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בעשרות  מסתכם  מישראל  התעשייתי  היצוא  היקף 
מיליארדי דולר בשנה, ושותפים לו מעל ל-3,000, יצואנים 
פעילים. השוק הבינלאומי הוא תחרותי, דינאמי ומתוחכם 

מאוד. 
הנוכחי  בקורס  רבה.  מקצועיות  דורשת  השיווק  עבודת 
מיומנויות  לשפר  ליצואן  שיסייעו  יישומיים  כלים  נכיר 

להגדלת מכירותיו לחו"ל.
קהל היעד: מנכ"לים, סמנכ"לים, מנהלי שיווק בינלאומי, מנהלי דסק

למשתתפים  גמר  תעודת  תוענק  הקורס  בסיום  לתעודה:  זכאות 
שעמדו בתנאי חובת נוכחות בהיקף של לפחות 80% מהמפגשים.

נושאי הקורס:
 | מהי גישה שיווקית וכיצד עובדים לפיה? עבודת שיווק קלאסית 
תשתית לעבודת שיווק- מחקר שוק בחו"ל ובניית תוכנית שיווק | 
מודלים עסקיים ואסטרטגיות חדירה כלפי שוק בחו"ל | כיצד לבחון 
איתור   | להשוואה  וקריטריונים  בדיקה  שלבי  חדשים?  מוצרים 
 – בחו"ל  לקוחות  מכירות   קידום   | בחו"ל  ומפיצים  סוכנים  וניהול 
ובמדיה  חברתיות  ברשתות  ושיווק  קידום   | קידום  וכלי  יעדים 
דיגיטלית? | ניהול רשת של אנשי מכירות בחו"ל-  במדינות מערב 

ומזרח | תקשורת בין תרבויות - בניית יחסים אישיים ועסקיים

לחקר  ציגלמן  מכון  מייסד  ציגלמן,  ישראל  ומרצה:  אקדמי  מנהל 
השיווק.  בתחום  מקצועיים  ספרים  חמישה  של  ומחברם  השיווק 
התעשייה  עבור  שוק  חקר  עבודות  ממאתיים  למעלה  ביצע 

הישראלית.

מרצים אורחים:
מוטי רבהון, מנהל מו"פ, ביו דליה - מוצרי הדברה ביולוגית

ואביזרים  –מגופים  ברמד  הרחוק,  מזרח  דסק  מנהל  בנימיני,  אהרון 
להולכת מים ולדלק

לשילוח  משרד  לוגיסטיקה,  בדמקו  מכס  עמיל  מנהל  לוין,  אריה 
ועמילות מכס

טל רפפורט, מנהל תקשורת שיווקית, חיפה כימיקלים
אייל בונה, מנהל שיווק חו"ל בנוריס מדיקל - ציוד דנטאלי

אבי מוסקונה, יו"ר, סילברביט - בית תוכנה
מירי גרנות, סמנכ"ל שיווק, שמעלה יצרן זכוכית דקורטיבית

Social- וחנן לב, סמנכ"ל פיתוח עסקי SocialValley אדר חי, מנכ"ל
Valley

מרצה אורח: אגף סחר-חוץ, התאחדות תעשיינים בישראל

מועד אחרון להרשמה: 27.12.16

  | מע"מ   +  ₪  1,800 התעשיינים   התאחדות  לחברי  הקורס:  עלות 
לאחרים 2,600 ₪ + מע"מ *התשלום לפקודת אגודת בית התעשיינים, 

חיפה

דמי ביטול: הודעת ביטול בכתב. ביטול לאחר תאריך 27.12.16 יחייב 
תשלום 50% משכר הלימוד.

להרשמה >>
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