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 אמירם פורת' דר

 סקיע פרופיל
סקי לחברות וגופים עוץ בפיתוח עי שירותים במסגרתאמירם פורת עוסק במתן מגוון ' דר

 .ל"בישראל ובחו, אחרים

 

מחד נאלצות בינלאומיות ומול חברות מתמודדות  ישראליות כלכלה הגלובלית חברותבעידן ה

שם , מול כלכלת המדינות המתפתחותלהתמודד , ומאידך ,לעמוד בסטנדרטים בינלאומיים

קשה חברות בסקטורים שונים עומדות מול תחרות , כתוצאה מכך. יותר עלויות נמוכותה

 . גוברת מיום ליוםה

 

 ,כי השוקלצר םוהתאמתעסקיהן לסייע לחברות בהרחבת באים שירותי הפיתוח העסקי 

 .פיתוח והתפתחותולאפשר  התחרותייתרונן לשמור על  בכך

 

ובעיית , מחסור בקשרים, חברות הרוצות להיכנס לשווקים חדשים נתקלות בקשיים תרבותיים

להתגבר על מטרת היעוץ העסקי הינה  .אלהשווקים לדרישות התאמה לסטנדרטים ו

 .םהפעילות מול והגדרת תוך סיוע במציאת שותפים אסטרטגיים, הקשיים

 

את  להתאים ינההמטרה ה. שיווק בלבדתחום המעבר ל הינםשירותי הפיתוח העסקי 

כך להגביר את בו, מוצריה והשותפויות האסטרטגיות שלה לצרכי השוק, פעילויות החברה

 .ל"השירותים ניתנים גם בישראל ולא רק בשווקים בחו .של החברה יתרונותיה 

 

 פירוט השירות
ות מחייבת התפתחוכניסה לשווקים חדשים ו החברותשמירה על מקום גבוה בתחרותיות 

  :ביצוע מספר משימות

 אבחון צרכים מבחינת דרישות שוק: 

o וקים פוטנציאליםוש ; 

o יכולות נדרשות ; 

o שותפים נדרשים; 

  לרתום אותם לשירות החברה תוך  כדיקשרים הנחוצים איתור יכולות ויצירת

 .התחשבות בדרישות השוק

 כמו גם כניסה לשווקים חדשים, רטגייםלשיתופי פעולה אסט סיוע בכריתת הסכמים 

 ;ורכישת גישה לטכנולוגיות או משאבים נחוצים

  כחלק מהפעילות השוטפת של החברה, משולבתגיוס משאבים וניהול פעילות; 

 ברהליווי בניהול על פי דרישת הח. 

 

הן יכולות . ניתנות על בסיס מודולארי לפי תוכנית המוסכמת עם החברה, אלהפעילויות 

  .תחום או על בסיס תקופתי, להיות מבוססות פרויקט
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 רקע -אמירם פורת ' דר

שרותי . שנה 11 -למעלה מכבר אמירם פורת עוסק בפיתוח עסקי וקשרים אסטרטגיים ' דר

פורת ' כמו כן עבד דר. ן לגופים אקדמיים שוניםהלחברות קטנות ובינוניות ו הן יםעוץ ניתניהי

 פ וכתב מספר מאמרים בנושא"כיועץ מול האיחוד האירופי בנושאי חדשנות ומדיניות מו

(www.amiramporath.co.il). 

בעלי פעילות בהם גופים  ,פים מסקטורים שוניםפורת עוסק בפיתוח עסקי עבור חברות וגו' דר

מוקד . מסקטורים חדשניים ועד סקטורים מסורתיים, פ"פ מזערית וגופים עתירי מו"מו

פעילות מצומצמת יותר ו, בעיקר חברות האיחוד האירופי, ל הוא אירופה"הפעילות בחו

 .באמריקה הצפונית

 

  –לאמירם פורת השילוב המנצח 

 הכשרה תיאורטית משולבת עם ניסיון מעשי 

 .ותוצאות בשטח להוכחת היכולת

 אמירם פורת' בהם עסק דר דוגמאות לשירותי פתוח עסקי

 כישתה תוך פיתוח סיוע לחברה פעילה בסקטור מסורתי במציאת טכנולוגיה חדשה ור

 ;פ פנימי"מערך מו

 (אפ-סטארט) לחברת הזנק גיוס מימון; 

 כניסה לשוק חדש –ב "פ עם שותפים אסטרטגיים בארה"עיצוב תוכניות מו; 

  ל ומולהתקשרות מול גורמי ממש –ייעוץ אסטרטגי לחברת תשתיות סביבה 

 ;שותפויות אסטרטגיות אחרות בעולם

 פיתוח מערך מחקר לגוף מחקרי אקדמי; 

 סיוע לגורמי חוץ באיתור שותפים אסטרטגיים בישראל. 

 :פרטים נוספים

 010-8028101:  נייד

 amirampster@gmail.com:  ל"דוא

 http://www.amiramporath.co.il: אתר

 /http://amiramexp.blogspot.com: בלוג
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