
 צור קשר? רוצה לייצא

 Show Me The Money  -  הכר את הקמעונאים

 מה ,בעולם הגדולים הקמעונאים 3 הוצגו  -  הקמעונאים את הכר של הראשון בחלק
 עם קו מיישרים (בעולם ורבים) ב"בארה הקמעונאים כל כי הוא להבין שחשוב

 .מדוע להבין וחשוב ,אלו ענקיות ידי על המוכתבים התהליכים
   .העולם ברחבי ארצות 28 פני על הפרוסות חנויות 11,700 מעל  לוולמארט

 שיש להבין צריך ,בלבד להמחשה ומשמשת כוללנית היא ,האמריקאי לשוק תתייחס להלן שתובא ,מכירה  פוטנציאל לחישוב הדוגמה
 .(מכירה ונתוני לחנות כמות על מהותית משפיע חנויות דרוג) ועוד דרוגם חנויות גדלי ,עונתיות דוגמת רבים משתנים בחשבון לקחת

 הרשת חנויות לכלל המכירה את להתחיל יכול הוא – כספק משווק הרשת משאישרה
   .זה מעמד משאושר יורדות רבות משוכות שכן קלות ביתר

 

 קנדה ,ב"ארה פני על שפרוסה דיפו הום לגבי גם נכון זה תהליך
   .ומקסיקו

 

 חייב  משווק שכל הנאותות בדיקות תהליך לנחיצות הסיבה זו
 .היעד שוק למול לבצע

 

 ב"ארה דוגמת למדינה ומכירה ,הרשת של מורשה כספק רישום
 חנויות למול גם ,בשוק שבוצעו השקעות למינוף פלטפורמה מהווה
  זאת עם אך  ,הלאה וכן מקסיקו ,קנדה דוגמת אחרת במדינה הרשת

 .לשוק המוצר את ולהתאים הלאה וכן , שפה ,תרבותיים הבדלים בחשבון לקחת יש
 

  יותר גבוהה סיכויי היא ליהנות המשווק יכול ממנו נוסף מהותי השקעות מינוף
   וולמארט-ו דיפו הום שכן ,היעד במדינת נוספים קמעונאים אצל ,דלתות לפתיחת
 .בשוק המגמות את קובעים
 יגדלו אחרים קמעונאים אצל להשיקם המשווק סיכויי –טובות המוצר ומכירות במידה

  .משמעותית
 

   .בבידול הצורך על דגש לתת המקום כאן
 

 טרם ללמוד יש אלו ותהליכים ,הקמעונאים  סגמנט לפי משתנה המכירה אופן
  המוצר של המכירה סיכויי את להגדיל בכדי בהתאם אליהם ולהיערך ההשקה
  .חשיפה ולצמצם

 המתמטיקה וההבדלים בין הסגמנטים, הפוטנציאל

 חומרי של למכירה המחשה אלו בתמונות
  .הרשתות מדפי גבי על ניקוי

 
 אצל המדפים גבי על המכירה מפרץ רוחב

 – העומק אך ,דומה הקמעונאיות 2
  והגובה – מהותי פרמטר המהווה

  .משתנים
 

 מזה קטן המדף עומק ,לדוגמה ,בוולמארט
 הכמות על משפיע זה ונתון ,דיפו הום של

  המוצרים כמות - ,לחנות מכניס שהקניין
   .זאת לשקף אמורה בקרטון

 קידום מבצעי ,המדף על מתחרים ,מוצר וגודל סוג ,עונתיות ,לחנות נכונות כמויות פי על לרשתות הרלוונטית אנליזה מבצעים כאשר
  נלקח לא ועדיין ,אחת לרשת רק מתייחסים ושוב ,דרמטית משתנים המספרים – ועוד נוספים מוצרים השקת ,אלקטרוני סחר ,מכירות
   .ההשקעות מינוף בחשבון

