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ן יזמים בתהליכי גיוס הו י  ו ו יעוץ, הכנה ולי  י

 תהליך גיוס הון מוצלח מחייב הצגת נתונים אפקטיבית

 
 ,החברהשל  תאטרקטיבי הו ירצה להשקיע במיזם שלך, נדרשת הצגהש כדי שמי
העסקיים של ההיבטים הטכניים ולגבי בהירות  לגבש יש . כדאיות ההשקעההמוצר ו

 תתרוםו ת שלנולמיקוד הפעילות העסקי תסייע ,לתהליך גיוס הון טובההכנה . המיזם
 .עמידה ביעדיםו ביצועי הפירמהשיפור ל
 

 הכנה שלב אחר שלב לפרזנטציה עסקית -ליווי אישי ומקצועי 

 

 

ת הפרזנטציה, מטר פיוןא – הכנה לפרזנטציות ובניית מצגות משקיעים מקצועיות
ציר קריטי זיהוי הלוחות זמנים, , העסקית אסטרטגיהתמצית ה ,איסוף הנתונים

 .משקיעיםל החשובים  המסריםוהבלטת 

 

תהליך ועד להשגת הכנה וליווי אישי לכל אורך ה  - ליווי אישי ומקצועי לגיוס הון
 .פגישותבאישי  ליוויו סימולציות, הדרכה, הכוונה, תרגול  ת.התוצאות המבוקשו

 

ניהול מנצח, מחזון לפעולה. אנו נשתמש בתוצרים של   - ליווי המשך לאחר הגיוס
עבור פן שיבטיח תוצאות באו ,הביצועים הניהוליים שלכם התהליך לשיפור

הקמת מערכי שיווק והפצה, השגת היעדים,  ,מיקוד ואסטרטגיה נכונה :המשקיעים
 .עודעמידה בתקציב, ו
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ץ והכנת מצגות למשקיעיםייעו  

להבליט את יתרונות המיזם, תוך הפגנת שליטה  מצגת משקיעים נכונה צריכה
ובדרכי הפעולה. על מנת להשיג את התוצאות הרצויות חייבים   ביעדים ,בנתונים

 :מקצועי ואיכותי להתייחס לכל ההיבטים הבאים באופן

 ייחודיותחזון, התמחויות, כישורי ליבה,  –מי אנחנו  ▪

 תיאור המוצר, טכנולוגיה, תכונות עיקריות, סרטוני הדגמה –המוצר / השירות  ▪

 מאפייני השוק, גודל השוק, לאיזה צורך אנו נותנים מענה –פוטנציאל השוק  ▪

 בידול, אסטרטגיה, חדשנות, פער ממתחרים –יתרון תחרותי  ▪

 מכפלות הרווחאיך אנו מגיעים אל הצרכן הסופי, איפה מצויות  –המודל העסקי  ▪

 מידת המגוון המוצע, מפת דרכים לפיתוח עתידי –פורטפוליו מוצרים  ▪

 אסטרטגיים פייפליין, הנחות יסוד, לקוחות -תחזית מכירות  ▪

 מבנה עלויות, תזרים, תקציב ותחזית צמיחה, תכנית השקעות – נתונים פיננסיים ▪

 סיכוניםלוחות זמנים, אבני דרך, הציר הקריטי וניהול  -מפת הדרכים  ▪

 סיכום: כדאיות ההשקעה, משקיעים מועדפים ▪

 לקוחות אסטרטגייםפרזנטציה לגיוס הון, שותפים ווליווי בהכנה 

המיזם  יתרונות להעביר מסרים ברורים, לגביביכולת שלך  לויתתהליך לגיוס הון 
משקיעים רוצים להבין במהירות ובקלות את הרווח  .ייצרפוטנציאל השוק שהוא מו

 .בגין ההשקעה או ההצטרפות למיזם הצפוי להם

 

 :אנו מציעים ייעוץ וליווי מרגע קבלת ההחלטה לגייס הון ולאורך כל התהליך

 ?מה היתרון התחרותי –מיקוד האסטרטגיה עסקית  ▪

  White Papers ,איסוף ועיבוד הנתונים הנדרשים עבור מצגות ▪

 זיהוי הדרייב העסקי, כישורי ליבה, טכנולוגיות, טאלנטים –מיפוי בזק  ▪

 תחרותיהיתרון הבידול והגדרת ה ▪

 ?ומה מתאים מה חשוב -סוגי השקעות, שלבים וסבבים שקיעים, מסוגי  ▪

 תכנית פעולה שיווקיתתכנית עבודה ו ▪

 כישורי פרזנטציה אישיים ▪

 ללמוד איך עושים זאת נכון, זיהוי שגיאות אופייניות –הכנה לפגישות וסימולציות  ▪

 להבטיח יישום ושימוש נכון בכספי השקעה –מחזון לפעולה 

ייעוץ וליווי בפיתוח  ובוודאי לאחריו, אנו מציעים Road Show -במקביל לתהליך ה
  .בהתאם ליעדי תכנית הפעולה שמוצגת למשקיעים השווקים והפעילות העסקית

ה המקצועית סל המוצרים שלנו כולל מספר מודולים בתחומי הייעוץ, החניכה וההדרכ
 .ליזמים


