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 איזה כלי שיווקי הוא משתלם יותר?

אותםהואמפעילאשרבחוןאתכליהשיווקהעיקרייםכאשרמנהלשיווקכותבאתתוכניתהשיווקהשנתית,ישלוהזדמנותל
הרי שוטף. לפרטלארקאתהתפוקה,באופן כללבתוכניתהשיווקהשנתיתנהוג שהיאבדרך תחזיתהמכירה, הצפויה:

:כמולשנההקרובהאלא,גםאתהתשומהאשראמורהלהניבאתאותהתפוקה.זוהיתשומההכוללתכלישיווקעיקריים
ותקציבפרסוםשנתי.,שיעורהנחהלסוחר,תקציבהדרכההמוצר,מחירו,כמותשלאנשימכירותאריזת


הרי בהיקפו. המוגבל שיווק תקציב כלל, בדרך עומד השיווק שיווק,לרשותמנהל בגין מהוצאותהיאהוצאה חלק מהווה

הרווחהתפעולישלהחברה.לכן,מנהלהתפעולשלהחברהבההואעובד,והגדלהשלהוצאהזומורידהאתשיעורושל
אתפעולותהשיווקהנשקלותזאת,הואיכוללדרגבחינהלאור.תועלתשלפעולותשיווקעיקריות-השיווקנדרשלבחוןעלות

החלמהפעולההכימשתלמת,ועדאלהפעולההפחותמשתלמת.עלסמךדירוגזה,הואיכוללאמץבשנההקרובה,עלידו
אשרקיבלודירוגגבוהיותר.שיווקולותעאתאותןפ


 מוצרהכוללפגשתי קו זהו חשמלביתיים. מכונותכביסהותנורימנהלשיווקשלעסקהמייבאומפיץמכשירי מוצריםכמו
למכשיריחשמלביתיים.קמעונאיותאותחנויות.הואמפיץאותםבשוקהמקומידרךכמהמאפיה

מכונותכביסה.השיווקעבורקומוצרעיקרישלו,שהואתמהילביקשנוממנולכתובאתעיקרי
יחידותבשנה.ריבואזהוקומוצראשרהואמוכרממנוכ


.כליPקריים.אלוהםכליםהמסומניםדרךהאותהאנגליתניתןלאפיוןדרךארבעהכלישיווקעיהואתמהילהשיווקשלוכיום
שיווקאלוהםכדלקמן:



 החברהמציעהתקופתאחריותשלשנהאחתבלבד. :הראשון(P-)הבתחוםהמוצר


 החברהממוצבתבמקוםאמצעיביןהמתחריםבשוק. :השני(P-בתחוםהמחיר)ה


החברהמפעילהשלושהאנשימכירות. :השלישי(P-בתחוםההפצההפיזית)ה
העמלהבשיעוראחידשלהחברהמשלמתלאנשיהמכירותהאלושל

 מתוךמחזורהמכירה.1%


המופנות(Pushהחברההיא"מקמצת"הןבפעולותמסוג"דחיפה") :הרביעי(P-בתחוםקידוםמכירות)ה
המופנות(Pullכלפיהסוחרהקמעונאיוהןבפעולותמסוג"משיכה")

כלפיקהלהצרכנים,שהםמשתמשיקצהבמכונתהכביסה.
לאמשקיעהכסףבהדרכתםשלסוחריםהמייצגיםאותההחברה

מאתייםאלףשקלוהיאמוציאהרקסכוםשנתיצנועהשווהלכ
כלפיהקהלהרחב.לכן,המותגיםהמיוצגיםהמופנהבפרסוםמטעמה

עלידהאינםהכיידועיםבשוקהישראלי.
.

 
 

 ?אילו שיפורים היה מנהל השיווק שוקל להכניס בתמהיל שיווק זה
בהפצההפיזיתשלו במוצר, בשלושהמתוךארבעתהמרכיביםשלתמהילהשיווק: השיווקהיהמכניסשינוי מנהל ידידנו

השני(הואלאהיהנוגע.P-ובקידוםהמכירותהנעשהעבורו.רקבמחיר)ה
 

הואהיהמוסיףשתישנותאחריות.–בתחום המוצר
חילוףלמכונה(עולהכ לכלש"חשישיםליחידתמוצרולכן,שתישנותאחריותתעלינהכש"חלושיםששנתאחריות)חלקי

סכום₪(,$4=1או)לפישערחליפיןשל₪600,000-יחידתמוצר.עבורריבואמכונותכביסה,זוהיהוצאהשנתיתשלכ
.-$150,000ל השווה
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 מכירהחודשיתשהיאמעל0.5%עמלהבשיעורשל כל על המכירות–בתחום ההפצה הפיזית הואהיהמוסיףלאנשי

לאישמכירות.מכיווןשהואמעסיקשלושהאנשימכירותכאלואזי,הואמעריךכי,זוהיתוספתאשר₪מיליון1-סכוםשלכ
לשנהשלמה.($60,000)לחודשאומאתייםוארבעיםאלףשקל($5,000)עשריםאלףשקלתעלהלוכ


ולבסוף,

–בתחום קידום מכירות להשקיע השיווקהיהמבקשהן מנהל )מיודענו בהדרכת($20,000כשמוניםאלףשקל בשנה,
כלפיהקהלהרחב.המכוון,עבורפרסום(-$200,000)כשמונהמאותאלףשקלסוחריםוהן,להוציאהרבהיותרכסף:עודכ

 
ומה תועלת תצמח לו משיפורים אלו בתמהיל השיווק?

