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 תהליך ניהול השיווק

יעדים ואסטרטגיות  
 של העסק

ניתוח הזדמנויות  
 שוק

פיתוח תוכניות  
 שיווק אסטרטגיות

תוכניות שיווק  
אסטרטגיות למצבי  

 שוק נבחרים

 יישום ובקרה

  וניתוח סביבה ניתוח •

 מתחרים

 לקוחות ניתוח•

 שוק ואמידת שוק מחקר•

  לגבי והחלטות שוק פילוח•

 מטרה

 מיצוב החלטות•

 

  מוצר לגבי החלטות •

 ושירות

 המחרה לגבי החלטות•

 הפצה לגבי החלטות•

  ,פרסום לגבי החלטות•

 צ"ויח מ"קד

 

שווקים חדשים ושווקים    •

 צומחים

שווקים בוגרים ושווקים  •

 דועכים

 

יישום אסטרטגיה שיווקית  •

 ועסקית

 הבקרה על תכנית שיווק•
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 סיווג מוצרים –החלטות שיווק ושירות       3.1

 

  :משנה-קבוצות 4-ל מתחלקים צריכה מוצרי

 נוחות מוצרי•

 חיפוש מוצרי •

 ייחוד מוצרי•

 .מבוקשים לא ומוצרים •

ההבדלים נעוצים בעיקר בכמות ובסוג המאמץ שמשקיעים הצרכנים   

 .לכן כל קבוצה מצריכה אסטרטגיה שונה. ברכישת המוצרים
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   השיווקית האסטרטגיה על המוצרים סיווג של השלכות

 

 

 

5 

אלמנטים אסטרטגיים   דוגמאות

 מודגשים

סכין  , סבון, משחת שיניים מוצרי נוחות

חטיפים  , מגזינים, גילוח

מרבית מוצרי המזון )

 (הארוזים

היקף הפצה מקסימאלי 

מודעות  )פרסום , (זמינות)

על   נוכחות, (למותג וזיהויו

 (.תצוגה בחנות)המדף 

, LCD/מסכי פלאזמה מוצרי חיפוש

מכשירים חשמליים  , מכונית

 'וכד

מוגבל של  ' זמינות במס

,  מכירה אישית, חנויות

,  פרסום מוגבל עד נרחב

,  מלווה בשירותי מימון

 אחריות ושירות למוצר

מותגי  , שמע' מע, כלי נגינה מוצרי ייחוד

 אופנה

מחיר  , היקף הפצה מוגבל

דגש  -פרסום נרחב, גבוה

על ייחודיות ומידע היכן  

 להשיגו

,  שירותים רפואיים מסוימים ביקוש ללא

(  בתחילתה)בכבלים ' טל

 אנציקלופדיות, ביטוח אישי

 מדלת לדלת מ"קדדגש על 



 (ריפוי הוליסטי)ארה  –תהליך מיתוג 
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 (ריפוי הוליסטי)ארה  –תהליך מיתוג 
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 (אימון אישי) שושרהב –תהליך מיתוג 
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 (אימון)שושרהב  –תהליך מיתוג 
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 (משלוחים)בסטה און ליין  –תהליך מיתוג 
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 (משלוחים)בסטה און ליין  –תהליך מיתוג 
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 (משלוחים)בסטה און ליין  –תהליך מיתוג 



 אריזה–החלטות שיווק ושירות       3.3

 

 מ"וקדהקלה , בטיחות/הגנה –פונקציות  3לאריזה. 

נתפסת כחלק מן המוצר וכדרך לבידול. 

חשופה ליותר לקוחות פוטנציאלים. 
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 נותני שירותים –החלטות שיווק ושירות       3.4

 

השירות הינו דבר לא מוחשי להבדיל ממוצר –? מהו שירות. 

שירות לא ניתן לחוות לפני המכירה שלו. 

לחוש להריח, לגעת, שירות אי אפשר לראות. 

לקוחות נאלצים לקנות הבטחות. 

  מטרת השיווק להפוך להפכן למוחשיות ככל שניתן כדי

 .להשיג לקוחות

 לדוג)את היעדר המוחשיות מחליפי מטאפורות ודימויים'  :

בתי מלון  , רופאים מומחים, סוכני ביטוח, עיצוב סניפי בנק

 ('מרפאות אסטטיקה וכד, מדים בבתי חולים, ד"ועו

 דברים אלה הופכים לראיה מוחשית של השירותים הלא

 .מוחשיים המוצעים ללקוח
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השפעת של אפיוני שירותים על ניהול השיווק: 
אי המוחשיות שבשירות המוצע מביא לקושי בהשגת לקוחות 

