
 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ?ובכל זאת מה יושפע ממשבר הקורנה 

 
בעוד שאנשים פחות משתנים יש 

התנהגויות שלהבנתי יישארו איתנו 
בשל משבר הקורונה והשפעתו על 

 . האנושית תההתנהגו

התנהגויות אלו יסייעו לכלכלה תוך 
 : מילוי הצורך של הצרכנים

 –מפגשי וידאו מרובי משתתפים 
משבר הקורונה אילץ את האנושות 
למצוא פתרונות לפגישות וישיבות 

עבודה ואלו הפכו לנגישים ואף 

יעילים באמצעות שיחות וידאו )תוך 
שימוש בתוכנות וובינר למיניהן(. 

בשגרה החדשה נחזור לקיים מפגשים 
פרונטליים אך בצד זאת, אני מאמין, 

גם המפגשים  ימשיכו להתקיים
שאלו יכולים הבנה  הדיגיטליים, מתוך

לחסוך זמן ומשאבים ניכרים )נסיעות 
. קורסים בין ערים, טיסות וכד'(

אקדמיים ומקצועיים בגופי השכלה 
יהפכו לשגרה רווחת. שיפור 
הטכנולוגיה יסייע בהחלפת 

 של פנים מול פנים. האינטראקציה

לקטגוריות, כגון מבוא, החדשות של אבא,  

החדשות של אמא, החדשות של הילדים, 

הודעות מיוחדות ומחשבות לסיום. אם הילדים 

גדולים מספיק, שקלו להציע להם לכתוב 

   סעיפים משל עצמם.

 והמזל ות הבעי

זה לא . סתםהגיעה נה לא והקור
אבל שלא היינו שמחים לוותר עליה 

לנצל את ההזדמנויות כדאי לנו 
  .לנו בעסק יוצרת ותיצור ,שהיא יצרה

הגמישות האנושית תהיה , להבנתי
.ייןממהירה יותר ממה שניתן לד  

בקרוב נחזור לטייל בקניון בלי 
 .על כפפות אין מה לדבר .מסיכה

פחות וחיבוקים ישובו להיות חלק 'צ

 ניצול הזדמנויות
 ,שטיפת ידיים יסודית . מהשגרה

מקסימום נישאר עם  .הצחקתם אותי
את , זה מה שזוכרים, כן) טישו בכיס

(.הטישו  

. ההרגלים הישנים חזקים מהפחד
 .העתיד לא יהיה כמו העברשברור 

החרדה מהנגיף עמוקה ושינוי 
התנהגות חלקי ישתרש אבל 
. ההרגלים הישנים חזקים יותר  

היית  מה חשוב. משפחתיות מחופשות

פגשת  בני משפחתך ולחבריך אילולמספר 

  אותם.

 

 

לא לשכוח 
תמיד להתחיל 

 עם המסגרת

 מתי אלפר כלים שיווקיים                                 

עד שהעולם יחזור 
לנורמליזציה נאלץ 

לבצע לא מעט פשרות 
לפעמים בשל . בדרך

הצורך להבטיח את 
/ בטיחות העובדים

לקוחות ננקוט בעודף 
 . זהירות

פרק הזמן עד להגעה 
 .לנורמליזציה יתארך

." 

הגמישות האנושית תהיה 
מהירה יותר ממה שניתן 

 לדמיין

 מוזמנים ליצור קשר 

לשאול להתייעץ ולהציע 

 רעיונות

 
 

 מתי אלפר 

052-6095213 

 

 www.marketingtools.co.il/ 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חי תיעצם היקף תופעת המשלו
בסל.  טיות ונראה אקלק

האוכלוסייה המבוגרת תימנע 
מציאה מיותרת והגיוון בסל יהיה 

 מתבקש.
להזמין רק משלוח  כל הכרח אין 

אין כל מניעה לערב  .מוצרי מזון לש
 ן ומשלוחי ניקוי יבשוכאוכל מ
 . לדוגמה

 
זה  ,ת המתמחות במשלוחיםוחבר

ללמוד על הצרכים  הזמן שלכם
השוק וללמד את של המשתנים 

השוק את האפשרויות שלו להפוך 
תי ולא רק ואתכם לשחקן משמע

 לשליח. 

 מה יושפע ממשבר הקרונה 

 

 טכנלוגיה ועוד...

