
 

 ניהול השיווק   

 שעות  40

  .כבר שנים רבות הפך השיווק למילה המזוהה יותר מכל עם הצלחה או כישלון ארגונים

שיווק נכון יכול להביא ארגונים להצלחה כל עוד ניהולו של השיווק מבוצע בצורה אפקטיבית אחריתו 

 ולאורך זמן.

 שיווק, בשונה ממכירות אינו תהליך מהיר וחד פעמי אלא תהליך מתמשך שיש לנהל אותו ולעדכנו.

המטרה המרכזית של הקורס היא לחשוף את הלומדים לעולם המרתק של השיווק 'ולהדביק' אותם 

 בחיידק השיווקי.

רקטי בעולם השיווק הקורס בנוי בשלבים המאפשרים צבירת ידע לקבלת כלים לשימוש מעשי ופ

 התחרותי.

 תוצרי הלימוד המרכזיים : 

 הבנת הסביבה התחרותית

 איך עובדת אסטרטגיה שיווקית

 קביעת הטקטיקה השיווקית המתאימה 

 בניית קמפיין שיווק ופרסום 

בין המפגשים ובמהלכם  יקבלו המשתתפים משימות התנסות קלות ליישום והטמעה של הנלמד בקורס 

 בחיי העבודה והפרט. 

 כלל מפגשי הלמידה יועברו באופן דינמי וחווייתי תוך קיום תרגילים והפעלות. 

 



 

 

 למה לי שיווק עכשיו ?  - 1פגש מספר מ

 

  הלמידהפתיחה והצגת הקורס ונושאי 
  הגדרות מושגי היסוד לעולם השיווק 

  ? צורך מול רצון מי מנצח 

  זיהוי שווקים וענפים 

   הגדרות וסוגי תחרות בעולם השיווק 

 .ניתוח אירוע ויישום 
 

 

 ניתוח סביבת התחרות - 2מפגש מספר 

  

  הבנת התחרות בהיבטי סביבת המאקרו 
  הבנת סביבת  התחרות ניתוח מיקרו סביבה 
 צמות וחולשות איומים והזדמנות זיהוי עוS.W.O.T 
 מה עושים עם המידע שהתקבל על המתחרים 

 ניתוח אירוע ויישום 
 

 פילוח שוק אסטרטגיה שיווקית  - 3מפגש מס' 

 

 ? למה בכלל צריך בידול 
 ? מה זה המיצוב הזה ואיך הוא משרת אותי 
  מותגים ותחרות 
  מטריצת משמעותיות המותג ואיך משתמשים בזה 
  ניתוח אירוע ויישום 

 

 התנהגות הצרכנים - 4מפגש מספר 

 

  פסיכולוגיה ושיווק מתערבבים יחד 
 מה אנחנו צריכים לדעת על הצרכנים 
  מחזור חיי המשפחה ואיך משווקים צריכים להתנהל מול זה 
 מי יאמץ ראשון את המוצרים שלנו וכיצד זה משפיע על הפרסום שלנו 
  סימולציית תפקידים 

 

 תמהיל השיווק ויישומו - 5ר מפגש מספ

 

 התמהיל של המשווק מול התמהיל של הלקוח וכולם מול השירות 
  מוצרים וסוגי מוצרים ואיך מנהלים הכל גם בעולם הדיגיטלי 
 איך מנהלים תמהיל שיווק ההבדל בין התיאוריה לפרקטיקה 
  למה לכל מוצר יש מחזור חיים שונה 
  איך מנהלים תיק מוצרים כיחידת רווח 
  מטלה ויישום בכיתה 

 

 

 



 

 איך קובעים מחירים  - 6מפגש מספר 

 

  מחיר מול המחרה 
  הפסיכולוגיה של קביעת המחיר 
  טקטיקות של  המחרה ומה משיגים מכל אחת מהן 
 איך מתי נותנים הנחות ולא מפסידים כסף לטווח ארוך 
  ניתוח אירוע 

 

 

 פרסום וחסי ציבור  - 7מפגש מספר 

 

 פרסום וסוגי פרסום 
  חשיבות ענף יחסי הציבור לקמפיין פרסום 
  חשיבות הבנת מודל התקשורת 
  ערוצי הפרסום וחלוקתם 
  מסר וסוגי מסרים אפקטיביים 
 איך בוחנים אפקטיביות של קמפיין פרסום 
  ניתוח פרסומות במגוון ערוצים-מטלת יישום 

 

 

 איך בונים קמפיין שיווק - 8מפגש מספר 

 

  איסוף נתונים לקמפיין 
 ים בתכנון קמפיין שלב 
  בונים קמפיין ממוקד לפלח "גיל הזהב"-מטלת סיכום 
  שיווק יעיל איך עושים את זה נכון 
  סיכום וחלוקת תעודות 

 

 

 


