Global Network
New Connections.
Greater Opportunities.

האגף לקשרים בינלאומיים
מציע מגוון רחב של שירותים,
יצירת קשרים ,הזדמנויות עסקיות
וחיבורים בזירה הגלובלית:
בעסקים הכול אישי

איתנו תבינו מיד שבעסקים " ."It's all personalנערוך איתכם
סיעור מוחות ,ויחד נגבש תהליך עבודה אישי ,ארוך טווח,
בהתאם לאסטרטגיות ולשאיפות העסקיות שלכם.
ייעוץ אישי  -אתם לא לבד
חברות ישראליות מרגישות לא פעם שהן לבד במערכה
הבינלאומית מול שווקים גדולים ורחוקים ,מול שפות ותרבויות
בלתי מובנות .אנו מכירים היטב את השווקים הבינלאומיים ,את
המגמות העכשוויות ואת השחקנים החזקים בכל מדינה.

Networking - B2B
ההזדמנויות העסקיות המבטיחות והאפקטיביות ביותר
נרקמות בדרך כלל ברמה האישית .אנחנו פותחים עבורכם
דלתות אל המפגשים הנכונים עם האנשים הנכונים ,בדיוק
במקומות המתאימים:
כאן אצלנו – מתארחות משלחות עסקיות במגוון תחומים
ומכל העולם ,ומאורגנים מפגשים עם נציגים ,נספחים מסחריים
ושגרירים של מדינות שונות בישראל.
בשווקי היעד – אנחנו יוזמים משלחות לשווקים ,לאירועים
ולתערוכות במדינות שונות ,ומתאמים בכל מקום פגישות
ואירועים עסקיים בעלי ערך עם האנשים המתאימים ,בדרגים
הנכונים.
בעלות מינימלית – אנו מציעים ליבואנים להשתתף בתערוכות
במימון ( )Hosted Buyer Programsבמגוון ענפים ומדינות,
כאשר עלות הביקור בחו"ל (טיסה ,לינה ,הסעות) ממומנת
כולה ,או בחלקה ,בידי מארגני התערוכה ,או גופים ממשלתיים
במדינות המארחות.
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ויזות לאורחים – אנו מספקים מכתבי המלצה ומציעים הכוונה
בהוצאת ויזות לאורחים מחו"ל המגיעים לעסק שלכם ,כמו
ספקים ,לקוחות ,טכנאים וכד'.

המתרחש בזירות הסחר הבינלאומיות ,כמו משלחות עסקיות,
תערוכות ,סמינרים ,כנסים ,הסכמי סחר חופשי ,הסכמי העדפת
מכס ,הזדמנויות עסקיות ועוד.

מידע עסקי – הכוח להצליח

סמינרים וכנסים במגוון תחומים המהווים הזדמנות לנטוורקינג
עם עסקים ישראלים אחרים ,ויספקו לכם מידע מקיף ופרטני אודות
השווקים שאתם פועלים בהם ,או מעוניינים לחדור אליהם.

מידע אמין ,מעודכן וממוקד הוא מנוע רב עוצמה לצמיחה
ולהצלחה עסקית .אנו מהווים צומת ומקור רב-ערך של מידע
עסקי בינלאומי:
()Enterprise Europe Network
 אנו מנגישים לכםאת הרשת הגדולה בעולם לאיתור מפיצים ,ספקים ,לקוחות
ושותפים עסקיים .הרשת הוקמה על ידי האיחוד האירופי,
וכוללת כיום יותר מ 600-ארגונים וגופים כלכליים ומסחריים,
ביותר מ 60-מדינות באירופה וברחבי העולם.
מאות בקשות והצעות לקשרים עסקיים זורמות אלינו
מדי חודש מארגוני סחר ,שגרירויות וחברות פרטיות בכל
העולם ,ומתפרסמות באתר האיגוד .פרטי הקשר נגישים ללא
עלות לחברים בלבד .בנוסף ,נשלחים באופן פרטני עדכונים
סקטוריאליים ממוקדים ,ואנו אף יוזמים באופן פעיל חיבורים
ו'-שידוכים' עסקיים ספציפיים על סמך היכרות אישית עם
חברות.

