
גבריאל חיון
2017, מאי

לשכת המסחר ישראל אמריקה הלטינית

ט"קורס כלים מעשיים לעבודה באמל

מ וניהול ערוצי הפצה"מו, איתור מפיצים, ניתוח שווקים

https://www.eventbrite.com/e/33751091423


נושאי הסדנה

כלכלה אל המיקרו-מרמת המאקרו, ניתוח שווקים✓

סוכנים וספקים  , מפיצים, לקוחות, איתור שותפים✓

משא ומתן בלי להשאיר כסף על השולחן✓

ניהול ערוצי הפצה ושותפים עסקיים✓



נושאי הסדנה

כלכלה אל המיקרו-מרמת המאקרו, ניתוח שווקים✓

סוכנים וספקים  , מפיצים, לקוחות, איתור שותפים✓

משא ומתן בלי להשאיר כסף על השולחן✓

ניהול ערוצי הפצה ושותפים עסקיים✓



רמת המאקרו, ניתוח שווקים

:על של המדינות לפי נתונים בסיסיים-ניתוח✓

גודל✓

אוכלוסיה✓

ג לנפש"ג ותל"תל✓

קלות עשיית עסקים✓

יחס לישראל  ✓

שלילת מדינות לא כדאיות✓

יצירת רשימת טריטוריות קצרה✓

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Latin_American_countries_by_population
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Latin_American_countries_by_population
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Latin_American_and_Caribbean_countries_by_GDP_(PPP)
Rankings Ease of Doing Business LATAM 2017.xlsx


כלכליים-ניתוחי מיקרו
על כל מדינה ברשימה הקצרה נערוך מחקר קצר וממוקד✓

:תלוי תעשיה✓

מספר מיטות בבתי חולים✓

מ כבישים סלולים"ק, רמת המינוע✓

וסמרטפוניםחדירת אינטרנט ✓
אוניברסיטאות לתארים מתקדמים✓

תלוי ממשל✓

תשתיות, פרויקטים, מכרזים✓

פנסיה, הכנסה פנויה, הכנסה✓

אוכלוסיהתלוי ✓

בריאות ומחלות✓

ואנאלפבתיותחינוך ✓

http://data.worldbank.org/indicator/SH.MED.BEDS.ZS
http://www.internetworldstats.com/stats10.htm
http://www.globaltenders.com/tenders-chile.php
http://www.investopedia.com/articles/personal-finance/012616/7-best-countries-retiring-latin-america.asp
https://www.opendemocracy.net/democraciaabierta/isglobal-democraciaabierta/healthcare-in-latin-america-and-caribbean-democratic-ch
Education Statistics in Latin America and the Caribbean.pdf


ניפוי ומיפוי
שלילת המדינות הפחות אטרקטיביות

מיעוט מכרזים✓

ריבוי מתחרים✓

ביזור או ריכוזיות שלטונית✓

מפת סיכונים. סיכוני סחר חוץ✓

:ננתח רק את המדינות הכדאיות

,  (בתי חולים ומרפאות)שחקנים עיקריים ✓
חברות תעופה

מתחרים✓

FDI, ורגולציהחסמים ✓

country-risk-ratings-q1-2017-mar17.pdf
country-risk-q1-2017-map-mar17.pdf
http://hospitals.webometrics.info/en/latin_america/brazil
http://www.nationsonline.org/oneworld/Airlines/airlines_latin_america.htm
http://www.gob.mx/cofepris/
FDI LATAM 2016.pdf


כלכלה אל המיקרו-מרמת המאקרו, ניתוח שווקים✓

סוכנים וספקים, מפיצים, לקוחות, איתור שותפים✓

משא ומתן בלי להשאיר כסף על השולחן✓

ניהול ערוצי הפצה ושותפים עסקיים✓



איתור שותפים פוטנציאליים

?איפה לחפש מידע אמין✓

✓World Bank, IADB, CEPAL, OECD

✓Big 4, Central Banks

Euler Hermes, D&B, אשרא: סיכונים✓

✓Doing Businessבאתר הלשכה

http://www.worldbank.org/
http://www.iadb.org/
http://www.cepal.org/
https://data.oecd.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Four_accounting_firms#Big_Eight
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_banks_and_currencies_of_the_Americas
http://www.ashra.gov.il/?CategoryID=168
http://www.eulerhermes.com/economic-research/country-risks/Pages/country-reports-risk-map.aspx#map
https://www.dnbla.com/en/
https://www.camaraisrael.org.il/doing-business


