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 תכנית קד"מ ליצוא .1

 סקר רקע כללי. אפי : 
 מטרת הישיבה ליצור תכנית עתידית ודף מסרים בשותפות של היצואנים המבוססת על   
 תכנית ליצירת קמפיין משפיענים לקידום היצוא לחו"ל.  

 
 הציג תקציר על התכניות בעבר. מיר :ע 
 , לאיזה יםנקמפיין המשפיע-ת התהליך ואישור משרד החקלאות לתכנית היצואר אהסבי  
 שוק אנחנו מתכוונים להפעיל את התכנית ? מה המסרים שאנחנו צריכים להעביר,  
 ארצות הברית או לא, -דילמות  
 קידום אוכל איכותי –י כושר, תזונה נכונה, פוד –ים נתיב 3   
 קהל היעד ? )צעירים(מי   
 שפות להפעיל את התכנית ?זה באי  
 התוכן הרצוי?עולם   
 תכנית העבודה הכוללת אבני דרך בכל שלב.הוצגה   

 
 דיון של הנוכחים בנושאים הבאים: התקיים  
 היצואנים והמשווקים בפעילות הקד"מ בחו"ל ובשוק המקומי.השתתפות   

 על הדרכים להשגת הכסף הרחבה משמעותית של תקציב השיווק ודיון                       
 ולכן אין צורך בשיתוף המשווקים. רימוצר גינכהתמר   
 פעילות הקד"מ בחו"ל ובארץ תשפיע בטווח השנים הבאות,יצד כ  

ים יש חלון הזדמנויות בחודש מסובארה"ב )למשל שיקבע את עתיד השיווק,  פורוםהקמת 
 ם גם במקומות אחרים. דרך ארה"ב אפשר ללכת ולקד,(המאפשר שיווק 
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משותף לכל היצואנים שיתן מענה לכולם. השפות המומלצות אנגלית מכנה  ם למצוא יחייב
 וספרדית. חייבים 

 להפעיל בקרה על כל תכנית הקד"מ ע"מ לוודא את תוצאות הקד"מ, קידום החזון בענף   
 התמר, מגבלות תקציב הקד"מ, קידום החזון ואחרי זה הכסף.  

 
 

 סיכומים  
 "מ עם המשווקים בנושא שיווק ומכירות עתידיות יתקיים דיון בנפרד של צוות הקד א.  
 בענף התמר.   

מותג ל הלוגו  יעבדו על מותג משותף וכל משווק יוסיף אתליצוא "מ בתכנית הקד ב.        
 שלו.  

 והספרדית.אנגלית בשפה ההתכנית תופעל  ג.  
 קידום אוכל איכותי.-סידוכושר, תזונה נכונה, פ - קרייםיעיבים נת 3יהיו  ד.  
 להיות בריא עם מג'הול.כייף  –יושם דגש על קהל הצעירים  ה.  
                       "מ ותהיה אפשרות לכלל המשווקים מיר ואפי ירכזו בחודש הקרוב את תכנית הקדע ו.  
  להיות מעורבים בקביעת התכנית   
 ציג את תכנית הבקרה לקמפיין המשפיענים.מיר יע ז.  

 
 והמלצה לתקציב 2019תכנית קד"מ בשוק המקומי  .2

 בשוק המקומי הכולל: 2018הציג את פעילות  מיר :ע 
 יזיה,וברשתות, מתכונים, בריאות, תוכן שיווקי, טלו םקידומי תוכן, קידומימאקו מתחם   
 .2019-ט"ו בשבט. הוצג תקציב המוצע ל  

 
 דיון של הנוכחים בנושאים הבאים:ים התקי  
 , סדרי עדיפות ת"א פעילות הקד"מ במגזר הערבי, פעילות קידום התמר בצפוןחשיבות   
 ובין תקציב לקד"מ שוק מקומי ונושאים בתקציב, תמרון כספי הקד"מ בין תקציב ליצוא   
 נוספים.  

 
 וק מקומילשלקד"מ ₪ מליון  1.1להמליץ לשולחן על תקציב של  ס ו כ ם 
 ₪.אלף  850ועל תקציב יצוא של   

 להמשיך עם מאקו ועם התוכנית המוצעת                        
 זר ערבי מול ארוע של הענף באזור המרכז גנשארה סוגיה פתוחה לגבי מ                      

 סדרי העדיפות ייקבעו בהמשך.קביעת   
 
 

 משה ברוקנטלרשם :      