לטכנלוגיה השפעה ייחודית על שינוי ההתנהגות 
 של הצרכנים

 מעבר למתחמי קניות פתוחים

קניון סגור זה מפחיד. קנייה  –קניות 
כבילוי תפחת ולהערכתי יהיה מעבר 
למתחמי קניות פתוחים. גודל 

תהפוך  ההחנות יצטמצם והטכנולוגי
לחלק מהעניין. כבר כיום יש 
מערכות הדמיה המראות לצרכן 

 (.Zeekitכיצד הבגד נראה עליו )
כבר כיום ניתן לצמצם את המלאי 

צבע אחד  ולהביא לכל דגם
ובאמצעות ההדמיה נוכל לראות 
איך הבגד הדגם יושב עלינו בכל 

צבע שקיים במלאי של הרשת. את 
החבילה נאסוף בחניון במקום 

 להסתובב איתה למשך זמן הקניות. 
 

המשלוחים יהפכו  -גיוון במשלוחים
לחלק מהחיים. משלוחי מזון 

ומוצרים נוספים יחד עם אוכל מוכן. 

שקיעת הערוצים  - הזרמת מדייה )סטרימינג(
המסחריים ומעבר למדיה לפי בחירת התוכן והזמן. 

נטפליקס, יוטיוב ודומיהם הנוחות תהפוך להרגל. 
 יהפכו לעיקר ולא לתוספת למדיה שנצרכה.

זה יחייב מנגנוני תמחור מותאמים למשפחות לפי 
גודל והרגלי צפייה תוך שיפור איכות הצפייה 

 שנפגמה בעת המשבר.
 

בעקבות המשבר הבינו מעסיקים   -עבודה מהבית 
רבים שניתן לעמוד ביעדים ולקיים מסגרת עבודה 

מועילה ואיכותית גם באמצעות עבודה מהבית 
 )לפחות ביחס לחלק מהעובדים(. 

חברות רבות חששו ממתקונת של עבודה מהבית. 
מעסיקים רבים כלל לא ממהרים להחזיר את כל 

 גילה.העבודים למתכונת עבודה ר
אם לפני משבר הקרונה הטענה כי לא ניתן להוכיח 

אפקטיביות ויעילות וברור כי ההספקים ירדו 
במקרים לא מעטים ההפך כלא מדוייקת וה תהתגל

 הוא שקרה. 
 

מעבר למודלים של עבודה חלקית מהבית, בחירת 
כח אדם שמתאים לעבודה מהבית יהפכו לשיקול 

ו לחשוב על בגיוס עובדים כבר בטווח הקרוב. נס
ההשלכות של משרד שעובד במתכונת קפסולות 

 כשגרה.
  

 
 2עמוד  

 

 



 

 

עד שהעולם יחזור לנורמליזציה 
נאלץ לבצע לא מעט פשרות בדרך 
ולפעמים בשל הצורך להבטיח את 
בטיחות העובדים/ לקוחות ושלבי 

 הלמידה ננקוט בעודף זהירות.
  

פרק הזמן עד להגעה לנורמליזציה 

 .יתארך

 
 בלהקשיב להשקיע הזמן הז

 . שלכם ללקוחות
 שלהם השירות חווית את לנהל
  חשוב זה, נכון. המשבר אחרי
 היא משבר בזמני אך,  תמיד

 . כמה פי חשובה
 
 

 שלנו הלקוחות של הסנסורים
 כמה פי כעת רגישים

 

 

 

  

לתת דגש ללמידת הרחשים מתחת לפני השטח של כל הגורמים המעורבים בהצלחת חשוב 

 בחזרה להצלחה לאחר המשברהארגון שלנו כדי לנווט אותו 

 3עמוד  

 
עלולים להיקלע למצוקה ונדל"ן עיסקי מתחמי עבודה משותפים 

 . חו להחזיר את הלקוחות שלהםליתזרימית מהירה ולקריסה אם לא יצ
עבודה במתחם צר ומרובה אנשים לא מוכרים ולא קבועים נשמע 

 לרבים כסיוט. 
ווח טחלקי ביותר לסגירת עסקה לזרז יהיו בירזי הבירה בכל קומה 

 . שיתופיים חמי עבודהתארוך במ
 
 

ההבנה כי לא כל בעיה רפואית מחייבת  -שירותי בריאות מרוחקים 
תהפוך את  תביקור פיזי אצל הרופא תשתרש. ההתפתחות הטכנולוגי

ההתייעצות עם הרופא ועם המומחה לנוחה יותר ויעילה יותר על אף 
 המרחק.

