
 

 
 
  

 תכנית לקביעת פגישות במדינת יעד
 2020מבנה התכנית לשנת 

 

 
 :   מטרת הפרוייקט

 עם השותפים שאותרו. במדינת היעדשות איכותיות פגי 3עסקיים פוטנציאליים וקיום  איתור שותפים
 

**************************************************************************************** 

 : פרוייקטורה

וניסיון הנדרשים לצורך איתור שותפים  הכרותבעל , שהוגדר לפרוייקט, פרוייקטורהעבודה תבוצע על ידי 
 עסקיים במדינת היעד. 

 

**************************************************************************************** 

 שלבי העבודה
 

כניסה לשוק )תקנים,  דרישות וייחודיות מוצרי היצואן, חסרונות , נותיתרו:  תכוללה ראשונית בדיקה .א
כל זאת  .המלצה על ערוצי השווק המתאימים,  עיקריים חברות ומוצרים מתחריםרישויים וכד'(, 

 ישלח ליצואן ע"י הפרוייקטור(.דו"ח ) באמצעות שיחות עם נציגי היצואן
 

את שמות החברות/גופים/אנשים במדינת היעד  בכתב : היצואן מתבקש להעביר לפרוייקטור הערה
עסקי כלשהו בעבר, את אופי הקשר והנסיבות להפסקתו.  כמו כן מתבקש היצואן איתם היה בקשר 

להעביר לפרוייקטור רשימה מסודרת של גופים במדינת היעד איתן נמצא היצואן בקשר עסקי כלשהו 
   בהווה ואת מהות הקשר.

 גוע קשות בהצלחת הפרוייקט ובכל הצדדים המעורבים.אי העברת מידע זה עלולה לפ
העברת מידע זה כמתבקש יהיה זכאי מכון היצוא להפסיק את הפרוייקט גם ללא אי במקרה של 

 ש"ח שישולמו לפרוייקטור. 3,000בסך דמי ביטול בהיצואן יחוייב השגת התוצאות, ו
 

פרוייקטור.  היה ובידי היצואן ע"י היעשה  במדינת היעד פוטנציאליים עסקיים איתור שותפים .ב
 לידים, יוכל להעביר אותם לפרוייקטור, לשילוב במתווה תכנית זו.

 
, לדעת הפרוייקטור המתאימות שמות החברות )השותפים הפוטנציאליים( טיוב וסינון הממצאים .ג

 .לאישורו אינטרנט, יועברו בכתב ליצואן כתובת אתר כולל
 

  תהליך "פתיחת דלתות".צורך ם העסקיים הפוטנציאליים לאת רשימת השותפי אשר בכתביהיצואן  .ד
 .מייל ישלח לפרוייקטור

 
בחברות מן הרשימה  מתאימים, : הפרוייקטור ייצור קשר עם אנשי מפתח פתיחת הדלת .ה

, עניין תגלהבמידה והחברה   .ואת מוצריו את היצואן ם, יציג בפניהד'בסעיף כאמור  המאושרת
 ישה עבור היצואן.  ינסה הפרוייקטור  לקבוע פג

 
    . מועדי הפגישות יתואמו עם היצואן.עשה בפועל ע"י הפרוייקטור: ת קביעת פגישות .ו

   מועד הפגישות יהיה בתחום של עד חודשיים.



 

 
 )ישלח ע"י הפרוייקטור, עם העתק למכון היצוא( הכנת דו"ח סיכום הכולל .ז

, טלפון, דוא"ל ימספרם, פקידת ,שמות אנשי הקשרות : פגישהפרטי הגורמים איתם נקבעו  .1
 , מועד הפגישה.כתובת מלאה, אתר אינטרנט

 –)על פי סעיף ה'(  עם הגורמים שאותרו מפעילות שבוצעהתובנות והמלצות עסקיות הנגזרות  .2
 במידה ויש.

 
פגישות עם  3היצואן ישלח מייל למכון היצוא המאשר כי אכן נקבעו עבורו  אישור סיום פרוייקט : .ח

 או משלוח משוב לפעילות. גורמים שאושרו על ידו, כאמור בסעיף ד'
 ראוי להדגיש כי הקריטריון להצלחת הפרוייקט הוא עצם קביעת הפגישות.  

 קיום הפגישות בפועל באחריותו הבלעדית של היצואן.
 

למועד היצואן מתחייב שלא ליצור קשר ישירות עם השותפים העסקיים הפוטנציאליים, עד 
    .העברת אישור סיום פרוייקט למכון היצוא

 
 פגישות. 3הפרוייקט יוגדר כהצלחה מלאה במידה ונקבעו 

 ן.תשלום ליצואיוחזר , פגישות 3-והפרוייקט לא צלח במלואו, כלומר נקבעו פחות מהיה 
 )מפורט מטה(." והחזרים מחיריםפירוט ההחזרים בסעיף "

 

**************************************************************************************** 

 יום ממועד חתימת ההסכם עם הפרוייקטור . 160בתוך      : לו"ז לקיום הפגישות
 

**************************************************************************************** 

 : לוח זמנים מפורט
 :יום ממועד חתימת ההסכם עם הפרוייקטור  20בתוך : בדיקה ראשונית  .1

  דו"ח )יבוצע ע"י הפרוייקטור(הגשת 

 )הגשת פרטי קשרים קודמים/נוכחיים )יבוצע ע"י היצואן 
ממועד חתימת ם יו 60בתוך  רשימת שותפים עסקיים במדינת היעד, כולל טיוב וסינון הממצאים : .2

 )יבוצע ע"י הפרוייקטור( ההסכם עם הפרוייקטור
 ימים 10רשימה שהוגשה  על פי סעיף ב' : בתוך אישור בכתב של החברות המתאימות מתוך ה .3

 ממועד משלוח הרשימה מן הפרוייקטור )יבוצע ע"י היצואן(
 )יבוצע ע"י הפרוייקטור( יום ממועד אישור היצואן 30בתוך פתיחת דלת וקביעת פגישות :  .4
 עת פגישות )יבוצע ע"י הפרוייקטור(ימים ממועד פתיחת דלת וקבי 10דו"ח מסכם : בתוך  .5
 ימים ממועד קבלת הדו"ח המסכם מן הפרוייקטור )יבוצע ע"י היצואן( 7אישור סיום פרוייקט : בתוך  .6

 

**************************************************************************************** 

 ר מכון היצואאינו חב  חבר מכון היצוא     : מחירים והחזרים

 
 ₪ 15,000   ₪ 11,700  פגישות 3לקביעת  מחיר התכנית

 
 פגישות: 3-בגין קביעת פחות מ החזרים
 ₪  13,000   החזר מלא   לא נקבעו פגישות כלל 
 ₪  10,000   החזר מלא  בלבד נקבעה פגישה אחת 
  ₪  7,000   ₪ 5,850   פגישות בלבד 2נקבעו  

 

**************************************************************************************** 

 : אופן התשלום

 
 עם מציאת פרוייקטור להובלת התכנית.

 

**************************************************************************************** 
 


