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עלינו ועל משימתנו

הוקם בשנת (IFI)המכון הישראלי לזכיינות •

.על ידי סטיבן וולפסון2011

•IFI  היא חברת ייעוץ עסקי המתמקדת בתחום

הזכיינות עם דגש על פיתוח זכיינות מקומי 

.ובינלאומי

אנו מסייעים למותגים בינלאומיים להיכנס •

לישראל ועוזרים למותגים ישראלים להתפתח  

אנו יודעים לעזור לעסקים  , כמו כן. ל"בחו

.קטנים מצליחים להתרחב בשיטת הזכיינות

משימתנו היא להביא גישה חדשה ומרעננת •

תוך קידום זכיינות  , לתחום הזכיינות בישראל

אתית והוגנת המבוססת על סטנדרטיים 

.בינלאומיים

-אנו , למזכים בישראל• ‘One-Stop-Shop’  אנו

מציעים את כל השירותים שחברה מזכה  

.  מקומית או בינלאומית צריכה



על סטיבן וולפסון

שלבישראלהזכיינותוהסדרתלקידוםהוועדהר"יו

.להב

העסקיםושלהעצמאיםשלהיציגהארגוןהנולהב

ארגונים52מונהלהב.בישראלוהבינונייםהקטנים

-כיחדיוהמונים,מקצועייםוארגוניםעצמאיים

.חברים130,000

הישראלילמכוןלהבביןפעולהשיתוףמטרת

בארץהזכיינותנושאאתלקדםכדיהנולזכיינות

בזכיינותעסקיותהזדמנויותבקידוםולסייע

..בינלאומית



על סטיבן וולפסון

ל"מר פרד דה לוקה ז–סטיבן וולפסון עם מייסד סאבווי * 

שנות ניסיון בזכיינות  35-מעל ל•

10-בינלאומית בלמעלה מ

,  סאבווי: ניסיון הכולל את. מדינות

 OJO ,Sunglasses,,פיצה האט

NYS Collectionועוד  .

10מפתח מדינות בסאבווי במשך •

,  ישראל, שנים בדרום אפריקה

הניסיון  . פינלנד וצרפת, שוודיה

והידע שסטיבן רכש בעולם  

הוא בעיקר  , הזכיינות הבינלאומית

פרד דה  , ממייסד סאבווי עצמו

.לוקה

בהעדר חוק ורגולציה בזכיינות •

סטיבן ייסד את המכון , בישראל

הישראלי לזכיינות במטרה להביא את 

.ל לישראל"הנסיון והידע שלמד בחו



על סטיבן וולפסון

.אילןברמאוניברסיטתהסמכהבעלבורר•

שלוהמומחיםהבורריםמצמרתחלקהנוסטיבן•

נבחראשר,ובוררותלגישורהישראליהמרכז

.והקמעונאותהזכיינותבתחוםהמומחהלבורר



הצוות שלנו

סטיבן וולפסון

ד יואב קליין"עו
ד גיא אורן"עו

שי קורן
שירלי איפרגן

מקצוענים המחוייבים  5אנו צוות של , כיום

כל אחד מאיתנו  . למודל הזכיינות בישראל

.  בעל נסיון רב במגוון התחומים שאנו מציעים

שכל  ’One-Stop-Shop‘שאנו מהווים , כך

.  זכיין ראשי וזכיין צריכים, מזכה



השירותים שלנו

פיתוח מודלים עסקיים בשיטת ✓

.ל"הזכיינות בארץ ובחו

סיוע למזכים ישראלים לבסס  ✓

.ל"נוכחות בחו

סיוע למזכים בינלאומיים לבסס  ✓

.נוכחות בישראל

ייצוג מותגים בינלאומיים ✓

.בישראל

ייצוג חברות מזכות ישראליות  ✓

ל בפלטפורמות שונות  "בחו

,  תערוכות)לגיוס זכיינים 

פורטלים  , נטוורקינג

(.'וכו, בינלאומיים

פיתוח וכתיבת ספרי הדרכה ✓

.ונהלים לחברות מזכות

בוררות וגישור בפתרון ✓

סכסוכים עסקיים בין מזכים 

.לזכייניהם



שיתופי פעולה בעבר ובהווה

Franchise Section of the Largest online Busines Newspaper in Israel



מפרסמים אצלנו



054-4327658: סטיבן

www.ifi.co.il

...מסתכלים קדימה


