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כרטיס ביקור – המטה לקידום השקעות
פעילות המטה ,מתבססת על עבודה משולבת עם מכפילי כוח  -מערך
הנציגים הכלכליים בעולם ,גורמי המשרד וגופים חוץ משרדיים ,מרכזי
חברות רב-לאומיות בארץ ,ועיקרה:
• מיצוב ישראל כיעד אטרקטיבי להשקעות – מוצר ציבורי
• בניית תשתית מידע שיווקי רלוונטי למשקיעים פוטנציאליים

• איתור ולווי פרטני ומתמשך של משקיעים זרים – איתור שותפים מקומיים
והזדמנויות השקעה ,מתן מידע רלוונטי למשקיע (עלויות ,תמריצים
והטבות)
• סיוע בפתרון חסמים בירוקרטים
• סיוע בקביעת מדיניות בתחום ההשקעות
• ייצוג המדינה בארגונים בינ"ל

המטרה:

הגדלת היקף ההשקעות הזרות בישראל

מיצוב ומיתוג ישראל
כיעד אטרקטיבי
להשקעות זרות
" -מוצר ציבורי"

One Stop Shop
תחנה אחת לטיפול
מתמשך במשקיעים
העברת מידע וליווי

הובלת התוכניות
הלאומיות לקידום
תעשיות המים
והאנרגיה המתחדשת

בניית אסטרטגיה
שיווקית

מענה לפניות  /פניה
יזומה למשקיעים

בניית התוכניות מול
השותפים בארץ ובחו"ל

בניית ארגז כלים לקידום
השקעות

לימוד צרכי המשקיע
וליווי לאורך התהליך

ניהול התוכניות ויישום
כלי התמיכה

מיצוב ומיתוג ישראל – מוצר ציבורי

המסר התדמיתי :
ישראל מובילה ביצירת חידושים ופריצות דרך מניבי רווחים
Israel is a World Leader in
Creating Profit-Driving Breakthrough Innovations
בניית מוניטין של מדינה  -מוצר ציבורי
א .אין יכולת למנוע צריכת המוצר : Non-Excludability -התעשייה
הישראלית כולה נהנית מהמוניטין הנוצר סביבה.
ב .חוסר יריבות–  - Non-Rivalryהעלות השולית עבור חברה חדשה
המבקשת ליהנות מהמוניטין הנוצר היא אפס.

Israel’s Competitive Edge – IMD World Report 2009
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Source: IMD World Competitiveness Yearbook - 2009

ארגז הכלים
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אתר אינטרנט -
שער למידע
חיוני למשקיע

סרט קידום
תעשיית המים
הישראלית
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סקירות ענפיות שיווקיות

חוברת "למה ישראל"
ב 10-שפות
זרקור ה WEF-על
תחום ה IT-בישראל

עזרי תצוגה
לאירועים

מצגות ייעודיות

"למה ישראל" ,טכנולוגיות מים,
תעשיית מדעי החיים

Elevator
Pitch – Life Sciences, ICT and
films

Elevator
Pitch – Israel

אתר האינטרנט – www.investinisrael.gov.il







 120דפי מידע
מקום גבוה ברשת :מקומות ראשונים במנועי
החיפוש (גוגל ,בינג ,יאהו)
נתוני כניסות לאתר (מחצית ראשונה :)2010
סה"כ  100,000כניסות ייחודיות
מישראל 24% -מארה"ב39% -
למעלה מ 200-פניות איכותיות של משקיעים
זרים בשנה

 הדפים הפופלריים:
 חדשות על אקלים ההשקעות בישראל
 מדריכים למשקיע-תמריצים והטבות
 הקמת עסקים בישראל ועוד

יזום וביצוע ימי חדשנות ישראלית
הפרויקט
חשיפת חברת רוש (שוויץ) לטכנולוגיות ישראליות – ביקור
בישראל
"אירוע חדשנות ישראלית" בחברת בריטיש-טלקום (אנגליה)

"אירוע חדשנות ישראלית" בחברת אקסל שפרינגר (גרמניה)
"אירוע חדשנות ישראלית" בחברת דויטשה טלקום (גרמניה)

נושאים שעל סדר היום  -אתגרים
 פעילות בסביבה תחרותית מול מאות מטות זרים
 תחרות קשה מול הודו וסין
 מודל השוואתי לבחינת עלות תועלת של השקעה בישראל
הגדרה כמותית ומדידה לאיכות המהנדס הישראלי
 תשלום גבוה למהנדס הישראלי = השקעה מניבה

 החיבור בין מחקר אקדמי לתעשייה
 מודל תחרותי :אפקטיביות הגשמת ה :Innovation-המצאה

מוצר

 עלויות שכר ועלויות הפעלה של מרכז פיתוח
 זמינות כוח אדם מקצועי  -מנהלים ומהנדסים בעיקר בפריפריה
 המצב הבטחוני ואורח החיים בישראל
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