
Israel Hayom, 2017-11-03 Cropped page Page: 

Copyright 2016 Olive Software 2017-11-29 02:52:55

27 consumer@israelhayom.co.il03.11.17 | י"ד בחשוון תשע"ח | שישי

צרכנות
מדור כלכלי מורחב

27 consumer@israelhayom.co.il03.11.17 | י"ד בחשוון תשע"ח | שישי

צרכנות
מדור כלכלי מורחב

היאלי יעקבי�הנדלסמן

וצים טלוויזיה 55 אינץ' ר
ב�299 דולר? אולי אקס 
בוקס חדש ב�189 דולר? 
אלה יהיו, לפחות על פי 
דיווחים בטלוויזיה האמריקנית בימים 
האחרונים, המחירים שבהם תציע רשת 
Kohl's את המוצרים הללו ב"בלאק 
פריידיי", שיחול ב�24.11. חודש נו�

במבר מזמן לנו שלושה חגי קניות עוד 
לפני מבצעי הקריסמס הידועים. זה 
מתחיל ב�11.11 ביום הרווקים הסיני, 
עובר דרך הבלאק פריידיי ב�24.11 
ומסתיים ב"סייבר מאנדיי" ב�27.11. 
בדואר ישראל מעריכים כי חודש נו�

במבר השנה יחצה את שיאי הקניות, 
עם צפי ליותר מ�1,000 טונות של 

חבילות שינחתו בארץ. 
אז מה המבצעים? טוב ששאלתם. 
דולר   25 יעניקו  אס"  אר  ב"טויס 
הנחה על כל קנייה ב�100 דולר ומ�
עלה ו�50% הנחה יומית על מוצרים 
נבחרים החל מ�8.11. רשתות טרגט, 
וולמרט ועוד עתידות לפרסם ב�6.11 
את הצעות הבלאק פריידיי, כדי לכ�
וון אתכם לאתר הרצוי להם. על פי 

המגזין "פורבס", 52% מהאמריקנים 
הצהירו שיקנו השנה בבלאק פריידיי 
רק ברשת, והאמריקני הממוצע יוציא 

לא פחות מ�743 דולר באותו יום. 
ולפני שאנחנו מתנפלים על מחירי 
המציאה, חשוב לבדוק אם יש מש�
לוח לארץ ומהם דמי המשלוח. אם 
תרצו להזמין מוצרים מארה"ב מאת�

רים שאין להם שילוח לישראל, תוכלו 
לעשות זאת באמצעות חברות שילוח 
כגון USHOPS או DealTas, שת�
ציע בבלאק פריידיי עד 40% הנחה 
בשילוח אקספרס עד הבית, 25% הנחה 
למשלוח של עד 5 ק"ג ו�40% הנחה 
למשלוח של יותר מ�5 ק"ג. נוסף על 
כך, DealTas תאפשר כבר מתחילת 
החודש לשלוח את מרבית החבילות 
ללא חישוב משקל נפחי ורק על ידי 
משקל פיזי - מה שעוזר מאוד במק�

רה של מוצרים בעלי נפח גדול, כמו 
פריטי לבוש לחורף.

עולה   PayPal חברת  מנתוני 
שכ�50% מהישראלים מתכננים לה�
סתער על מבצעי החודש. מה קונים 
הישראלים? הכל מהכל. על פי מח�
קרים שבוצעו עבור PayPal ביש�

ראל באמצעות מכון המחקר רושינק, 
בימי המכירות של נובמבר 58% יר�

כשו פריטי אופנה, 38% ירכשו ניידים 
חכמים ומוצרים נלווים, 37% ירכשו 
גאדג'טים ומשחקי מחשב, 35% ביגוד 
לילדים ו�35% מוצרי בישום וטיפוח. 
לדברי אפי דהן, מנהל אזור המזרח 
התיכון ואפריקה בחברת PayPal, "כל 
הנתונים מצביעים שהצרכן הישראלי 
- כמו צרכנים רבים ברחבי העולם - 
מביע אמון בקניות ברשת ובמובייל 
כאמצעי המרכזי לעשות בו קניות. 
ישראל היא מעצמת קניות באינטרנט, 
בזכות מספר והיקף העסקאות המבוצ�

עות פה, בעיקר בהתחשב בגודלה של 
המדינה. המגמה הזו רק תלך ותתחזק, 
שכן כבר לא מדובר בתופעה, אלא 
באורח חיים שמשותף לכל הדורות 

וגוני האוכלוסייה". 
מנהל  גולדנברג,  לדברי אלעד 
 eBay הפעילות העסקית של חברת
ישראל, "המוצרים הנקנים ביותר 
תקו� במהלך  ישראלים  ידי  על 
סמארטפו� היו  הקניות  חגי  פת 
נים, במחיר ממוצע של 250 דולר. 
ההנחות על המוצרים האלו נעות 
בין 20% ל�35% ממחיריהם בארץ. 
בנוסף, נעלי ספורט במחיר ממוצע 
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עם יום הרווקים הסינים, "בלאק פריידיי", 
"סייבר מאנדיי" ומבצעים מיוחדים גם בכחול�לבן - 

