
 (יוצאים לשטח)מכירות :  VIפרק  –התכנות שיווקית 

END GAME     הצלחת המכירה =  

 לפקטר חייבת ,Omni-channel  - ו חוויה כלכלת בעידן השיווקית ההתכנות אנליזת
   .המכירה ולאחר בעת ,אל ,בדרך הלקוח עם המפגש נקודות כל את

 הרלוונטי פיתוח ,דרכו בראשית יזם ,לקוחות מאגר שלו ליצרן רלוונטית זו התנהלות
  .כאחד B2B ו B2Cל
 

   ?להבין חשוב מה
 

  Harvard Business *המגזין פי ועל  ,ויקר ארוך תהליך של תוצאה הן מכירות
review  לגייס הצליח אם ...יזם אצל ,החברה מרווחי מבוצעת קיים בעסק זו הוצאה  
   .מחסכונותיו יצאו אלו  ,לא ובאם ,המשקיע מכספי – משקיע

  ללקוח פניות 12-16 בין לפחות האמור ,הרווארד 'אונ י"ע ופורסם שבוצע מחקר פ"ע
 .אחת מכירה לבצע כדי
 .הרווחים משורת 1760$ כ  הפסיד העסק ,צלחה לא והמכירה במידה אך

   B2Bהייטק :  CASE STUDY –המפגש נקודות חשיבות 

*Source : HBR : Researchers Lynette Ryals and Iain Davies  

  ,ישראלים ביצואנים האמור כאשר ,ב"בארה אמריקאים ליצרנים נכונים אלו נתונים
  .('וכד סין ,ב"ארה ,אירופה) ,יעד שוק תלוי והוא ,יותר הרבה גבוהה זה סכום

 
  ,מעמיקה ואנליזה עסקי במודיעין הנחיצות ברורה גם כך ,הסיכון רמת לכשמובהרת

 והשיח המפגש נקודת לכל הרלוונטיים המשתנים של  ',וכד הבנה ,איתור של
 .טווח ארוך קשר להיות צריכה המוצא נקודת שכן -  בהן המתקיים

 .תחום  לכל כמעט אפליקטיביים שניהם – CLEANTECH ה ומתחום ההייטק מתחום case study סוגי 2 להלן יובאו ,הרווח ולשורת למכירות התהליך הוליסטיות חשיבות את להמחיש מנת על

  .מעוניינים יהיו הצרכנים בו ,חליפי פיתוח ליזם הוצע -  בפתרון ונחיצות  ,הצרכנים בהתנהגות שינויים ,הבעיה היקף  בגין זאת עם
   .מהמכירות 90% מ למעלה מתקיימות בהן ,ב"בארה חנויות סקר ובוצע - מניב כסגמנט – הסופי הצרכן עם המפגש לנקודות דגש ניתן

 

 :חשובות תוצאות 2 הניב זה סקר
   .הצרכן של שימוש ואתגרי ירודות מכירות בשל האלקטרוני בסחר נפוץ הכי הפתרון את בחנויות להציג חדלו הקמעונאים1)
 סקר בגין ובנוסף - ליזם שהוצע החליפי הפיתוח נחיצות את איששו בצמיחה קטגוריות של מכירות לנתוני הרלוונטיות ועתידיות קיימות מגמות2)

   .חוויה כלכלת מודל בסיס על אלו כל – דולרים מיליארדי בעשרות כבר נאמדים שהיקפיה ,בצמיחה נוספת מגמה לפגוש שודרג הפיתוח החנויות
 

 נוספים עבור אלא הביתי המשתמש סגמנט עבור רק לא – לפיתוח הנדרש ROADMAP ה את פ"המו צוות עבור להרכיב היה ניתן  הסקר הכנת לאחר
 .נוספים שוק לנתחי המכירות פוטנציאל את שהגדילו

  חיוני כתנאי ,המפגש נקודות כל את הבוחנת והוליסטית מעמיקה מתודית שיווקית התכנות נחיצות התבהרה המקרים ובשני ,B2C ל הרלוונטי -  וקלינטק  ,B2B ל הרלוונטי – הייטק  ,שונים תחומים 2 מ דוגמאות תוארו להלן
   .המכירות להצלחת

 :אלו בסיס על שרות / טכנולוגיה / מוצר ותכנון המפגש נקודות כל בחינת
זמן לאורך המוצר חיי וארך הרלוונטיות את מעצים 
ההשקעות את ממקד 
סיכונים מצמצם   
לשוק מוצלחת השקה וסיכויי הרווחיות סיכויי משקיעים גיוס סיכויי את מגדיל.       

 .חודשיים מנוי דמי על התבסס המיזם של הרווח מודל  ,(אלקטרוני וסחר חנויות) לקמעונאים יועדו שמכירותיו פיתוח עם פנתה טכנולוגית חממה
 ניתן – השיווקית מהאנליזה שעלה כפי -  צרכנים התנהגות בגין כי הסתבר ולמשקיעים לקניינים מצגות הכנת וטרם שוק אנליזות ביצוע לאחר 

   .מהפיתוח כסף להרוויח המנוי לרוכשי  ויאפשר ,הצרכן חוויית את שיעצים ייעודי שרות עם הפיתוח שרותי את להעשיר
 

  לראשי זה שרות למנף להפוך הוצע ולכן ,הצרכן חוויית את כולל – בצנרת הגורמים כל עבור בפיתוח השימוש כדאיות את יגדיל ,זה לשרות שדרוג
 נסק שלהם המכירות שפוטנציאל ,והמשקיעים הפיתוח בעל הם הפיננסי המודל ושינוי הפיתוח  ממינוף העיקריים הנהנים .למשני המנוי ואת

  .בעניין דעת לחוות .יותר רב זמן לאורך רלוונטיות למוצר הקנה השינוי ,מכל חשוב אך ,בשנה דולרים מיליוני של בהיקפים

   B2Bהייטק :   CASE STUDY #1 –חשיבות נקודות המפגש 

  הנדסי פיתוח בגין שקלים אלפי של רבות עשרות השקיע זה למועד ועד  ,שלו והמכירה השיווק את לקדם בכדי פיתוח עם ימרקס'לג שפנה יזם
  .השקעות למקד כדי –- הפיתוח לפתור התעתד אותה  ( 'וכד מטרה שוק ,השווקים גדלי) הבעיה היקף של בחינה לבצע הוחלט  ועוד .פטנט רישום

 

  וההיקפים הסגמנטים נבחנו השני בשלב .ב"בארה בעיקר אך ,העולם בכל ,עצום הבעיה היקף כי העלתה השוק נתוני של ראשונה בחינה
   .בשוק עבורם הקיימות החלופות מה ובהתאמה ,הכספיים
 בסיס על - הקיימים פתרונות של בחינה בעת ,ביותר הגדול השוק היקף את שמניב הסגמנט הוא ב"בארה הביתי המשתמש כי הראו האנליזות
  התנהגות בגין ,רווח לייצור ומודל שיווקית התכנות אין לפיתוח כי הראתה שיווקית התכנות  - (אלקטרוני בסחר) זמינים ומוצרים צרכנים התנהגות

   .צרכנים

  B2C קלינטק:   CASE STUDY #2 –חשיבות נקודות המפגש 

 מסקנות

 צור קשר? רוצה לייצא
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