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  לכתב ההתחייבות "נספח"

 

 ליישומהמאסטרטגיה שיווקית ועד 
 ענף מגזר המיעוטים - תכנית סיוע ליצואנים מתחילים

 
 התכנית מיועדת לעסק בתנאי הסף הבאים:

 .$  בשנה קלנדרית אחרונה250,000ד היקף יצוא ישיר ע -

 גיוס הון   אחרונה, או לחילופין, ומעלה בשנה קלנדרית₪ 300,000 מחזור מכירות -

 .ים אחרונות מגורמים חוץ ממשלתייםבשנתי₪ מיליון  1בהיקף של לפחות   

 .לאחר סיום תהליך הפיתוח :חברת סטארט אפ -

 :אפ לתכנית בכפוף לשקלול מספר פרמטרים כדלהלן-אישור חברת סטארט

 בוצעה בדיקת היתכנות (POC)  .ו הגורם המקצועי, תוצאות ה)מיהמול גורם מקצועי משמעותי-(POC 
  כדוגמתבשנתיים האחרונות מגורמים חוץ ממשלתיים ₪ מיליון  1בוצע גיוס הון בהיקף של לפחות(: 

 .נא פרט, ( ...VC, Angel)כדוגמת
  מכירה / ביצוע פיילוט בחו"ל )באילו חברות? מתי החל הפיילוט? האם הסתיים ומתי? תוצאות

 (הפיילוט
 פטנט רשום בחו"ל (PCT, PROVISIONAL.. ,תאריכי הגשה).. 

 .החברה מתבקשת להעביר מסמך בקשה, המתייחס לפרמטרים הנ"ל, בחתימת המנכ"ל ובחותמת החברה

 

 היכרות הסביבה העסקית הבינלאומיתשלב א': 

 

 ביקור המלווה השיווקי בחברה 

בסיכום, יעדכן על המהלכים באחריות המלווה השיווקי להכין סיכום פגישת עבודה ראשונה עם החברה. 

השעות כולל לו"ז לביצוען. הלקוח יאשר  25-35הקרובים המתוכננים בהתאם למתווה התכנית ובמסגרת 

 הסיכום וישלח אותו למחלקה ליצואנים מתחילים לאישורה.

  

על בסיס מידע  ECOSYSTEM ובחינת ה מיפוי : המלווה השיווקי יסייע לחברה בהכנת אסטרטגיה שיווקית

 ,וכיוצ"ב שווקים פוטנציאליים לבחינה, מתחרים קיימים, / משתמשי קצהקהלי מטרה פוטנציאליים, קיים

 נדרש ורכישתו ביחידת המידע לטובת הכרת הסביבה העסקית. עסקי אפיון מידע

 

 לצורך הצגת  אובמכון היצ "המידע והמודיעין התחרותי"יחידת גישה של החברה והמלווה השיווקי עם פ

 איסוף מידע נדרש על שווקי מטרה. 

 

  ניתוח המידע העסקי בסיוע המלווה השיווקי לצורך אפיון הסביבה העסקית ובחירת מדינת יעד. התוצר

יועלה ע"ג מסמך "ניתוח הסביבה העסקית" אשר יישלח אליכם עם קבלת אישור תחילת עבודה בתכנית. 

קריים, הזדמנויות וסיכונים, לאילו שווקים כדאי להיכנס ומדוע? המסמך יתאר מגמות, מתחרים, שחקנים עי

 תמחור ומודלים עסקיים מקובלים בשוק, חסמים, סביבה רגולטורית. 

 

 מאושר על ידי הלקוחלמחלקה ליצואנים מתחילים תוצרהגשת ה ,. 
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  סיום ניתוח הסביבה העסקית )שלב א' בתכנית( יהווה נקודתGO / NO GO   .לחברה 

חברה שתחליט להמשיך בתכנית, תציג את ממצאיה בפני צוות מקצועי במכון היצוא במטרה להעלות 

 סוגיות נוספות, שאלות והבהרות טרם תעבור לשלב הכנת תכנית השיווק. 

 על רקע זה תוכל החברה לבצע החלטה מושכלת להמשך פעילותה בשווקי חו"ל בליווי התכנית.

