
גבריאל חיון
2017, דצמבר

לשכת המסחר ישראל אמריקה הלטינית
סמינר משפטי בטעם לטיני

פ עסקי בינלאומי"מודלים לשת



נושאי הסדנה

פ והמאפיינים שלהם"תסריטי שת

בעד ונגד כל תסריט

דגשים עסקיים



פרופיל שותף אידאלי



תסריטים

מכירה ישירה•

)Finder(על בסיס הצלחה •

סוכן•

מפיץ•

מפיץ בלעדי•

שותפות•

חברה בת•



מכירה ישירה

נגד בעד

נגישות מוגבלת
מספר טלפון זר

אי היכרות עם השוק
הפרשי שעות

בעיות שפה
חוסר נוכחות מקומית

קושי להשתתף במכרזים

זול יחסית
קשר ישיר עם לקוח הקצה

התחלת  
עבודה עד 

K20$



על בסיס הצלחה

נגד בעד

אין מחויבות של הפיינדר
ידע אפסי על החברה והמוצר

עשוי לעשות טעויות יקרות לחברה
אינו נציג רשמי

אופורטיניסט
יכול לייצג גם מתחרים

סיכון לחשיפה של מידע סודי

זול יחסית
אין עלויות עקיפות

קשר ישיר עם לקוח הקצה

!בדרך כלל אינן מצליחות–מכירות על בסיס הצלחה 

התחלת  
עבודה עד 

K50$



סוכן

נגד בעד

מחויבות מועטה
ידע נמוך על החברה והמוצר

עשוי לעשות טעויות יקרות לחברה
עשוי לייצג גם מתחרים

סיכון לחשיפה של מידע סודי

זול יחסית
מעט עלויות עקיפות

קשר ישיר רופף עם לקוחות הקצה

התחלת  
עבודה עד 

K100$



מפיץ

נגד בעד

יקר יחסית
מעט עלויות עקיפות

סיכון לאובדן הקשר עם לקוחות הקצה

מחויבות גבוהה
ידע מעמיק על החברה והמוצר

מנוע לייצג גם מתחרים
מפתח את השוק על חשבונו

התחלת  
עבודה עד 

M1$



מפיץ בלעדי

נגד בעד

יקר יחסית
מעט עלויות עקיפות

סיכון לאובדן הקשר עם לקוחות הקצה
חוזה כובל

!אין חלופות–אם המפיץ כושל 

מחויבות גבוהה
ידע מעמיק על החברה והמוצר

מנוע לייצג מתחרים כחלק מהבלעדיות
מפתח את השוק על חשבונו

משלם לעיתים גם עבור ההדרכה ועמידה במכסות  

התחלת  
עבודה עד 

M1$



שותפות עם שחקן מקומי

נגד בעד

יקר יחסית
מעט עלויות עקיפות

סיכון לאובדן הקשר עם לקוחות הקצה
חוזה כובל

!אין חלופות–אם המפיץ כושל 
יקרות ותובעניות–עלויות ניהול השותפות 

חלק מעלויות פיתוח השוק על חשבוננו
אינו משלם עבור הדרכה ועמידה במכסות  

מחויבות גבוהה מאוד
ידע מעמיק על החברה והמוצר

זרימת מידע שוטפת
תפעוליים ופיננסיים, מעקב אחר ביצועים עסקיים
מעמד גבוה יותר במכרזים

מנוע לייצג מתחרים כחלק מהבלעדיות

M1-2$



חברה בת

נגד בעד

יקר מאוד
בתחילת הפעילות נדרשת עקות למידה

המון עלויות עקיפות
רילוקיישן למנהלים או נסיעות תכופות

)השלכות מיסוי, חוקי עבודה(חשיפה לטעויות 
הגנה" מזרון"אין 

תפעוליים  , אחריות מלאה לביצועים עסקיים
ופיננסיים

!ההפסד מלא ואין חלופות–במקרה כישלון 
עלויות פיתוח השוק על חשבוננו
,  מוצרים, הדרכה(חברת האם סופגת המון עלויות 

)שירותי ענן, אספקה

מחויבות גבוהה מאוד
קשר מעולה עם לקוחות הקצה
ידע מעמיק על החברה והמוצר

זרימת מידע שוטפת
)Beta Site(אפשרות לבצע טסטים על השוק 

מעמד גבוה יותר במכרזים
יכולת ליצור דומיננטיות בשוק ושליטה בלעדית

M1$מעל 



מיקסום מכירות מהטריטוריה
ריבוי תזרימי הכנסות

ריבוי מוצרים
ריבוי פלחים

ריבוי טריטוריות
ריבוי מטבעות
ריבוי שותפים



גידור סיכומים ומיקסום הכנסות
הסכמי הפצה לא בלעדיים•

למכרז או  " ספק יחיד"במידת הצורך ניתן לתת מעמד •
לקוח ספציפי

מפיץ עיר , מפיץ לצפון(פירוק הטריטוריה לאיזורים •
)הבירה

,  שוק פרטי, שוק מוסדי: פירוק הטריטוריה למגזרים•
תאגידי, קימעונאי

מתן זכויות על מוצרים או קוים ספציפיים ולא לכל סל •
המוצרים

 ABCזכויות הפצה לא בלעדיות למוצר : לדוגמה•
פאולו-לסקטור הממשל בסאו



גידור סיכונים ומיקסום הכנסות

תוקף ההסכם לשנה אחת עם אופציה  : הגבלת זמן•
להארכה בתנאים מסוימים

במידה ומגיע למכירות של  : התניית זכויות בביצועים•
K250 $ החוזה יחודש לשנה נוספת–בשנה

את זכויות  " רכוש"על מנת ל: התניית זכויות ברכישה•
K100$-המפיץ מתחייב לקנות מוצרים ב–ההפצה 

 ABCזכויות הפצה לא בלעדיות למוצר : לדוגמה•
מותנה  , 2017במהלך , פאולו-לסקטור הממשל בסאו

K50$בהתחייבות מינימלית של 



למה לשים לב

של השותף. איי.אנ.הדי•

מומחיות בסקטור או באיזור•

גודל המדינה•

החוק הישים ומקום השיפוט•

מנגנון ישוב סכסוכים•

להתעקש על קשר עם לקוחות הקצה כנכס אסטרטגי•

הסכמה הדדית על מכסות והתחייבויות  •

"דמי רצינות"•



בקרות על השותף

כספית•

עמידה בהתחייבויות•

פגישות והתקדמות עסקאות, לוג ביצועים•

!!!משותף CRM-שימוש ב•

פתיחת ספרים תקופתית•

בדיקת מרווחי שיווק ועלויות•

קשר ישיר עם אנשי המכירות של השותף•



1. Products:

2. Term & Duration Agreement:

3. Territory: Shall mean _____________ only.

4. Pricing:

5. Initial Purchase Order and Schedule:

6. Minimal Sales Goal: :

7. Confidentiality, Non-Disclosure and Non-Competition:

8. Trademarks:

9. Marketing and Sales Deployment:

10.Jurisdiction

Business Terms Sheet



יישוב סכסוכים

:שלושת המבחנים להפרה

כלכלית

אתית

משפטית

כדי שתוכלו להמשיך לעבוד, גישור \עדיפות לפישור 

ניהול ומיזעור נזקים, הערכת



תודה על ההאזנה ובהצלחה

גבריאל חיון

ט"אמל–לשכת המסחר ישראל 

Gabriel@camaraisrael.org.il

050 606 2000