פרופיל שותף אידאלי



איתור מידע למתקדמים

:שימוש באופרטורים
Filetype:xls

Site:invima.gov.co

תוצאות בדף100

שילוב גוגל ולינקדאין

Quora



המשפך השיווקי
מחלקים את התקשורת עם 

:הלקוחות לשלוש רמות

מכתב פתיחה מניע  –גריין ✓
לפעולה

, העברת מידע מקצועי–טכני ✓
דמו, דוגמאות, טכני

מסמך משפטי  –תנאים עסקיים ✓
,  או מסחרי המפרט מחירים

,  התחייבויות הצדדים, כמויות
מקום , תמיכה, השקעות נדרשות

ומנגנון יישוב  , השיפוט והחוק
סיכסוכים

BTS

Tec-
Doc

Teaser



כתיבה שיווקית קרבית
AIDA-מסרים המניעים לפעולה 

Attention

Interest

Desire

Action

ל"מילה על חתימות דוא

מילים על כותרות6



דוגמת מכתב פתיחה

,שלום______ 

שימך  ______, ב_________ במחקר שערכנו על סקטור ה

.עלה כאחד המובילים בתחום

A

._________ודאי שמת לב ל______, כמומחה בתחום ה I

.הפותר בדיוק בעיה זו________, פיתחנו את ה, לכן D

אנו מציעים לך להצטרף למשפחת המפיצים שלנו ולמנף  

.את קשריך והמוצר שלנועיסקית

._____ל"דוא____, אתה מוזמן להתקשר אלי בטלפון A



כלכלה אל המיקרו-מרמת המאקרו, ניתוח שווקים✓

סוכנים וספקים  , מפיצים, לקוחות, איתור שותפים✓

משא ומתן בלי להשאיר כסף על השולחן✓

ניהול ערוצי הפצה ושותפים עסקיים✓



מ ממקסם"ניהול מו
חלופות, מודלים עסקיים, תסריטיםלמספר :  הכנה

OSINT ,HUMINT, מידע מקדיםאיסוף :  מודיעין

להגיע לפני הזמן, ישיבת הכנה, מקדימותשיחות :  לפני

השיחהניהול וניווט , הכוחעמדת :  מיקום

10-20-30חוק :מצגת

התנגדויות, מיטביפיתרוןהצגת , פעילההקשבה :  פגישה

אינך מצליח לקדם את ההצעה האופטימליתאם :  חלופה

. כולל בכתב. סכם במילותיך. לסגירהדחוף :  סיכום



מ ממקסם"ניהול מו
כאביו וצוותו, הלקוח, בשוק, במידע, שליטה בפרטים

הפוך את השוק שלך למגרש הביתי  

, ספקי ערך מוסף, מתחרים, הכר את כל השחקנים

, מפיצים, אינטגרטורים, צרכני מוצרים משלימים

.מכרזים, רגולציות ורגולטורים, יצואנים, יבואנים

SWOT והחולשות של החוזקותהכר את : תחרותי

המתחרים



מיקסום מכירות מהטריטוריה
ריבוי תזרימי הכנסות

ריבוי מוצרים

ריבוי פלחים

ריבוי טריטוריות

ריבוי מטבעות

ריבוי שותפים



כלכלה אל המיקרו-מרמת המאקרו, ניתוח שווקים✓

סוכנים וספקים  , מפיצים, לקוחות, איתור שותפים✓

משא ומתן בלי להשאיר כסף על השולחן✓

ניהול ערוצי הפצה ושותפים עסקיים✓



ניהול ערוצי הפצה
:הצלחת המיזם תלויה בשני גורמים עיקריים✓

דאג ללבות את המוטיבציה שלו. איכות השותף ומחויבותו✓

בקר את השותף תכופות! אתה...ו✓

יש לטפל בהכשרות  , לאחר סגירת ההסכם עם השותף✓
.אספקה ועמידה במכסות, והדרכות

כולל יחסי ידידות, טפח מנהל פרויקט אצל השותף✓

בהתאמת  , בתפירת עסקאות, סייע בהזדמנויות עסקיות✓
המוצרים והצעת הערך לשוק היעד

טפל בקונפליקטים ביעילות✓



תודה על ההאזנה ובהצלחה

גבריאל חיון

ט"אמל–לשכת המסחר ישראל 

Gabriel@camaraisrael.org.il

050 606 2000

https://www.eventbrite.com/e/33751091423