 

 וח הסביבה העסקית כי אין פוטנציאל למוצר, תוכל לבקש לצאת מהתכנית.במידה והחברה תגלה בסיום נית

 

 חודשים 2-3 :לוח זמנים

 מע"מ לשעה. ₪ +  200, תעריף שעות ייעוץ 25-35מלווה שיווקי: 

 בהתאם לביצוע בפועל.ושעות  25, עד 75%השתתפות התכנית בסיום שלב א' בשיעור של                    

  לחברה: תמיכהאופן ה

 (על ידי מכון היצוא)יישלח לחברה משוב על הפעילות  עברתה -

 הגשת העתק הקבלה מהמלווה השיווקי -

 בשלב א' בתכנית.בגין השתתפות מכון היצוא  (580025021)עמותה הגשת חשבונית מס מקור למכון היצוא  -

 

 חסמים, רגולציה..(איסוף מידע על שווקי מטרה )גודל שוק, מגמות, מתחרים, איסוף מידע: 

 מע"מ.₪ +  10,000עלות השירות:                  

 ישירות מול הספק תבוצע  + מע"מ₪  7,500, סך של 75%השתתפות התכנית בשיעור של                  

 .המאושר                 

 

 

 הכנת תכנית שיווקשלב ב': 

 ים להכנת התכנית השיווקית:קראשי פר

 )יש לציין מדינת יעד לאחר סיום שלב א' בתכנית( ________________מדינת היעד 

 רקע כללי על החברה 

 מוצרים/ שירותים 

 )פעילות בשווקי חו"ל )במידה והתקיימה 

 מחזור מכירות בשלוש שנים אחרונות, % היצוא ממחזור המכירות 

 ניתוח שוק היעד

  עיקריים, שחקנים עיקריים / שחקנים מוביליםגודל השוק, מגמות היכולות להשפיע על הענף, חסמים ,

SWOT 

  העדפותו מאפיינים, צרכיםסוגי לקוחות,  –ניתוח לקוחות היעד. 
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  ניתוח המתחרים

  שירותיםםימוצרהמיהם המתחרים, מאפייני/ 

 ערוצי ההפצה 

 מודלים עסקיים 

 בידול ויתרון תחרותי של המתחרים 

  מטרות, יעדים ותחזית מכירות

 החברה לטווח הארוך, יעדי החברה לטווח הקצר. מטרות 

 אסטרטגיה שיווקית

 קהל המטרה ומקבלי ההחלטות המרכזיים אצל הלקוח 

  לקהל המטרההצעת הערך 

 יתרון תחרותי, בידול ומיצוב 

  הפצהשיווק ובחירת ערוצי 

  :התמהיל השיווקי 

 מוצר בודד/ קו מוצרים; אריזה; רגולציה/תקינה; ביטוח חבות המוצר; התאמת המוצר  –המוצר/שירות  -

 לשוק היעד )רישוי, תקינה...(  

 תמחור המוצר: מחיר -

 ערוצי שיווק והפצה -

 קידום מכירות ותקשורת שיווקית -

 פעילות שיווקית דיגיטלית -

 חשוב להתאים התכנית ליכולות החברה - בניית תכנית אופרטיבית 

 הכנת טבלה המפרטת פעילויות שיווק מתוכננות, לוחות זמנים לביצוע, תקציב נדרש, אחריות ביצוע בחברה

)כדוגמת: כח אדם, איסוף מידע, יעוץ מקצועי, הכנת חומרים שיווקיים, פרסום וקידום מכירות, נסיעות לחו"ל, השתתפות 

, הצגות והדגמות, תקינה בינלאומית, יעוץ משפטי, ם לחברהיהרלוונטי שמות התערוכות והכנסים ייןצל – בתערוכות וכנסים

 , הגנת קניין רוחני..(חבות מוצר ביטוח

הרלוונטי  עם מנהל הענף/ שיחה פגישה  תתאם המחלקה ליצואנים מתחילים ,האופרטיבית * טרם בניית התכנית

 . הענף בתכניתשילוב פעילויות לצורך  ,במכון היצוא

 עד כחודשיים :לוח זמנים

 מע"מ.₪ +  10,000עלות שלב ב': 

 בסיום שלב ב'.  75%השתתפות התכנית בשיעור של                    

 

  לחברה:תמיכה אופן ה

 וחותמת החברה ההגשת תכנית השיווק מאושרת בחתימ -

 )יישלח לחברה על ידי מכון היצוא(משוב על הפעילות  עברתה -

 הגשת העתק הקבלה מהמלווה השיווקי -

 ' בתכנית.בבשלב בגין השתתפות מכון היצוא  (580025021)עמותה  הגשת חשבונית מס מקור למכון היצוא -
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תודיע של מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה והתעשייה,  כסף חכםשל"ב/ חברה המעוניינת להגיש בקשה לתכנית ** 

 **פעילותה במסגרת התכנית של מכון היצוא תופסק אוטומטית וזאת למניעת כפל מימון. על כך למכון היצוא. 

 

 

 

