
 צור קשר? רוצה לייצא

 וכיסו נוחותו על התחרות .הקמעונאות פני את משנה ואמזון וולמארט בין המלחמה
    הסחורות לא כבר ביטקויין או  וזהב  ,מחריפה ב"בארה הסופי הצרכן של

commodities)) הצרכן וודאות תופסת מקומן את – בעולם היקרות.   
  שוק נתח שגרפה  אלקטרוני סחר פלטפורמת עם המשחק כללי את שינתה אמזון

 מכירותיה מחזור 2018 של ושני ראשון וברבעונים ,2017 ב דולר מיליארד 178 כ של
  .דולר מיליארד 104 כ על כבר עומד

  לרעידת גרמה  ,amazon go בחנות שהוצגה  JUST WALK OUT ה טכנולוגיית
 חכמות  ואפליקציות בטכנולוגיות השקעות 2018 וב ,הקמעונאות בשוק אדמה

  מיליארד 45 ל לעלות צפוי זה אך  ,דולר מיליון 253 ל הגיע התשלום תהליך להחשת
 .2023 שנת עד דולר

 : הקרחון שכן הרשת פועלת בערוצים נוספיםשתוארו לעיל הם רק קצה והמהלכים 

Channel-Omni :המטבע החזק והיקר בעולם: Round III Vs. 

 :  הטכנולוגיות וההתממשקות
 (ובחנותברשת , בבית)

  התחילו זה שוק ועל , ALEXAעם אמזון מובילה המלאכותית הבינה שוק את
  אף כי לזכור חשוב זה בשלב זאת ועם ,ומיקרוסופט גוגל דוגמת ענקיות להתחרות

  אמזון כי בעובדה טמונה לכך הסיבה .אמזון כמו צרכנים מאמון נהנית לא מאלו אחת
  כח את שניצלו ומיקרוסופט גוגל כמו וכוחה גודלה את ניצלה לא מאחרות להבדיל

 .הצרכן למול שלהן המונופול
 

  ,מכירות (דולר טריליון חצי) דולר מיליארד 503 עם 2017 שנת את שסגרה ,וולמארט
 .2018 של והשני הראשון ברבעון דולר מיליארד 318 של מכירות על דיווחה

  עם שפרסמה האלקטרוני הסחר  בנתון טמונה מהרשת שיוצאת האמתית הבשורה
  .דולר מיליארד 11.5 של סך על ועומד ,2018 בשנת 44% של גידול

  ישראליות וחברות למפתחים פוטנציאל מהווים אלו שכן הרשת מהלכי את להבין ויש
 .בתחום

 
 חנויות 11,700 ב ,בשבוע לקוחות מיליון 270 המשרתת וולמארט שביצעה המהלכים

  תהליכי והגדרת המשתמש חוויית להעצמת מתייחסים ,בעולם מדינות 28 ב
 OMNICHANNEL ה קמעונאות

 אמזון  ,האחרון  PRIME DAY ה באירוע
 מוצרים יחידות מיליון מעל ,אחד ביום  מכרה
  הרבה מבצע האמריקאי והצרכן ,חכם לבית

   קולית  ורכישה ,חיפוש להפעלה מעבר
(voice commerce) בינה באמצעות 

  רבים למכשירים המחוברת ,מלאכותית
   .בבית

  בתור בהמתנה צורך ללא המוצרים עבור לשלם  לצרכן המאפשרות ,נוספות  SCAN AND GO קופות 21,000 מעל וולמארט בחנויות
   .לקופאי
  קוד QR  י"ע תשלום PAY WALMART –  באפליקציית באמצעות ארנק ללא תשלום לצרכנים מאפשרת וולמארט  התשלום במעמד
  .התשלום במעמד הזמן משך את מקצרת זו אפליקציה אף ,הצרכן של החכם לטלפון שנשלח
 איסוף נקודת באמצעות אלא ,לחנות להיכנס צורך ללא ספורות שעות תוך בחנות ואיסוף באתר ההזמנה את הרשת פיתחה ,במקביל
  2100 ל ותורחב ב"בארה חנויות 1800 ב כבר פרוסה זו אלטרנטיבה ,הצרכן של לרכבו ההזמנה את החנות עובד מעמיס בה ,ייעודית

