
 

 
 

           "ח תשרי, תשע"טכתל אביב, 
 2018אוקטובר,  7                

 
 לכל חברי התאחדות

 2018/24חוזר מנכ"ל       

 

          
 לכבוד 

 המנהל /ת הכללי/ת
  

 נכבדי,
 

 15.10.2018הרשמה עד  -  Googleשל  ShoppingILלבן בשיתוף -נובמבר כחול הנדון:
 

במשרד הכלכלה והתעשייה בהתאחדות התעשיינים, הפועל בשת"פ עם המטה לבן -מטה כחול
 ShoppingILזמינכם להשתתף בפרוייקט משותף עם פלטפורמת  שמח להוההסתדרות החדשה, 

 . בחודש נובמבר הקניות ברשתי חגבמסגרת 
 

חודש נובמבר נחשב לחודש הקניות ברשת )חודש המסחר המקוון(, ומתקיימים בו אירועי מכירות 
עולמיים כגון יום הרווקים הסיניים, בלאק פריידי, סייבר מאנדיי וכד'. בהתייחס למגמה העולמית 

יזמה  ,ליין בשנים האחרונות, וכדי לקדם את הסחר האלקטרוני בישראל-של גידול הקניות און
Google  שנותן במה לחברות ומוצרים הנמכרים בישראל , חג קניות ישראלילפני מספר שנים

מוקם  , לפני חגיגת המכירות בחו"ל,מידי שנה בשבוע הראשון של נובמבר בחודש הקניות ברשת.
בישראל. אתרי הסחר של הקמעונאיים רכישה בשמפנה את הגולשים לישראלי  מתחם קניות

 .בנובמבר 7-8 -ב ShoppingILשל  הקניות יום יתקיים ההשנ
 

לבן בשיתוף -לבן אונליין, מקים מטה כחול-מוצרים כחולשל  הקדם מכירהבליט ולמתוך רצון ל
ShoppingIL  שלGoogle אשר יפעל במהלך חג הקניות , לבן-ם כחולמתחם קניות ייעודי למוצרי

 ShoppingILייעודי של לבן -כחולמתחם  באתר זאפבנוסף, יוקם במקביל  לנובמבר. 7-8 -הקרוב ב
הזדמנות לחשוף את יצרנים אשר ישתתפו בפרויקט יקבלו , ומוצרים עם הטבות ייחודיות יכלול ש

 זאפ. אתרבמוצריהם גם 
 

ובערוצי  בדיגיטליערך פרסום ממוקד על מנת לקדם כניסת גולשים למתחם ולאתרי היצרנים, י
ויעודד את ציבור  ,יפנה את הגולשים למתחם אשרמדיה הן לקראת חג הקניות והן במהלכו, -הניו

 המסומנים בתו "מיוצר בישראל".  ןהצרכנים לרכוש מוצרי כחול לב
 

 יצרנים אשר ירשמו השנה יקבלו קדימות ברישום לשנים הבאות ולפרויקטים נוספים בעתיד.
 

 ? ShoppingIL -לבן ב-מי יכול להצטרף למתחם כחול
 

 הקריטריונים: ואלו  ,הרישום למתחם הינו ללא תשלום

מהתאחדות התעשיינים. ניתן להשיג תו גם לאחר מועד  "מיוצר בישראלמוצרים בעלי תו " •
 באתר משרד הכלכלה והתעשייה התו בקשה בהתאם לנוהלבהגשת  הרישום,

יצרנים אשר . שכוללת אפשרות לביצוע רכישה און ליין ,בעלי חנות אינטרנטיתיצרנים  •
בינוניים  -לעסקים קטנים סוכנותאפשרות להשתלב במסלולי היקבלו יצטרפו לפרויקט 

 להדרכות, ייעוץ ומענקים להקמת אתרי מסחר מקוון.

 בקישור כמפורט ShoppingIL-בתנאי ההצטרפות להמשתתפים עומדים  •

 
 
 

http://clicks.mailinforumobile.com/2165345799-0ca2b94dc8654fcac933efa22c92df4d-data-TFrAspkl.htm
http://clicks.mailinforumobile.com/2165345799-0ca2b94dc8654fcac933efa22c92df4d-data-Dykmgt74.htm


 

 
 

 
 
 
 

 איך מצטרפים?
ולהמתין לקבלת אישור השתתפות שישלח לכתובת הדוא"ל  טופס הרישוםיש למלא את  •

 לעילעמידה בכל התנאים המפורטים  תאישור ההרשמה ישלח לאחר בדיק עמה נרשמתם.
 15/10/18 -עד לתאריך הרק הרישום לפרויקט יתקבלו פסי ט •

 
 

 .פרטים על הזכאות לתו והליך ההרשמה לינק:
 

יקבלו חשיפה משמעותית לקהל לקוחות ממוקד  ויצטרפו לפרויקט, היצרנים העומדים בתנאים
 ורלוונטי ותנועה איכותית של גולשים המעוניינים לרכוש מוצרים און ליין באתר האינטרנט שלהם.

 
כדי שהפרויקט יצליח וייצרב בתודעת הצרכנים לקראת פעילויות דומות בעתיד, חשוב כי תצטרפו 

 ."מיוצר בישראל"לבן בתו -ויקט  ותסמנו את כל מוצריכם המיוצרים בישראל כחוללפר
 

אנו קוראים לכם היצרנים לשתף עמנו פעולה, לסמן את מוצריכם בתו "מיוצר בישראל", ולקדם 
מבצעים למוצריכם המסומנים בתו לקראת עליית המתחם, ובכך לסייע לנו לעודד ולקדם רכישת 

 רשת.לבן על ה-מוצרים כחול
 

לעשות זאת במגוון פרויקטים ושיתופי פעולה  יךלבן, ונמש-אנו פועלים כל העת לקידום רכש כחול
 נוספים בעתיד. 

  
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

 רובי גינל
 מנכ"ל

http://clicks.mailinforumobile.com/2165345799-0ca2b94dc8654fcac933efa22c92df4d-data-IkKr6N1E.htm
https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getHtmlForm.aspx?formType=blueWhite%40moital.gov.il

