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 שלום רב :בענף המזון  יקר   קמעונאי 

 מוזמן להיות  שותף במיזם אגוד הקמעונאים הקטנים בענף המזון בישראל  אתה 

 ר{''}ע עמותת מזון ומכולת לביטחון תזונתי מסגרת הקמעונאים בהתאגדות במסגרת 

 חזון המיזם :

רמה תומכת תחרותיות מחודשת  פלטפושרשרת אספקה מתקדמת כ ת קמהלצורך  ,בחסות משרד הכלכלהמיזם  .1

רות וההישרדות של אלפי קמעונאים קטנים לצורך  חיזוק כושר התח,מגזר העסקים הקטנים בענף המזון  תועלת ל

 מוגדר במתחם  כספקי  שרות קמעונאי  נגיש זמין ומקצועי  לקהל מטרה שכונתי ועירוני    ,בישראלובינוניים 

 בה ותומכת  לתועלת יצירת פלטפורמה  קהילתית רחגיוס קמעונאים קטנים כחברי עמותת מזון ומכולת  לצורך   .2

 .בישראל הנזקקת לביטחון תזונתי לצורך  סיוע  משמעותי לכל משפחה הציבור ו

 עניק יהמאושרת  על פי מתווה התכנית  ,בקרובכבר  יפעל ר שא לשרות המיזם }מחסן לוגיסטי מרכזי { לוגמרה

 בשיטת  ותחרותיים  מצויניםלחבריו הקמעונאים בנוסף לאספקה יעילה וזולה של  מבחר  גדול ועשיר של מוצרים 

 :שירותים  נלווים ומשלימים כגוןמגוון ,משמעותית אפקטיבית ו בתוספת גם ואחוד משלוחים זול ותחרותי 

  שיוקם במרכז ההדרכה  מרכז במסגרת  וקמעונאים החברים במיזם  יוגשתועלת הל ה שרותי הדרכמגוון

 המבקרים של העמותה

   חכמה  ,במתכונת מודרנית העמותה חברי  במרכז המבקרים של  יוקם  לדוגמא ש חדשני  מרכול קונספט הצגת

 ומתקדמת 

  לקמעונאי החבר  ביותר ויעילים  מתקדמים  דיגיטלייםפתרונות שיווק השגת  לצורך  כלים סט  הענקת  

 ובתמיכת בסיוע בישראל  העסקים הקטנים כלל  לתועלת  שניתנים היום  "מעוף לעסקים"שרותי  להנגשת כל

 הסוכנות לעסקים במשרד הכלכלה 

  כרטיס מועדון לתועלת הקמעונאי החבר גם גם  כאמצעי תשלום חוץ בנקאי ו מועדון עסקי / כרטיס אשראיהנפקת 

  החבר  לשרות הקמעונאי   ייעודי   קו טלפון סלולארי 

 השגת יכולת נוספת  של ומתקדמת  לצורך  כפלטפורמה שיווקית יעילה הארגון ה שימוש משותף באפליקצי

 ,מגווניםדיגיטאליים י שיווק ם ללקוחותיו הנאמנים שרותלהעניק  גבכך הקמעונאי  הקטן בענף המזון  להתחרות ו

שיסופק    יעיל ונגיש ,מהיר ,משלוחים מקוון  כשרות  חדשנישרות כן פרסום הצעות מסחריות תחרותיות וכגון 

קוחותיהם הנאמנים  לתועלת יתרה על ידי הקמעונאים החברים לתועלת ציבור לבמהירות רבה ובקפידה 

 השכונתי  ונת מגורים  שבמסגרתה פועל המרכול ם באותה שכהמתגוררי

 לתועלת הציבור פעילויות עשירות מגוון ב ,של כלל הקמעונאים החברים בעמותה השתתפות פעילה  
 ,עלת כלל הציבור הנזקק לכך בישראלכסוג של פעילות  עסקית קהילתית  לצורך הענקת שרותי בטחון תזונתי לתו

משרד בחסות  טחון התזונתיימיזם הב מוצרי מזון במכרז סלי במכרזי אספקתשל הארגון כולל השתתפות פעילה 

 הרווחה  

כסוג  נוסף של  הענקת שרותי לנזקקים ואספקת  סלי מזון   לצורך סיוע מאורגן ויעיל  הרבה יותר שרותי  מתן 

נות טובה בנגישות ובזמי בטחון תזונתי  לתועלת משפחות נזקקות בעזרת הקמעונאים החברים הפועלים 

  .רחבי הארץברחבה  בכל אתר ואתר ארצית  בפריסה 

  ,לכולנו גדולה ובהצלחה בתודה

    יו''ר העמותהו יזם  המהלך י אלי סתוי   

   055-6663999או  050-5263528 בסלולאר 
 elistavi@gmail.com במיילאו 
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