 2018 סוף עד
 

 PICKUP שנקראת חדשה טכנולוגיה פיתחה הרשת ,בחניה איסוף בנקודת או ,בקופה להתעכב מבלי עצמי איסוף – הצרכן לנוחות
TOWER שניות 40 ... תוך החבילה את ומקבל מהרשת במייל החכם לטלפון שנשלח קוד סורק הצרכן. 

 
  בדוחות דיווחיה פי ועל ,שלה הלקוחות חוויית את להעצים מנת על הרשת שביצעה טכנולוגיים למהלכים בודדות דוגמאות רק אלו

 .שלה הפיתוח בחממת ואפליקציות טכנולוגיות בפיתוח ולהשקיע להמשיך עתידה הרשת הכספיים

21,000 ADDITIONAL 
SCAN AND GO 
REGISTERS 

WALMART PAY 

PICKUP TOWER: 
40 SECONDS 

PARCEL PICK UP 

 ,ברישום צורך ללא יומיים תוך חינם משלוחים מציעה וולמארט
 .פריים מאמזון להבדיל -  'וכד חברות דמי

 
  , שלה השוק נתח את להגדיל סחר פלטפורמות רוכשת וולמארט
 של ייעודית בחממה טכנולוגיים פיתוחים מעודדת ובמקביל

 .הרשת
 

  עבודה במקומות התומכים מוצרים לרכישות מחויבת הרשת
  500% כ של גידול) דולר מיליארד 250  של בהיקף - לאמריקאים

 (ספורות שנים לפני שלה התחייבות לעומת
 

  סחר פלטפורמת) הסיני  JD אתר עם התקשרות מבצעת וולמארט
 ...תוך בסין שלה מהחנויות מוצרים הזמנות לספק (בסין 1 #

  אחרות סחר פלטפורמות עם פעולה משתפת היא וכך ,!שעתיים
 .באמזון שלה במלחמה

 
  הצרכן ניצב ובמרכזם - הוליסטיים מהלכים מבצעת וולמארט

  .עבורו וכסף בזמן חיסכון ,נוחותו על דגש שימת תוך  - הסופי
 

  הופך ,הרשת במותג ובטחונו אמונו והעצמת הצרכן וודאות
  .בעולם היקר הערך בעל למטבע

 ?חשוב מה 

 תהליך של אופטימיזציה ,הרשת דיווחי פי על
  את בממוצע מגדיל  OMNICHANNELה

 .2 פי כמעט הצרכן של ההוצאה סכום
  טיפה זה ,וולמארט עבור דולר מיליארד 11.5 

  503 ל מתייחסים כאשר (3% כ) בים
 2 ,שנתיות מכירות מחזור דולר מיליארד

 

 :ישראלים יצואנים עבור ההזדמנויות
  נוספות פלטפורמות קיימות אך ,ויקר מאתגר אמנם הרשת לחנויות המכירה תהליך

  .לפתיחה הניתנות נוספות דלתות המהוות
 ואמזון וולמארט הענקיות במהלכי המשתקפים דגשים סוגי 2 לתת כדאי לכך מעבר

 הצרכן עבור וכסף בזמן וחיסכון ,נוחות ,וודאות את המעצימות טכנולוגיות1)
  של מחויבותה בשל רק ולו  ,אמריקאיות חברות  עם ובעיקר ,פעולה שיתופי2)

 עבודה במקומות התומכים מיצרנים מיליארד 250$ ל רכש להגדיל וולמארט
 .נוספות קמעונאיות ידי על המאומץ מהלך – לאמריקאים

   מיליארד 45 ל 2023 שנת עד לצמוח עתיד VOICE COMMERCE ה שוק3)
 .וודאות ...ו חנות ,אינטרנט ,בית שילוב הוא העיקרי והדגש
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