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כלי סיוע לחברות ממגזר המיעוטים

 מידע ומודיעין תחרותי
א .איסוף מידע על שווקי מטרה (גודל שוק ,מגמות ,מתחרים ,חסמים ,רגולציה)..
עלות השירות + ₪ 10,000 :מע"מ
השתתפות התכנית בשיעור של  ,75%סך של  + ₪ 7,500מע"מ

ב .סקירת אנליסט עפ"י אפיון החברה
עלות השירות + ₪ 6,500 :מע"מ.
השתתפות התכנית בשיעור של  ,75%סך של  + ₪ 4,875מע"מ.

ג .סיוע באיתור וברכישת מחקר מדף
השתתפות ברכישת מחקר מדף בשיעור של  75%ועד לתקרה של $1,000

ד .רשימת לידים מטוייבת (איתור לידים עפ"י אפיון החברה ברמת אנשי קשר כולל פרטי התקשרות)
מחיר מסובסד בסך של  + ₪ 3,500מע"מ

ה .איסוף מידע ממקורות חופשיים וממאגרי מידע.

 הכנת תכנית שיווק למדינת יעד –
עלות השירות + ₪ 8,000 :מע"מ
השתתפות התכנית בשיעור של .75%

 בניית ארגז כלים שיווקיים לחברה
השתתפות התכנית ,בשיעור של  75%מההצעה המאושרת:
* עיצוב וכתיבת חומרים שיווקיים בפורמט דיגיטלי :עד לתקרה של  + ₪ 7,500מע"מ.
* שדרוג  /הקמת אתר אינטרנט :עד לתקרה של  + ₪ 7,500מע"מ

 שיווק דיגיטלי
בניית קמפיין שיווקי ברשתות חברתיות
השתתפות התכנית בשיעור של  75%מהצעת המחיר המאושרת ועד לתקרה של  + ₪ 3,000מע"מ.

 תקינה ורגולציה בינלאומית
ליווי לקבלת תקן בינלאומי ,עמידה ברגולציה בינלאומית
השתתפות התכנית בשיעור של  75%מהצעת המחיר המאושרת ,עבור שכ"ט היועץ בלבד ,ועד תקרה של
 + ₪ 7,500מע"מ( .לא תינתן תמיכה בגין הוצאות בדיקות מעבדה וכיוצ"ב).

 משפט מסחרי בינלאומי  /חוזים והתקשרויות
השלכות משפטיות לסוגים שונים של התקשרויות; הכנת הסכם התקשרות עם שותף עסקי  /לקוח בחו"ל
השתתפות התכנית בשיעור של  75%מההצעה המאושרת ,עבור שכ"ט העו"ד בלבד ,ועד תקרה של
 + ₪ 3,500מע"מ.

 הגנת קניין רוחני
זכויות יוצרים ,רישום סימן מסחר ,פטנט
השתתפות התכנית בשיעור של  75%מהצעת המחיר המאושרת ,עבור שכ"ט העו"ד בלבד ,ועד תקרה של
 + ₪ 6,000מע"מ( .לא תינתן תמיכה בגין תשלום אגרות וכיוצ"ב).

 יצוא מקוון
 סיוע וליווי בפתיחה וניהול ערוצי מכירה מקוונים
א .קבלת הטבות מתכנית מעוף של הסוכנות לעסקים קטנים ובנוסף המשך קבלת ייעוץ ממכון היצוא ,עד 20
שעות ייעוץ (תעריף לשעה  + ₪ 200מע"מ) בתמיכה של .75%
או:
ב .עד  30שעות ייעוץ (תעריף לשעה  + ₪ 200מע"מ) בתמיכה של .75%




מעטפת שירותים משלימים ליצואן :הכשרות מקצועיות ,הטבות ספקים ,פורומים מקצועיים ועוד.
שיתופי פעולה עם גורמים מובילים

 השתתפות כמציג בתערוכה בינלאומית
באפשרותך לקבל הטבה אחת מבין השתיים:
השתתפות כמציג במסגרת ביתן לאומי של מכון היצוא –
המימון הניתן על ידי התכנית משלים את סבסוד המכון עד ל  75%מעלות ההשתתפות בביתן הלאומי ,קרי מהמחיר
המלא ,ועד תקרה של  ₪ 15,000כולל מע"מ.
או:
השתתפות כמציג בתערוכה בינלאומית שאינה במסגרת ביתן לאומי של מכון היצוא -
השתתפות התכנית בשכירת השטח בלבד ללא הקמת ביתן ,בשיעור של  75%ועד תקרה של  ₪ 12,000כולל מע"מ.

 איתור שותף עסקי
סיוע באיתור שותפים עסקיים במדינות יעד באמצעות פרויקטורים ו/או חברות פיתוח עסקי בינלאומי.
לתשומת לבכם:
 כלי הסיוע מיועדים לחברי מכון היצוא.
 השירותים במסגרת תכנית זו יינתנו על ידי היחידות המקצועיות במכון היצוא ובאישור מנהל ענף מגזר ערבי.
 התכנית וההטבות נכונים למועד מתן השירות .התכנית מושתתת על סל שירותים של מכון היצוא עשויה להשתנות
בהתאם לשינויים בסל השירותים.
 כל הטבה הינה חד פעמית בשנה קלנדרית ,לחברה המשתתפת בתכנית.
 חברה אשר הגישה בקשה לתכנית של"ב או כסף חכם ,ו/או מקבלת סיוע במסגרת תכנית של"ב או כסף חכם של
משרד הכלכלה והתעשייה ,לא תוכל ליהנות ממימון כפול מתכניות תבל /כסף חכם /של"ב.

