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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 ומדדי שוק מחקר•

  והחלטות שוק פילוח•

 מטרה לגבי

 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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 יעדים ואסטרטגיות של שיווק. 1

האסטרטגיה נועדה לענות על השאלות הבאות: 

מה צריך לעשות 

 יש להתמקד( שווקי מוצר)ועל מה ( שוק גיאוגרפי)היכן 

 כדי לתפוס  )כיצד ואילו פעילויות יוקצו לכל שוק מוצר

 (לעמוד באיומים ולהשיג יתרון תחרותי, הזדמנויות
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 (:מרכיבים 5)מרכיבי האסטרטגיה  1.1

 

 (:מרכיבים 5)מרכיבי האסטרטגיה 

 מוצרים  , פלחי שוק, השווקים' מס –טווח התחרות

 שאני מתחרה בהם

 תשואה על , רווח, מחזור מכירות)מטרות ויעדים

 ..(השקעה

 (היכן להתמקד)הקצאת משאבים 

 זיהוי יתרון תחרותי(כיצד נתחרה בכל שוק ,SWOT) 

 פעולות המשלימות ומחזקות זו את זו –סינרגיה 
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 הגדרת יעדים 1.1

 

הנחיה מספקים ,להחלטות קריטריונים מספקים יעדים 
 .וצפיות נדרשות ביצוע רמות על לעובדים

את להעריך ניתן שכנגדם התייחסות 'נק מספקים 
 .בפועל הביצועים

ומדידים מפורשים להיות חייבים מדדים. 

מרכיבים 4 לקיים חייבים: 
מבוקשת תכונה או הביצוע מימד 

מדד 

אליה לשאוף מטרה רמת 

היעד להשגת ז"לו 
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 דוגמא -הגדרת יעדים  1.1
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 ז"לו יעד המדד מימד הביצוע

 ח"מכירות בש1. צמיחה

 'ליח מכירות2.

 גידול במכירות% 3.

 נתח שוק1. עצמה תחרותית

 מודעות למותג2.

 סך המכירות מחדשנות1. חדשנות

מכירות מחדשנות  % 2.

 שנים אחרונות 5במהלך 

החיסכון בעלויות   3%.

 מחדשנות

 הרווח% 1. רווחיות

 תשואה על ההשקעה2.



 אסטרטגיות חלופיות לצמיחה  1.2

 

ועסק ,לבגרות דבר של בסופו יגיעו צומחים שווקים גם  
 עד הזמן עם לדעוך יכולים בוגרים שווקים/בשוק

 .שייעלמו

העתידית הצמיחה תבוא מאיפה" :נשאל תמיד?", 
 העסק של העתידית ההתפתחות את לכוון ננסה

 .השיווקית/האסטרטגית התוכנית באמצעות

כיוונים/חלופות 2-ב דנים ,בצמיחה דנים כאשר 
 :מרכזיים

הקיימים בשווקים בפעילות הרחבה 

חדשים שווקים/לעסקים הפעילות הגוונת 
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 אסטרטגיות חלופיות לצמיחה  1.2
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 מוצרים חדשים מוצרים קיימים

שווקים  

 קיימים

 :אסטרטגיות חדירה לשוק

 הגדלת נתח שוק•

בכמות  , הגדלת השימוש במוצר•

 יישומים חדשים למוצר, הנצרכת

 :אסטרטגיות פיתוח מוצר

 שיפורים במוצר•

 הרחבת קו מוצר•

 מוצרים חדשים עבור אותו שוק•

שווקים  

 חדשים

 :שוק אסטרטגיות פיתוח

הרחבת שווקים עבור מוצרים •

 קיימים

 התרחבות גיאוגרפית•

 פלחי מטרה חדשים•

 

 :הגוונהאסטרטגיות 

 (לאחור, קדימה)אינטגרציה אנכית •

 לעסקים קשורים הגוונה•

 לעסקים שאינם קשורים הגוונה•
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 אסטרטגיות חלופיות לצמיחה  1.2

 

התרחבות: 

 (   רביע) :אחת גישה

חולשים הם שעליו השוק נתח הגדלת י"ע מתרחבים קיימים עסקים. 

 והורדת בעלויות קיצוץ ,בשירות או במוצר שיפורים הכנסת ,משמעו

 .ופרסום מ"קד על הוצאות הגדלת או מחיר

 (   רביע) :שנייה גישה

חדשות בדרכים או במוצר יותר להשתמש קיימים לקוחות לעודד. 

