 IsraelExporterהתוכנית להגדלת היצוא

מה בתוכנית ליצואן הישראלי
•
•
•
•
•
•
•

איתור מפיצים ,קניינים ושותפים עסקיים בעולם באמצעות כלי מחקר שפיתחנו.
ניהול המדיה החברתית האישית לחיזוק ה Networking -ולחשיפת מותג היצואן.
"חבילת תערוכות" לסיוע באיתור מבקרים מתאימים לחברתכם לקראת השתתפות בתערוכות בינלאומיות.
ביצוע מחקר לאיתור מפיצי המתחרים ,כסיוע בבחירת ערוצי הפצה מתאימים.
סיוע בשירותי  Marcomלהשגת ניראות שיווקית בינלאומית מקצועית.
נוכחות באתר  )www.israelexporter.com( IsraelExporterליצירת הפניות עסקיות והזדמנויות יצוא.
שירותי המשך לתוכנית פיתוח עסקי ומכירות בינלאומיות במיקור חוץ ע"י חברת האם .Skylimit

שלושת מרכיבי התוכנית ליצואן
1

הקמת תשתית  LinkedInוניהולה

2

איתור מפיצים

3

הכנה לקראת תערוכות בינלאומיות

• במטרה להרחיב את מעגל השותפים העסקיים ,לאתר ערוצי הפצה בעולם ולהגביר "נוכחות דיגיטלית" ,נקים ונתפעל
עבורכם פרופיל  LinkedInבאמצעות הכלים הבאים:
• כתיבה שיווקית ( )Postingאודות היצואן.
• בניית הרשת העסקית:
איתור מנהלים מתעשיית היצואן וצירופם לרשת האישית כאמצעי לניטור אינפורמציה אודות שותפים עסקיים מתאימים.
איתור מפיצים ושותפים עסקיים פוטנציאליים לפי זירות גיאוגרפיות מועדפות על ידי היצואן באמצעות מודיעין תחרותי ,באופן הבא:
• איתור שותפים עסקיים ו/או מפיצי חברות מתחרות ליצואן תוך שימוש בטכניקות מודיעין עסקי מתקדמות.
• הצגת רשימת מפיצים פוטנציאליים ואיתור פרטי קשר מלאים בחברות בהן מתעניין היצואן באמצעות מחקר אינטרנטי.
לקראת צאתכם לתערוכות בינלאומיות ,נפרסם את דבר השתתפותכם באמצעות כתיבת תכנים ( )Postingברשת LinkedIn

בקבוצות מתאימות לתחומכם.

שרותים נוספים
Marcom

איתור מבקרים בתערוכות

תמיכה במפיץ במדינת היעד

סיוע ליצואן ביצירת חומרי שיווק עם ניראות
מקצועית שתאפשר תקשורת עם לקוחות נוכחיים
ופוטנציאליים של החברה.

לקראת צאתכם להציג בתערוכה ,נסייע באיתור
מבקרים רלוונטים ,וכך תוכלו להזמינם לבקר בביתן
התערוכה ,ולשמור עמם קשר בעתיד.

במטרה לסייע למפיצי היצואן להיחשף ולאתר
לקוחותיהם במדינת היעד ,נסייע באיסוף מידע
שיאפשר למפיצים לבצע פניות איכותיות
ללקוחות פוטנציאליים ,והגברת מכירות היצואן
במדינה זו.

טלפון03-6703334 :

contact@israelexporter.com | www.israelexporter.com | msh@skylimit.co.il | www.skylimit.co.il

התוכנית ליצואן  -צעד אחר צעד
התנעת התוכנית

חומרים שיווקיים

זמן משוער – עד ארבעה ימים
• בחירת שוקי יעד/מדינות עם היצואן.
• הגדרת מאפייני השותף העסקי
(מפיץ ,יבואן ,וכו'  )Resellerבו אתם
מתעניינים.
• נקבל את רשימת המתחרים שלכם.
על בסיס רשימה זו אנו נאתר את
המפיצים והשותפים העסקיים
שלהם בכל מדינה במהלך התוכנית.

