאכולנהוגלאבמקסיקוהאורז.

נראהזהלמקסיקניםבסכו"ם,טאקו

סכיןעםפלאפלמנתאוכליםכאילו

לא־נוהגיםלאהתושביםבצ׳ילהומזלג.

כול

$TS1$לאכול$TS1$

$DN2$לאכול$DN2$מנתלאאפילובידיים,דברשום

בקוריאהבקמבודיה,בפיליפינים,צ׳יפס.
המנה.אתלסייםמומלץלאובמצרים

זהבצלחת,שישמהכלאתכשמסיימים

לאשהואלמארחאמרתםכאילונתפס

ביפןשני,מצדאוכל.מספיקלכםהגיש

למארהמסמןמהצלחתהמנהכלסיום

בטנ־מאוד.לכםטעיםהאוכלכישלכם

זניה

$TS1$בטנזניה$TS1$

$DN2$בטנזניה$DN2$גסותנחשבלארוחהבזמןלהגיע

שעהרבעשלבאיחורלהגיערצוירוח.

שעה".חציעד

כחברהההתאמהאתכבדוה

לתהליךשהגענולפניעוראלהוכל
עמותההואהיצוא"מכוןעצמו.היצוא

לסייעהיאוהמטרהרווח,כוונותללא
קשריםבפיתוחישראליותלחברות

אס־פעולהשיתופיוביצירתעסקיים

טרטגיים

$TS1$אסטרטגיים$TS1$

$DN2$אסטרטגיים$DN2$.זהאתעושיםאנחנובחו"ל

בתערוכותביתניםעשרותבאמצעות

עםשנפגשותמשלחותמארגניםבחו"ל.

הדבשיתוףוקנייניםמוביליםנציגים

mml

rag1•"

ONשלהלחמניות BREAD:כהןוגלעדפלדמןמיטלצילומים

כליםלהםומציעיםהמסחרייםספחים

עסקי.מידעלמשלכמוהיצוא,בתהום
קו־מזון,ויצרניותהזנקחברותהרבהיש

סמטיקה

$TS1$קוסמטיקה$TS1$

$DN2$קוסמטיקה$DN2$בארץשעובדותרפואיומכשור
אתלהרחיבכדילחו"ללפנותורוצות

שלהן".הפעילות
לתחילתבאשררבותתובנותלרוטמן

"חברתמתחילים.יבואניםשלהדרך

בגלללארה"בלייצאצריכהלאקרמים

שם",למכורשכדאיאמרהשהדודה
אתלבדוק"צריךנחרצות,פוסקתהיא

להגידיכוליםאנחנולחברה.ההתאמה

להברתמארה"ביותרמתאימהשאסיה

חב־פעמיםהרבהמסוימת.קוסמטיקה

רות

$TS1$חברות$TS1$

$DN2$חברות$DN2$תחו־ועלשמועותעלמסתמכות

שות.

$TS1$.תחושות$TS1$

$DN2$.תחושות$DN2$מידעבסיםעלזהאתעושיםאנהנו

הספ־בשוקהמגמותאתשכוללעסקי

ציפי,

$TS1$,הספציפי$TS1$

$DN2$,הספציפי$DN2$בו,המפיציםהםמיהשוק,גודל

ועוד.שם,ישורגולציותחסמיםאילו

הזדמנויותשמממשותחברותהרבהיש

לח־פנהמהודולקוחאםאבלעסקיות,

ברה

$TS1$לחברה$TS1$

$DN2$לחברה$DN2$,נמצאששםאומרלאזהבתערוכה

הפוטנציאל".

הס־אתלהכיררוטמן,סבורהצריך,

ביבה

$TS1$הסביבה$TS1$

$DN2$הסביבה$DN2$תו־ולהכיןהבינלאומיתהעסקית

כנית

$TS1$תוכנית$TS1$

$DN2$תוכנית$DN2$עושיםאנחנו"שאותהשיווקית

התחרו־ליתרוןלהתייחסצריךיחד.