 למכירה בדרך  -ומינוף השקעה   הפוטנציאל 

 ?WAZEאפשר ? המסלולמה ? איפה אני נרשם –" הארץ המובטחת"הוא , אם פוטנציאל מכירות זה

 הרשת של האסטרטגיה וכל ,מראש שנה לפחות ידועה זו תחזית ,מכירות תחזית המפרסמות ציבוריות חברות הן אלו רשתות כאמור
  .מורכב ומאד ארוך לרשת המכירה תהליך זו מסיבה .וההפך זו תחזית על מושתת

 –למולו הרשתות ובאסטרטגיות ,לצרכן בהתוודעות בבדיקת לבצע יש המכירות ולמחזור "המובטחת ארץ"ל בדרך התהליך תחילת את
  .(Boots On The Ground הגנרל כדברי ,כן) בחנויות ומכירות אלקטרוני סחר שוק מחקר משילוב מתחילה זו

 

  התנהגות המזהים רבים מחקרים על המושתתים 'וכד מכירה מיצוב אומנות עם ומשולבת מדעית ברמה גובלת – ב"בארה הקמעונאות
   .צרכנים

  90% מ למעלה מהווה האחר זה שכן ,המדף שפת ואת הקמעונאית הטרמינולוגיה את להבין יש – אנגלית להבין מספיק לא זה
  האסטרטגיה עם קו ויישר – שלו (Due-diligence) הנאותות בדיקת את ביצע כי להראות חייב לרשת הפונה משווק .המכירות ממחזור

 .נדרשת רמה בכל ,הרשת של

 .לא סיבה –מכירות הן תוצאה 

 ? על טיטניק שמעת

  הנגלה על הנסתר רב בתמונה וכמו   ,הקרחון של קצהו קצה רק הוא להלן התהליך
   .לחפש מה לדעת וצריך

 מדהים הצלחות על התגמול
 ברמה רק ולא – ונפלא

 זה שוק שכן ,פיננסית
 ,משתפר ,תדיר משתנה

 מרתק למתוחכם הופך
 .ומסקרן
 הסיכויים כגודל - זו מסיבה

 וכדי - הסיכונים גם כך
 לבצע יש זה בשוק להצליח
 ,מתודיים עבודה תהליכי
  .ומובנים ,יסודיים

 מעגלות לא שהרשתות כשם
 .הספקים גם כך – פינות
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 צרכן

   אנליזות

 חוויה כלכלת

 מוצר התאמת

 מוצר בחינת

 ופיננסית שיווקית נאותות

   הוליסטית התוודעות

 ומדף חנות מצגת

 חנויות למקבץ הזמנות

 ראשונה מכירה

 משתמשים אנליזות

 רכההשקה 

GO NO GO 

 אתר קמעונאי

TEST 

 פגישה אסטרטגית  

   את יבחן הקניין – TEST - וה האסטרטגית הפגישה מעמד את צלח והמשווק והיה
 זה שלב לאחר .הרשת חנויות לכלל (לא או) הזמנה תבוצע אלו ולפי – המכירה נתוני
 לייצר שלא מנת על המוצר לבידול לב בשים נוספות לרשתות השקעות למנף ניתן

  .הקמעונאים בין מחירים תחרות
 !בהצלחה

 המוצא לנקודת לחזור יש ,ומורכב ארוך תהליך של תוצאה הן שמכירות מבינים כאשר
 הנקודות 8 -ב המפורט התהליך  כל .הצרכן .בעולם קמעונאי לכל משותפת זו כי

 .הצרכן  של מהיבטים להיות חייב

 כאמורש – זו נוסחה מבינים כאשר
  רבים משתנים בחשבון לוקחת לא

  ביצוע בעת לפקטר שיש נוספים
  את להבין מתחילים – זו אנליזה

 הקמעונאות של העוצמה היקף
 .האמריקאית

 
  מכירות מחזור הוא 480,000$

 .חנויות 1000 בת לרשת אחד מוצר

mailto:gmarksvip@outlook.com
https://gymarketing.wixsite.com/gmarks
https://www.linkedin.com/in/gali-yehuda-%D7%92%D7%9C%D7%99-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-3bb2b93/detail/recent-activity/shares/
https://www.facebook.com/pg/%D7%92%D7%9C%D7%99-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-Gmarks-Global-Marketing-and-Sales-343987132287432/about/

