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Quick bio

אב לחמישה

נשוי לאהובתי
עובד כמו משוגע )(

•
כיום: עצמאי
•
לפני כן: מקאן
•BBR :לפני לפני



יודעים מי זה?
(רק תעשו ”כן“ או ”לא“ עם הראש)



שיווק זה לא פרסום

מותג שכולם מכירים  
(מטרת הפרסום)

מותג שכולם רוצים 
(מטרת השיווק)



”שיווק בזמן משבר“ 

(כאן יופיעו הערות, תובנות ושורות תחתונות)

לשיווק בזמן ”רגיל"

מה ההבדל בין:
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אין הבדל

הצרכים מתחדדים

הבדל של לשרוד או למות

כל התשובות נכונות



•
6,673 סטארטאפים פועלים בישראל

•
681 סבבי גיוס שהניבו כ-6 מיליארד דולר

•
היקף גיוס ממוצע: כ-4 מיליון דולר

•
אקזיטים: 97, בסכום כולל של 3.28 מיליארד דולר

המיזמים: 13% בשלב המו“פ, 21% בשלבי פיתוח  •

מתקדמים, והשאר (כשני שליש) כבר השיקו מוצר

כסף לפח: כ-3,800 נסגרו (2012-18), את רובם ניתן היה למנוע•

איפה אנחנו חיים

*נתוני 2018, סטארט-אפ ניישן סנטרל

(כלל האצבע של ה-VCs: 4 נכשלים לגמרי; 4 מחזירים את ההשקעה; 1-2 מייצרים תשואה)



Management

Execution

Planning 

למה הם נכשלים?



Management

Execution

Planning 

היעדר חשיבה אסט’
מחקר שוק

תכנון מוקדם

הכנה גרועה

מחקר שוק

מחקר שוק

מחקר שוק

מחקר שוק

היעדר יכולות

שירות גרוע

מחקר שוק



שיווק = משבר

שיווק עוסק בצרכנים ובבניית מותגים שצרכנים רוצים לצרוך

•
מטרת העל של השיווק: יצירת וניהול הביקוש למותג 

•
יעדי השיווק: יצירת העדפה והנעה לפעולה בקרב צרכנים

מיצוב אסטרטגי: נועד לקבוע את עמדת הארגון/מותג מול  •
המתחרים בזירת התחרות, ובניית הצעת הערך מבוססת  


יתרון תחרותי, ליצירת העדפה צרכנית

מיצוב תדמיתי: נועד לבניית דימוי המותג בקרב צרכנים, •
באמצעות עיצוב תודעת אוכלוסיית המטרה בכלים שיווקיים

* ועוד יותר בזמן משבר *

(צרכים מחודדים, לשרוד או למות)



הכל - וקודם כל - שיווק

•
למאמינים הראשונים

•
לטאלנטים שנרצה למשוך לחברה

•
למשקיעים שנרצה לקחת את הכסף שלהם

לשוק - צרכנים, שותפים, מתווכים, לקוחות, מתחרים..•

לנהל את הביקוש למותג שלך



•
זירת התחרות - הלקוחות

•
ספקטרום המיצובים - המתחרים

•
מיצוב הצעת הערך האסטרטגית

•
הבידול בקטגוריה - מעשית ורגשית

זהות וסיפור המותג, מסר תקשורתי•

DIY מיצוב
תפריט היום

המינימום ההכרחי לבניית אסטרטגיה שיווקית למותג שלך



זירת התחרות
(מה-POV של הצרכן)

הבהרה: בלי סיסמאות ומילים ”באוויר“ - לקוח אמיתי, ניתוח אמיתי (מהניילונים)



Marketing Automation

(רמז: תלוי את מי שואלים)

מיקסום קשרי לקוחות באמצעות ניהול משולב של מהלכי שיווק  •


?.. Costumer Centric אוטומטיים באסטרטגיית

מערכת לבניית וניהול מסעות לקוח, הגשת תכנים והצעות ערך  •


מותאמות לפי תחומי עניין והתנהגות לקוח ..? 

ניהול פעולות שיווקיות במגוון ערוצי שיווק ומכירה (דיוור, סמס,  •


סושיאל, מדיה, POS ועוד), אוטומציה של פעולות רפטטיביות ..?

