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כל המסלולים להצלחה

סיוע ליצואן המתחיל

מרכז מידע
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 קשר/חברה בחו"ל, מידע לצורך נסיעה עסקית ועוד. 

התראות על מכרזים וטריגרים המתפרסמים בעולם בתחומי העיסוק של החברה מכרזים והזדמנויות עסקיות*
ב"לייב". 

מידע על מתחרים/מפיצים/
קניינים ועוד

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

גלה מי מפיץ את המתחרים שלך בעולם. איתור מפיצי מתחרים

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

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

גישה למאגר מידע כלכלי רחב על מדינות, ניתוח נתוני הסחר של ישראל וסקירות סקירות ונתונים כלכליים
מפורטות על שוקי יעד בצמיחה, בדגש על סין, הודו ואפריקה.

מנוע חיפוש ייחודי ומעודכן לאיתור קרנות מדינה וקרנות פילנטרופיות, כמו גם מידע על מקורות מימון ומענקים
מענקי סיוע. 

מודיעין עסקי ומידע כלכלי         
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מכון היצוא מציע לך מגוון רחב של מידע ושירותים,
שיסייעו לך לפרוץ קדימה ולהגיע לשווקים בינלאומיים חדשים

מודיעין עסקי ומידע כלכלי
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תכניות למציאת שותפים עסקיים פוטנציאלייםייעוץ ביצוא ובסחר בינלאומיסיוע ליצואן המתחיל

לתאום פגישה אישיתקידום היצוא במגזרים נבחרים שירותים נוספים יצוא מקוון

top

מוכנות ליצוא, כיצד מתחילים לייצא, קרנות סיוע, היערכות לפעילות בארץ היעד וגיבוש הכוונה ליצואנים מתחילים
אבני דרך להמשך פעילות העסק ליצוא.

"צעדים ראשונים" - 
מדריך ליצואן המתחיל

מיועד ליצואנים מתחילים וליצואנים מנוסים יותר, המבקשים להתמקצע ולקבל מידע וכלים 
נוספים היכולים לסייע להם בפעילות היצוא. במדריך מידע מפורט וכלים לתרגול עצמי 
בתחומים הבאים: יתרונות ואתגרי היצוא, תכנון היצוא, הכנת תוכנית שיווקית, לוגיסטיקה 

ודוקומנטציה ומשאבים כספיים.

ניתוח לאיתור היעדים המתאימים ביותר עבור מוצר/שירות על בסיס ביקושים ומתחרים, בחירת שוק יעד
אסטרטגיית כניסה, הסביבה הרגולטורית ועוד ניתוח ראשוני רחב וניתוח השוואתי של 2-5 

שוקי מטרה שיוגדרו כבעלי הפוטנציאל הגבוה ביותר.

ייעוץ מקצועי )הכוונה והדרכה( 
בתחומי היצוא והסחר הבינלאומי

יעד, הכנת חומרים  גיבוש אסטרטגיה שיווקית, בחירת מדינת  מיקוד המסר השיווקי, 
שיווקיים, היערכות שיווקית לתערוכה בינלאומית, שיווק און ליין, סיוע בהקמת חנויות 
בזירות מסחר מקוונות, הגשת הצעה למכרז,  הסכמים וחוזים בינלאומיים ועוד. פגישה 

ראשונה עם יועץ מקצועי לבחירתך - ללא עלות*.

זקוק לתכנית שיווקית לחו"ל? 
תכנית שיווקית לסחר מקוון?

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

המוצר נדרש לעמוד בתקן 
וברגולציה - למי פונים?

הדרכה וייעוץ לעמידה ברגולציה / תקן בינלאומי.	 

סיוע בליווי לרגולציה / תקן בינלאומי.	 

נרשמת לתערוכה בינלאומית - 
רוצה להפיק ממנה את המירב?*

פגישה מקצועית לבדיקת היערכותך השיווקית לתערוכה וקבלת דו"ח המלצות לפעולה.	 

סיוע ביישום המלצות הדו"ח.	 

סיוע בטיפול בלידים לאחר התערוכה. 	 

מנהל חברה? מעוניין לשתף 
מישהו מקצועי ואובייקטיבי 

במהלכים שאתה מתכנן לחו"ל?

הצטרף לפרויקט חונכים ליצוא*:

ליווי של חונך )מנטור( בעל ניסיון בניהול ובהובלת תהליכי יצוא ושיווק.	 

ליווי למנכ"ל / סמנכ"ל החברה למשך שנה, ללא עלות.	 

נדרש מחזור מכירות של 1.5 מיליון ₪ בשנה קודמת.	 

ייעוץ ביצוא ובסחר בינלאומי
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פיתוח עסקי בינלאומי במדינת 
יעד*

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

קביעת פגישות עם שותפים 
בחו"ל

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

יצוא באמצעות פלטפורמות 
אינטרנטיות

 שירותים מגוונים, מידע, הטבות והכשרות מקצועיות לעסקים המעוניינים להיכנס לשוק 
המסחר המקוון בפלטפורמות אינטרנטיות מובילות כדוגמת: אמזון, איביי ועוד.

ייעוץ וליווי מקצועי החל מבדיקת התאמת העסק והמוצרים ליצוא. הכנת תכנית שיווק קידום יצוא במגזרי המיעוטים *
בינלאומית. התוכנית מופעלת בשלושה מסלולים:

מסלול סטרטאפים	 

מסלול יצואנים מתחילים	 

מסלול יצואנים מתקדמים	 

תכניות למציאת שותפים עסקיים פוטנציאליים

יצוא מקוון

קידום היצוא במגזרים נבחרים

 *לחברי מכון היצוא

 *לחברי מכון היצוא

 *לחברי מכון היצוא

collab@export.gov.il

onlinexport@export.gov.il

המרכז ללימודי יצוא, יבוא וסחר 
בינלאומי

קורסים, סדנאות וימי עיון בנושאים הקשורים לסחר חוץ: שיווק ומכירות בינ"ל, דוקומנטציה 

ותובלה בינ"ל, מדינות יעד, כלים ניהוליים ליצואן, מידע ומודיעין עסקי, יצואנים מתחילים.  

המרכז עוסק גם בהכשרה פנים ארגונית בהתאם לצרכי החברה.

מכון היצוא מארגן ביתנים לאומיים במבחר תערוכות בינלאומיות ברחבי העולם. השתתפות תערוכות בינלאומיות

בביתן הלאומי מקנה פלטפורמה אירגונית רלוונטית, סיוע מימוני וחשיפה ראויה. במסגרת 

הביתן הלאומי מאורגנים על-ידי מכון היצוא מפגשים עסקיים. על מנת לקדם את חשיפתך 

בעולם, אנחנו מזמינים אותך להצטרף אלינו כמציג במיגוון הביתנים הלאומיים שלנו.

שירותים נוספים         
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מכון היצוא ישמח לפגוש אותך, אצלך במשרד,

למיקוד השירותים המתאימים לצרכים שלך.

לתאום פגישה אישית:

assist@export.gov.il 
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