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 :הקורס תקציר

הקורס יעסוק בהחלטות השיווקיות הכרוכות בניהול פירמה ובעקרונות המנחים קבלת החלטות אלה.  

המתקבלות על ידי מנהלים ומשווקים   הרחב  ההחלטותמגוון הקורס יעניק לסטודנטים סקירה של 

יחסים המערכת את לבסס  ו לחזות ביקושים ולמלא אותם,לייצר ערך ללקוחותיהם, כאשר הם מנסים 

צרכנים. דגש מיוחד יושם על עקרונות התכנון, ארגון, בקרה וקבלת החלטות כפי העם ירמה של הפ

 שהם מיושמים בניהול השיווק.  

 

 : מטרת הקורס

יה שיווקית של מוצרים ושירותים,  מטרת העל של הקורס הנה לפתח מיומנות בתכנון ויישום אסטרטג

בהתחשבות במגמות ולהעניק לסטודנטים יכולות לקבל החלטות טובות יותר בשווקים התחרותיים 

 . הנוכחיות בשווקים

 

 דרישות הקורס: 

 מהציון הסופי  100% – מבחן סופי .1

 . לקבלת ציון עובר בקורס תנאי הכרחיומעלה( הינה  65קבלת ציון עובר בבחינה )

הערה לגבי חומר עזר )מצגות(: מצגות השיעורים יהיו זמינות לרשות הסטודנטים באתר 

את כלל החומר המועבר בכיתה.  לכסות( הקורס. עם זאת, הן אינן מכסות )ולא נועדו

קרה של  חומר במשיעורים ולכתוב הערות או להשלים את הב השתתףל יםבאחריות הסטודנט

 שיעור. סרתהח

 נוכחות חובה בהרצאות מרצים אורחים  .2
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 : נושאי הקורס

מספר  

יחידה  

 לימוד 

 נושא 

 קריאות  

)פרקים מספר הלימוד של   

 ארמסטרונג וקוטלר( 

 סקירה. מה זה שיווק?  1

, עולם השיווק הכירות מושגים בשיווק, תמהיל השיווק

 הדיגיטלי 

 1פרק 

 אסטרטגיה שיווקית 2

הכירות עם מודלים  תהליך בניית אסטרטגיה שיווקית, 

 Swotוכלי ניתוח   Ansoffמרכזיים 

 2,3,6ים:  פרק

 התנהגות צרכנים 3

, ניהול B2Bמול שווקי  B2C, שווקי תהליך הרכישה

 ושווי לקוח  קשרי לקוחות

5פרק   

 וניתוח שוק  חקרי שוק 4

 , מדידת תוצאות כלים לאיסוף נתונים, ניתוח תחרות

 4פרק 

 מדיניות מוצרים  5

,  מותגים מול מוצרים, חדשנות במוצרים, השקת מוצרים

 שיווק וניהול שירותים 

 7,8פרקים  

 המחרה 6

 , כלים ואסטרטגיות התמודדות בתחרות מחירים

9פרק   

 תקשורת שיווקית 7

 תמהיל התקשורת השיווקית, כלים דיגיטליים 

 בניית תקציב שיווק 

 7,12פרק 

 ערוצי הפצה  8

 עקרונות ומודלים בבניית ערוצי הפצה 

 , דגש מיוחד על אמזון  E-commerce-עולם ה

 10פרק 

 שיווק בינלאומי  9

 סוד הצלחתן של חברות ישראליות בשווקים בינלאומיים
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 לקריאה ולדיון בכיתה   וכתבות בנוסף יפורסמו במהלך הקורס מאמרים  
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