 (?איך נעריך הבטחה, גם הן לא מוחשיות)קניית הבטחות 

את היעדר המוחשיות  , הפיכת ההבטחות למוחשיות ככל שניתן
 :'דוג. מחליפים מטאפורות ודימויים

oבית העסק נותן השירות/עיצוב משרד 

o (מזון מהיר, מרפאות אסטטיקה, בתי חולים)מראה מקצועי  –מדים 

o כל אלה נועדו להפוך לראיה המוחשית של השירותים הלא מוחשיים
 .המוצעים

 :לשירותים אין יכולת קיבול .א

oלא ניתן לאחסן שירותים למכירה או שימוש עתידי 

o לקוחות ינטשו או לא יגיעו –במצב של עודף ביקוש על היצע 

oלצפות את הביקוש ולהתאים קיבולת 
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פתרון לבעיית הקיבול: 

,  מחיר, מווסתים את הביקוש באמצעות –ויסות של הביקוש 1.
 (תיירות, טיסות בחורף)שליטה בפרסום 

 .עובדים זמניים, פ"שת, א במיכון"החלפת כ –ויסות ההיצע 2.

 :קשר עם הלקוח .ב

שירות שבהן קיימת עצמת קשר גבוהה  ' במעקשה לעשות ויסות –
מאשר בעצמת קשר  ( 'ח וכד"רו, עריכת דין, בנקאות, רפואה, חינוך)

 (.'ניקוי יבש וכד, שכירת רכב)נמוכה 

הלקוח נמצא מולי במהלך השירות ואני )בעצמת קשר גבוהה –
הלקוח מעורב יותר בתהליך ומשפיע על  , (המומחה משרת אותו

 . טבעו עיתויו והיקפו, הביקוש

ניתן , (המומחה לא נדרש להיות נותן השירות)בעצמת קשר נמוכה –
לא נדרשים נציגי שירות עם יכולת בינאישית  , לתכנן את המתקנים

 .גבוהה
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 (:המשך)קשר עם הלקוח  .ב

מאפיינים ייחודיים המשפיעים על אופן  ' שירותים מקצועיים הם בעלי מס
 :שיווקם

 : ודאות מצד הקונה -אי1.

 "כמה זה בכלל שווה לי ומה התועלת", "צריך או לא"–

פרסום ועלוני  )צריך ללמד את הלקוח הפוטנציאלי לצרוך שירותים –
 (מידע

להדגיש את הוותק )מדד למומחיות  -הצורך להיתפס כבעל ניסיון  .2
 (והניסיון

שיטות עבודה , התמחות, להדגיש ניסיון, פרסום מבדל –בידול מוגבל . 3
נגישות  , טכנולוגיה, "(קומפיוטסט"-בדיקת רכב ממוחשבת )ייחודיות 
 מיחשוב, לשירות

איש /לקוחות מעדיפים שהמומחה –" מוכר"ל" המומחה"הפיכת . 4
מומלץ להשתתף  –מציב אתגר . )המקצוע יטפל בהם באופן אישי

 (בסדנת מכירות
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 :שונות הביצוע .ג

 :כדי להתגבר על זה, איכות השירות משתנה ואינה אחידה

 .לעשות שימוש במיכון1.

 'וכד, קטלוג באינטרנט, הזמנה באינטרנט, שירות עצמי2.

 .התמקצעות בנישה3.

 :מוחשיות .ד

 :בעזרת, נותן השירות חייב להמחיש את תכונותיו1.

,  עלוני מידע וכרטיס ביקור מאיכות גבוהה, במדים, שימוש בעיצוב העסק. א

 .כאמירה והשלכה על תכונות השירות

 סמל, לוגו, (trade mark)סימן מסחר  –יצירת ייצוג מוחשי של השירות . ב
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איכות השירות: 
 לאורך זמן ההצלחה וההישרדות תלויים במתן תוצאה יעילה

 .בעלות מתאימה ללקוח

 (לקוח מגיע לתהליך אופטימי: סכנה)תיאום ציפיות עם הלקוח 

5 קריטריונים רחבים בעזרתם לקוחות מעריכים שירות: 

 מוחשיות1.

 אמינות2.

 היענות3.

 ביטחון4.

 (קשר עם הלקוח)הזדהות 5.