תי

$TS1$התחרותי$TS1$

$DN2$התחרותי$DN2$פעולהתוכניתולבנותהחברהשל
משימותעםהקרובה,לשנהאופרטיבית

עוז־אנחנותנועהכדיתוךזמנים.ולוח

רים

$TS1$עוזרים$TS1$

$DN2$עוזרים$DN2$ומסייעיםשיווקייםתכניםלכתוב

מוכווןשיהיהאינטרנטאתרבהקמת

היער".לקהל
התוכניתיישוםהואהאחרוןהשלב

שזומחויבות,להיות"צריכההשיווקית.

ההנה־החברה.שלאסטרטגיתהחלטה

לה

$TS1$ההנהלה$TS1$

$DN2$ההנהלה$DN2$אדם.וכוהתקציביםלהעמידצריכה

למכורקלבארץהיוםשמוכרותלחברות

חברהאיזויודעותהןהמקומי.בשוק

צריכותהןבחו"לקמה.ואיזונופלת

שלהןהארגוניתהתרבותאתלהתאים
ליעד".

"iipiisniבאוויר”ירינו
מדיט־חברתמנכ"ליתגרובר,אורית

זלטקיןדמיסריצילום:כהןגלעד

קטניםמכשיריםומפתחתשמייצרתרק
בחוטבבעיותלטיפולפולשנייםולא

שהיאמהעלמעידהובצוואר,השדרה

׳טקסטנק׳,בשםחדשה"תהלואהמכנה
טאבל־שלמוגברתמצריכהשנגרמת

טים

$TS1$טאבלטים$TS1$

$DN2$טאבלטים$DN2$.פוקדותצווארבעיותוסמארטפונים
בגלל18בגילהצעירההאוכלוסיהאת

מתכופפיםשהםומשוםמאסיבישימוש

לטיפולהמכשירהקטנה.הקופסהלעבר

ואנחנושלנופיתוחהואהזאתבבעיה

חדשניהשישי,הדוראתכעתמייצרים

ראינוה־09שנותבסוףמהקיים.יותר

תרו־לאנשיםוהוסכיםמסייעיםשאנחנו

פות

$TS1$תרופות$TS1$

$DN2$תרופות$DN2$לש־לפרוץוהחלטנוגב,וניתוחי

ווקים

$TS1$לשווקים$TS1$

$DN2$לשווקים$DN2$.עםמזדמנתבצורהעבדנובחו"ל

במזרחומדינותפוליןקוריאה,ארה"ב,

מסודר.היהלאזהאבלהרחוק,

אתלמסדהחלטנוכשנתיים"לפני

סיועלקבלכריהיצואלמכוןופנינוזה

לי־במקוםשיווקית,אסטרטגיהבבניית

רות

$TS1$לירות$TS1$

$DN2$לירות$DN2$שמיםאנחנוכעתהכיוונים.לכל

זונחיםלאאנחנוארה"ב.עלהדגשאת

בהן,פועליםשאנחנואחרותמדינות
יעדלמדינתהיאהאסטרטגיהכלאבל

קהלשלגרולפוטנציאלזיהינוכיאחת,
דעהמובילישהםלאנשיםפנינויעד.

להפיץלנושיסייעומקצועית,מבחינה
זההמדינה.ברחבישלנוהקונספטאת

צרי־אנהנוטוב.מוצרשישמספיקלא

כים

$TS1$צריכים$TS1$

$DN2$צריכים$DN2$הבשורה.אתשיפיץמקומימישהו

מניחהואניכאלה,גורמיםכמהאיתרנו
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ב0202".התוצאותאתשנראה

ניסיון.בעלאלאחכםיצואןאין

לעשותשאסורלמדתםמה

בלעלתתנכוןלאשזה"למדנו

לפזרכדאיאלאאחדלגורםדיות

מדינותבכמהשלנוהמאמציםאת

קהל.דעתמוביליעםמדינהובכל

ואזבלעדיותנתנומסוימיםבמקרים

שזהאוהעבודהאתעשהלאשזהאו

המוצריםאתגםשמכרמפיץהיה

אתלאתרלמדנושלנו.המתחרהשל

יוריםהיינואזעדולשפר.הטעויות

היהזהפוגעהיהזהואםבאוויר

אותנושמובילמנטורלנוישפוגע.