 ז כלים שיווקיים לחו"לארג בנייתשלב ג': 

ביצוע : , בתיאום המחלקה ליצואנים מתחילים, אשר ינהל את פרויקט המיתוג כולויועץ מרקום שילובאפשרות ל

 ם.יהרלוונטיתכנית המיתוג או לחילופין הנחיית הספקים 

 חבילת מיתוג בסיסית –  

, מצגת, קטלוג, דף : )לוגו, כרטיס ביקור, פרופיל חברהעיצוב וכתיבת חומרים שיווקיים בפורמט דיגיטלי

 ...( מוצר, ברושור וכד'

  ת תוכן.כתיבו , עיצובשיווקי פיוןאתר אינטרנט: אשדרוג/ הקמת 

 

 חודשים 3-5 –כ  :לוח זמנים

 :מההצעה המאושרת 75%בשיעור של  ,בסיום שלב ג' ,התכנית השתתפותעלות שלב ג': 

 מע"מ.₪ +  7,500עיצוב וכתיבת חומרים שיווקיים בפורמט דיגיטלי: עד לתקרה של *                    

 מע"מ₪ +  7,500 עד לתקרה שלשדרוג / הקמת אתר אינטרנט: *                    

                 

)בתעריף של וקי עם יועץ המרקום מלווה השיוה לש עבודהשעות  3תוספת יועץ מרקום:  בלשל חברה אשר תחליט

שעות  3, עד 75%בשיעור של התהליך השתתפות התכנית בסיום תיאום מקצועי. צורך ל מע"מ לשעה(₪ +  200

 בהתאם לביצוע בפועל.ו

 

  לחברה:התמיכה אופן 

 הגשת התוצרים -

 לחברה על ידי מכון היצוא( )יישלחמשוב על הפעילות  עברתה -

 מנותן השירותהגשת העתק הקבלה  -

 בשלב ג' בתכנית.( בגין השתתפות מכון היצוא 580025021הגשת חשבונית מס מקור למכון היצוא )עמותה  -

 

 

 תכנית השיווקיישום שלב ד': 

 

 אצל המחלקה ליצואנים מתחילים:במכון היצוא של החברה והמלווה השיווקי פגישה 

 םיהכלים השיווקי הצגת 

 המסלול הנבחרבמסגרת הסבר על אופן העבודה  וקבלת בחירת מסלול ליישום התכנית השיווקית 

  ומתן לחברה  תקציבלצורך שריון  לתכנית הפעולה האופרטיביתעדכון על כלים שיווקיים נדרשים בהתאם

 אישור לתחילת פעילות

 

ולעדכן את המחלקה ליצואנים  מבין שתי האפשרויות להלן תכנית השיווקור מסלול ליישום על החברה לבח

 . פעילות במסגרת זו תחל רק לאחר שהחברה קיבלה אישור תקציב לפעילות זו.מתחילים על מסלול נבחר
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 באופן עצמאי תכנית השיווקיישום  במהלך הכוונהמלווה השיווקי לצורך סיוע ה

 מע"מ.₪ +  200לשעת הכוונה  , תעריףחודשים 6שעתיים בחודש לתקופה של 

 .חודשים 6, לאחר בהתאם לביצוע בפועל ,75%השתתפות התכנית בשיעור של 

 ללא תמיכת התכנית.באותם התנאים אך חודשים נוספים  6באפשרותך להסתייע במלווה השיווקי ל 

 המלווה השיווקי לחברה.בנפרד בין במידה והחברה תבקש שעות הכוונה מעבר לשעתיים החודשיות, הנ"ל יתומחר 

 

, וכתנאי לתשלום התמורה ע"י החברה, יגיש המלווה השיווקי דו"ח לאישור החברה בו יפורטו פעולות תום רבעוןב

 ההכוונה והסיוע לחברה במהלך הרבעון החולף. 

 

 הדו"ח יכלול:

 כולל פירוט השעות. , יאור הפעולות שבוצעו במהלך הרבעוןת 

 ותעביר לעיון ימים מיום קבלת הדו"ח,  7ובחותמת החברה, לא יאוחר מ  הדו"ח בחתימתה החברה תאשר

 קף השעות המאושר לתשלום.מתחילים לשם אישור הדו"ח החודשי כולל היהמחלקה ליצואנים 

 ק המלווה השיווקי חשבונית לחברהעם קבלת האישור, ינפי. 

 

כפי שהתקיימה בהתאם לתכנית להצגת הפעילות  המלווה השיווקיהחברה ולמכון היצוא הזכות לזמן את 

בפרויקט התקדמות הלבדוק מכון היצוא ומטרתה ידי -וועדה שתמונה עלבפני  תתקייםהשיווק. הפגישה 

החברה והמלווה השיווקי מתחייבים להגיע למפגש זה כפי שיתואם על ידי בתהליך.  הצדדיםשביעות רצון ו

 המכון.

