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מספר 

 מפגש

 תכנים  תאריך 

 . מפגש פתיחת האקסלרטור • 19/01/19 1

 דברי פתיחה ודברי ראש העיר  •

 . כללי התנהגות בתוכנית •

 הצגת יזם 'סלפי'. •

דגשים להצגה למול משקיע, צורת ההצגה   –הצגת מיזם  • 12/02/19 2

 וסדר ההצגה. 

 .  כנית העסקיתובניית מצגת במסגרת הת •

3 26/02/19 • 10 types of innovation –   סוגי חדשנות שונים וחשיבה

 חדשנית 

תהליכי הגיוס, יתרונות וחסרונות למול גיוס  –  המונים גיוס  •

 ממשקיע 

 אחריות יצרן, דגשים חשובים, ביטוח נדרש.  – חבות מוצר •

   .בניית תכנית עסקית לגיוס משקיעים  • 12/03/19 4

פגישות אישיות עם היזמים בנושא קידום   -משוב אמצע  •

 המיזם 

חשיבות ההסכם והשפעות, כולל  –הסכם מייסדים  • 26/03/19 5

 דוגמאות. 

גיבוש מודל עסקי מתאים למיזם וכשלים   –קי מודל עס  •

   בתהליך בניית המודל העסקי.

• GO TO MARKET –   תהליך היישום מרעיון ועד להגעה

 לשוק. 

 

הערכה לפגישות  ו יצירת קשר עם לקוחות   -תהליכי המכירה  • 08/04/19 6

 מכירה.  

• Term Sheet  ופניה למשקיעים  השקעההסכם . 

 . וגיוס משקיעים   B2Bשיווק  •

 



 

 

מספר 

 מפגש

 תכנים  תאריך 

  - יזם מקומי מצליח המנהל סטרטאפים עולמיים סיפורו של  • 30/04/19 7

 כיוון היזמים בדרכם המקצועית, מענה על שאלות.  

של המיזם בשלבים  הערכת שיווי  פרספקטיבה ממוקדת על  •

 .  הראשונים של ההקמה

ם לקרנות הון סיכון,  הדרך בה ניגשי -  תהליך גיוס ההשקעה •

 הציפיות שלהן מיזמים ועוד. 

 חזרה לדמו דיי  • 14/05/19 8

 עשה ואל תעשה  –באנגלית הצגת מיזם  •

בורסה לניירות  ה -מרכז החדשנות של תגלית    –דמו דיי   03/06/19 9

 "א  ערך בת

 משוב משמר ומשפר.  הערכת הצגות הדמו דיי  • 11/06/19 10

אפשרויות לתהליכי מיקור חוץ בפיתוח מיזמי תוכנה   •

 ואפליקציה. 

 למול משקיע  עבודה תהליך ה •

איתור משקיעים ומובילי דעה, בניית פרופיל   – לינקדאין • 25/06/19 11

 מצליח. 

• UI/UX –  .ממשק משתמש וחווית משתמש 

 תהליכי השיווק למול לקוחות קצה   – שיווק •

 

עדכון סטטוס של כל מיזם,    ,ה ליום ההצגה המסכם הכנ 09/07/19 12

סיעור מוחות לגבי הצעדים הדרושים להמשך כולל לאחר  

 כנית. וסיום הת 

א' במרכז תנופה בקרית גת   ום של מחזורידמו דיי אירוע הס 05/09/19 13

 בנוכחות משקיעים. 

 המסלול מפגש סיכום התהליכים וסיום  10/2019 14

 