לקוחות עבור למוצר חדשות תכונות הוספת או המוצר קו הרחבת  
 קיימים
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 אסטרטגיות חלופיות לצמיחה  1.2

 

הגוונה: 
  ופניה חדשות פעולות בלמידת כרוכה ,יותר רב סיכון בעלת אסטרטגיה–

 .מוכרים לא ללקוחות

 :אנכית אינטגרציה

"שרשרת במורד קדימה נע העסק כאשר מתרחשת "קדימה אינטגרציה  

 .מפיץ רוכש יצרן :'לדוג ,הערך

"הערך בשרשרת לאחור נע העסק כאשר מתרחשת - "לאחור אינטגרציה  
 .ספק ורוכש

"שאין אחר עסק רוכשת או מפתחת העסק כאשר מתרחשת "קשורה הגוונה 
  במשאבים שימוש :יתרונות .הקיים לעסק משותפים לקוחות או מוצרים לו

 .והפצה שיווק מיומנויות ,פ"מו ,טכני ידע ,מותג ,משותפים

לקוחות ,מוצרים חולקים לא העסקים .אחזקות חברת – "קשורה לא הגוונה, 
 .משותפים משאבים
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 הקצאת משאבים  1.2

 

לשאלה נדרשים מגוונים בשווקים הפועלים עסקים  

  שיווקי מאמץ להשקיע יש מוצר קווי/שווקים באילו

 .מוצר קו /שוק לכל להקצות וכמה (נ"ומשא פיננסי)

 

במיוחד ביעילים הוכחו אנליטיים כלים מערכי שני  

 :זה מסוג החלטות בתהליך

השקעה תיק מודל (Portfolio Model) 

(פונדמנטלי ניתוח) ערך בסיס על תכנון 
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  BCG-מטריצת ה –הקצאת משאבים  1.2

 

אחד ממודל התיק הידוע ביותר  •

קבוצת  "י "פותח ע, והשכיח ביותר

 ".יועצי בוסטון

המטריצה מנתחת את ההשפעה  •

השונות על  ' ביחשל ההשקעה 

הרווחיות והתזרים העתידיים של 

 .העסק/החברה

קו מוצר מוצב בתוך  ,עסקית' יחכל •

 .המטריצה

הציר האנכי מציין את שיעור  •

והציר האופקי , הצמיחה של הענף

 .מראה את נתח השוק היחסי

12 

 כוכבים

 כלבים

 פרה חולבת

 סימני שאלה

 נתח שוק יחסי
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   BCG-מטריצת ה –הקצאת משאבים  1.2

 

עסק חייב /ההנחה היא שחברה•
להניב תזרים מזומנים מעסקים 

שיש להם עמדה תחרותית איתנה  
עם התזרים הזה . בשווקים בוגרים

היא תוכל לממן עסקים בשווקים 
המייצגים הזדמנות עתידית  

 .אטרקטיבית

על הציר שיעור צמיחת השוק •
האנכי הוא מדד לבגרות הענף  

 .ולמידת האטרקטיביות שלו

מבטא את חוזקה  נתח שוק יחסי •
העסק בתוך  /התחרותי של החברה

מחושב . הענף שבה היא פועלת
ביחס לנתח השוק המוחלט של  

 .המתחרה המוביל בענף

מייצג את מחזור המכירות  " הבלון"•
 .שוק/קו מוצרים/של כל יחידה
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 כוכבים

 כלבים

 פרה חולבת

 סימני שאלה

 נתח שוק יחסי
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   BCG-מטריצת ה –הקצאת משאבים  1.2

 

עסקים בענפים בעלי  –סימני שאלה •
מצריכים כמויות , שיעור צמיחה גבוה

לא רק עבור  , מזומנים גדולות
התרחבות אלא גם בגלל שיעור  

הצמיחה המואץ ופעילויות השיווק 
 (.כדי לבנות נתח שוק)

