העולם כולו מחכה לכם!
תנו לנו לסייע לכם להצליח בשווקים בינלאומיים
שירותי מכון היצוא

מכון היצוא הוא 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.

מייצרים הזדמנויות בשבילך

מאז הקמתו בשנת  1958מהווה מכון היצוא בית עבור אלפי יצואנים
ישראליים 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.

המכללה ליצוא
ולשיווק בינלאומי

המכללה מציעה 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 .המכללה עוסקת גם
בהכשרה פנים ארגונית בהתאם לצרכי החברה .ההשתלמויות
חיוניות לכל העוסקים בתחום ומאפשרות להתמודד בהצלחה
בתחרות הקשה בזירה הגלובלית .המכללה מציעה מפגשים
פרונטליים וגם מפגשים וירטואלים (וובינרים).

יצירת הזדמנויות
עסקיות

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.
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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 מינהל 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.

מידע ומודיעין
עסקי וכלכלי
information@export.gov.il

יחידת המידע והמודיעין העסקי
היחידה עוסקת בסקירות כלכליות ,ניתוחים ומחקרי שוק ,איתור
לידים והזדמנויות עסקיות .שירות פרטני ליצואן עם כלים לתמוך
בהחלטות אסטרטגיות וכן מספקת מידע על הזדמנויות ולקוחות
פוטנציאלים .השירות ניתן לכל יצואן ובעלויות נמוכות מסובסדות
– לחברי מכון היצוא.

בחירת שוק יעד
ניתוח לאיתור היעדים המתאימים ביותר עבור מוצר/שירות על בסיס ביקושים ומתחרים,
אסטרטגיית כניסה ,הסביבה הרגולטורית וניתוח ראשוני של שווקי המטרה.

מחקרי וסקירות שוק
מיפוי פוטנציאל בשוק מטרה ,ניתוח השוק ,סקר שוק מקומי ,ניתוחי ביקושים ומתחרים.

סקירות כלכליות
לידים
הפקת רשימות של לקוחות פוטנציאלים ,מפיצים ,סוכנים וכל
גורם עסקי אחר במגוון כלים :מערכות בינה חכמה ,מידעני
היחידה או רשת הקשרים הפזורה בעולם.

גישה למאגר מידע כלכלי רחב על מדינות ,הכולל סקירות סחר מקיפות וסקירות מפורטות על
מדינות מפתח ושווקי יעד צומחים ,ניתוחים מיוחדים על היצוא ברמה הענפית ומגמות כלליות
בענף.

בדיקת איתנות פיננסית
דע עם מי יש לך עסק! קבל דו"ח סיכון אשראי של הלקוחות/השותפים העסקיים שלך.

מכרזים והזדמנויות עסקיות
איתור מידע על הזדמנויות עסקיות מסביב לעולם בכל תחום
מתוך תשתית מקורות טכנולוגיים ואנושיים .הפעלת מערכת
מכרזים וטריגרים עם התראות אוטומטיות לכל יצואן על
הזדמנויות בתחומי העיסוק של החברה ב"לייב".

מידע על מתחרים/מפיצים/קניינים ועוד
ניטור פעילות המתחרים הבינלאומיים של כל חברה/יצואן על פי בקשה.

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.

ייעוץ ביצוא
ובסחר בינלאומי
startexport@export.gov.il

ייעוץ והכוונה מותאמים לצורכי החברה
גיבוש אסטרטגיה שיווקית ובחירת מדינת יעד ליצוא ,הכנת תכנית
שיווק (מתאים כהגשה לתכנית 'כסף חכם') מיקוד המסר השיווקי,
הכנת חומרים שיווקיים ,היערכות שיווקית לתערוכה בינלאומית,
שיווק ומכירות און ליין ,תקינה ורגולציה בינלאומית ,הסכמי
סחר וכללי מקור ,הסכמים וחוזים בינלאומיים ,קניין רוחני ועוד.

תכניות סיוע ליצוא
התכנית ליצואן המתחיל

תכנית הוליסטית ומתודולוגית המלווה חברה לאורך זמן ,החל
מבחינת השווקים  /השחקנים העיקריים /המתחרים ,בחירת
מדינת יעד ליצוא ,בניית ארגז כלים שיווקיים ,הכנת תכנית
שיווק וסיוע בהוצאתה אל הפועל.

שיווק דיגיטלי

ביצוע חקר מתחרים במרחב הדיגיטלי ,הכנת תכנית פעולה ויצירת תכנים
שיווקיים ליישומה.
מכירות און ליין

בדיקת היתכנות וכדאיות ,הכנת ארגז כלים שיווקיים ,גיבוש אסטרטגיית השיווק
ויישומה.
סיוע לוגיסטי לשילוח המוצרים לחו»ל

בחינת הצעות המחיר ,הכנת הניירת ליצוא ,תיאום בין הגורמים המעורבים
בתהליך ,סיוע בקשר מול חברת השילוח ומעקב עד להגעת הטובין ליעד.

שותפים עסקיים בחו»ל

הגדרת פרופיל השותף העסקי ,היערכות להתקשרות העסקית,
סיוע בפניה לשותף העסקי במטרה להגיע להסכם הפצה.

הטבות לחברי מכון היצוא

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.

מנטורינג ליצוא

לפעול ולצמוח בפעילות היצוא  -הנתיב להגשמת
מחויבות

collab@export.gov.il

המנטורים במכון היצוא ,ילוו אותך בדרך להגשמת יעדי החברה.
"נבחרת המנטורים" 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.
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