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 מכתב אישי 

סולומון דיוויד  ובנק השקעות  ה ני עומד בראש חברת  א  , שמי  אורך השנים  ל  ,  Solomon Capital Groupיעוץ 

תימת  חעד ל  .  בישראל ובחו"ל   מובילים  תאגידים עסקיים, בנקים ויזמים   600מעל  ובהצלחה  בנאמנות      שרתנו

איחוד   פעילות  . האמירויותהסכמי השלום עם  ב   נועיקר  אביב  "קו  התמקדה  הסכמי  אולם מאז    ",לונדון  –תל 

פועלים  השלום   מרובה  אנו  למעשבהצלחה  הקשרים  אנו   ה באמירויות,  את     ממקסמים 

   בלונדון! אינטנסיבית פעילות שנים דרך  עם בכירים אמירתיים לאורך שבנינו  

כי אויותר מכך,   ישראלים באמיר   מהפעילים  נו  כיום אין ספק  יות  וביותר בקידום עסקים 

והפרופיל הגבוה   הכבירה    וסר לאחר ההצלחהההספק    , ךספק בכלאחדים  ובמידה והיה  

 .  " תאמירויו-ישראל - העסקים פסגתשל "

שר בממשלת האמירות,    ד"ר טאני   :בהשתתפות   בדובאי  לאחרונה  שקיימנו    י מפגש היסטור 

מנהלי בתי השקעות    נספח ישראל בדובאי, נספח הכלכלי באבו דאבי, נציגי ממשל בכירים, 

   . משלחת ישראלית שכללה עשרות משתתפים בכירים ועוד של משפחות השליטים,  

 עט : במ שלי לסייע ולו האישי  מימוש החזון  מתכתב עם  האירוע 

To Bridge the Gaps Between Nations, People and Businesses Israel-Emirates . 

-Bהקמתי עם שותפי את בית התוכנה   של אפי ארזי,    גדיתבעברי שימשתי כמנהל בכיר בחברת סאייטקס הא

Plan   כיו"ר וכמנכ"ל חברה ציבורית,   , הקמתי ושרתתילקבוצה בריטית  90 - שנמכר בשנות  ה  

 אבו דאבי  – לונדון  – דובאי  - תל אביבמארג עסקים : 

ה מייצגת  האמירויות  מגובשזדמנות  איחוד  עיסקי  מודל  בעלות  לחברות  אדירה  לפעילות    , עיסקית  המתאים 

 מוכנות לבנות מערך עיסקי יציב לאורך זמן.  הבאמירויות 

מה    , בזהתחיל  א לכל  בניגוד  ב כי  וחמש  שהכרתי  פעילות    עשרים  וארה"ב   שנות  אירופה  חדירה    ,בארץ, 

 המשולבים זה בזה: מערך המורכב משלושה רבדים ביצירת משמעותית לאמירויות כרוכה  

 . נציגי ממשל בכירים  םמשמעותי ע בניית מערך קשרים  •

 . מבנה שוק היעד והשחקנים בו מעמיקה עם הכרות  •

   . פיננסית ן  יתת, שיווק ולטורית, תפעוליגהערכות ר •

גורם מקצועי  וללא    ללא תכנון מדוקדק   כיבברור,  מצביע  גלובליות  הניסיון של עשרות חברות   בשלבי  הובלת 

 מרשימים. יהיו שיעורי ההצלחה לא  , והיישום גם יחדתכנון,  ה

ם  ילקוחות עסקים על ציר הזמן, הכרות מעמיקה עם אמירתי  600עם מעל    בדיוק אנחנו נכנסים לתמונהוכאן  

הנדרשות  הרמות  בכל  איכותיים  קשרים  ומערך  בלונדון(,  הענפה  פעילותינו  מוצלחת  )דרך  כולל      , לפעילות 

 שותפות עסקית עם גורמים מובילים בדובאי ובאבו דאבי. 

אנחנו מספקים מטריה עסקית ייחודית לחברות המעוניינות בחדירה מסיבית לאמירויות  :  השירות   ו מה •

 .   . בהתאם לצורכי הלקוחזאת כבסיס לפעילות באזור כולו. 

מעוניינים  האנו מלווים חברות ותאגידים בינוניים וגדולים לצד אנשי עסקים מובילים   :למי הוא מיועד  •

 . ות באמירויותמיזמים ועסקאות אסטרטגי באיתור ומימוש 

 

 להכיר, לשמוע ולהשמיע..   יפגשהאשמח ל ? מעניין

Sincerely  
David Solomon 
Chairman 
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