 

מלווה השיווקי והחברה דו"ח מסכם על הפעילות כפי שבוצעה בחברה: בתום תקופת ההתקשרות ימסרו ה

והחברה לפגישת סיכום המלווה השיווקי ההישגים, התוצאות ומידת שביעות רצון הצדדים. כמו כן, יזומנו 

 והחברה מתחייבים להגיע לפגישה זו. המלווה השיווקילהפקת לקחים. 

 לחברה: תמיכהאופן ה

  ידי המחלקה ליצואנים מתחילים.על הרבעוני אישור הדו"ח 

 חודשים 6עבור  גשת העתק הקבלה מהמלווה השיווקיה 

  בשכ"ט המלווה בגין השתתפות מכון היצוא  (580025021)עמותה למכון היצוא  מקורהגשת חשבונית מס

  השיווקי.

 

 או:

 תכנית השיווקבהוצאה לפועל של השיווקי  המלווהשל  סיוע מעשי

 +מע"מ.₪   200חודשים, תעריף לשעת עבודה  6לתקופה של שעות חודשיות  15

 בהתאם לביצוע בפועל בתום רבעון. ,75%השתתפות התכנית בשיעור של 

 חודשים נוספים באותם התנאים אך ללא תמיכת התכנית.  6באפשרותך להסתייע במלווה השיווקי ל 

בנפרד בין המלווה השיווקי יתומחר השעות החודשיות, הנ"ל  15-במידה והחברה תבקש שעות סיוע מעבר ל

 לחברה.
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  המלווה השיווקי יסייע לחברה ביישום התכנית השיווקית, בפיתוח היצוא על כל היבטיו השיווקיים

והלוגיסטיים כאחד. במסגרת מתן השירותים יסייע המלווה השיווקי, בין היתר, בטיפוח קשרים עם לקוחות 

קיימים/ חדשים, איתור לקוחות ומפיצים חדשים, סיוע בהתכתבות עסקית עם לקוחות בחו"ל, ניהול משא 

 ומתן וטיפול בלוגיסטיקת היצוא החל מהכנת המשלוח ועד לקבלת התמורה.

 

 יווקי ומכון היצוא בנקודת זמן זו.רה, המלווה השלפעילות זו הסכם התקשרות נפרד אשר ייחתם על ידי החב

 

 

 

 

 ים ליישום התכנית השיווקיתכל

 

 ומודיעין תחרותי:מידע 

 סקירת אנליסט עפ"י אפיון החברה .א

 מע"מ.₪ +  6,500עלות השירות: 

 

 . + מע"מ₪  4,875סך של בהשתתפות התכנית 

 

 סיוע באיתור וברכישת מחקר מדף .ב

 

 $ 1,000ועד לתקרה של  75%בשיעור של  מדף השתתפות ברכישת מחקר

 

 כולל פרטי התקשרות(  ברמת אנשי קשרעפ"י אפיון החברה )איתור לידים מטוייבת רשימת לידים  .ג

 מע"מ  ₪ +  3,500מחיר מסובסד בסך של 

 

 וממאגרי מידע. איסוף מידע ממקורות חופשיים .ד

)למעט ברכישת מחקר מדף בו הלקוח ישלם לספק את  ישירות מול הספק המאושרתתקיים השתתפות מכון היצוא 

 בהתאם לרשום בסעיף ג'(. תמיכת מכון היצוא וייהנה מ התמורה במלואה

   

 כמציג בתערוכה בינלאומיתהשתתפות 

 באפשרותך לקבל הטבה אחת מבין השתיים: .א

 

  –כמציג במסגרת ביתן לאומי של מכון היצוא  השתתפות

קרי  מעלות ההשתתפות בביתן הלאומי, 75%המימון הניתן על ידי התכנית משלים את סבסוד המכון עד ל 

 כולל מע"מ.₪  15,000מהמחיר המלא, ועד תקרה של 

 

 

 או:
 

  -מכון היצוא  שאינה במסגרת ביתן לאומי שלבינלאומית כמציג בתערוכה השתתפות 

₪  12,000ועד תקרה של  75%בשיעור של בלבד ללא הקמת ביתן, השתתפות התכנית בשכירת השטח 

 כולל מע"מ.
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 תערוכהמהלך הבבאפשרותך להסתייע בשירותיו של המלווה השיווקי  .ב