המוביל בענף בעל שיעור   –כוכבים •
חיוני  . זוללי מזומנים. צמיחה גבוה

כוכבים . להצלחת החברה בעתיד
 .מתבגרים והופכים לפרה חולבת

נתח שוק גדול   –פרות חולבות •
. בענף בעל קצב צמיחה איטי, יחסית

מניבים את עיקר המזומנים 
יתרון , לא דורשים השקעה. והרווחים

 .  רווח גבוה% לגודל ו

נתח שוק קטן וצמיחה  –כלבים •
או  . הפסדים/רווחים נמוכים. איטית

 .עד לחיסול" איסוף"למכור או לבצע 
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 כוכבים

 כלבים

 פרה חולבת

 סימני שאלה

נתח שוק יחסי  

 למתחרה
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  BCG-מודל חלופי למטריצת ה –הקצאת משאבים  1.2

 

 :העמדה התחרותית של העסק

 עצמת הנכסים והיכולות•

 עצמת המותג•

 נתח השוק•

 נאמנות לקוח•

 מבנה עלויות•

 יכולת הפצה•

 גישה למקורות מימון•

 :השוקאטרקטיביות 

 גודל השוק והצמיחה•

 רווחיות השוק•

 מגמת המחירים בשוק•

 והיריבותעצמת התחרות •

 סיכון מול תשואה•

 היכולת ליצור בידול•

 יכולת לפלח את השוק•
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 /השקעה סלקטיבית

 שמירה על עמדה

 /השקעה סלקטיבית

 שמירה על עמדה

 /השקעה סלקטיבית

 שמירה על עמדה

 צמיחה/השקעה צמיחה/השקעה

 יציאה/ איסוף רווחים  צמיחה/השקעה

 יציאה/ איסוף רווחים  יציאה/ איסוף רווחים 



 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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 ניתוח ההזדמנויות בשוק. 2

 אסטרטגיות של בכישלון או בהצלחה מרכזי גורם•

 את המרכיבים האלמנטים בין הלימה היא

 .העסק את הסובבת והמציאות האסטרטגיה

 שיווקית אסטרטגיה תכנית בפיתוח ראשון צעד•

  שגורמים והאיומים ההזדמנויות אחר לעקוב הוא

 (SWOT) .אותם ולנתח ,מציגים לעסק מחוץ

17 
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 ניתוח סביבת המקרו של השיווק 2.1

 

 העסק

סביבה  
 פיזית

דמוגרפי  
 כלכלי

 טכנולוגי
פוליטי  
 תחיקתי

-חברתי
 תרבותי

 גידול באוכלוסיה•

 תוחלת חיים•

 עליה ברמת החיים•

 שינוי במבנה המשפחה•

שינוי בטכנולוגיות קיימות  •

והופעת טכנולוגיות  

 הגנה על הסביבה• (סמארטפון)חדשות 

 (סיגריות, אלכוהול)מיסוי •

 (ביגוד)מכסים •

 הגנה על הצרכן•

 חוקי עבודה•

 הגבלים עסקיים•

 מחאה חברתית•

דרישה לסביבה  •

נקייה והענשת  

 מזהמים

אוויר  )זיהום הסביבה •

 (ומים

טכנולוגיה ומוצרים  •

 ידידותיים לסביבה

 מיחזור•

 / Economic / social / Tech.)          PERT (Political בפרקטיקה נקרא ניתוח
 



 ניתוח מתחרים ותחרות 2.2

 

מנהלי אצל לקדימות זוכה המתחרים סביבת ניתוח  

 .שיווק

הגדלת ,מואטת וצמיחתן מתבגרים השוק/שהענף ככל 

  לכן) .המתחרים ח"ע נעשית העסק של המכירות

 .(הענף נמצא בו השלב זיהוי של החשיבות

שנועדו לאסטרטגיות ומחשבה זמן להקדיש הצורך 

 .מתחרים אצל תורפה 'נק לנצל

עיקריים תחומים 2-ל להתייחס חייב תחרות ניתוח כל: 

הענף מבנה 

המתחרים של הערכה 
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 השלבים בהערכת המתחרים -ניתוח מתחרים ותחרות 2.2

 

  הפוטנציאלים והמתחרים בהווה העיקריים המתחרים זיהוי1.

 .(בנפרד מתחרה כל) בעתיד

 .המתחרה יעדי זיהוי2.

 .כה עד הצלחתו3.

 .והתורפה החוזק נקודות4.