ךכי:מיודענו,מנהלהשיווקמערי
.4%תביאלגידולבמכירהבשיעורשלהוספהשלשתישנותאחריות -
 .2%תביאלגידולבמכירהבשיעורשלהוספתעמלהלשלושתאנשיהמכירות -
 .5%תביאלגידולבמכירהבשיעורשלהדרכתסוחרים -
.5%לגידולבמכירהבשיעורשליביאפרסוםלקהלהרחב -


 ומהיכן ידועים לו ערכים אלו של תועלת?

ובכן,זהוהחלקהקשהביותרלאומדןבתוךהפרקהמוקדשלתמהילהשיווקבפרט,ובתוכניתהשיווקהשנתית,בכלל.כדי
לאמודהשפעהחזויהשלכלישיווקזהאואחרעלהמכירההשנתית,מנהלהשיווקצריךלהיותמיומןמאודבעבודתו.


רותעיקרייםכדילהזיןאומדןכזה:יששלושהמקו


 ניסיוןקודםשלהארגוןבהפעלתושלכלישיווקדומה. .1

לימודמניסיונםשלארגוניםאחריםבהפעלתושלכלידומה.לשםכך,צריךלראייןעובדיםבארגוניםאחרים,ולרכזאת .2

 בביטאונים המתפרסמים מקצועיים מאמרים לקרוא וכן, ניסיונם אודות מידעהמידע מקורות ובעוד בספרים ענפיים,
 כתובים.


 "ניסויכלים",דהיינוהפעלהניסיוניתשלכליהשיווק. .3

כךלדוגמה,ניתןלראותבכמהגדלהמכירהרבעוניתשלמכונותכביסהשלנואצלחנויותלקוחותבאזורירושליםבלבד,
שעלהגידולבמכירההשנתיתכולהאםנקייםשניבעקבותמפגשהדרכהאחדשעשינועבורן.מכאן,ניתןלכאורהלהקי

מפגשיהדרכהדומים,ולארקמפגשהדרכהבודד,ועודבששעריםבארץולארקבאזורירושלים.


בדרךכלל,קשהמאודלבצעאומדןכזהשלהשפעתכליהשיווקבפעםהראשונהבהכותביםאותו.
האומדןעשוילהיותיותרקלבשנהשלאחרמכן.


כעת,לאוראומדניםאלושלהעלותוגםשלהתועלת,ניתןלהציגאתכליהשיווקהעיקרייםבתוךטבלה.

אז,יקלעלינולהשוותביניהםולדרגאותם.הטבלהנראיתכדלקמן:
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ארבעהשיפוריםבתמהילהשיווקשלמכונותכביסה,בשוקהישראלי.:  1טבלה מס' 


 מוצע כיום 

כמה השיפור 
 נה?עולה בש

(K=1000) 
סכום בש"ח 

 …אשר שווה ל

שיעור של 
תוספת 
למכירה 
 שנתית

 דירוג
 = הכי טוב 1
 = הכי גרוע 4

 --- 0 0 לאלגעת מחיראמצע מחיר .0

שינוי .1
במשך

האחריות
שנהאחת

+להוסיףעודשנתיים.
 עלותבגיןחלקיםהיא:

יחידות(10K-כXלמכונה₪60)
3$150K 4%

שינוי .2
שכר

אנשיל
מכירות

עמלהמשולמת
לפיגביה
1%בשיעור

 תוספתעמלהבשיעורשלעוד
עלמכירהחודשיתשהיא½%

לכלאישמכירות.₪1Mמעל
אנשיהמכירות3-התוספתהיאל

22%60K  $

הדרכת .3
סוחרים

אין
להדריךבנושאשיווק,

בכנסיםאזוריים
15%20K  $

פרסום .4
מעט:סכום

 $50K-ווהלכהש
להוציאסכוםגבוהפיחמשכדי

 לבנותמותגידועיותר
4$200K 5%



אותואחרישמלאנואתהטבלהכולה.בטורהשמאליאנורואיםאתהדירוגשלארבעתהשיפורים.כתבנו
.5%-כונותנתעודתוספתמכירהבשיעורשל$20,000-במקוםהראשוןנמצאההדרכתסוחרים:היאעולהרקכ



.2%נותנתתוספתמכירהבשיעורשלו-$60,000במקוםהשנינמצאהתוספתהעמלהלאנשימכירות.היאעולהכ


נותנתמכירהנוספתבשיעורשלו-$150,000במקוםהשלישינמצאתתקופתהאחריותהמורחבת:היאעולהסכוםהשווהל
.4%



ולבסוף,
.5%והיאמבטיחהתוספתמכירהבשיעורשל$200,000פרסום:היאעולהעודבמקוםהרביעיוהאחרוןבאהתוספתה



כעת,יותרקללקבלהחלטהביחסאלהתמהילהרצוישלהשיווק.


מכונתהכביסהלאחייבתלכבסאתתקציבהשיווקללאאבחנה.

 

ווקתוכניתשיווק,מכשיריחשמל,תמהילשיווק,מכוןציגלמן,תקציבשימילות חיפוש:



ישראלציגלמן


חיפה.-מדריךמיטיביהלכתבאגודתחובביהטבע,שלמכוןציגלמןלחקרהשיווקוכןהכותבהואמנכ"ל

 .ישראלהואכלכלן,משפטן,מוסמךלמינהלעסקיםומומחהלחקרשווקים
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