גשר על מים סוערים
אם נתקלתם בבעיה ,או נקלעתם לסכסוך עסקי עם ספק או
לקוח בחו"ל ,אנחנו יכולים לנסות לעזור .יש לנו קשרים טובים
עם גורמים רבים בארצות שונות ,ומכתב רשמי מטעמנו,
לשגרירות או ללשכת המסחר של אותה מדינה ,עשוי בהחלט
להשפיע.

ויש גם שירותים נוספים...
מרכז למידע עסקי – צוות המידענים המקצועיים של לשכת
המסחר מאתר ואוסף מידע עסקי מפולח ומגוון ,ומנגיש אותו
לחברים כולל רשימות מפולחות של עסקים בעולם ,מידע כללי
על תערוכות בינלאומיות ,סקרי שוק וסקירות ענפיות ,דוחות
עסקיים ופיננסיים על חברות בישראל ובחו"ל ,נתוני סחר חוץ,
תקצירי מכרזים בישראל ובעולם ועוד.

הפצת המידע שלכם ואודותיכם – חשוב לקבל מידע מגוון
ועדכני ,אך חשוב לא פחות ששותפים פוטנציאליים יידעו
עליכם! באמצעות הקשרים הגלובליים שלנו אנו מפיצים את
ההצעות העסקיות שלכם למאות ארגונים וגופים ברחבי העולם,
ויוצרים בדרך זו פוטנציאל להזדמנויות וחיבורים עסקיים
איכותיים.

תעודת קרנה – לשכת המסחר ת"א והמרכז הינה הגוף הערב
בישראל להנפקת קרנה אטא" ,הדרכון של הסחורה" ,מסמך
המעניק פטור ממסים על ציוד שיוצא באופן זמני לחו"ל ,וניתן
בהנחה משמעותית לחברי הלשכה.

ניוזלטר עשיר נשלח לחברים וכולל מידע רב ואקטואלי על

הנפקת תעודות מקור ואישורי מסמכים בסחר חוץ

מותג יוקרה בינלאומי
איגוד לשכות המסחר הינו ארגון עסקי חובק עולם הזוכה לאמון וליוקרה בזירה הבינלאומית .כחברים תיהנו ממעמד ,ממוניטין חיובי ומיתרון יחסי ,כשתצאו לעשות עסקים בעולם הרחב,
ולבקשתכם נספק לכם אישור חברות רשמי באנגלית שיהווה מקור נוסף המעיד על אמינותכם.
מובילים בעולם:
איגוד לשכות המסחר הינו חבר רשמי במגוון ארגוני סחר
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צוות האגף לקשרים בינלאומיים לשירותכם
זאב לביא
מנהל האגף לקשרים בינלאומיים
03-5631018
zeevl@chamber.org.il

שרון מרמלשטיין
סגנית מנהל האגף לקשרים בינלאומיים
אירופה וEEN-
03-5631021
sharonc@chamber.org.il

לירן אביטן
מנהל פיתוח עסקי וקשרי חוץ
אסיה פסיפיק
073-2113295
lirana@chamber.org.il

רותם מסד
מנהלת פיתוח עסקי וקשרי חוץ
אפריקה ואמריקה הלטינית
072-2211704
rotemm@chamber.org.il

הדס צור
מנהלת פיתוח עסקי וקשרי חוץ
צפון אמריקה והמזרח התיכון
03-5631017
hadast@chamber.org.il

אלונה גלעד
מנהלת לקוחות סחר בינלאומי
072-2211701
alonag@chamber.org.il

מנהל מערכות לאיתור שותפויות
03-5631069

יונת קרן
מזכירת האגף
03-5631020
yonatk@chamber.org.il

צרו איתנו קשר
האגף לקשרים בינלאומיים | www.chamber.org.il | chamber@chamber.org.il | 03-5631020

*חלק מהשירותים ניתנים לחברי לשכת המסחר תל אביב והמרכז בלבד.

מרשה ימין
מזכירת האגף
03-5631019
marshay@chamber.org.il