 .בעתיד התנהגות5.
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 השלבים בהערכת המתחרים -ניתוח מתחרים ותחרות 2.2

 

 :הבאות לשאלות התשובות את למצוא לנסות עלינו בעקרון

 ?בשוק מהמעמד ,מהרווחיות מרוצה הוא האם•

 ?אסטרטגיה באותה ידבוק האם•

 ?בשוק לחץ במצבי יעשה הוא מה•

 .טכנולוגיה מנהיג ?מחירים מנהיג ?שוק מנהיג עצמו את רואה הוא האם•

 על לשמור כדי לשלם מוכל יהיה מה ?כזה באמת האם ?איכות מנהיג

 ?המעמד

 (עובדים ,ספקים ,לקוחות) ?המתחרה של התמריצים מערכות•

 ?יכול לא ולאילו להגיב יכול המתחרה שלי צעדים לאילו•
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 השלבים בהערכת המתחרים -ניתוח מתחרים ותחרות 2.2

 

 ?וישפיעו השפיעו איך ?אחרונות הצלחות•

 ?כובלות התחייבויות•

 ?ורגולציה תקנות מכוח מגבלות•
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 מבנה הענף וההתפתחות התחרותית -ניתוח מתחרים ותחרות 2.2
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  עצמת ועל תחרותית התנהגות על משפיע הענף מבנה•

  שווקים או זהה שוק המשרתים העסקים בין התחרות

 .זהים

  כוחות ,תחרותיים כוחות 5 בין גומלין יחסי מתקיימים בשוק•
 ארוך לטווח הענף של המשיכה כוח את קובעים ,יחד אלה

 .ותשואה רווחיות ,היינו –

 

 

 

 

 

 

 

עצמת  
התחרות  
 בתוך הענף

כוח  
מיקוח  
 קונים

איום  
מכניסת  
 מתחרים

איום  
ממוצרים  
 חליפיים

כוח  
מיקוח  
 ספקים

 פורטרהכוחות של  5מודל 



 מבנה הענף וההתפתחות התחרותית -ניתוח מתחרים ותחרות 2.2
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 איום מכניסת מתחרים

 :חסמי כניסה לשוק

 (מבנה עלויות)יתרון לגודל •

 רמת בידול במוצר•

 עתירות הון•

 עלות החלפת ספק ללקוחות•

 גישה לערוצי הפצה•

 חסמים ממשלתיים ומשפטיים•

 כוח מיקוח ספקים

 ריכוז וכמות הספקים•

 זמינות תחליפים•

 רמת הבידול במוצר של הספק•

 חשיבות הענף לספק•

 עלות החלפת ספק•

 רמת האיום באינטגרציה אנכית•

 

 כוח מיקוח לקוחות

 מספר הקונים מול מוכרים•

 בידול המוצר•

 (סללולארמפעיל )עלות מעבר •

 רווחיות•

 שכיחות ספק יחיד•

איום באינטגרציה אנכית מצד  •

 קונה

 חשיבות המוצר ללקוח•

 היקף הרכש•

 

 

 תחליפייםאיום ממוצרים 

 מחיר יחסי•

 איכות יחסית•

 המעבר/עלות ההחלפה•

 איום מכניסת מתחרים

 ריכוז ומספר המתחרים•

 גודל יחסי של מתחרים•

 שיעור צמיחת השוק•

 עלות משתנה מול קבועה•

 הרחבת קיבולת קוואנטות•

 מעבר לקוחות/עלות החלפה•

 שונות מתחרים•

 חסמי יציאה•

 השלכות אסטרטגיות•
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ביצוע החלטה  
 משמעותית

