הכר את הקמעונאים – הקדמה
לפני שמתחילים – כמו תמיד  -קודם להבין מספרים
תחום הקמעונאות בארה"ב הניב מחזור מכירות של  $5.07טריליון בשנת 2017
מאחר והאמור בשוק מפותח (להבדיל מסין – מתפתח) ,האמור בריבוי קמעונאים,
סוגי חנויות וכד'.
את הבחינה והבנת השוק יש להתחיל מרמת מכנים משותפים ,לכלל הקמעונאים.
אז כמו תמיד – המספרים הם אלו שמניעים תהליכים ,והמספרים החשובים שלהם
יש לשים לב מתייחסים לנתוני מכירות רבעוניים.

אז מה חשוב להבין ואת מי צריך להכיר?
בשוק האמריקאי  6סגמנטים מניבים  60%ממחזור המכירות ,ולכן חשוב להכירם ,ולהכירם משמעו להתוודע לכל מה שחשוב להם,
למה הם נותנים דגש ,למה ,וכד'.

מתמקדים על אסטרטגיה של הקמעונאים
הקמעונאיות שלא היו ערוכות לוגיסטית ואסטרטגית לשינוי בהתנהגות הצרכנים
פתחו פתח לגריפת נתחי שוק עצומים ע"י אמזון.
שנת  2018מהווה נקודת מפנה ו-וולמארט ממנפת את עוצמת הפריסה שלה ביבשת
להזמנות באתר ואיסוף בחינם בחנות או קבלת משלוח בחינם תוך יומיים וזו רק
התחלה.

חלוקת המכירות – על פי
נתוני לשכת הסטטיסטיקה
בארה"ב :
 רבעון ראשון23% :
 רבעון שני ושלישי 50%:
 רבעון רביעי 27%

לכל רבעון לו"ז מכירות עם
גורמים ספציפיים המעלים
את המכירות ,לדוגמה:
ברבעון ראשון – סוגרים את
הדוחות השנתיים
והגורם שיעלה את נתוני המכירות יהיה  ,After Xmass Salesרבעון שני בד"כ
ממוקד בגינון ,חזרה לביה"ס ,וכן הלאה.כלומר – לכל קמעונאי לו"ז למכירות שוטפות
( )every dayולו"ז  – PROMOמועדי מבצעים.
דוגמה ניתן למצא בנתוני המכירות של הום דיפו – ומהן הקטגוריות המוכרות מעל
הממוצע ,ברבעון ספציפי ,לכן חשוב להכיר ולדעת מי מוכר מה מתי ולמה – נתון זה
יכול להגדיל מכירות לרשת באופן מהותי.

מאחר והאמור בשוק מפותח יש מספר רב של קמעונאים הפועלים בכל סגמנט ,לכן במאמר זה יינתן דגש ל  3הנוגעים בכל התחומים
הרלוונטיים ל  6הסגמנטים .לשלושת קמעונאים אלו כ 10% -ממחזור המכירות הקמעונאיות  :וולמארט ,אמזון והום דיפו.
המחזור הכספי – חשוב ומהותי לא רק בגלל ההיקף  -אלא גם
בשל המשמעויות לגבי קווי המוצרים הנמכרים .וולמארט
מוכרת בחנויות הרשת את כל הסגמנטים המופיעים בגרף
(הכחול משמאל – רלוונטי לארה"ב בלבד) ומעבר בחנויות
בלבד האמור בכ  70אלף מוצרים  -אמזון מוכרת מגוון עצום –
בפלטפורמה המונה  480מיליון מוצרים.
בחנויות הום דיפו כ  35אלף מוצרים הרלוונטיים לשיפוץ
ותחזוקת הבית (המהווים  50%מסך המוצרים הנמכרים ב 6
הסגמנטים) ,אך באתר נמכרים מעל מיליון מוצרים.
המכנה המשותף לשלושתן :קמעונאים אלו כמובילים את חוד
החנית ,הם פתוחים יותר למוצרים וטכנולוגיות חדשניות ,הם
אלו שמכתיבים את המגמות.

כתוצאה מכך ב  2018גדל הסחר האלקטרוני של הרשת ,ב  ,45%והמכירות לחנות
גדלו ב  $1.34( 2.1%מיליון לחנות!).
לעומת וולמארט  -הום דיפו – שאף היא ביצעה את השינויים הנחוצים ,והתאימה
את אסטרטגיות המכירה שלה לשינויי התנהגות צרכנים ,מניבה גידול ממוצע של
 23%בסחר אלקטרוני  ,אך הגידול המרשים מגיע מתוצאות גידול המכירה בחנויות
שעומד על  $3.05( 5.95%מיליון לחנות!!!)
נתונים אלו מהותיים ,שכן המשמעות היא שהצרכן מעדיף ערוצי רכישה ספציפיים –
ביחס למוצרים שונים .ערוצי המכירה משקפים את החיבור הרגשי של הצרכן ואת
הלך רוחו ,חיסכון בזמן וכסף = נוחות ,לעומת חיבור רגשי המתייחס להוצאה גבוהה
יותר ,ואלו ישתקפו באסטרטגיות הקמעונאים.

בעת זו וולמארט ואמזון מתחרות זו בזו חזיתית ,ולא בכדי.
מחזור המכירות העצום של וולמארט מהווה אינדיקטור ברור להיכן
מצוי הריכוז הפיננסי בתחום הקמעונאות שאותו ניתן לגרוף
באמצעות הסחר האלקטרוני.
הגדלת מכירות היא רק צד אחד של המטבע ,מה שמאד
חשוב להבין הוא ,שהקמעונאים הגדולים הן למעשה חברות
ציבוריות ,הנסחרות בבורסות השונות בארה"ב .נתון זה קריטי,
שכן כל מה שישפיע על מחיר המניה יסקר תחת זכוכית
מגדלת – ובכלל זה הספקים.
זו אחת הסיבות העיקריות לאתגר הכניסה לרשתות.

מדוחות הרשת עולה כי  59%מרוכזים במוצרי מכולת ומוצרים
מתכלים ,נתון זה מתחיל להסביר את המהלכים של אמזון בעניין
רכישת הרשת  ,WHOLEFOODS MARKETואת פתיחת
 .AMAZON GOקטגוריות נוספות עליהן מתחרות הענקיות הן
מוצרים לבית ,אופנה ו Health and Wellness
(בקובץ חיבור רגשי ונוחות מכתיבים את ערוץ הרכישה הומחשה
אנליזת שינוי במכירות הסחר האלקטרוני של קטגוריות אלו)
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