
 
 

                                               

 

 

 
22/09/2019 
 כ"ב אלול תשע"ט

 
 חברים שלום,

 

  Googleביוזמת  ShoppingIL באתרלבן -כחול קוניםפרויקט  הנדון: 
 

משרד הכלכלה והתעשייה וההסתדרות   (, המשותף להתאחדות התעשיינים,כחול לבןמיוצר בישראל )מטה  
של הציבור הישראלי, שמח להכריז על לבן -לקידום תעשייה ישראלית ועידוד רכש כחולופועל  ,החדשה

לקראת חגי הקניות ברשת  Google ביוזמת ShoppingILקמפיין משותף עם פלטפורמת הקניות ברשת 
  .לבן-במרכזו יקודמו מוצרים ישראלים כחולו בחודש נובמבר

 

 הקדם מכירהבליט ולמתוך רצון לו ShoppingIL -בלבן -מתחם כחול ההצלחה בשנה החולפת שללאור 

מתחם קניות ייעודי  Googleבשיתוף יקים גם השנה לבן -לבן אונליין, מטה כחול-מוצרים כחולשל 
  .בנובמבר 6-7 -באשר יפעל לבן -כחוליצרנים ל
 

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 של גידול הקניות 

לפני מספר שנים,  Googleבאון ליין בשנים האחרונות, וכדי לקדם את הסחר האלקטרוני בישראל יזמה 

 שנותן במה לחברות ומוצרים הנמכרים בישראל בחודש הקניות ברשת. ShoppingILחג קניות ישראלי 
 מוקם מתחם קניות חגיגת המכירות בחו"ל, לפני בהתאם לכך, מידי שנה בשבוע הראשון של נובמבר

 בישראל. אתרי הסחר של הקמעונאיים רכישה בשמפנה את הגולשים לישראלי 
 

אירועי המכירות לבן לקראת -על מנת לקדם כניסת גולשים למתחם ולאתרי היצרנים, יצא מטה כחול
ויעודד את ציבור הצרכנים לרכוש  ,אשר יפנה את הגולשים למתחם ממוקד בדיגיטלבפרסום  ובמהלכם

 המסומנים בתו "מיוצר בישראל".  ןמוצרי כחול לב
 

 בערוצי הניו מדיהוהתעשייה והפרויקט בכל הפלטפורמות הדיגיטליות של משרד הכלכלה  , יקודםבנוסף
 . השונים

 

 ? ShoppingIL -לבן ב-מי יכול להצטרף למתחם כחול
 

 עומדים בכל הקריטריונים הבאים: ההרישום למתחם הינו ללא תשלום והוא מתאים ליצרנים ישראליים 

 "תו מיוצר בישראל"מוצרים באמצעות יצרנים שקיבלו אישור מהתאחדות התעשיינים לסמן  •

 *בעלי חנות אינטרנטית שכוללת אפשרות לביצוע רכישה און ליין •

 בקישור כמפורט hoppingILS-המשתתפים עומדים בתנאי ההצטרפות ל •
 לעסקים  סוכנותאפשרות להשתלב במסלולי היקבלו יצרנים אשר יצטרפו לפרויקט *

 בינוניים להדרכות, ייעוץ ומענקים להקמת אתרי מסחר מקוון. -קטנים
 

 מצטרפים לפרויקט?איך 

ולהמתין לקבלת אישור השתתפות שישלח לכתובת הדוא"ל עמה  טופס הרישום את  יש למלא •
 נרשמתם.

 כל התנאים המפורטים לעילאישור ההרשמה ישלח לאחר בדיקה של עמידה ב •

https://www.shoppingil.co.il/#!/
https://events.withgoogle.com/shoppingil-2019/terms/#content
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBgPWp7_MLiND5ViYu1GadqHvDMzw3Sr4GDX33KjlZOHge3g/viewform


 
 

                                               

 

 

 23/10/19 -תאריך הטפסי הרישום לפרויקט יתקבלו עד ל •
 

  פרטים נוספים על הפרויקטל

 
ל"נוהל מתן יצרנים המעוניינים להשתתף ואין להם עדיין אישור לתו, יכולים להגיש בקשה לתו בהתאם 

 תו מיוצר בישראל" ובהתאם לאישור ולעמידה בשאר התנאים, הם יכללו במתחם.
 

 את ומלאו פרטים על הזכאות לתו והליך ההרשמה היכנסו ללינקכדי להירשם לתו מיוצר בישראל אנא 
 בהתאם להוראות. טופס הבקשה

 
יקבלו חשיפה משמעותית לקהל לקוחות ממוקד ורלוונטי  ויצטרפו לפרויקט, היצרנים העומדים בתנאים

 ון ליין באתר האינטרנט שלהם.ותנועה איכותית של גולשים המעוניינים לרכוש מוצרים א
 

 החשיבות של שיתוף פעולה מצדכם:
כדי שהפרויקט יצליח וייצרב בתודעת הצרכנים לקראת פעילויות דומות בעתיד, חשוב כי תצטרפו לפרויקט  

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

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

 
ות זאת במגוון לעש יךלבן, ונמש-פועלים כל העת לקידום רכש כחול במטה מיוצר בישראל )כחול לבן(אנו 

 פרויקטים ושיתופי פעולה נוספים בעתיד. 
 

 נשמח לשיתוף הפעולה שלכם. 
 

 לשאלות והבהרות ניתן לפנות לעו"ד חגי אדרי, מנהל מטה מיוצר בישראל בהתאחדות

Hagai@industry.org.il 
 

https://www.gov.il/he/departments/news/shoppingil-2019
https://www.gov.il/he/departments/news/shoppingil-2019
https://www.gov.il/he/departments/news/shoppingil-2019
https://www.gov.il/he/service/made_in_israel_label_registration
https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getHtmlForm.aspx?formType=blueWhite%40moital.gov.il
mailto:Hagai@industry.org.il

