
 
 

 ענף  מגזר המיעוטים

 

 אפ-טרותי מחקר לחברות סטריש
 

 יזם נכבד,

 

בשלבים השיווקיים המוקדמים כך  המיעוטיםאפ  במגזר -שרות זה נועד לסייע לחברות סטרט

, יהיו בידי היזם כלים לקבלת החלטות POC (Proof Of Concept )שעם סיום שלב ה 

ועסקיים על מנת להגדיל את הסיכוי להצלחה מושכלות מבוססות מידע, וכלים שיווקיים 

 בפריצה לשווקים הבינלאומיים.

 לשם כך התקשרנו עם שני גורמי יעוץ בעלי רקע ומוניטין:

 גאיה וי.אס.אם בע"מ

 אדקיט ישראל בע"מ

לחברת  מע"מ, המשולמים₪ +  45,000עלות הכוללת של השרות הינה קבועה ועמדת על 

מע"מ, לאחר קבלת ₪ +  3,000שתתפות היצואן הינה לפי התקדמות הפרויקט, ה היעוץ

 .המיעוטיםהחזרים מתוכנית קדום היצוא במגזר 

 בנספח במצ"ב תמצא תיאור מפורט של השרות המסופק ע"י כל אחד מהספקים הנ"ל.

אנא תשומת לבך שהמסלולים אינם זהים, ועליך היזם לבחור בספק המתאים לך ולמיזם 

 שלך ולעדכן אותנו.

 אנו ממליצים על יצירת קשר ישיר עם הספקים, על פי פרטי הקשר  בנספח המצ"ב.

 הבהרה!

מטרת השירותים הנ"ל לספק לך כלים לקבלת החלטות בהיבט השיווקי ולאו דווקא בהכנת 

 חומרים להצגה בפני משקיעים.

 בהצלחה

 צוות מרכז יצואנים מתחילים

 

 :נף מגזר המיעוטיםעפתחי אמארה, מנהל  -מידע ולפרטים נוספים ל
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Breakthrough Startup Marketing 

ממחקר שוק מעמיק, לאסטרטגית שוק מדויקת ועד לתכנית 

 השיווקית ליישום

 גאיה וי.אס.אם בע"מהספק:   

 

 

השיווקיים המוקדמים כך  בשלביםהמיעוטים אפ במגזר -שרות זה נועד לסייע לחברות סטרט

, יהיו בידי החברה הידע והכלים השיווקיים POC (Proof Of Concept) ב ה  לשעם סיום ש

 לאומיים.-והעסקיים הנדרשים להצלחה ביצירת פריצת דרך לשווקים הבין

הייעוץ השיווקי יתמקד במחקר שוק, בניית אסטרטגיה והכנת תוכנית פעולה שיווקית מעשית 

 תוצאות עסקיות בשוק הבין לאומי. לישום והשגת

 שלבים: 5 להייעוץ יכלו

לימוד והיכרות מעמיקה עם הרעיון והמיזם. הבנת הבסיס העסקי לפיתוח  – ראיונות פנימיים

 המוצר, כמו גם המידע והנחות היסוד שגובשו כבסיס להקמת החברה ומימוש הרעיון.

מידע, ניתוח ומיפוי המידע הרלבנטי,  על ידי אנליסט אסטרטגי. איתור –ניתוח ומיפוי השוק 

 הפתרונות הקיימים בשוק, מגמות אימוץ של טכנולוגיות חדשות וכדומה.

עם  לקוחות פוטנציאליים בשוק הבינלאומי צרכנים וספקים,  – ראיונות עומק טלפוניים

 שותפים עסקיים אפשריים וגורמי מפתח מקצועיים מהתעשייה.

 אים ודיונים אסטרטגיים עם הנהלת החברה.הצגת הממצ – הצבת הנחות היסוד

 הגדרת המוצר מנקודת המבט של הלקוחות

 הגדרת הקטגוריה בה נכון לחברה לפעול ולמצב את עצמה על מנת לייצר מובילות.

 והמשני מבחינת מאפיינים דמוגרפיים, גאוגרפיים.  הגדרת הלקוחות, קהל יעד הראשוני

 התנהגויות, חסמים, תחומי עיסוק ועוד.אפיוני הצרכים השונים של קהלי היעד, 

 הגדרת הצעת ערך של החברה.



 

הכנת תוכנית להערכות לשיווק ומכירות, למימוש האסטרטגיה על פי  –גיבוש תוכנית בסיס 

 הנחות היסוד והגדרת אבני הדרך לביצוע וישום התוכנית וסיכום התהליך

 

 מע"מ₪ +  45,000 –עלות הפרויקט 

תשלומים שישולמו ישירות לחברת הייעוץ )לפי שלבים בהתקדמות הפרויקט  4 –תנאי תשלום 

 שיוגדרו מראש(.