התחרותיהיתרוןאתלבדללנוואמר

מוצריםפניעלשלנוהמוצריםשל

גבבבעיותשמטפליםבשוקאחרים

הגלגל.אתהמצאנולאאנחנוהריכי

במכירהפחותמתמקדיםאנחנוכך

בשיווקומשקיעיםלפציינטיםישירה

יותר".מאסיבי

להתלבש"איך"למדתי
nO חברתמנכ"לכהןלגלעד

נילחםציוריםהמטביעה

סטארטאפ"אנחנוביצוא.ראשוניסיון

במיוהשארעובדיםארבעהשמונה

תעשייתיותמכונותלנוישחוץ.קור

עלבחוםהטבעהלעשותשיודעות

עםהטבעותעושיםאנחנומאפים.

מאפייתשלהלחמניותעלכיתובים

לנוישבשעה.הטבעותאלף81ברמן

שנהכחצילפנישהשקנומכונהגם

צנועגודלבסדרהטבעותשמאפשרת

בשעה.0004שליותר

לייצא.החלטנושניםכשלוש"לפני

בעבר.חו"לעםתקשורתלנוהיתהלא

בתהיצואמכוןבאמצעותהשתתפנו

חיברווהםבמילאנוחדשניתערוכה

בינלאומית.בתקינהלמומחיםאותנו

מהכללידעהלאשלנוהיצואחברת

תעבעקבותהיעד.במדינותהתקינה

בחודשבאיטליהשנערכהנוספתרוכה

פעולהשיתוףיצרנוהאחרוןאפריל

ואנחנובאיטליהמקומימפיץעם

עבורמכונהלשםלשלוחמתכננים

הראהצעדיםאלהשלו.הלקוחות

גםהתחברנובאיטליה.שלנושונים

חברנושלנו.העלמטרתשזולארה"ב

ועשינוהמזוןבתחוםבארה"בלמומחה

בארה"בקשריםיצרנועסקית.תוכנית

שם.לפריצהראשוניםבשלביםואנחנו

ולכןההמבורגריםמדינתהיאארה"ב

מבחינתנו.פוטנציאלהרבהשםיש

תקשולכליהלחםאתהופכיםאנחנו

ומושך".ויזואלימאודוזהרת

אמרתהמבורגריםאמרת

קינג.וברגרמקדונלד'ס

שלנו.העלמטרתהיא"מקדונלד'ס

איששלמאפייהעםקשרלנויש

למקדונלד'סלחמניותשמספקתיהודי

בואנחנומזה.נדלקוהואבארה"ב

זהאבלבארה"בהתקינהאתדקים

שהלהגידיכולאנידרך.לנופותח

ברמןשלאקטיבלחמניותשלמכירות

וישהזההמוצרבעקבותב004

העולםבארה"ב.גדולפוטנציאללזה

למזון".פרסונליזציהמחפש

שלאהיצואבתחוםלמדתמה

קודםידעת

ללבוש.מהאפילוידעתי"לא

המוצראתלהציגנכוןאיךלמדתי

איךהדוכןאתנכוןממקמיםאיך

בשונהאירופיתלאוכלוסייהפונים

לכשאסורישראליתמלאוכלוסייה

לידשלקחתביקורכרטיסעלתוב

מכירותשאנשיממנושלקחתהאדם

ושמנהליםכחולהחולצהלובשים

שצריךלבנהחולצהללבושצריכים

כיהתערוכהלימינעלייםזוגותשני

להעביראפשרואיךהרבהעומדים

במטוס.לתערוכהמזוןפריטי

פנקסמראשלהכיןממליץ"אני

כלאחרימיידממלאיםשבוייעודי

אותועלהפרטיםכלאתבדוכןמפגש

כרהרבהעםהביתהכשמגיעיםאדם.

איןואזכלוםזוכריםלאביקורטיסי

החעללמדתילתערוכה.אפקטכל

ליצירתאימיילשבמשלוחשיבות

התערוכהאחריספוריםימיםקשר

ומסרתמונותלכלולצריךושהוא

תערוכיוםשיח.המשךשיגרהקצר

אותי".מפחידותלאבחו"לכות

יח"צצילום גריתורCARTIDEMמכשיר

DEMNI LEARSI תערוכת
היצואמכוןחבנירועיצילום

היפנית"בתרבותרוטמןלימור
בשתיביקורכרטיסילמסורצריך
משתמשיםלאבתאילנדהידיים.
לפה"אוכללהכניסכדיבמזלג
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