•
דיוור אוטומטי להגדלת מכירות ובישול לקוחות לקראת רכישה ..?

כל התשובות נכונות ויש עוד המון buzzwords ומונחים שאפשר להוסיף.. ? •

שלב א‘: איפיון והגדרות

למשל:

?MA מה זה

מיתי
קוח א

ל



המתחרים בקטגוריה
שלב ב’: בדיקת היצע התחרות

 Active Trail, AWeber, Campaign Monitor, Constant Contact, Convert Kit, Emma, GetResponse, iContact, Inforu, Infusionsoft,  
Mad Mini, mailchimp, Mailerlite, Sendinblue, Vertical Response, רב מסר, inwise, flashyapp,viplus smoove, hubspot, oracle eloqua, 

IBM Watson Campaign Automation, funnel.io, clevertap, salesforce, marketo (adobe), Creatio (bpmonline), pulseem

https://www.activetrail.co.il/
https://www.aweber.com/email-automation.htm
https://www.campaignmonitor.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=G_Search_EMEA_Branded_EM&utm_term=campaign%20monitor&utm_a=20181001&utm_b=e-302357191344&mkwid=s7LffJX2i-dc%7Cpcrid%7C302357191344%7Cpkw%7Ccampaign%20monitor%7Cpmt%7Ce%7Cslid%7C%7Cpgrid%7C49167216452%7Cptaid%7Ckwd-295815373336&gclid=Cj0KCQiAqY3zBRDQARIsAJeCVxO_cKRQ4ESDEN8cUsyCscyHs1JYdygZO3y0f95TxEnMjsmvDpXh1LUaAgXtEALw_wcB
https://www.zoho.com/campaigns/lp/constant-contact-alternative.html?network=g&device=c&keyword=constant%20contact&campaignid=6517372556&adgroup=78565439456&matchtype=e&placement=&adid=383552107181&gclid=Cj0KCQiAqY3zBRDQARIsAJeCVxNg6YKjC96y8LSUvKlunR-Twxj4WSSF_7ahMeWNztBLebmN7hlp8VUaAhQfEALw_wcB
https://convertkit.com/?lmref=B9tBsQ&lm_meta=1-g-Cj0KCQiAqY3zBRDQARIsAJeCVxPtovbI6eE19q03IwYlGe8L2abndoZKeimEukNRAn79n_Cm_9vAFQ4aAngIEALw_wcB
https://myemma.com/email-marketing-automation
https://www.getresponse.com/?serv=adwords&camp=EMEA_Israel_ENG_Brand&kw=getresponse&type=e&gclid=Cj0KCQiAqY3zBRDQARIsAJeCVxNIFVxtRhG5gDF1OTx12nreBM368XxwgBENOrh0kxS1b5jFlfuroTsaAtMUEALw_wcB
https://www.icontact.com/
https://www.inforu.co.il/
https://https://keap.com/lp/infusionsoft?utm_campaign=search-google-brand-exact-dtm-ca&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=328573289424&utm_term=infusionsoft&gclid=Cj0KCQiAqY3zBRDQARIsAJeCVxM-jjqvqO8Iehmc1zWmbIqfgNG9p3_4ekVNnwTLH8-wl9i1UYHPFWkaApB8EALw_wcB&gclsrc=aw.ds/blog/tag/infusionsoft/
https://madmimi.com/
https://mailchimp.com/?ds_rl=1276838&gclid=Cj0KCQiAqY3zBRDQARIsAJeCVxMAXkM_hUe2l3N3wkb19Ou5MtBeMjRBF-MrUwVfMPWk9EDII4i9tXgaAqZvEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.poptin.co.il/blog/tag/mailerlite/
https://get.sendinblue.com/best-email-marketing-service/?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_content=Competitors&utm_extension=&utm_term=+mad%20+mimi&utm_matchtype=b&utm_campaign=1678022878&utm_network=g&km_adid=340369875524&km_adposition=&km_device=c&utm_adgroupid=66947596762&gclid=Cj0KCQiAqY3zBRDQARIsAJeCVxNSZZkQqk8eLyGV4akgtCuifQh_Q3wRx4DddW6zV-FCLXYd4LL9HV4aAlU5EALw_wcB
https://www.verticalresponse.com/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=VR-GG-VR2-BD-Branded_ROW&utm_term=vertical%20response&utm_content=sRv9O31x4_pcrid_50496446377_pkw_vertical%20response_pmt_e_pdv_c_pap__plocation_1008005&gclid=Cj0KCQiAqY3zBRDQARIsAJeCVxNstj8CCtsQsBSeiupaHZ4aFJLQ6QhgYp-lQZpS7h8RM_o66SBJDtsaAlJ0EALw_wcB
https://www.responder.co.il/?gclid=Cj0KCQiAqY3zBRDQARIsAJeCVxOZhXrbpJoXmlX9K3Bg8iFUZhGY7_ltQBzzHzIf9zAnqbcwm5rHMMEaAgSgEALw_wcB
https://www.inwise.co.il/?pt_source=googleads&pt_medium=cpc&pt_campaign=search_brand&pt_adgroup=inwise_brand&gclid=CjwKCAiAhJTyBRAvEiwAln2qBw2MNyrvIaSAYUvI3liqqSL0SvVpKUUZVjPFeAfBuLyg98F4kQPQbxoC5R8QAvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjG_8y0sM7nAhVMsO0KHVXeBU0YABAAGgJkZw&ohost=www.google.com&cid=CAESQOD25dq7xJt-7l6Wr6TRAa1t0K-ADd750eLs7USoNfhm0ZfIyLH_G8x7eIFOwnrMb5jeAJ_3MCOphFlmNcUd0t0&sig=AOD64_212_nDFE-UozOu5VfVaOEhUqd_RA&q=&ved=2ahUKEwimxMa0sM7nAhWGh1wKHbGCCqEQ0Qx6BAgNEAE&adurl=
https://www.viplus.co.il/
https://www.hubspot.com/
https://login.eloqua.com/?CheckFrame=false
https://www.ibm.com/il-en/marketplace/digital-marketing-and-lead-management
http://funnel.io
https://clevertap.com/ppc/marketing-automation-live-demo/?utm_campaign=1851762460&utm_source=google&utm_medium=ppc&utm_content=346532226717&utm_term=marketing%20automation&adgroupid=72511192769&utm_keyword=1851762460&https://clevertap.com/ppc/marketing-automation-live-demo/&_bt=346532226717&_bk=marketing%20automation&_bm=p&_bn=g&_bg=72511192769&gclid=CjwKCAiAhJTyBRAvEiwAln2qB_YyFdsHS9deE-C7OHese9r4t-jybFP9LBS1bo_7aasLfls4ZMWsahoCyEIQAvD_BwE
https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/overview/
https://www.marketo.com/
http://creatio.proceed.co.il.vp4.me/Creatio
https://www.pulseem.co.il/


