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תארו לכם מה זה היה  "אם רק היינו יכולים למכור מכונית אחת לכל משפחה סינית למה דווקא סין?

לאחר הביקור  , הנרי קיסינג'ר,משפטו של מזכיר המדינה האמריקאי –" עושה לתעשיית הרכב בדטרויט

קיסינג'ר כבר מאז הבין את הפוטנציאל העצום הכרוך בהשקעה בסין. עם השנים . 1791החשאי בסין בשנת 

אך האם אמרה זו עדיין רלוונטית? בשנים  על הזהות הסינית.בקנאות שמרה וגם  סין נפתחה למערב

הצמיחה עדיין עצום. אך ל פוטנציאוהים בעולם וומספקת אחוזי צמיחה מהגבהאחרונות סין אינה עוצרת 

כשלונות מהדהדים בשוק  עלוישנם סיפורים רבים  סיןמפעילות ב חששות ליזמים ואנשי עסקים יש ,עדיין

כתוצאה מגורמים רבים: מחסומי שפה, פערי תרבות, חוסר מודעות והבנת התרבות העסקית,  קשה זה

 לצמצם את הפערים נבנה על מנתסמינר זה  כשלים בתחום המשפטי וחששות משוק מאיים ולא מוכר.

. הקטר , למרות הסיכונים והקשיים שהדבר טומן בחובוולעודד את היזמות והעסקים בסין והחששות

  הסיני ממשיך במלוא העוצמה, חשוב לעלות עליו לפני שיהיה מאוחר מדי.

חוש עסקי טוב, השוק הסיני יוצר בלכן, ההצלחה העסקית בסין אינה טמונה רק בידיעת השפה או 

 יותר.בטובה הבצורה אליו  להתכונן  אשר ישמכלול רב של אתגרים 

  מטרות הקורס:

 תוך מתן כלים פרקטיים עידוד יזמות ועסקים בסין 

 צמצומםו הבנת הפערים התרבותיים בין סין לישראל  

 חשיפה לשווקים פחות מוכרים כגון טאיוואן וסינגפור 

 "טוורקינג ותכנון עסקי נכון יותרמ, יצירת נדרך לניהול מו 

 ומשקיעים פוטנציאליים גיוס הוןדרכים וכלים ל 

 הטמונות בסין עסקיותההזדמנויות ה וסקירתאמצעי זהירות  שימת דגש על 

 וקיישן לסין ועזרה במציאת עבודההסבר מפורט על ריל 

 

  קהל היעד:

 יזמים 

 טאפיסטים ראסט 

  וכדו'(  , יחב"לשונים )מזרח אסיה, כלכלה, מנע"ססטודנטים בתחומי התמחויות 

  שחפץ בהכרת תרבות שונה ומעניינתכל מי 
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 הקורס תכנית
 

 מרכז לצעירים  03:81 (.1...1) חשיפהמפגש 

 והסתגלותקשיים  –ן עסקים בסי :בנושאסדנא 

שנים יגיעו אלינו  .1-פורר, ממקימי לשכת המסחר הישראלית בבייג'ינג, שחי ועבד בסין כד גל "עו
 . על מנת לספר על עשיית עסקים מנקודת מבט אישית

  סיןכלכלת 

 עסקיותמנויות דהז 

  לעשות ומה לא לעשותמה 

  מסתגלים לעסקים בסיןאיך 

 הסדנא פתוחה לקהל הרחב בתשלום ומוצעת בחינם למשתתפי הקורס.  ***

 (81.5.81) ראשון פגשמ

 מושב א'

 והזדמנויות: אתגרים 1381סין 

 בקורס המעשיים הלימוד חומרי לגבי הדרכה, ציפיות ותיאום פתיחה 

 סקירה כלכלית 

  1013תוכנית החומש 

  סין -יחסי ישראל 

  בשוק הסיניאתגרים והזדמנויות לחברות וליזמים ישראלים 

 מושב ב'

 תרבות עסקית בסין

 עבודה עם שותפים סינים 

 בסין ונטוורקינג יצירת קשרים עסקיים 

 התנהלות נכונה ויחסים אישיים 

  שי גואןמה זה? 