 + מע"מ ₪ 3,000 –נטו לסטרטאפ ) לאחר החזרים (עלות 

 חברה המשתתפת במסלול זה, זכאית גם לשירותים הניתנים בתוכנית תבל מסלול יצואנים מתחילים.

 

 גאיה וי.אס.אם בע"מספק:  

             052-553112ת יוגב     איש קשר:   חיו

vsm.com-hayut@gaia  'בעמוד הבא 2ספק מס 
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 אפ-סטארט שירותי מחקר ייעוצי לחברות 
 

 ישראל בע"מ הספק: אדקיט

 

 
אפ בקבלת החלטות מושכלות מבוססות מידע, על -מטרת השירות היא סיוע לחברות סטארט

לאומיים. המחקר מבוצע על ידי צוות -מנת להגדיל את סיכויי ההצלחה בפריצה לשווקים בין

 מיומן ומנוסה של חוקרים ויוצאי חברות ייעוץ אסטרטגי מובילות. 

, באמצעות מחקר שוק או מחקר PoC (Proof of Concept)המחקר הייעוצי יתמקד בביסוס 

 שווקים, הנחת כלי תומך החלטה ובסיס לגיבוש אסטרטגיה ותוכנית שיווקית מעשית.-חוצה

 שלבי המחקר הייעוצי כוללים:

1. Know the Entrepreneur –  למידת הרעיון העסקי, הצורך במוצר, הצעת הערך

 ות פנימיים בחברה. הייחודית והקווים המנחים את הפעילות, באמצעות ראיונ

2. Market Research – :התמקדות בשוק ספציפי או מחקר חוצה שווקים, וניתוח 

 Target Audience – .הצורך במוצר ומאפייני קהל היעד הפוטנציאלי 

 Competitive Analysis – .ניתוח מתחרים והצעות הערך שלהן 

 Business Canvas – .עקרונות אפשריים למודל עסקי וניתוח חלופות 

 Route to Market – .מיפוי אסטרטגיית חדירה לשוק פוטנציאלי 
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 Market Trends –   .מגמות בהיבטי טכנולוגיה, רגולציה, צרכנים ועוד 

3. Decision Support Tools –  עיקרי הממצאים והתובנות בהערכת ההיתכנות

 אסטרטגיה עסקית ותוכנית שיווקית.המסחרית ובהצבת בסיס לגיבוש 

 מע"מ₪ +  45,000 –עלות הפרויקט 

תשלומים שישולמו ישירות לחברת הייעוץ )לפי שלבים בהתקדמות הפרויקט  3 –תנאי תשלום 

 שיוגדרו מראש(.

 + מע"מ ₪ 3,000 –נטו לסטרטאפ עלות 

 

 מסלול יצואנים מתחילים.חברה המשתתפת במסלול זה, זכאית גם לשירותים הניתנים בתוכנית תבל 

 

( ניתוח אסטרטגיות חדירה לשוק ייעודי; איתור נפרד בתשלוםשירותי מחקר נוספים )ניתן להזמין 

 , מפיצים / ספקים / אחר(; או הזמנת מחקר מותאם אישית.B2Bשותפים עסקיים )לקוחות 

 

 ספק:  אדקיט ישראל בע"מ

 052 - 6618292איש קשר:   נתנאל פנחס, 

nathaniel@adkit.co.il 
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ייעוץ בנושא אסטרטגיה שיווקית  -רוטנברג הייטק בע"מ 

 ת בינלאומית ראשוניתיותכנית שיווק
 

 השירותים .1

 350היועץ יעמיד לרשות החברה את השירותים, שיכללו יעוץ לשיווק בינלאומי לסטרטאפ שיכלול כ 

 חודשים לפי שלבים הבאים ובסדר הופעתם כדלהלן: 4שעות במהלך 

 שלב הגדרות 2.1

 שלב זה מיועד להבנה מעמיקה של החברה וכולל איסוף מידע על: 2.1.1

 כולות טכנולוגיותי 

 .התקדמות הפיתוח 

 .סטטוס עסקי ופיננסי 

 .החזון של היזמים 

 .מבנה הצוות ויכולותיו 

  .המוצר הקיים תרחישי שירות ושימוש– 

 ם וצרכים עתידיים.משאבי 

 זהו גם שלב של תיאום התוצרים של התהליך לצרכי החברה ורצונותיה.

 בסיום שלב זה, היועץ יגיש לחברה ולמכון היצוא, מצגת סיכום שלב הגדרות.