 , הרגולציה. באופן לא מפתיעמי שצפויה לעכב את התהליך תהיה, 
 
 

  -מתחמי הסעדה שיתופיים ואיתם נפגעים נוספים יהיו חברות הליסינג 
 עובדים ימעטו לצאת מהבית ויעבדו מרחוק לא יידרשו לרכבים. 

 . פול ההסעות ייפחת כמובן
 בזמן הקרוב.עסקאות ליסינג מבטיחות ככל שיהיו יהפכו אתגר מכירתי 

אנשים בשולחן שעליו  10עם  לשבת לאכול ביחדהמחשבה כך גם 
בכלים חד פעמים הופך את  אכלו לפני רגע עשרה אנשים אחרים 

 החוויה להרבה פחות נעימה. 
 
 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ועוד סבלנות ועוד סבלנות נדרשת 
 . סבלנות

של  השלבים המוקדמים הם בעיקר
גם אם . ולמידהתהיה  ,וטעיה ניסוי

 התחלה ב נראה שמשהו עובד
ייתכן והוא לא ימשיך או שנבחר 
להפסיקו או שנגלה שאין לו ערך 

 .ממשי לטווח ארוך

שינויי ההתנהגות בשגרת קורונה 
או חלילה / ולאחר תקופה הרגיעה ו

התפרצות נוספת טרם נחוו ולכן יש 
 .להיאזר בסבלנות

כל ארגון צריך לבצע את בחינת 
קטיביות לשינוי בתדירות האפ

גבוהה מהרגיל ולא לקבע 
התנהלות לטווח ארוך לפני 

שהתקבל דפוס התנהגות צרכני 
 .מוגדר

 

 יוצאים לשגרת קורונה בעסקים

 ניצול יעיל של הסביבה התחרותית

החקלאי עם הסחורה טריה לא 
 יעלם כל כך מהר

שלך מתחיל את המסע  אם הארגון 
הנה כמה , לקראת נורמליזציה
 :דברים שכדאי לזכור

מבחינת השינויים השלבים 
הלמידה וקביעת ההתנהגות לטווח 

תרחשו בדרכים שונות ארוך י
בהתאם לכל ובזמנים שונים 

 .תעשייה וענף

ב שונה "ענף התעופה בארה
המרחקים משפיעים על . מישראל
 .ההרגל

ובישראל לא  הקמעונאים בבריטני
כל ארגון צריך  .יתנהלו באופן אחיד

להכין תכניות ייחודיות משלו 
 .לשלושת השלבים

פי "שינוי 'משתמש במונח , נשיא  אינטל לשעבר,  גרוב
כדוגמא למשבר דרמטי היוצר רסיסים רבים "' 10

 (ספקים חסמי כניסה לענף ועוד, הטכנולוגי, לקוחות)

משפיעה בצורה עמוקה ה תמורהל'הכוונה במונח היא 
ביותר על העסק והשאלה כיצד העסק יסתדר עם 

  .'גורלו את תחרוץ התמורה הזאת

רסיסי השינוי הם הזדמנות עבור עסקים היודעים לנצל 
הזדמנויות ולשנות את הסביבה התחרותית המוכרת 

לכזו שלא תחזור להיות כמו שהייתה לפני מגפת 
 . הקורונה

ארגון שבאופן מסורתי לא נכנס לתחרות עם ארגון 
. מסוים יכול כיום לעשות זאת והדבר יתקבל בהבנה

קחו בחשבון שגם אחרים . יהרי כולם במצב הישרדות
 .עלולים לנהוג כך

גישות תחרות והתנהגות שלא ננקטו עד  מומלץ לאמץ
 .עתה בארגון כדי להקשות על חיקוי מצד המתחרים

שאימצו את שינוי , היעזרו בעובדים נאמנים לארגון
ההתנהגות במשבר וגמישים דיים כדי לבצע שינויים 

שולחן עגול . בתפקידם ובהתנהלות הארגון גם בעתיד
עם העובדים חשוב כעת על מנת להבין מה עבר 

עליהם בתקופה זו ומה התובנות שלהם להמשך קיומו 
 . של הארגון

 

 

 

עם הלקוחות שלכם. נהלו את חווית הלקוח שלהם. דברו 
 . דברו איתם,נתה ואינה החוויה שהכרתם בעברתהיא הש

 וקבלו החלטות טובות לארגון לתקופה הזו. שאלו אותם
 

זה הזמן להיות ממוקדים בלקוחות שלכם. אני מזכיר לכם, 

 אתם חוזרים לנצח רק כשהם יחד אתכם. 

 4עמוד  