חלוקה בסיסית
שלב ג’: לעשות (קצת) סדר בבלגאן

(MA) כולם אומרים שהם הכי טובים במה שהם עושים

S

M-L

XL

מערכות אינטראקציות ”בסיסיות“
מערכות blast: דיוור, אוטומציה בייסיק (if than), דפי נחיתה,  

סמסים, פופאפים, פוש, סקרים, IVR, צ‘אט בוטים וכד‘

מערכות אינטראקציות מבוססות טריגרים 
כל הנ“ל + מסעות לקוחות מבוססי טריגרים ופרסונליזציית בייסיק, לרוב ללא 

API / התממשקות בסיסית למערכות חיצוניות (ERP ,POS, AI ,BI ,CRM, פרסום, 
ניהול האתר, סושיאל וכד’)

מערכות CRM/MA לניהול משאבים וקשרי לקוחות
כל הנ“ל + חיבורים (API / שרת SFTP מאובטח) מחד - למקורות המידע בארגון (אפליקציות, אתרים, מדיה, 

CRM, אנליטיקס, BI, מועדון לקוחות, קופות, סושיאל ועוד), ומאידך - לניהול תקשורת מסוכרנת מול 
הצרכן/לקוח (מייל, סמס, הקפצות, המלצות, BI, תחומי עניין, טריגרים בקופות, סושיאל, ניהול CRM ועוד)