סיכונים חברתיים 
 –ופסיכולוגיים 

תגובה שלילית  
 מהסביבה

תהליך מורכב  
של קבלת  

החלטות לצמצום  
 הסיכון

 חיפוש אחר מידע•

 בדיקה של מותגים חלופיים •

ביצוע  

 רכישה

החלטות קנייה עם רמת  

 מעורבות גבוהה

ביצוע החלטה  
 שגרתית/רגילה

שיקוף דימוי  
צורך , עצמי

 חברתי ואגו
 נאמנות למותג

 נופש, ריהוט, בית, מכונית

ביצוע  

 רכישה

 בושם, דגני בוקר, נעלי ספורט

תכיפות השימוש מאפשר  •

 בחינה של התאמת המוצר

 לא מצריך מחשבה •



 ניתוח לקוחות והתנהגות קנייה 2.3

 שלבים בתהליך קבלת החלטות מורכב עם מעורבות גבוהה

26 

 זיהוי הבעיה

 חיפוש אחר מידע

קניות שגרתיות או  

נאמנות  )הרגל 

 (למותג

 הערכת חלופות

 קנייה

הערכה שלאחר  

 הקנייה

 :מקורות המידע

 התנסות בעבר•

 -כשאין התנסות •

,  חברים, משפחה

,  אינטרנט, פרסומות

 '  וכד, ספרות

 :השפעה על היקף החיפוש

 נדירות השימוש•

 שינויים תכופים במוצר•

 היקף קנייה גדול•

 מחיר גבוה•

 (הפסקה)תועלת < מאמץ 

 תכונות קטגוריה

 עלויות•

 ביצועים•

 חברתי•

 זמינות•

 .מכירה ,אין-טרייד, תוספות, תיקונים, הפעלה עלויות, מחיר•

 .עיצוב, בטיחות, יעילות, אמינות, איכות, עמידות•

 .סגנון ואופנה, פופולריות, דימוי, מוניטין•

 .אספקה, שירות, אשראי, מלאי•

 ?החלטה היכן לבצע את הקנייה

 נאמנות, נוחות, חוויה•

 הערכה שלאחר קנייה

 רציונליזציהאו דיסוננס קוגניטיבי  תהליך של <<עמידה בציפיות •

 חרטה וביטול העסקה  << ספקות לגבי נכונות הבחירה

 המשך חיפוש מידע כדי להשתכנע << הצדקה של הבחירה 

 הזמנות לכנסים ואירועים   , מעקב טלפוני: חיזוק החלטות הצרכן
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27 

החלטות קנייה עם רמת מעורבות  

 (רוב הקניות שלנו)נמוכה 

קליטת מידע מקרי  
 באופן פאסיבי

אין  , מעט סיכון
 הבדל בין המותגים

ביצוע קנייה מתוך 
 התמדה

 הערכת המותג

 מגבות נייר, ירקות קפואים: 'דוג•

 לא לבלבל עם נאמנות מותג•

,  קל לפיתוי באמצעות קופונים והנחות•

 תצוגה בחנות

קליטת מידע מקרי  
 באופן פאסיבי

קבלת החלטות  
 מוגבלת

ביצוע קנייה  
 גיוון/אימפולסיבית

 הערכת המותג

 חטיפים, דגני בוקר: 'דוג•

 לא לבלבל עם נאמנות מותג•

,  קל לפיתוי באמצעות קופונים והנחות•

 תצוגה בחנות
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 התנהגות צרכן עם מעורבות נמוכה

 קולטים מידע באופן מקרי•

 אוספים מידע על הדרך•

 קהל פאסיבי לפרסום•

כ מעריכים את  "קודם קונים אח•

 המותג

שואפים להגיע לרמה קבילה של  •

 (המפתח הוא היכרות)סיפוק 

אין השפעה למאפייני אישיות וסגנון •

 אינו קשור לזהות העצמית, חיים

 אין השפעה של קבוצות התייחסות•

 

 

 

 

 התנהגות צרכן עם מעורבות גבוהה

 הצרכנים מעבדים מידע•

 הצרכנים מחפשים מידע•

 קהל פעיל לפרסום•

 מעריכים את המותג לפני הקניה•

שואפים להגיע לסיפוק מקסימאלי •

 (מבצעים השוואה)

השפעה של מאפייני אישיות  •

 וסגנון חיים

קבוצות התייחסות משפיעות על  •

 התנהגות הצרכן 
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 משמעויות שיווקיות עם רמת מעורבות נמוכה



 ניתוח לקוחות והתנהגות קנייה 2.3
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 אסטרטגיה שיווקית עם רמת מעורבות נמוכה

 מעורבות נמוכה מעורבות גבוהה

 מ"וקדפרסום 
 

 תקשורת כתובה•

  וממותגתאריזה מיוחדת •

 שיוצרת בידול

מ להקל על תהליך "מינימום מידע ע•

ההיכרות והאסוציאציה עם המותג 

 "(פרסומת לפסק זמן)"