 שלב זה יבוצע ע"י היועץ בתוך שבועיים ממועד קבלת אישור של המכון להתחיל בעבודה.

 שלב מחקר שוק שניוני 2.2

 ב זה מיועד למחקר שניוני ( כלומר ממקורות קיימים) של שווקי היעד הפוטנציאלייםשל 2.2.1

 של החברה. בתהליך אינטנסיבי זה יאספו כל המידעים ןמחקרי השוק הקיימים ותגובש מפת
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 מצב שווקי היעד. המטרה הינה לייצר הבנה של האפשרויות העומדות בפני החברה, בשלב זה

 יבדקו הנושאים הבאים:

 י שוק.גדל 

   (פגמנטציה של השווקים)פילוח 

  (.לקוחות ומתחרים פוטנציאליים)שחקנים ראשיים 

 .שרשרת הערך 

 .מגמות ותחזיות 

 .הזדמנויות וסיכונים 

 שווקים עיקריים אשר (5)בסוף התהליך של שלב מחקר שניוני, יוצגו לחברה עד חמישה 

 מתאימים למוצרים ו/או השירותים של החברה.

 היועץ יגיש לחברה ולמכון היצוא, מחקר שוק. בסיום שלב זה,

 שבועות ממועד סיום שלב הגדרות (ארבעה) 4שלב זה יבוצע ע"י היועץ בתוך 

 שלב מיקוד אסטרטגי 2.3

 שלב זה מיועד לתהליך אסטרטגי לסינון אפשרויות וקבלת החלטות על כיווני 2.3.1

 דיונים עם היזמים על התפתחות אפשריים של החברה. בשלב זה יבצע היועץ סדרה של

 שווקי יעד מועדפים. קבלת ההחלטות תלווה בכלים (שני) 2מנת לקבל החלטות על 

 ומתודולוגיה מקצועית שתכלול:

 .הגדרת זהות החברה בשרשראות הערך של השווקים הנבחרים 

 .מטריצת דירוג אפשרויות על בסיס נתונים כמותיים ואיכותניים 

 (שני) שווקי יעד נבחרים. 2רטגי, החברה תגיע להחלטה על בסוף התהליך של שלב מיקוד אסט

 (שני) שווקי יעד 2בסיום שלב זה, היועץ יגיש לחברה ולמכון היצוא, סיכום שלב ופרוט 

 הנבחרים.

 שלב זה יבוצע ע"י היועץ בתוך שבועיים ממועד סיום שלב מחקר שניוני.

 שלב מחקר שוק ראשוני ממוקד 2.4

 י היעד הנבחרים תבצע החברה צלילת עומק אל תוך השוק ותשליםבמסגרת שני שווק 2.4.1

 מידע על המתרחש בו בעזרת ראיונות עומק עם:

 קוחות פוטנציאליים.ל 

 .ספקים פוטנציאליים 

 .מובילי דעה בשוק 

 .משקיעים 

 בנוסף, תיוצר מפת התחרות היום ומחר.

 שווקי יעד (שני) 2בסוף התהליך של שלב מחקר שוק ראשוני ממוקד, החברה תגיע להחלטה על 

 נבחרים.

 בסיום שלב זה, היועץ יגיש לחברה ולמכון היצוא, מצגת סיכום של ראיונות עומק והמלצות.

 שבועות ממועד סיום שלב מיקוד אסטרטגי. (ארבעה) 4שלב זה יבוצע ע"י היועץ בתוך 

 רטגיה שיווקית ותוכנית פעולהשלב אסט 2.5

 לעיל) , היועץ 2.4,  2.3,  2.2,  2.1בהסתמך על תוצאות השלבים הקודמים (תתי סעיפים  2.5.1

 יתמוך בחברה בגיבוש האסטרטגיה שלה, שיכלול את האפיונים הבאים:

 .המוצר 

 .הלקוח 

 .היתרון התחרותי 

 .המסר השיווקי 

 בהתבסס על האסטרטגיה שתיבחר, היועץ יכין תוכנית פעולה של החברה לשנת פעילות

 הקרובה, כולל תקציב נדרש להוצאה אל הפועל של תוכנית זו, ומידע לגבי גופים מוסדיים

 וממשלתיים ( כדוגמת מכון היצוא) אשר יכולים לסייע בהוצאה אל הפועל של התוכנית.

 רה ולמכון היצוא, מצגת סיכום של הפרוקיט כולו, פרוט תקציבבסיום שלב זה, היועץ יגיש לחב

 תוכנית תפעולית בפורמט אקסל.

 .שבועות ממועד סיום שלב מחקר שוק ממוקד (שלושה) 3שלב זה יבוצע ע"י היועץ בתוך 

 


