Save the Date
Business Seminar: Luxembourg’s environment
with a special focus on smart cities and cyber
security"
&
B2B Meetings with companies from Luxembourg
Sunday, October 25
The B2B meetings will take place between 14:00-16:00
The Business Seminar will take place between 16:00- 18:30
at Andromeda House, Old Jaffa
Followed by a networking reception

כחלק ממגמה אסטרטגית לחיזוק הקשרים הכלכליים של לוקסמבורג עם כלכלות נבחרות בעולם ,החל משרד
הכלכלה של לוקסמבורג בפעילות אינטנסיבית בישראל וחיזוק קשרי הסחר בין המדינות באמצעות הנציגות
הכלכלית של לוקסמבורג בישראל (".) "Trade and Investment Office Tel Aviv
לממשלת לוקסמבורג תכניות מגוונות המעניקות סיוע ותמריצים לחברות זרות אשר יבחרו לפתוח מטה אירופאי
בלוקסמבורג ולפעול ממנו לצרכי מחקר ופיתוח ,שיווק ,מכירות ופיתוח עסקי ,בכל רחבי אירופה .כמו כן במדינה
פועלות מספר חממות המסייעות ומספקות משאבים שונים לחברות טכנולוגיות ,כגון :משרדים ,כולל תשתית ,IT
הכוונה לתוכנית עסקית ,פיתוח אישי ,סדנאות עבודה וחיבור למשקיעים מקומיים.
בעשור האחרון התמקמו בלוקסמבורג חברות בינלאומיות כדוגמת וודפון ,וריזון ,סקייפ ,אמאזון ,פיי-פל,
מיקרוסופט ועוד.
משלחת חברות ונציגי ממשלה מלוקסמבורג תגיע בסוף אוקטובר לישראל על מנת לעודד ולקדם את הפעילות
העסקית בין שתי המדינות .במהלך הביקור בישראל צפויה המשלחת להיפגש עם בכירים במשק הישראלי
ולהשתתף בסמינר המציג את הסביבה של לוקסמבורג ,וההזדמנויות הטמונות בה לעסקים וחדשנות עם
דגש מיוחד על ערים חכמות ואבטחת סייבר ב.25.10.15
הסמינר הוא הזדמנות מצוינת לכל חברה ישראלית המעוניינת לפתח את עסקיה באירופה או להתחיל
באסטרטגיית חדירה לשוק זה.
על לוקסמבורג :דוכסות לוקסמבורג משמשת בשנים האחרונות כיעד אירופי אופטימלי לפיתוח עסקים באירופה.
בפרט ,מיצבה לוקסמבורג את עצמה והפכה לתשתית בינלאומית לעסקי המדיה הדיגיטאלית וe-Business-
(בנוסף לחזקותיה הידועות בתעשיית הלוויינים ,תשתיות שידור ,ובנקאות).
לוקסמבורג ממוקמת במערב אירופה במיקום אסטרטגי מושלם בין בלגיה ,צרפת וגרמניה ומהווה שער כניסה
האידאלי לשוק האירופי עם יותר מ 500מיליון צרכנים .בזכות מיקומה הגיאוגרפי ,ניתן להגיע ל  60%מהתמ"ג
של האיחוד האירופי תוך פחות מיום .לוקסמבורג לכן נהנית משני יתרונות משמעותיים על פני שאר מדינות
אירופה  -נקודת מוצא אופטימאלית ורב תרבותית לכל בירות העסקים של היבשת וציבור תושבים הדובר ארבע
שפות .בנוסף ליתרונות אלו ,קיימת בלוקסמבורג כלכלה פיננסית איתנה הנהנית ממוניטין רב בתחום הבנקאי
והפיננסי ומהווה מודל לחיקוי עולמי ובנוסף השקיעה משאבים רבים בהקמת תשתיות טכנולוגיות מהמתקדמות
בעולם .המדינה מתגאה בתשתיות הקישוריות שלה ,הכוללות יכולת מסיבית של סיבים אופטיים ,רוחב פס רחב,
ערכי השהייה נמוכים ,וחוות שרתים מהמודרניות באירופה .לאחרונה חשפה ממשלת לוקסמבורג את היוזמה
של “ " Digital Lëtzebuergשמטרתה להגביר את האטרקטיביות של לוקסמבורג בפני חברות הנשענות על
תשתיות .ICT
לוקסמבורג פתחה משרדים לאינטרסים כלכליים במדינות בעלות חשיבות כלכלית בעולם ,ובכלל זה בישראל
ומזמינה חברות מכל העולם ליהנות מהמגוון הרחב המפורט לעיל ולהשתמש ביתרונותיה באסטרטגיית החדירה
והפעילות העסקית שלהן באירופה.
לוקסמבורג חברה ב OECD-ובאיחוד האירופאי ונחשבת לאחת המדינות הקטנות והעשירות באירופה .התוצר
הלאומי של לוקסמבורג הוא מהגבוהים בעולם ושיעורי האבטלה נמוכים ביותר.
הנציגות הכלכלית של לוקסמבורג בישראל ואיגוד לשכות המסחר שמחים להזמינכם לסמינר עסקי עם משלחת
חברות מלוקסמבורג ,שיתקיים בבית אנדרומדה ,טיילת מפרץ שלמה  ,4יפו העתיקה ,תל אביב יפו ,ביום
ראשון 25 ,באוקטובר  ,2015בשעה .16:00
פגישות  B2Bעם החברות הלוקסמבורגיות יתקיימו בשעות  14:00-16:00בתיאום מראש.

להרשמה ללא עלות לסמינר ולקביעת פגישות אישיות עם נציגי החברות
מלוקסמבורג לחצו כאן.

