
  

  בפאריס 2014 תערוכת יורוסאטורימ רשמים ולקחים
  

  
  

  רקע

  היא תערוכה המתקיימת אחת לשנתיים בפאריס, צרפת, באתר פארק התערוכות. (Eurosatory)ורוסאטורי י

  www.eurosatory.comלתערוכה אתר אינטרנט בכתובת: 

, התמקדה בנושאים הקשורים להגנה על קרקעו  20.06.14-ו 16.06.14ין התאריכים התערוכה התקיימה השנה ב
  קהילת הביטחון האירופאית.לקרקע ו-אוויר להגנת

  .מישראלחברות  22מציגים מכל קצוות תבל, כולל  1500-בתערוכה השתתפו כ

 מטוסים עודיים ומיוחדים,יי כלי רכב ,וציוד נילווה הנדרש בתנאי שדה מכל הסוגים: כלי נשק ותחמושת בין השאר הוצגו
  ציוד ומערכות אלקטרוניות, חברות ייעוץ בתחומים שונים ועוד., לא מאוישיםרכבים, ספינות ומטוסים  מאוישים,

מעניינים, בהשתתפות אנשי מפתח מכל העולם, בתחומים  במהלך התערוכה התקיימו הרבה פאנלים והרצאות
  הנדונים. בחלק מאלה השתתפנו וקבלנו מידע חדש ומעודכן.

בין מציגים  (Business to Business – B2B) שירות של ארגון פגישות עסק מול עסק מציעיםמארגני ומנהלי התערוכה, 
הרשמה לפעילות כחודש לפני פתיחת התערוכה וכוללת ובין אורחים המגיעים לתערוכה. פעילות זו נעשית מראש, 

B2B ,נרשםלאחר מכן, כל  של כל אחד מהמציגים מחד וכל אורח המעוניין בפגישות עם מציגים. מקוצר הכנת פרופיל 
חברות של מציגים  350-יכול לבקש, דרך אתר התערוכה, פגישה עם המציגים המעניינים אותו. למפגשים נרשמו כ

  ואורחים.

  י להתעדכן בתחומים הנוגעים לתחומי פעילותנו.דהתערוכה הגענו דרך האינטרנט והתכוונו לבקר בה כאל 

  החלטנו לנסות להיפגש עם חברות שלהן נוכל להציע את שירותינו.ת של פגישות עסק מול עסק גלינו את השירוכש

  

  תארגנות לקראת הביקורה

  :כמפורט להלןכללה מספר פעילויות ההתארגנות לקראת התערוכה 

  יירתנכרטיסי ביקור ו מחדש של ועיצוב אתר אינטרנט עדכון .1

בו נתנו לחברה שם  ,תהליך מיתוג מחדשכחלק מ והחל ועיצוב כרטיסי ביקור חדשים וניירת רשמית האתר עדכון
  . www.dvircom.comק תחת הכתובת: שהו המחודש האתרוהואצה לקראת התערוכה. " DvirComמותג חדש: "

  הכנת חומר לקראת ההשתתפות בתערוכה .2

של החברה,  , הכולל תיאור של החברה, רשימת לקוחותDvirComשל פעילות זו כללה הכנה של דף פרופיל 
  ותיאור קצר של מנהלי החברה.  ,הלקוחותכולל לוגו של 

  



  
  ה במסגרת הפגישות של עסק מול עסקלפגישות בתערוכאיתור מציגים פוטנציאליים  .3

אחר מציגים המהווים פוטנציאל לשיתופי פעולה, על פי  ,בקטלוג שהופץ ע"י מארגני התערוכה ,חיפושבצענו 
יהן אלשבחרנו להיפגש אתנו. הצעותינו התקבלו בברכה ע"י החברות שמציגים ל והצענוהפרופיל של המציגים 

  . פנינו

  
  

   



  
  תערוכההביקור ב

וביקור בביתנים של  ,החברות הישראליות המציגות בתערוכה יביתנבש לביקור דהיום הראשון של התערוכה הוק
  .ולנושאים ארגוניים חברות שהגדרנו מראש שעשויות לעניין אותנו

  

  

  

  יתר הימים הוקדשו לפגישות עם חברות מציגות וביקור יסודי יותר בביתנים שסימנו מראש.

    

    

    



  

    
  

  וטיפים לקחים

  מביקורנו בתערוכה הם: שהופקוחים העיקריים קהל

 שניתן לנצל שם. רבותהנדסי ויש הזדמנויות  אדם באירופה קיים מחסור בכוח 

 .תערוכת יורוסאטורי היא מקום טוב למצוא בו הזדמנויות ויש יתרון בביקור חוזר בתערוכות הבאות 

 מקורות ליצירת קשרים עסקיים.נסים נוספים בתחומים רלוונטיים, הם תערוכות/כ 

 לימוד של לקוחות איתור וחומר שיווקי, הכנת בצורה יסודית, כולל  ,לכל תערוכה/כנסמראש,  התכונן
 .יסודיות ואיכות משתלמות - פוטנציאליים וקביעת פגישות מראש

 בצורה בה תכננת אותן  בדיוק יד הן אינן מתקיימותמוכן "לזרום" עם מהלך הפגישות, כיוון שכמעט תמ היה
 .ולהפגין גמישות להיות ער לניואנסים ועליך

 הזדמנויות עסקיות.כפוטנציאל ליצירת  ודבר עם הנציגים השונים ת/משתתפותומציגהחברות הר בין יסי 

 הערך המוסף: בתערוכה/כנס בצוות של שני אנשים. יש יתרון גדול לבקר 

  ניואנסים ותובנות משלו במהלך הפגישותכל אחד קולט. 

 .עבודת צוות מפרה את המשתתפים 

  ולנתח לאחר קל יותר לנהל שיחה עם נציגי החברות, כאשר עמית שלך רושם הערות תוך כדי הפגישה
  ן את הרישומים.מכ