סקירת התחרות

1430 / 75%

•
לכל פלטפורמה יתרונות וחסרונות - לצרכן אין יכולת אפקטיבית להשוות בין ההצעות 

פרמטרים משפיעים על החיפוש והבחירה של הצרכן: תחום הפעילות, כמות הלקוחות •
(גודל העסק), משאבים (זמן ניהולי, תקציבים), צורך/צרכים, רמת התמקצעות  

סוגי צרכנים/צרכים:  •
- מוטי כלים (למשל, מערכת דיוור וכד‘)  

- מוטי פתרונות (אוטומציה, מסע לקוח וכד‘)  

- מוטי יכולות (ניהול מאוחד, התייעלות וכד‘)

סיבה מרכזית לבחירה/שידרוג פלטפורמת MA: צורך ניהולי (התמקצעות) 

במדיה: מלחמה על ה-TOM וחדשנות, בשטח: קרבות מכירות ושימור לקוחות



 MA-הלקוחות: בדרך ל


מוטי כישרון
(“מתחילים“)


מוטי ניהול
(”מקצוענים“)


קטנים
(כמות לקוחות)


גדולים
(כמות לקוחות)

התמקצעות הלקוח והגודל - מאפיינים קובעים משותפים לבחירת הפלטפורמה



 MA-הלקוחות: בדרך ל


מוטי כישרון
(“מתחילים“)


מוטי ניהול
(”מקצוענים“)


קטנים
(כמות לקוחות)


גדולים
(כמות לקוחות)

התמקצעות הלקוח והגודל - מאפיינים קובעים משותפים לבחירת הפלטפורמה

S

M-L

XL

(עד 20 עובדים; עד 20 מ‘ שקל 
מחזור; כ-250K עסקים סה“כ)

(עד 100 עובדים; עד 100 מ‘ שקל  
מחזור; כ-30K עסקים סה“כ)

(מעל 100 עובדים; מעל 100 מ‘ שקל 
מחזור; כ-3,500 עסקים סה“כ)



מה הלקוחות רוצים?

•
תוצאות בפועל
•
להתייעל בעבודה
לפשט/לקצר תהליכים•

•
כלים, יכולות, אוטומציות
•
התממשקויות, כלי ניהול
תמיכה, שירות, התאמה•

•
ניהול לקוח )ליווי(
•
יוזמות ורעיונות חדשים 
ידע ויכולות ביצוע•

מוצרים ושירותים

יעדים ומטרות

מישהו לרוץ איתו

איפה אנחנו חזקים? איזה יכולות נוספות אנחנו צריכים לפתח?

כולם צריכים עזרה (פונקציונלית ואמוציונלית) - ברכישה, באונבורדינג, בתמיכה* וליווי

*סיבות עיקריות לפניית לקוחות לתמיכה:  
ייבוא נמענים, עיצוב קמפיין, שאלות על סטטוס נמען



SWOT
חוזקות: חולשות:

הזדמנויות: איומים:

(יש, אין, בדרך, חסר)

(”חזק את חוזקותיך/חולשותיך“)

מהם האיומים שעומדים בפנינו?  
מבחוץ (מכל סוג), מבית (למשל, גדילה לא מבוקרת) 

מהן החוזקות והחולשות שלנו? 
מהן ההזדמנויות שאנחנו מזהים?



”השאלון“ 
לקוחות: 

מי הלקוחות שלנו? (פרטיים, עסקיים, סוכנים, מתווכים, מוסדיים, ציבוריים וכד')  

מה אנחנו מוכרים ללקוח כסיבה העיקרית לבחור בנו? 

מה מחפשים/צריכים הלקוחות בקטגוריה? 

מה לדעתך מניע אותם לפעולה (פחד, תכנון מוקדם, אימפולס)? 

למה הלקוחות שלנו בחרו דווקא בנו? 

למה הלקוחות של המתחרים לא בחרו בנו? 

לאילו שווקים נוספים / לקוחות אנחנו צריכים לפנות? 

מתחרים: 

מי המתחרים החזקים שלנו ומי המתחרה המוביל בקטגוריה?  

מה יש למתחרים אחרים שאין לנו?  