נקבל את החומרים השיווקיים
שתעבירו לבחינת התאמתם
לתהליך הבינלאומי ואנו נספק
משוב ורעיונות במידת הצורך.

אופציה מומלצת בתשלום

כתיבה שיווקית

סדנא אישית למשוב והדרכה
לצורך שיפור התגובות
מלקוחותיכם.
בחינה משותפת של תוצרי
השירות עד עתה והוספת טיפים
וכלים לטיפול בלידים.

הקמת מיני אתר
בפלטפורמת היצואנים
חומרים שיווקיים ,שבאמצעותם
נקים את המיני אתר:
• לוגו היצואן
• פרופיל חברה באנגלית
• תמונות מוצרי היצואן
• פרטי קשר של המנהל האחראי
• קבצים שיווקיים

• שלחו לנו את פרטי הכניסה לפרופיל האישי שלכם
(דוא"ל וסיסמא).
• אנו נבחן את טיב האנגלית ,מידת התאמת התוכן
לפרופיל וכן מילות חיפוש המתאימות לקטגורייה.
• אנו נעלה כתבות אודותיכם בקבוצות עניין רלוונטיות.
• נגדיל את מעגל ה"-חברים" המתאימים לפעילותכם.
• נסתייע בפרופיל זה לאיתור שותפים עסקיים בארצות
היעד המעניינות אתכם.

סיכום תהליך

(באופן מחזורי ולאורך השירות)
• התמקדות ב-עד  4מדינות לצורך איתור ערוצי הפצה בשוקי היעד.
• פעילות  - LinkedInפרסום כתבות  /בלוגים ,התחברות למנהלים
רלוונטיים ,ושימוש ב LinkedIn -ככלי לחקר ערוצי הפצה.
• איתור מפיצים של מתחרים או מפיצים רגילים .לאורך התהליך
נשלח לאחר מחקר רשימות מפיצים( .פעם עד פעמיים בשבוע).
• התרחשויות בפרופיל הLinkedIn -
שלכם הדורש את תגובתכם המיידית ,וכמובן לידים "חמים"
ישלחו באופן שוטף.

מתום השבוע הראשון ולאורך
התוכנית
מייד עם תחילת התהליך נזרים
לכם אינפורמציה על ערוצי
הפצה לצורך תיאום כוונות
וקבלת משוב מכם אשר יסייע
בטיוב השירות והגעה לשותפים
העסקיים המתאימים לכם.

פעילות מתוך פרופיל ה LinkedIn -שלכם

אנו נשלח לכם דוגמאות לכתיבה
נכונה באנגלית שישמשו אתכם
בתקשורת עם שותפים עסקיים
בינלאומיים פוטנציאליים.

פעילות

תהליך תאום כוונות

Success

פגישה ,קבלת משוב
ותכנון יעדים חדשים
להמשך התוכנית

שירותים נוספים באמצעות חברת האם
נשמח לסייע במידת הצורך באמצעות שירותי המשך
לפיתוח עסקי בינלאומי:
• בדיקות היתכנות ומחקרי שוק.
• שירותי תיאום פגישות בארץ היעד ופיתוח עסקי שיבוצעו
על ידינו בשפות שונות.
• סיוע באיתור מכרזים בינלאומיים והשתתפות בהם.
(השירות יבוצע ע"י חברת האם .(Skylimit-

עמוד ה Business Opportunities -באתר היצואנים זוכה לחשיפה של עשרות אלפי כניסות איכותיות מרחבי העולם ועולה במיקום גבוה
ב Google -לאלו המחפשים הזדמנויות עסקיות בישראל

משה שרת
מנכ"ל

בריאן ברמן

מנהל קשרי חוץ וסחר

הילל פורת

מנהל האתר ושיווק בינ"ל

הרצל שרת

מנהל מכירות

דניאל שטראוס

מנהל פיתוח עסקי בינ"ל

ג'ואנה וייבורן

מנהלת מרקום

הזירה העסקית של  IsraelExporterהוקמה ומנוהלת ע"י חברת ,SkyLimit

אשר מספקת שירותי שיווק בינלאומי ופיתוח עסקי לחברות יצוא ישראליות.

