שירותי מכון היצוא

כל המסלולים להצלחה

פותחים בפניך עולם של כלים,
שירותים והזדמנויות להצלחה בינלאומית
מכון היצוא הינו עמותה ללא כוונת רווח .מטרתו לתמוך ולסייע ליצואנים ישראלים ולמעוניינים להתחיל לייצא,
בבניית יכולות ,בפיתוח קשרים עסקיים ,שיתופי פעולה ישראלים ושותפויות אסטרטגיות עם גורמים מחו"ל.
מאז הקמתו בשנת  1958מהווה מכון היצוא בית עבור אלפי יצואנים הישראליים ומעניק להם בכל שנה מגוון
שירותים וכלים להצלחה בינלאומית.
קשרים עסקיים ,שירותי מידע וייעוץ ,השתתפות בתערוכות בינלאומיות ומגוון פעילויות בארץ ובחו"ל הם רק
חלק מכלי הסיוע שמעניק מכון היצוא לחברות היצואניות הישראליות .בזכות הניסיון הרב במגוון התחומים
הנלווים לתהליך היצוא ובאמצעות מספר רב של ענפי יצוא שונים מתחומי מוצרי הצריכה והטכנולוגיות ,נהנים
היצואנים הישראלים משירותים ופעילויות המקדמים את היצוא הישראלי ברחבי העולם.
מכון היצוא עובד בשיתוף פעולה עם נספחי המסחר והכלכלה המוצבים בחו"ל ,נציגי פיתוח עסקי מקומיים ,נציגים
דיפלומטיים ,נספחי מסחר זרים המכהנים בישראל וארגוני סחר בינלאומיים ,לטובת קידום היצוא הישראלי.

יצירת הזדמנויות עסקיות
info@export.gov.il

מנהלי הענפים במכון היצוא מהווים צומת של מידע עסקי בעל חשיבות רבה .מנהל הענף מסייע לחברות
ביצירת הזדמנויות עסקיות באמצעות :מפגשים עסקיים ,תערוכות בינלאומיות ,קישור לסוכנים ומפיצים,
חשיפה באמצעי התקשורת ובקרב לקוחות פוטנציאלים ,הסכמים לשיתופי פעולה וחיבור בין חברות
ישראליות לגורמים עסקיים ומוסדיים בעולם.

תערוכות בינלאומיות
info@export.gov.il

מכון היצוא מארגן ומקים ,מידי שנה ,עשרות ביתנים לחברות הישראליות במבחר תערוכות בינלאומיות
מהמובילות והחשובות ברחבי העולם .המכון אחראי להקמת הביתנים ,לעיצובם ,לניהולם ולחשיפת החברות
הנוטלות בהם חלק .בשיתוף מנהל סחר-חוץ ומערך הנספחים הכלכליים של משרד הכלכלה והתעשייה
מתקיימים מפגשים עסקיים לחברות המציגות במטרה לקדם את התעשייה הישראלית .אנו מזמינים אותך
להצטרף ולהיות חלק ממועדון לקוחות שנהנה משירות ייחודי ובעל ערך זה.

המרכז ללימודי יצוא ,יבוא וסחר בינלאומי
info@export.gov.il

המרכז מציע מגוון רחב של השתלמויות בתחומים של ניהול סחר חוץ ,שיפור תהליכי יצוא ,הכרת השווקים
הבין-לאומיים ,תפעול ולוגיסטיקה תוך שימת דגש על ההיבטים היישומיים ,עדכון וייעול של תהליכי יצוא
וסחר חוץ .המרכז עוסק גם בהכשרה פנים ארגונית בהתאם לצרכי החברה .ההשתלמויות הינן חיוניות
לכל העוסקים בתחום ומאפשרות להתמודד בהצלחה בתחרות הקשה בזירה הגלובלית.

