
כלכליים ליועצים תבור ועידת תבור ליועצים כלכלייםועידת



קבתקופה של תנודות וזעזועים רבים בשוק הפיננסי לקוחות רבים   ק ק

.מוצאים עצמם מחפשים מקור של שקט ויציבות

.הבנקאות מהווה עוגן לעסקים בפעילותם העסקית

".אי של יציבות"בנק מזרחי טפחות הוגדר בעיתונות כ

קטנים לעסקים מימון פתרונות מגוון טפחות .למזרחי טפחות מגוון פתרונות מימון לעסקים קטניםלמזרחי

קבנק מזרחי טפחות שם את העסקים הקטנים והבינוניים בחזית   ק ק

.פעילותו העסקית



בדיקות ענפיות
בדיקת הבעלים

בדיקת העסק 
עצמו



בדיקות  

סיכונים ענפיים
דומים עסקים של השוואה

ענפיות

השוואה של עסקים דומים
סיכוני מטבע לייבוא ייצוא



בדיקת  
הבעלים

לפני הכל מי הבעלים
הבעלים

ידע וניסיון בענף הרלוונטי
אישיות ותערבויות ש ות א ערבו



דוחות כספיים מבוקרים
שוטפים בוחן(דוחות מ"מע+מאזן ם ממע+מאזן בוחן(דוחות שוטפ

+102(
בדיקת העסק

עצמו

המינוף העסקי
קותק העסק  ע ק

סוג העסק ומתחרים
ביקור בעסק

הכספים מנהל עם םפגישה שה עם מנהל הכספ פג



העסקית לפעילות מתאים שאינו אשראי תלקיחת לות העסק ם לפע נו מתא חת אשרא שא לק
אין תכנית עסקית ותכנון החזרי ההלוואות

העדר גידור סיכונים
פיזור וללא אחד עיקרי לקוח מול עבודה מול לקוח עיקרי אחד וללא פיזורעבודה

מלאי גדול ולא הגיוני
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פרופיל הבנק
.הבנק היעיל ביותר במערכת הבנקאות בישראל

ק

הלימות ההון הגבוהה של הבנק מאפשרת מתן אשראי ללא מגבלות     
.אפקטיביות      ק

.בנק הרואה בעסקים הקטנים והבינוניים יעד מרכזי בפעילות
הארץ רחבי בכל עסקיים סניפים ם בכל רחב הארץפריסת ם עסק פ סת סנ .פר



פרופיל הבנק
:רמת שרות ומקצועיות גבוהה מאד

ק

וזמין לכל  , בנקאי אישי קבוע המכיר אותך ואת העסק שלך אישית
.בקשה     ק

.הזמנות לכנסים מקצועיים עם מומחים מתחומים שונים
לעסקים היברידית םבנקאות ת לעסק ד בר .בנקאות ה

.מגזין רבעוני למידע עסקי וניהולי לעסקים
ל" לל סדנאות לקידום העסקים-פ חדש עם חברת ההדרכה של גוגל"שת

)  איך משווקים את עצמך ברשת הדיגיטלית(בגוגל     



מה אנו מצפים מהלקוח
.שקיפות וגילוי נאות בזמן אמת

ק

.הגשת דוחות שוטפים בזמן
ן.הגשת בקשות אשראי מסודרות ובזמן ק

.כיוון ההתפתחות של העסק בתחומים בהם הוא מתמחה