מאפשרת   -ערוץ עיקרי הוא הטלביזיה•

 למידה פאסיבית

להביא  – 1+1, תלושי הנחה, מבצעי הנחות המחרה

את הצרכן לנסות את המותג ולהתמיד  

 .כ"איתו אח

הלקוח יהיה מוכן להזמין   הפצה

 .ולחכות למוצר שיגיע

הצרכן לא מבזבז  –דגש על זמינות המותג •

 מה שיש ייקח, זמן יקר על חיפושים
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 אסטרטגיה שיווקית עם רמת מעורבות נמוכה

 מעורבות נמוכה מעורבות גבוהה

הגברת  

 המעורבות
 

לקשר את המוצר עם נושא •

 ," מעורבות גבוהה"בעל 

פרסומת  )בריאות או דימוי עצמי 

,  "פפסי", "מזולה"למרגרינה 

 ("קולה-קוקה"

 

שינוי עמדות  

 כלפי המוצר

 "(שעה ביום מיץ תפוזים לכל)"שינוי עמדות כלפי משפחת המוצר 1.

תכולת סובין  )"שינוי החשיבות שצרכנים מייחסים לתכונה אחת במוצר 2.

 "(.או הורדת כולסטרול, גבוהה למניעת סרטן מעי גס

 .שיפור הדרוג של מותג מסוים בדרוג התכונות3.

 (פרסום השוואתי: 'לדוג)הנמכת הדרוג של מותגים מתחרים 4.

 בפרזנטורשימוש 5.

 ניסוי המותג ושביעות רצון ממנו6.
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השוק כל צרכי את לספק או/ו להתמקד ניתן לא כאשר  
 .שוק פילוח לבצע יש

משנה לקבוצות שוק מחלקים שבו תהליך שוק פילוח 
 דומה המגיבים ,דומים מאפיינים עם צרכנים של

  .אסטרטגיות שיווק לתכניות

קביעת נקרא מסוים שוק בפלח להתמקד ההחלטה 
 .מטרה שוק

ותכנית המוצר תכונות בעיצוב עוסק ,מוצר מיצוב 
 .המטרה בשוק תחרותי יתרון שייצרו השיווק

שבחרנו המטרה מפלחי אחד לכל נפרדת שיווק תוכנית  
 .בהם לפעול
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שוק פילוח מאחורי העומד ההיגיון 

למחיר ברגישות ,בתועלות ,הומוגניים אינם שווקים  
  בגודל ,המוצר בהעדפות ,לשיווק בתגובה ,מ"ולקד

 .התחרות ובמבנה וצמיחתו השוק

כאשר) מצרפי שוק באסטרטגיית לבחור אפשר 
 .פילוח או (סטנדרטיים ,דומים המוצרים

שוק פילוח יתרונות 

חדשים מוצרים לפיתוח הזדמנויות זיהוי. 

השוק בפלח לבד עצמי את למצוא. 

תחרותיים יתרונות השגת מאפשר. 
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שוק פלחי זיהוי תהליך 

  'לקב השוק את לחלק היא הפילוח תהליך של מטרתו•

  שהן השירות או המוצר של פוטנציאלים קונים של

 .דרישותיהן מבחינת יחסית הומוגניות

 .מינימאלית להיות צריכה השונות•

  ניתן שיהיה כדי הקבוצות את לתאר צריך התהליך•

 .אליהם המשתייכים אלו את לזהות

צרכניים שווקים של לפילוח מאפיינים 
 קטגוריות 4-ל מחולקים•
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 :צרכניים שווקים של לפילוח  המשמשים המאפיינים

פיזיים 

  ,מקצוע ,הכנסה ,משפחה חיי מחזור ,מין ,גיל – דמוגרפיים•

 אתני מוצא ,גיאוגרפיה ,השכלה

כלליים התנהגותיים 

 חדשנות ,חברתי מעמד ,חיים סגנון•

במוצר קשורים התנהגותיים 

 הקנייה על משפיעים ,נאמנות ,במוצר שימוש•

הלקוח צרכי 

 שימוש למצבי בירה שתיית בין הקשר•
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 :העמדה התחרותית של העסק

 :עמדה בשוק1.
 נתח שוק יחסי–

 בידול נתפס–

 רוחבו של קו מוצר–

 דימוי החברה–

 :'משתנים כלכליים וטכנולוג2.
 מבנה עלויות–

 ניצול קיבולת–

 עמדה טכנולוגית–

 פטנטים–

 :יכולות3.
 שיווק, יצור, מימון, ניהול–

 אנשי מכירות, הפצה' מע–

 בשיווק ובתפעול סינרגיות–
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 עמדה תחרותית