מודיעין עסקי ומידע כלכלי
information@export.gov.il

מרכז מידע עסקי
ומודיעין תחרותי

ניתוחי שוק וסקירות ,סקירה ראשונית על שוק חדש ,מידע תחרותי ,נושאים
טכנולוגיים ,מידע רגולטורי ,ניתוח שוק (גודל ,מגמות ,שחקנים מרכזיים
וכו) ,פרופיל מלא על איש/חברה בחו"ל ,מידע לצורך נסיעה עסקית ועוד.

לידים במידענות אישית

"אחד על אחד" עם מומחי מידע יעודיים ,לאיתור לידים והזדמנויות ,הפקת
רשימות של לקוחות פוטנציאליים ואיתור הזדמנויות בעולם.

בחירת שוק יעד

ניתוח לאיתור היעדים המתאימים ביותר עבור מוצר/שירות על בסיס
ביקושים ומתחרים ,אסטרטגיית כניסה ,הסביבה הרגולטורית ועוד ניתוח
ראשוני רחב וניתוח השוואתי של  5-2שוקי מטרה ,שיוגדרו כבעלי
הפוטנציאל הגבוה ביותר.

מכרזים והזדמנויות
עסקיות

התראות על מכרזים וטריגרים המתפרסמים בעולם בתחומי העסוק של
החברה ב"לייב".

מידע על מתחרים/
מפיצים/קניינים ועוד

ניטור פעילות המתחרים הבינלאומיים ,איפיון על פי צורך ודרישה במסגרת
סקירת אנליסט.

איתור מפיצי מתחרים

גלה מי מפיץ את המתחרים שלך בעולם.

בדיקת איתנות פיננסית

דע עם מי אתה עוסק! בדוק את סיכון האשראי של הלקוחות שלך
והשותפים העסקיים שלך.

סקירות על מדינות

גישה למאגר מידע כלכלי רחב על מדינות ,הכולל סקירות סחר מקיפות
וסקירות מפורטות על מדינות מפתח ושוקי יעד צומחים ,בדגש על סין,
הודו ואפריקה .כולל גישה למאגר מידע ייחודי המכיל מידע כלכלי-עסקי
חיוני על כ 150-כלכלות בעולם.

סקירות ענפיות

ניתוחים מיוחדים על היצוא ברמה הענפית :מדינות יעד מובילות ,שווקים
עיקריים ומגמות כלליות בענף .כולל ניתוחים של ענף היין ,המזון ,תוצרת
טרייה ,טקסטיל ואופנה ,קוסמטיקה וטואלטיקה ,מכשור ומחשוב רפואי,
טלקום ועוד.

איתור קרנות מימון
וסיוע ליצואנים

איתור מהיר ויעיל של קרנות ומענקים המתאימים לצרכי היצואן.מנוע
החיפוש מכסה את מרבית הקרנות ומסלולי המענקים הקיימים כיום
בישראל .מכיל כ 26-קרנות סיוע לגיוס אשראי ומימון.

סיוע ליצואן המתחיל *
startexport@export.gov.il

הכוונה מקצועית

משמעות הכניסה ליצוא ,צעדים נדרשים להיערכות שיווקית לחו"ל,
הגופים המסייעים ,תכניות סיוע ועוד.

צעדים ראשונים
בהיערכות ליצוא*

סיוע בהיערכות שיווקית לחו"ל :הכנת תכנית "תפורה" לצרכי הלקוח בסיוע
מלווה שיווקי( .לעסק בעל מחזור מכירות של עד  ₪ 300,000בשנה קלנדרית
אחרונה)

מאסטרטגיה שיווקית
ועד ליישומה

ליווי מקצועי בהכנת תשתית שיווקית לחברה החל מגיבוש אסטרטגיה שיווקית,
איסוף מידע עסקי ,הכנת חומרים שיווקיים ,בניית תכנית שיווק ויישומה.
הליווי למשך כשנה( .לעסק בעל מחזור מכירות של  ₪ 300,000ומעלה
בשנה קלנדרית אחרונה ,או לחילופין ,גיוס הון של  1מיליון  ₪מגורמים חוץ
ממשלתיים בשנתיים האחרונות)