מתן אחריות: 
 (נטרול הסיכון)לעמוד מאחרי הבטחה להחזר כספי 

כתב אחריות לשירות 
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 השלכות של רמת מחיר יחסית התנאים הנוחים ביותר יעד

צמיחת מכירות  

מרבית וחדירה  

 לשוק

  העסק ;חייו במחזור החדירה בשלב המוצר

  לקוחות ;לשוק הראשונים הנכנסים מבין הוא

  ;למחיר גבוהה רגישות בעלי הינם המטרה

  ;הנמוך המחיר בתחום הוא העסק מיצוב

  מכניסת ההרתעה את לנצל יכול העסק

 הנמוך המחיר בשל מתחרים

  במעט גבוה – יחסית נמוך מחיר קביעת

  ,החדרה של המחרה מדיניות ;מהעלויות

  ,חדשים לקוחות למשוך שתכליתה

  נתח ולתפוס הקיים הביקוש את להרחיב

 .שוק

בידול על פי  

איכות המוצר  

או השירות  

 ללקוח

  הבגרות או הצמיחה בשלב נמצא המוצר שוק

  נתפסות המוצר תכונות ;המוצר חיי במחזור

  רב כסף משקיע העסק ;מהמתחרים כטובות

  ;המוצר של האיכות תדמית את לקדם מ"ע

  'אסטרטג נוקט העסק ;גבוהות 'הוצ לעסק

  רגישים אינם המטרה לקוחות ;מבודלת הגנה

 .למחיר

  למתחרים יחסית גבוהים מחירים קביעת

  ההפצה ,הגבוהות 'ההוצ את לכסות מ"ע

 לחזק כדי גבוה מחיר קביעת ;והפרסום

 .היוקרה תדמית את

  ראשית או החדירה בשלב נמצא המוצר שוק גריפה

  ,בשוק הראשונים מבין הוא העסק ;הצמיחה

  יצור קיבולת ;הזדמנויות חיפוש של 'אסט

 .מתחרים כניסת מונעים חסמים;מוגבלת

  שוק לפלח ופנייה גבוה מחיר קביעת

 מתבגר שהשוק ככל ;למחיר רגיש שאינו

  מחיר להוריד ניתן ,התחרות עולה ואיתו

  משוק לסגת או חדשים פלחים למשוך כדי

 .המוצר
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 השלכות של רמת מחיר יחסית התנאים הנוחים ביותר יעד

  הגנה אסטרטגיית ;הדעיכה או הבגרות שלב איסוף

  המשך להבטחת בסיס אין ;בידול תוך

  פרה המוצר ;התחרותי המיצוב או הביקוש

 .חולבת

  מתח על לשמור שתכליתו מחיר קביעת

  הרווחים את שניתן ככל ולהגדיל רווחים

 .לקוחות מנטישת האיום למרות

  ;תיקון בר אך חלש תחרותי מיצוב עם מוצר הישרדות

 בשלב מוצר שוק ;זמן להרוויח צריך העסק

 .בגרות או צמיחה

  עוד כל ,לעלויות מתחת אף ,מחיר הורדת

  המשתנות העלויות את מכסה המחיר

 .לקבועות תרומה ומקיים

יעדים  

 חברתיים

 לעורר מ"ע מהעלויות נמוך מחיר קביעת   .מתרומות מסובסדות העלויות ;ר"מלכ

 .הביקוש את לסבסד או
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 גורמים המשפיעים על רגישות הלקוח למחיר

 הלקוח והעדפות תפיסות

 

 הייחודי הערך השפעת1.

 לאיכות כמדד המחיר השפעת2.

  או המוצר כאשר למחיר פחות רגישים לקוחות

  תועלות לספק כמסוגל בעיניהם נתפס השירות

 .מספקים תחליפים בנמצא ואין ייחודיות

 

  או המוצר כאשר למחיר פחות רגישים לקוחות

  ,גבוהה איכות כמציעים בעיניהם נתפסים השירות

 .ייחודיות או יוקרה

  המודעות השפעת ,תחליפים כלפי ויחס מודעות

 לתחליפים

 

  הם אין כאשר למחיר פחות רגישים לקוחות

  ,מתחרים מותגים של לקיומם יחסית מודעים

 .תחליפיים שירותים או מוצרים

 

  קושי קיים כאשר למחיר פחות רגישים לקוחות

  של הביצועים או האיכות בין השוואה לערוך

 .חלופיים מותגים

  הרכישה כאש למחיר פחות רגישים לקוחות

  שנקנה ממוצר מלאה תועלת להפיק כדי הכרחית

 .לכן קודם
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 גורמים המשפיעים על רגישות הלקוח למחיר

 הקונים של התשלום כושר

 

 הכוללת הוצאה השפעת1.

 הסופית התועלת השפעת2.

 בהוצאות השיתוף השפעת3.

 המלאי השפעת4.

  עבור ההוצאה כאשר למחיר פחות רגישים לקוחות

  מהכנסתם יחסית קטן חלק הנה השירות/המוצר

 .הכוללת

  המוצר יצור של מהעלות קטן חלק היא כאשר

 .הסופי

 

 

  נושא אחר צד כאשר למחיר פחות רגישים לקוחות

  יתרונות ,ביטוח) המוצר של העלויות מן בחלק

 (מיסוי

 

  כאשר למחיר פחות רגישים לקוחות הקצר בטווח

  עליות כנגד גדולות כמויות לאחסן ביכולתם אין

 .עתידיות מחיר


