
 ,2018 ביוני והמשקאות המזון קטגוריית של המכירות מחזור ,ריזרב הפדרל נתוני פ"ע
 – 2008 ב המשבר פרוץ מאז 30% של גידול זהו ,מיליארד  61.6$ על ב"בארה עמד
 58$ ) במסעדות או , אלקטרוני בסחר המבוצעות המכירות את כולל אינו זה ונתון

 (2018 יוני / מיליארד
 מזון של המכירות מהיקפי Total Consumer Report, 13% : נילסן 'חב של סקר פי על

    .לגדול עתיד זה ונתון אלקטרוני בסחר מבוצעות
 

  הרשתות של Omni-channel ה אסטרטגיית בהבנת טמון הנתונים להבנת המפתח
   .הקמעונאיות

 

 : צריך להבין את המספרים –לפני שמתחילים 

 צור קשר? רוצה לייצא

  עומד האסטרטגיה בליבת כאשר  .לבצע עתידה שהיא ההשקעות באלוקציית שינוי על וולמארט הצהירה (2017) שלה הכספיים בדוחות
 .עמו המפגש ונקודות ,הצרכן

   .החנויות – האמתי כוחה את ממנפת וולמארט
  (מ"ק 16) מייל 10 כ של בטווח חנות היא והמשמעות ,חנויות 4,800 כמעט לוולמארט ,בלבד  ב"בארה כי הוא להבין שיש מהותי נתון

 להשקעות התייחס ,שלה  Omni-channel ה לאסטרטגיית ביחס  שביצעה השינויים במסגרת ולכן ,ב"ארה מתושבי 90% ל בסמוך
  טכנולוגיים ושיפורים בחנויות ביקורם בעת  צרכנים התנהגות עם ושילובו שלה האלקטרוני הסחר בשדרוג שביצעה (ימין גרפים)

 .הלקוח חוויית את המעצימים
 

 איסוף .הרשת שביצעה  למהלך מפתח מהווה "איסופה" כאשר ,בחינם (ימין תמונה) בחנות ואיסופה ,הזמנה ביצוע – אלו במסגרת
 והעמסתו הלקוח הזמנת עם לאיסוף ייעודי חניה לאזור מגיע החנות עובד עת ,הצרכנים עבור נוחות 100%  הקפדה תוך מבוצע ההזמנה

 .בלבד חנויות 1800 בכ חלקית בפריסה האמור ,זה בשלב  .לרכבו
 

   .מיליארד$ 128של ( מזה עשור)בסחר האלקטרוני של וולמארט ורבעון עם מכירות שיא , 40%המהלך הניבו גידול של תוצאות 
 .   10%מניית וולמארט זינקה ב , פרסום הנתוניםבעת 

מחזור מכירות כולל שירותים עמד על סך של  , הנתון רלוונטי למכירות של מוצרים בלבד -*
 שביניהןהזדמנויות סיכונים ומגמות : אמריקהלמידע נוסף , מיליארד$ 52.89

 אמזון ,האלקטרוני הסחר בתחום
  49% של שוק נתח עם ,שולטת

 3.7% של שוק נתח לעומת וזאת
 .וולמארט של

 
 ה טבלת את המובילה ,וולמארט

Fortune 500 – שנים במשך 
 שנתי מכירות מחזור בעלת –רבות

 לא ,דולר טריליון חצי כמעט של
  למלחמה ונערכת ,שוקטת

 .בהתאמה

 חשיבותה ,ב"בארה בקמעונאות והחשובה הגדולה היא ומשקאות מזון קטגוריית
  יקנה לרוב ,כן ומשעשה ,לחנות הצרכן את מכניסה היא כי בעובדה בעיקר טמונה
  .הקניות לרשימת מעבר 40% -כ בערך
 הכספיים בדוחות וולמארט שפרסמה הנתון את לבחון יש הגודל סדרי את להבין בכדי