ייעוץ ביצוא ובסחר בינלאומי
experts4u@export.gov.il

ייעוץ מקצועי (הכוונה
והדרכה) בתחומי היצוא
והסחר הבינלאומי

מיקוד המסר השיווקי ,גיבוש אסטרטגיה שיווקית ,בחירת מדינת יעד ,הכנת
חומרים שיווקיים ,היערכות שיווקית לתערוכה בינלאומית ,שיווק און ליין,
תקינה בינלאומית ,הגשת הצעה למכרז ,הסכמים וחוזים בינלאומיים ועוד.
פגישה ראשונה עם יועץ מקצועי לבחירתך  -ללא עלות.

זקוק לתכנית שיווק
לחו"ל?

הכנת תכנית מובנית וברת יישום בסיוע יועץ שיווק בינלאומי (מתאים גם
להגשה לתכניות סיוע שונות כגון' :כסף חכם'' ,של"ב' ועוד).

*היקף יצוא ישיר עד  $ 250,000בשנה קלנדרית אחרונה

תכניות למציאת שותפים עסקיים פוטנציאליים
collab@export.gov.il

קביעת פגישות עם
שותפים בחו"ל

תכנית ייעודית לקביעת פגישות עם שותפים פוטנציאליים בחו"ל .מדינת
היעד ואופי השותפים המבוקשים נקבעים על פי הצרכים שלך .לא נקבעו
פגישות? יוחזר לך כספך.

פיתוח עסקי בינלאומי
במדינת יעד

כניסה לשוק חדש באמצעות גורם מקצועי ומנוסה (חברת פיתוח עסקי
בינלאומי) ,עם נוכחות בארץ ובמדינת היעד.

קידום היצוא במגזרים נבחרים
startexport@export.gov.il

קידום יצוא במגזר
המעוטים ובמגזר החרדי

•ייעוץ וליווי מקצועי החל מבדיקת התאמת העסק והמוצרים ליצוא.
•הכנת תכנית שיווק בינלאומית ,סל שירותים בתנאים מועדפים.

יצוא מקוון
onlinexport@export.gov.il

יצוא מקוון  -מסייעים
לך לייצא אונליין

מכון היצוא הגדיר לעצמו למטרה לסייע ליצואנים להיכנס לזירת המסחר
האלקטרוני ,לצורך חשיפה ופיתוח ערוץ מכירות דיגיטלי בשווקים
הבינלאומיים .על-כן יצא בתכניות סיוע ליצואנים העושים את צעדיהם
הראשונים בתחום הסחר המקוון.
במסגרת התכניות מציע מכון היצוא שירותי ליווי וסיוע ליצואנים בפתיחת
וניהול ערוצי מכירה מקוונים בפלטפורמות מובילות או באתר ייעודי,
ושירותים משלימים בתחומי המסחר המקוון כדוגמת הכשרות מקצועיות,
הטבות ,מחקר תחרותי וניתוח פוטנציאל ב"אמזון" ועוד.

חונכים ליצוא
collab@export.gov.il

לפעול ולצמוח בפעילות
היצוא  -הנתיב
להגשמת מחויבות

החונכים במכון היצוא ,ילוו אותך בדרך להגשמת יעדי החברה" .נבחרת
החונכים" מונה מנהלים בכירים בתעשייה ,בעבר ובהווה .החניכה מיועדת
למקבל ההחלטות בחברה.

פרסום זה נועד למטרות מידע בלבד .מכון היצוא אינו נוטל על עצמו כל אחריות לנזקים ,כספיים או אחרים ,הנגרמים על
ידי המידע הנ"ל © .יולי  2019המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בינלאומי .עיצוב :אילה אילת

: ממוקדת צרכי החברה,לתיאום פגישה
assist@export.gov.il

www.export.gov.il