 מע"מ לשעה(₪ +  200)תעריף השיווקי  המלווה שכר הטרחה שלמ 75%השתתפות התכנית בשיעור של 

)לא תינתן תמיכה בגין נסיעות, בתי מלון,  כולל מע"מ.₪  7,500ועד לתקרה של ובהתאם להצעה המאושרת 

 .ל וכיוצ"ב("אש

 

 

 

 

 

 איתור שותף עסקי:

 נלאומי.סיוע באיתור שותפים עסקיים במדינות יעד באמצעות פרויקטורים ו/או חברות פיתוח עסקי בי

 

 שיווק דיגיטלי:*

 שיווקי ברשתות חברתיות בניית קמפיין

 מע"מ. ₪ +  3,000לתקרה של ועד מהצעת המחיר המאושרת  75%השתתפות התכנית בשיעור של 

*
 הגנת קניין רוחני: 

 

 , פטנטזכויות יוצרים, רישום סימן מסחר

 ועד תקרה של  ,בלבד עו"דעבור שכ"ט ה ,מהצעת המחיר המאושרת 75%השתתפות התכנית בשיעור של 

 לא תינתן תמיכה בגין תשלום אגרות וכיוצ"ב(. ) מע"מ.₪ +  6,000

*
 תקינה בינלאומית

 

 ליווי לקבלת תקן בינלאומי, עמידה ברגולציה בינלאומית

 ועד תקרה של  ,בלבדשכ"ט היועץ עבור  ,מהצעת המחיר המאושרת 75%השתתפות התכנית בשיעור של 

  (.ת מעבדה וכיוצ"בוהוצאות בדיקלא תינתן תמיכה בגין )מע"מ. ₪ +  7,500

*
 / חוזים והתקשרויות משפט מסחרי בינלאומי

 

 בחו"ל שותף עסקי / לקוח כנת הסכם התקשרות עםפטיות לסוגים שונים של התקשרויות; ההשלכות מש

  ועד תקרה של ,, עבור שכ"ט העו"ד בלבדהמאושרת מההצעה 75%תכנית בשיעור של השתתפות ה

 .מע"מ+ ₪  3,500

*
 :לחברה הסיועאופן 

 וקבלת אישור לפעילות. הגשת הצעת מחיר של היועץ הרלוונטי מאושר בחתימה ובחותמת החברה -

 .)יישלח לחברה על ידי מכון היצוא( כפי שבוצעה הפעילותהעברת משוב על עם סיום הפעילות,  -

 .מהיועץ הרלוונטיהגשת העתק הקבלה  -

 בגין השתתפות מכון היצוא בפעילות. (580025021)עמותה  הגשת חשבונית מס מקור למכון היצוא -

 

 ימי עיון

 .20%בהנחה של  – 2019יומיים של המרכז ללימודי יצוא במהלך שנת -עיון חד ימי 2 -השתתפות ב
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 , בעבודתנו המשותפת בהצלחה

 

 בברכה, 

 

 לימור רוטמן, מנהלת

 המחלקה ליצואנים מתחילים

 limorr@export.gov.il, 03-5142824טל': 

 

 

 

 

 

 לתשומת לבכם:

התכנית וההטבות נכונים למועד חתימה על הסכם זה. התכנית מושתתת על סל שירותים של מכון היצוא הידוע במועד  

 הסכם זה ועשויה להשתנות בהתאם לשינויים בסל השירותים.חתימת 

 לחברה המשתתפת בתכנית. כל הטבה הינה חד פעמית 

ה ליצואנים ובתיאום מראש עם המחלק השירותים במסגרת תכנית זו יינתנו על ידי היחידות המקצועיות במכון היצוא 

 מתחילים.
 מע"מ לשעה הינו תעריף ייחודי המיועד לחברי מכון היצוא המשתתפים בתכנית. ₪ +  200תעריף המלווה השיווקי,  

של או כסף חכם  ו/או מקבלת סיוע במסגרת תכנית של"באו כסף חכם, חברה אשר הגישה בקשה לתכנית של"ב  
למניעת כפל של מכון היצוא, " ליישומה"מאסטרטגיה שיווקית ועד תתקבל לתכנית , לא משרד הכלכלה והתעשייה

 מימון.
 

 וואנו מסכימים לתנאי הנספחאנו מצהירים כי קראנו את 

 

 

 על החתום:

 המלווה השיווקי  החברה 

    
    שם פרטי ומשפחה:

    

    תפקיד:

    

    שם החברה:

    

     ח.פ./עוסק מורשה/ת. זהות:

    

    חתימה  וחותמת:

    

 
  תאריך:

 
____________                             _________________________ 

  

  

 