 

 (81.5.81) שני מפגש
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 מושב א'

 ההייטק הישראלי בשוק הסיני

 ?למה דווקא סין 

 טרנדים והזדמנויות 

 אסטרטגיות חדירה לשוק הסיני 

 אפ כחול לבן בחסות סינית-יחסי גומלין: סטארט 

 מושב ב'

 : קניין רוחני ושיתוף פעולה עסקימשפטיות וניהול מו"מסוגיות 

 רגולציה בסין 

 הקמת חברה בסין: היבטים משפטיים 

 חוזים מנקודת המבט הסינית 

 שיתופי פעולה עם גופים סינים 

 אסטרטגיות לניהול מו"מ 

 סוגיית הקניין הרוחני בסין 

 

 (11.5.81) שלישי מפגש

 מושב א'

 השקעה בסין אופציות מימון, גיוס הון וקרנות

  בסין גיוס משקיעים 

 ?אופציות מימון: למה דווקא השוק הסיני 

 כלים מעשיים ליזמות עסקית 

 היבטים פיננסיים לפעילות בסין 

 : אורחהרצאת 

 PTL-Groupל קבוצת "מנכ –שלגו צבי 

 אסטרטגיה ניהולית ותפעולית בחדירה לשוק הסיני

  מגמות מרכזיות בשוק הסיני והשלכותיהן על השוק 
 אתגרי ניהול בחדירה של חברות הייטק ישראליות לשוק הסיני 
  מודלים של חדירה בתנאי אינקובציה 
 אמצעים אופרטיביים להשגת יתרון תחרותי 

 ושב ב'מ

 רילוקיישן ומציאת עבודה בסין

 ויזות עבודה בסין 

 קשיים בהתקאלמות בסין 

 חברות השמה לזרים 

 השפה הסינית כמחסום 

 ?למה לעבור לסין 

  בסין מול עבודה במדינות אחרותעבודה 
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 (1.1.81) רביעי מפגש

 מושב א'

 הונג קונג: גן עדן פננסי וגשר לשוק הסיני

 מדינה אחת שתי שיטות: סין והונג קונג 

  לצורך פעילות עסקית בסין בהונג קונג חברההקמת 

  היבטי מיסוי ויתרונות 

 מבנה השוק בהונג קונג 

  קונגכלים מעשיים לפעילות בסין דרך הונג 

 'ב מושב

 טאיוואן וסינגפור: הזדמנויות בפזורה הסינית.

 סקירה כללית של טאיוואן וסינגפור והיחסים עם ישראל 

 הזדמנויות עסקיות ואנשי קשר 

 ולדרום מזרח אסיה "מקפצה" לשוק הסיני 

  היכן כדאי להתחיל? –סינגפור מול הונג קונג 

 היבטי מיסוי 

 

 

 (1.1.81) חמישי מפגש

 מושב א'

 וייבוא מסין: הלכה למעשה , שיווקייצור

 שיווק קמעונאי 

 כלים פרקטיים לייבוא מסין 

 ייצור בסין: חיסכון בעלויות מול מקסימום איכות 

 מסין היבוא שלבי 

 ליבואן מעשיים עבודה כלי הקניית 

 סיכונים מזעור על דגש 

 מושב ב'

 , הצלחות ומה שבינהם.כישלונותשיחות עם יזמים: 

 שיחות עם יזמים 

 פאנל שאלות ותשובות 

 תעודות הענקת 

 

 . מפגש סיום – אוניברסיטה העברית הר הצופים, מרכז לצעירים בשכונת מוסררההמיקום הקורס: 

. 83%. תעודת סטודנט תזכה בהנחה של 83%יזכו בהנחה של  81.1.81נרשמים עד התאריך . ₪ 113מחיר: 
הנחה לחברי  83%נוספים.  83% –עברית הנחה מיוחדת לתלמידי החוג למזרח אסיה באוניברסיטה ה

 פורום לא שכיר.

 

 על סטארטאפיסט:

 סטארטאפיסט היינה פלטפורמה חדשה אשר שמה לעצמה כמטרה לחבר בין יזמים וחברות סטארטאפ 
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 ייחודיות המוצעות הן בארץ והן במדינות אסיהבישראל ובאסיה. אנחנו מציעים שירותים ותוכניות 

  east.com-http://startupהשונות. עוד על סטארטאפיסט באתר: 

 

 שותפים:

http://startup-east.com/