נובמבר גונב את הצגת המכירות √ כך תשתתפו בחגיגה 

שיכרון קניות 

ה ההבדל בין שיווק למכי�מ
רות? מדהים שרק מעטים 
הם בעלי העסקים שיודעים 
לענות על השאלה הזו. האמת המרה 
היא שאי�הבנת ההבדל ביניהם תקועה 
כמו אבן בגלגלי השיניים של העסק 
שלהם, כי בשורה התחתונה להבנת 
ההבדל יש השפעה מכרעת על ההת�

נהלות העסקית והכלכלית שלהם.
חיי היום�יום של העסקים מחייבים 
אותם לגשת מייד למכירות, תוך די�

לוג אלגנטי, במקרה הטוב, על השיווק. 
הפרדוקס הוא שלעיתים המכירות 
התחתונה.  השורה  את  מצמצמות 
למעשה, ההבדל ביניהם לא נוגע רק 

לבעלי עסקים. 
מעולם  זה  את  מכירים  כולנו 
תוכן שונה לגמרי: רובנו מחפשים 
אהבת אמת. הדרך אליה לרוב רצו�

פה עליות ומורדות, כישלונות ומפחי 
נפש. למרות החלום הרומנטי שכולנו 
חיים בצילו, מעטים מאיתנו יסכימו 
להיענות להצעת נישואים מהשכ�

נה הנחמדה שרק הכרנו. הרקע שלה 
עדיין לא ברור, עולם הערכים שלה 
וכדומה. דרוש לנו תהליך היכרות, 
וישתכנע  ייכבש  שבמהלכו ליבנו 
שמצאנו את האחד או האחת, או שלא. 
אם זה ברור לנו בעולם האהבה, 
למה זה פחות ברור בעולם השיווק 
והמכירות? קחו למשל את עופר, 
מטפל המציע טיפולים ועיסויים לב�
עיות גב ומאחוריו מספר שנות ני�

סיון לא מבוטל. עופר חילק בתיבות 
הדואר בשכונה פליירים הנושאים 
את ההבטחה "מטפל בעל ותק של 
20 שנה, מומחה לכל בעיות כאבי 

הגב". רונית, לעומתו, חילקה באותן 
תיבות דואר חוברת תרגילים לטי�

פול עצמי בכאבי גב, כשהיא חתומה 
בפרטי התקשרות.

מי לדעתכם בעל הסיכוי הגבוה 
יותר לגרום לתושבי השכונה ליצור 
קשר, או לפחות לזכור את השם?  גם 
רונית וגם עופר הציגו את עצמם בפני 
אותו קהל, אבל רונית למעשה כבר 
החלה בסוג של משחק מקדים, בעוד 
עופר הסתפק בהצגה לקונית ויבשה 
וקרא לאנשים לתת בו אמון ולק�

נות ממנו. 
דריה היא מאלפת כלבים שפרס�
מה בפייסבוק מודעה שבה היא מו�
פיעה לצד כלב שמח וטוב לב, ועל 
התמונה התנוססו פרטי יצירת קשר 
איתה. אורי, לעומתה, מפרסם כבר 
שבועות רשומות (פוסטים) העוסקות 
בפסיכולוגיה של הגור, למה לצפות 
מתהליך אילוף, סיפורו של גור סורר 
שהפך לכלב ממושמע וטיפים להת�
מודדות עם מכשולים בגידול כלב. 
אלו הן דוגמאות מובהקות להבדל 
בין הגישות - ניסיון המכירה הישי�

רה, מול השיווק. 
מובן שאנחנו עוסקים בעניין בה�
פשטה. המציאות מורכבת יותר, המ�
כירה עצמה היא חלק מאסטרטגיה 
שיווקית. כמו למשל בית עסק לא 
מוכר שמפרסם מותג ידוע במחיר 
רצפה. המכירה הזו היא אסטרטגיה 
שיווקית, מכיוון שהיא ממתגת את 
העסק הלא מוכר כמקום שמוכר מו�

תגים ידועים (שכבר השקיעו בשיווק 
משלהם) במחיר נמוך (שהוא המי�

תוג שלו)
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www.ebay.com

מעבד core i7 - אינטל
מחיר באתר (כולל משלוח): 

315 דולר

www.zipy.co.il

סטרימר 
מחיר באתר (כולל משלוח): 

60 דולר 

www.zipy.co.il

htc - סמארטפון
מחיר באתר (כולל משלוח): 

218 דולר

חיזור, או 
שיווק, הוא 

התהליך הנכון
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שיווק ברשת
יוליה גרוס

שיווק ברשת
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