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אנחנו עובדים
בשבילכם

הודעות
אנו מזמינים אתכם לקרוא על פועלנו
בתקופה זו.
הנציג הדיגיטלי בטלפון 054-3979990
 30%הנחה קבועה במבחר מלונות פתאל
בישראל לחברי וחברות הבורסה.
הדילים יחכו לכם בכל יום רביעי בין השעות
 ,19:00 - 11:00באתר שנוצר במיוחד
עבורכם!

יריד חדשנות 2021
החודש קיימנו את יריד החדשנות הראשון מסוגו בבורסת
היהלומים הישראלית ,במטרה לשדך את המומחיות והניסיון
של תעשיית היהלומים הישראלית ,עם המקוריות והיצירתיות
של אומת הסטארט-אפ הישראלית  .ביריד לקחו חלק כ – 8
חברות העוסקות בפיתוחים טכנולוגיים הקשורים ביהלומים,
כאשר הידע על בסיסו התקיים תהליך פיתוח החברות ,נשען
על הידע המצוי אצל חברות וחברי הבורסה .ביו החברות
המציגות פגשנו חברות בתחומים שונים ומגוונים ביניהם:

חפשו אותנו בפלטפורמות

מציאות וירטואלית ,פלטפורמות שיווק חדשניות ,מסחר
אלקטרוני ,אשראי ליהלומנים ,ניקוי יהלומים ועוד.
תודה ליו"ר ועדת מחשוב וחדשנות מר אביעד בשארי על ניהול
האירוע ,למנכ"ל הבורסה מר ערן זיני על היוזמה ולעובדי
הבורסה המסורים שהרימו הפקה חשובה זאת.
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מארחים בבורסת היהלומים שגרירות מכהנות מרחבי העולם
החודש אירחנו בבורסת היהלומים
הישראלית  7שגרירות זרות
מכהנות ביניהן :קרואטיה,
בולגריה ,ליטא ,דנמרק ,קוסובו,
אקוודר וגאנה .זאת כחלק
מהמאמץ שלנו לחזק את קשרי
הבורסה וקשרי המסחר עם
נציגויות בעולם ,ולבחון אפשרויות
לשיתופי פעולה עתידיים.
במסגרת ביקורם שכלל גם סיור
באולם המסחר ובאגף הטכנולוגי -
במטרה לאפשר להן ללמוד על
הפוטנציאל הכלכלי וההזדמנויות
האסטרטגיות הטמונות בבורסת
היהלומים הישראלית.

ההרשמה בעיצומה  -שבוע היהלומים הישראלי בניו יורק
ההכנות לשבוע היהלומים בניו יורק בעיצומן-
אל תפספסו את ההרשמה!
אנו מזמינים את חברי וחברות הבורסה,
להשתתף בתערוכת היהלומים הישראלית בניו
יורק בין התאריכים ה 5-7 -באוקטובר בקומת
המסחר בבורסת היהלומים במנהטן.
שבוע היהלומים הישראלי בניו יורק הוא בין
האירועים המשמעותיים ,המאפשר את חיזוק
הקשרים הענפים בין היהלומנים הישראלים
והאמריקאים.
אל תפספסו את ההזדמנות להציג ולשווק מגוון
סחורות ,להכיר ,ולייצר הזדמנויות חדשות
באווירה ייחודית
לינק להרשמה :
?https://www.isde.co.il/form.aspx
id=31260
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מהפכת כרטיסי הביקור הדיגיטלים יצאה לדרך!
מתרגשים לבשר לכם כי הפרויקט החדשני המציע פתרון פשוט לכרטיסי
הביקור הישנים ,עלה לאתר הבורסה המחודש.
כרטיסי הביקור מרכזים ומאחדים את כל המידע אודות החברות בפרופיל
תדמיתי יחיד ,שיווקי ויעיל המאפשר חוויה דיגיטלית חדשה מסוגה.
תודה לאביעד בשארי יו"ר ועדת מחשוב וחדשנות על קידום היוזמה.
לצפייה בכרטיסי הביקור הדיגטליים באתר
https://www.en.isde.co.il/digital_cards.aspx
עוד לא הצטרפתם? זו ההזדמנות שלכם!
?https://www.isde.co.il/form.aspx
id=35205&fbclid=IwAR2nHMyC39eaRvhlvQEeiF6YJDMkVkQTIyLgk9
lEyxL6UhQWHEDZnPSXLWw

פרסום תכנים במסכים הפרוסים ברחבי מתחם הבורסה!
.

בעל עסק? מחפש איך להגיע לקהל היעד שלך?
יש לך את כל הסיבות לפרסם תכנים במסכים
הפרוסים ברחבי מתחם הבורסה!
 11מסכי הפרסום הפרוסים ברחבי המתחם
במקומות אסטרטגיים  ,מאפשרים חשיפה
איכותית אל מול קהל יעד ספציפי.
בזכות הויזואליות המוצגת ,העלות הנמוכה של
שינוי התכנים ,והאספקה הרציפה של תוכן
איכותי קצר וקולע , -תוכלו לפרסם באופן
ממוקד את העסק שלכם.
פנו אלינו בטלפון  23699או במייל
ifat@isde.co.il
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קורסים והרצאות  -חודש יולי
מגוון הרצאות חינמיות שהתקיימו בחודש האחרון:
 .1איך להגן על רווחיות בעולם של שקל מתחזק  -וובינר
אונליין של מכון הייצוא
 .2הזדמנויות ואתגרים בעשיית עסקים בגאנה  -וובינר אונליין
של מכון הייצוא
 .3עקרונות המשפך השיווקי  -וובינר אונליין של מכון הייצוא

מתקדמים אל עבר חזון הנדל"ן בבורסת היהלומים
ברצוננו לעדכן אתכם כי החודש התקיימה ישיבה
מקצועית של ועדת הנדל"ן בראשותו של מר
צביקה זמיר ,בה נכחו נשיא הבורסה מר בועז
מולדבסקי,חברי הוועדה,עו"ד שמואל עייני ,ערן זיני
מנכ"ל הבורסה ,ישראל וונצובסקי סמנכ"ל
הבורסה ,שאול רוזנברג השמאי והאדריכל אבנר
ישר.
במסגרת הישיבה ולקראת הדיונים בוועדה
המחוזית ,הציג האדריכל את ההתקדמות
המשמעותית שנעשתה במסגרת תוכנית המגדלים
העתידית של הבורסה ,שתכלול את בניית המגדל
הגבוה בישראל שיתנשא לגובה של  120קומות,
זאת לצד גורדי שחקים נוספים שייבנו במתחם
העסקים המחודש.
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מתעדכנים באבידות ומציאות!
כיחידת אבדות ומציאות הפועלת במסגרת המחלקה המשפטית עומדת לשירותכם  ,ועושה כל
שניתן על מנת להחזיר כל אבדה לבעליה.
אנו שמחים לבשר כי הקמנו עמוד חדש באתר הבורסה ,בו יפורסמו מידי יום אבידות ומציאות
במתחם הבורסה ,ויאפשרו לכם לעקוב ולהתעדכן בכל עת.
לכניסה לעמוד האבידות והמציאות
https://www.isde.co.il/category.aspx?id=27040
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