 מקינזי/ נרל אלקטריק 'מטריצת ג

ך
מו

נ
 

ני
נו

בי
 

 9.0 6.0 נמוך בינוני גבוה

3
.0

 
6

.0
 

9
.0

 

 /השקעה סלקטיבית

 שמירה על עמדה

 /השקעה סלקטיבית

 שמירה על עמדה

 /השקעה סלקטיבית

 שמירה על עמדה

 צמיחה/השקעה צמיחה/השקעה

 יציאה/ איסוף רווחים  צמיחה/השקעה

 יציאה/ איסוף רווחים  יציאה/ איסוף רווחים 
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 :השוקאטרקטיביות 

 :לקוח/שוק1.
 גודל שוק בכסף–

 פוטנציאל צמיחה–

 שלב במחזור החיים–

 אפשרות לבידול–

 נאמנות צרכן–

 גמישות המחיר–

 מיקוח של לקוחות כח–

 :משתנים כלכליים2.
 גודל ההשקעה–

 קיבולת הענף–

 מחסומי כניסה ויציאה–

 :תחרות3.
 מבנה הענף–

 מתחרים–

 תחליפים–

 בידול נתפס–

 :סביבה4.
 ניתוח סביבה–
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 עמדה תחרותית

 מקינזי/ נרל אלקטריק 'מטריצת ג

ך
מו

נ
 

ני
נו

בי
 

 9.0 6.0 נמוך בינוני גבוה

3
.0

 
6

.0
 

9
.0

 

 /השקעה סלקטיבית

 שמירה על עמדה

 /השקעה סלקטיבית

 שמירה על עמדה

 /השקעה סלקטיבית

 שמירה על עמדה

 צמיחה/השקעה צמיחה/השקעה

 חסרון תחרותי צמיחה/השקעה

 חסרון תחרותי חסרון תחרותי
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 המטרה שוק קביעת
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 אטרקטיביות

 כ"סה ציון משקל קבוצת משתנים

 400 8 50 שוק

 180 9 20 טכנולוגיה/כלכלה

 180 9 20 תחרות

 100 10 10 סביבה

 860 36 100 כ"סה

 86=  860/1000  ציון

 יתרונות החברה ועמדה תחרותית

 270 9 30 עמדה בשוק

 160 8 20 כלכלה

 450 9 50 יכולות

 880 26 100 כ"סה

 88=   880/1000ציון 
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 עמדה תחרותית

 מקינזי/ נרל אלקטריק 'מטריצת ג

ך
מו

נ
 

ני
נו

בי
 

 100 67 נמוך בינוני גבוה

3
3

 
6
7

 
1

0
0

 

 :השקעה סלקטיבית

 חוזק' התמקדות בנק•

נסיגה עם סיום  •

 הצמיחה

ניהול לשם השגת  

 רווחים

הגנה והתמקדות  

 :מחדש

 החוזק' נקהגנה על •

 הגדלת הרווח•

מטרה רצויה 

 פוטנציאלית

מטרה רצויה 

 פוטנציאלית

מטרה רצויה 

 פוטנציאלית

 חסרון תחרותי

 חסרון תחרותי חסרון תחרותי
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 המטרה בשוק שהלקוח כך שלו המוצר את למצב עסק יכול איך•

  וליצור ,מחפש שהלקוח התועלת את המספק כמוצר אותו יתפוס

 .בשוק תחרותי יתרון בכך

  כשהוא הלקוח של בראשו שלנו המותג את להשאיר המיצוב מטרת•

  3-4 להחזיק יכול ,במסרים מופצץ לקוח) קנייה החלטת מבצע

 (שוק/קטגוריה פר בראש מותגים

 מה פ"ע תיקבע שלנו המותג תפיסת ,מצידנו מיצוב תהליך ללא•

 .שלנו המותג על יגידו שהמתחרים

 :המיצוב להצלחת פרמטרים•

 בידול יצירת–

 הקנייה בהחלטת רצויות תועלות או לתכונות מענה–

 אפקטיבית מסר העברת–
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 :מיצוב קטגוריות

 אובייקטיבית הערכה ,טכניים נתונים על מתבסס – פיזי מיצוב•

 סובייקטיבית הערכה – תפיסתי מיצוב•
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 ניתוח תפיסתי מיצוב פיזי