למה הלקוחות בוחרים דווקא בהם?



המתחרים
סקירת הבולטים בקטגוריה; בחינת נראות, ממשקים, הנגשה



ספקטרום המיצובים
(מודל לניתוח הפוזיציה של המתחרים וזיהוי הזדמנויות בזירת התחרות)

המוצר ”הכי 
טוב“, השירות 

”הכי טוב“

אנחנו הכי 
טובים והכי 
מקצועיים

הערך לצרכן 
להגשמת 
חלומותיו

יש לנו 
שליחות 

לטובת הכלל

התשתית  
”הכי טובה“  
(חומרי הגלם)

על מה ואיך מדברים המתחרים בזירת התחרות

Expert 
Standardization



המתחרים בקטגוריה

המוצר/שירות 
הכי טוב

אנחנו הכי  
טובים בזה

למען הגשמת 
חלומות הצרכן

התשתית 
הכי טובה

תשתית מוצר/שירות מומחה מאפשר אג’נדה/שליחות

לטובת הכלל 
ועולם טוב יותר

(empowering woman)

(Better together)

(עדיין בתחום ה-marketing automation, כן?)

Attitude/people in-front Client in-frontTools/PlatformCloud solutions Agenda in-front

  (International,
Award winning)



האפשרויות בזירה

המוצר/שירות 
הכי טוב

אנחנו הכי  
טובים בזה

למען הגשמת 
חלומות הצרכן

התשתית 
הכי טובה

תשתית מוצר/שירות מומחה מאפשר אג’נדה/שליחות

לטובת הכלל 
ועולם טוב יותר

(empowering woman)

(Better together)

Attitude/people in-front Client in-frontTools/PlatformCloud solutions Agenda in-front

  (International,
Award winning)

להישאר או לעבור?



ההזדמנות בזירה

המוצר/שירות 
הכי טוב

אנחנו הכי  
טובים בזה

למען הגשמת 
חלומות הצרכן

התשתית 
הכי טובה

תשתית מוצר/שירות מומחה מאפשר אג’נדה/שליחות

לטובת הכלל 
ועולם טוב יותר

(empowering woman)

(Better together)

Attitude/people in-front Client in-frontTools/PlatformCloud solutions Agenda in-front

  (International,
Award winning)

איפה הכי נכון להיות כדי להשיג את היעדים והמטרות



הזירה הנבחרת

המוצר/שירות 
הכי טוב

אנחנו הכי  
טובים בזה

למען הגשמת 
חלומות הצרכן

התשתית 
הכי טובה

תשתית מוצר/שירות מומחה מאפשר אג’נדה/שליחות

לטובת הכלל 
ועולם טוב יותר

(empowering woman)

(Better together)

Attitude/people in-front Client in-frontTools/PlatformCloud solutions Agenda in-front

  (International,
Award winning)

איך זה ישפיע על המיקוד שלנו, ועל השיח השיווקי-תקשורתי



זהות המותג

הגדרה: לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית גולר מונפרר סוברט

(Hutzpah) מאפייני אישיות: סקרנית, יצירתית, בגובה העיניים, מפוקסת, ישראלית

 (VFM) חוויית המותג: שירותית, חדשנית (טכ‘), מלמדת, מועילה



מי אנחנו•

מה נעשה בשבילך•

מה תהיה התוצאה מכך•

פלטפורמת MA ישראלית-בינלאומית  
מהוותיקות והמובילות בקטגוריה

לניהול מהלכי שיווק והגדלת  
מכירות בקלות ובמהירות

סיפור המותג
’נאום מעלית‘; ע“פ היררכיית הערך לצרכן

(Value proposition)

(brand definition)

(brand promise)

כדי למקסם את  
הפוטנציאל  

העסקי 
שלך 



המסר בזירת המיצוב
(מה שאנחנו רוצים שצרכנים ולקוחות יחשבו ויאמרו עלינו)

•
הסברים הסברים
•
הסברים הסברים הסברים  
הסברים הסברים הסברים הסברים•



הצעד הבא
תוכנית פוקוס ממוקדת הצלחה



  Now
 Let’s
Talk

רבה!
ודה 

ת


