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ואל  'שילוב בין ויז
ומסר עוצמתי



, ״אנשים מסוימים רוצים שזה יקרה
,  אנשים מסוימים מתפללים שזה יקרה

אחרים גורמים לזה לקרות״
ורדן'מייקל ג

!אני גורמת לדברים לקרות



היכרות עמוקה ושיח ישיר
יביאו לפיתוח משמעותי בעסק שלך

...דבר איתי: המוטו שלי
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שגיאות אופייניות



מקורות מידע לאיתור סוכנים ומפיצים

ללא תשלום זה דרך  , אחד המקורות העיקריים להשיג מידע–אינטרנט •
.הרבה יזמים משתמשים בכלי הזה כדי לקבל מידע חשוב. האינטרנט

הרשת הזו מוכרת פחות אבל בשנים האחרונות אנשים התחילו  –לינקדאין•
.להבין שכדאי להם לחפש גם שם סוכנים ומפיצים מכל העולם

אישיים לחברות  ויעוציםיש להם ימי עיון , מיועד ליצואנים–היצוא מכון•
.שמחפשות סוכנים ומפיצים

גם בשגרירויות  , כמעט בכל שגרירות יש נספח כלכלי–נספחות כלכלית •
.מקור טוב לחפש סוכנים ומפיצים. ל בארץ"ל וגם של חו"שלנו בחו

.גם זו דרך למצוא סוכנים ומפיצים–מסחר לשכות•
.לראות שם מי הסוכנים והמפיצים שלהם–אתרים של מתחרים •
.תערוכות•
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מקורות מידע לאיתור סוכנים ומפיצים

תערוכותאתרים של מתחריםלשכות מסחרנספחות כלכליתמכון היצואלינקדאיןאינטרנט



2017הגעת מכולות לשנת צפי 
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מחיר עלותמחיר מכירהכמות

             4.94₪           6.20₪            10,250אקולוגיויקטוריפרימיוםספרדיאקולוגיויקטוריפרימיוםספרדיאקולוגיויקטוריפרימיוםספרדיאקולוגי2017

           11.93₪         16.90₪              8,950ספרדי             ₪-             ₪-             ₪-       50,635₪            ₪-            ₪-            ₪-      163,550₪ינואר

             5.02₪         12.50₪            10,250פרימיום             ₪-             ₪-             ₪-             ₪-            ₪-            ₪-            ₪-            ₪-פברואר

             4.66₪           5.20₪            10,250ויקטורי       47,765₪       51,455₪     106,774₪     354,445₪      53,300₪    128,125₪    151,255₪    7111444,850₪מרץ

       95,530₪       51,455₪             ₪-     354,445₪    106,600₪    128,125₪            ₪-    712444,850₪אפריל

רווח גולמיסה"כ עלויותסה"כ הכנסות2017       47,765₪       51,455₪     106,774₪     253,175₪      53,300₪    128,125₪    151,255₪    5111317,750₪מאי

         12,915₪       50,635₪         63,550₪ינואר       47,765₪             ₪-             ₪-     405,080₪      53,300₪            ₪-            ₪-    81508,400₪יוני

              ₪-             ₪-               ₪-פברואר       95,530₪     102,910₪     106,774₪     506,350₪    106,600₪    256,250₪    151,255₪    10122635,500₪יולי

       217,092₪     560,439₪       777,530₪מרץ       95,530₪             ₪-     106,774₪     506,350₪    106,600₪            ₪-    151,255₪    1012635,500₪אוגוסט

       178,145₪     501,430₪       679,575₪אפריל       47,765₪             ₪-             ₪-     253,175₪      53,300₪            ₪-            ₪-    51317,750₪ספטמבר

       191,262₪     459,169₪       650,430₪מאי             ₪-             ₪-             ₪-     202,540₪            ₪-            ₪-            ₪-    4254,200₪אוקטובר

       108,855₪     452,845₪       561,700₪יוני             ₪-             ₪-             ₪-             ₪-            ₪-            ₪-            ₪-            ₪-נובמבר

       338,042₪     811,564₪    1,149,605₪יולי             ₪-             ₪-             ₪-       50,635₪            ₪-            ₪-            ₪-      163,550₪דצמבר

       184,702₪     708,654₪       893,355₪אוגוסט

         70,110₪     300,940₪       371,050₪ספטמבר     477,650₪     257,275₪     427,094₪  2,936,830₪    533,000₪    640,625₪    605,020₪ 775845103,685,900₪

         51,660₪     202,540₪       254,200₪אוקטובר

              ₪-             ₪-               ₪-נובמבר

         12,915₪       50,635₪         63,550₪דצמבר

    1,365,696₪  4,098,849₪    5,464,545₪סה"כ 

עלויותהכנסות הנחות יסודצפי הגעת מכולות
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יש להביא בחשבון  , תחום העיסוק עונתי. בהם צפוי לחול ביקוש גבוה, הצפי מתבסס על עונות השנה ותקופות החגים. להלן תכנון ייצור והזמנת מכולות
.תוך צפי חדירה גדולה לשוק המוסדי, קיימת התייחסות למספר הלקוחות הגדל, במקביל. את התקופות החלשות כאשר מתכננים את ההצטיידות
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רשת זולההתפלגות שווי מלאי פרימיום

בלגית ענברית

2017צפי הזמנת מכולות 

דרישה  –תחילת השנה 
נמוכה

גם עדיין נותר  , גם חורף
מלאי משנה קודמת

לקראת  " שיא העונה"
האביב וחגי האביב דרישה  

גבוהה ומלאים נמוכים  
מהחורף

בשלב  הורדה בכמות 
הזה צפויים להיות 
מלאים מספיקים  

במחסנים

לקראת הקיץ " שיא העונה"
וחגי תשרי דרישה גבוהה  

חידוש המלאי במחסנים

בשלב הזה  הורדה בכמות 
צפויים להיות מלאים 

אין  , מספיקים במחסנים
צורך להביא לקראת החורף
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כששולחים במייל 
וצריכים לפרט



של הבנקWIN-ה
.של הלקוחות באמצעות יצירת קשר אישיהגדלת הנאמנות •

. המפגשים מעודדים את חברי הקבוצה-להגדלת מספר הלקוחות מנוע צמיחה •

.נחשפים לפעילות הבנקוהחברים , לבוא שוב עם חברים•

כתוצאה , בבנק והצגת מוצרי אשראי נוספיםלהגדלת תיק לקוח אפשרות •
.מהשיח האישי שייווצר עם לקוחות הבנק

שישתתפו במפגשים כיצד לדבר עם  )הלקוחות העסקיים מנהליהכשרת•
ובדרך זו לייצר שיתוף פעולה ונאמנות של לקוחות (בדרך לא פורמאלית)לקוחות 

.הבנק

באמצעות שאלונים וסקרים שנבצע במשך  , מצד הלקוחותמשוב אמיתי קבלת •
.פעולה עם הלקוחות העסקייםהזמן ובשיתוף



הנתונים מתייצבים מאחוריך

םסיושקף



03-5616466  ,054-2221955

anrico45@gmaıl.com

Facebook-אריאל גורן רואה חשבון ב 

http://www.jcpa.co.il



יוסי אביטל  

יועץ למנהלים ואסטרטגיה  
עסקית

מומחה לפיתוח מערכי  
מכירות והפצה בשוק  

הבינלאומי

Yosef.Avital@re-spect.co.il

054-9008203

www.re-spect.co.il



אתר הבית
www.excelleader.co.il

טלפון
052-8117106

Facebook

www.facebook.com/excelleader

Email

jude@exclleader.co.il
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