 אוריינטציה טכנית•

 מאפיינים פיזיים•

 מדידה אובייקטיבית•

 נתונים זמינים•

 תכונות פיזיות של המותג•

 מספר גדול של מימדים•

  מייצג את השפעתם של מפרטי•

 המוצר והמחיר

 פ"השלכות על המו•

 

 אוריינטציה ללקוח•

 תכונות תפיסתיות•

 מדידה תפיסתית•

 מצריך מחקר שוק•

 עמדות נתפסות•

מייצג את השפעת מפרט  •

 מחיר ופרסום, המוצר
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 :הבאות 'הנק את ולבחון לחזור צריך המיצוב תהליך אורך לכל

 

 פעם בכל יחידי עיקרי מסר מעביר התהליך האם - ייחודיות•

 למסר יתחבר היעד קהל האם - משמעות•

 המתחרה למול אותך מעצים המסר האם – בידול•

 היעד קהל אצל משמעות בעל הוא המסר האם - חשיבות•

 בעתיד המטרה בקהל להדהד יוכל המסר האם – תהודה•

 המטרה קהל אצל באמינות יתקבל המסר אם – אמין•

 המסר מאחורי לעמוד יכול אתה האם –ומהימנות אחריות•
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 בחירת סדרה רלבנטית של מוצרים מתחרים

 בחירת התכונות הקובעות  

איסוף מידע ממדגם לקוחות קיימים ופוטנציאלים על  
 תפיסותיהם לגבי כל מוצר לפי התכונות הקובעות

ניתוח עצמתה של העמדה הנוכחית של המוצר בעיני  
 הלקוחות

 (מיצובו)קביעת מיקומו הנוכחי של המוצר 

 קביעת צירוף התכונות המועדף על הלקוחות

בחינת העדפות פלח השוק למול העמדות של  
 מוצרים מתחרים

 בחירת אסטרטגיית מיצוב

 תהליך המיצוב

 נעשה ברמה של קטגוריית מוצר או מותג 

,  איכות: 'דוג)תועלות  , מתבסס על מאפיין של המוצר

 (מחיר

 

לכן  , מותג לא מוכר לא תופס מקום במוחו של צרכן

 (תחרות על השליטה במוח. )צריך לבנות מודעות

 

 

 

 

 

 

שימוש במפה תפיסתית לברור עצמת העמדה שתופס  

 המותג ביחס לתכונות הקובעות

שימוש במפה תפיסתית   -" דמיין את המותג האידיאלי"

 לכלול את העדפות הלקוח בניתוח המיצוב

זיהוי פלחי שוק בו זמנית עם העמדות הנתפסות של  

 :ניתן ללמוד הרבה על. מותגים שונים

 .היתרונות התחרותיים של המותגים בפלחים השונים.1

 עצמתה של התחרות בפלח השוק. 2

 ההזדמנות להשגת עמדה נבדלת בפלח המטרה
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 1פלח 

 2פלח 
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 שוק מיצוב אסטרטגיות

  למכירות יביא לא) .יחיד שוק לפלח מותאמים שיווק ותכנית מוצר בפיתוח עוסק – יחיד בפלח מיצוב1.

 (אחרים מפלחים רבות

  הפלחים כאשר מתאים ,לגודל יתרון משיג .שוק פלחי 'למס מכוון מוצר מיצוב – פלחים בריבוי מיצוב2.

 .קטנים

 מותג של לזו הדומה בעמדה מתמקד חדש מותג ,בראש ראש אסטרטגיית -(me too) חיקוי מיצוב3.

 משאבים ,יעיל מכירה כוח ,הפצה רשת – ממיתוג חוץ נוסף יתרון החקיין למותג יש אם טוב) .קיים

 (ומבצעים מ"לקד

 אם – יתרון .והצורך השוק להתפתחות בציפייה חדש מוצר מיתוג – (עתיד פני צופה) עתידי מיצוב4.

 .לאיבוד הולכת השקעה ,מגיעה לא התפתחות – חיסרון .וראשוניות שוק עמדת משיג מצליח

 .השוק עם ומשתנה מתפתח – מסתגל מיצוב5.

  באותו כביסה מותגי 7 גמבר אנד לפרוקטור .שוק פלח באותו מותגים 'מס הצגת – הגנתי מיצוב6.

 .שוק פלח
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