 28 ב) בשבוע לקוחות מיליון 260 משרתת שהיא הצהירה בהם ,2017 לשנת
 .(מדינות

 
  .ההתחלה רק הן החנויות אך

 לציבור שוטף בדיווח מחויבים – ציבוריות חברות היותם בשל – הקמעונאים
  דשדוש הניבו אלקטרוני בסחר ירודות מכירות נתוני על וולמארט ודיווחי ,המשקיעים

   .נסקה אמזון של שהמניה בעוד ,המניה בסחר

 :אמזון –מגמות 

Channel-Omni וכללי המשחק: 

 – מתמודדת היא עמה הבעיה לב את המבינה ,אמזון מהלכי את לבחון יש זה בשלב
    .הלקוח בקרבת פיזית נוכחות

 
  והקניות ,הצרכן מכיר לא אותם מוצרים של מכירות מפסידה אמזון ,אקוטי זה נתון

  האמור ולרוב ,בחנות מהקיים נמוך במחיר ,חוזר מוצר לקניית מתייחסות שמבצע
 .('וכד משקאות ניקוי חומרי ,שימורים) ארוזים במוצרים

 
 כי להבין וחשוב (שמאל תמונה) קופה ללא חנות – amazon go  את השיקה אמזון

 ,קופאי ללא קופות קיימות הרשת בחנויות שכן ,חלקי מענה וולמארט-ל יש לכך גם
  איסוף של המהלך בוצע זו ומסיבה ,בחנות להיות צריך שהצרכן נוסף בזמן האמור אך

  .הרשת באתר ההזמנה לאחר בחינם
 .עצום – הצרכן של הפרטיות על הוויתור  amazon go חנות בפורמט זאת עם

 
  לבצע החברה לעובדי רק אפשרה והרשת ,מזון הוא העיקרי מגווןה  amazon go ב

  בפועל אך ,סחר כפלטפורמת מוגדרת אמזון ,מהותית לכך הסיבה ,זו בחנות רכישה
 ובונה ,צרכנים התנהגות של מתמידות אנליזות המבצעת בחברה האמור

 – אחת מטרה עם ,Omni-channel ה תהליך כל אחר תדיר העוקבים אלגוריתמים
 .מתבהר (כתום חלק / ימין גרף) וולמארט של ההשקעות במבנה השינוי .הצרכן אמון

 
 שכן ,שלה השוק בנתח מתמיד לגידול העיקרי המפתח הן חנויות כי מבינה אמזון
  בלבד 9% כ של גודל סדר על ועומד ,יחסית קטן ב"בארה האלקטרוני הסחר שוק נתח
 דיווח פי על אך – החנות פתיחת מהלך את ביצעה ולכן ,הקמעונאיות המכירות מסך

Bloomberg חנויות 000,3 -כ לפתוח עתידה אמזון 2021 שנת עד go amazon. 
 .הידיעה את מכחישה או מאשרת אינה אמזון זה בשלב

 ,אלקטרוני וסחר לחנויות מוצרים ,AI אפליקציות ,תוכנות במפתחי האמור בין
 :הצרכן עומד הפיתוח בליבת .ברורה המשמעות

 We Are A :אחד למסר דגש נותנות רבות חברות של ופרסומות כספיים דוחות ◄
Company You Can TRUST – ה את מאבדות רבות חברות שכן BRAND 

LEGACY  שוק ונתח מכירות ובהתאמה -לקוחות דעת חוות בגין  שלהן.   
 
  הקניה במסע הצרכן של מגע נקודות עם אנליזות שילוב לפקטר חייב פיתוח כל◄

 .הרשתות לאסטרטגיות בסיס מהוות אלו .שביניהם ומה – בבית ,בחנות ,באתר
 
 עומד ,בחנויות המכירות של (conversion rate) ההמרה יחסי : אצבע כלל◄

  ,מגוון ,חיים אורח) הוליסטי היבט בשל האלקטרוני הסחר של לזה הפוך ביחס
 אנליזה ולכן ,קטגוריה / מוצר ברמת פרטני ולא ('וכד ,עתידיות מגמות ,מסחור

   .פיתוח כל להצלחת קריטית –והוליסטית – מקבילה

 מסקנות והמלצות

Round II Vs. 
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