
זיהוי קהל יעד
1 יחידה # 



טיפ
קחו דף נייר וציירו עליו דמות אדם. 

זו יכולה להיות דמות מקל אם ציור הוא לא הצד החזק שלכם.... 
עכשיו, עם הלקוח האידיאלי שלך בראש, התחילו למלא את הפרטים:

האם הוא זכר או נקבה? זקן או צעיר? כתבו את הפרטים בצד 
הציור שלכם בנושאי הכנסה, השכלה, וכו' 

המאפיינים את האדם הזה, מה הוא אוהב לעשות ומהם 
ההרגלים שלו, איפה תוכלו לפגוש אותו ומתי נוח לו 

לרכוש ממך? וכו' וכו'

אולי אתם לא יודע את התשובות להרבה מהשאלות הללו אבל זו 
הנקודה של התרגיל: התבוננו במה שאינכם יודע על הלקוח שלכם – 

הגיע הזמן למלא את החורים!

היכרות עם הלקוח
יותר תוכלו  ומעמיקה  ככל שתכירו את הלקוח שלכם בצורה טובה 

לשווק בצורה אפקטיבית ולהשיג את יעדי המכירות שלכם.
לצורך כך ריכזנו עבורכם את הנקודות הבאות שיעזרו לכם להכיר 

טוב יותר את הלקוחות שלכם.

מי הוא הלקוח שלי?
כדי לזהות נכונה מה לקוחותיכם מחפשים עליכם 

לערוך מיפוי  של דמות הלקוח ומאפייניו.

בשלב ראשון עליכם לשאול את עצמכם את השאלה הבאה:

*

?



לצורך בניית פרופיל הלקוח – 
העזר בנקודות הבאות:

גיל 

הכנסה 

רמת ההשכלה 

מין 

מקומי או תיירותי

מצב משפחתי וגודל משפחה

מהי התנהגות הלקוחות שלך:
על מה הם מוציאים את כספם 

איפה הם קונים ביומיום

מה ההרגלים היומיומיים שלהם 

מהן הדאגות היומיומיות שלהם

כמה הם נאמנים למותגים אחרים

מה האינטרסים שלהם 

באיזו תדירות הם מוציאים את הכסף שלהם 

וכמה הם מוציאים 

הוסף נקודות נוספות שייחודיות לעסק שלך:

אלה דוגמאות שונות לשאלות שעליהן עליך לענות על מנת לפלח ולהכיר את הקהל שלך.
עכשיו, כשבידכם פרופיל הלקוח נסו לבחון מה מניע אותו לרכוש – מבחינה הגיונית (מחיר, 

נגישות, איכות וכו') ומה מניע אותו לרכוש מבחינה רגשית (מיתוג, מילוי סיפוקים, אידיאל וכו')
כאשר תענו על שאלות אלו תוכלו להתחיל ולעצב את התכנית השיווקית שלכם.



מי הוא הלקוח שלי?

יושב/ת בבתי קפה

נוסע/ת על טוסטוס

אוהב/ת שופינג

חסכן/ית קונה אונליין
ומחושב/ת

בעל/ת תואר שני

גר/ה בתל אביב

נוסע/ת פעם 
בשנה לחופשה

חובב/ת טיולים

יוצא/ת לברים

בעל/ת הכנסה 
ממוצעת

חובב/ת מותגים

הורה לילדים יוצא/ת למסעדות
קטנים

עושה קניות בסופר גר/ה בפרברים
הקרוב לביתו



נספח א'
איך בונים תכנית שיווקית?

תכנית שיווקית טובה מפרטת את כל המוצרים הקיימים בעסק (תמהיל 
המוצרים), כל קהלי היעד אליהם העסק פונה, והגדרת אפיקים שיווקיים 

לכל אחד מקהלי היעד.
היזהרו! הנחות מכלילות על השוק כולו יובילו אתכם לניתוח לא נכון של 

השוק.
את  תפרקו  אם  שלכם  והמגמות  המכירות  לתחזית  לקלוע  יותר  קל 
הערכה  בצעו  מוצרים,  לפי  יעד  קהל  לכל  פרטניות  לתחזיות  התכנית 
עבור כל חלק ביחידות הקטנות הללו, ולאחר מכן סכמו כדי לקבל תמונת 

מצב כוללת.

מתחילים בקטן...
כל עוד אינכם מכיר את הלקוח שלך ואת יכולותיכם להגיע אליו, עליכם 
שמטרתכם  כך  העסקית,  התכנית  ובדרישות  וגמישים  זהירים  להיות 
התאמה  ויכולת  מירבית  גמישות  הינה  השיווקית  בתכנית  הראשונה 

מירבית למציאות שתתגלה בפניכם.
יותר  גדולות  ברושורים  כמויות  הדפסת   - כמות  יתרון  לנצל  במקום 
במחיר זול עם ספק שאתה לא מכיר באפיק שיווקי שמעולם לא ניסית – 
הזמינו כמות קטנה כך שבמידה והאפיק התגלה כלא אפקטיבי – תוכלו 

לעבור לאפיקים אחרים ללא השקעות מיותרות.
בחירה  יכולת  משמעותה   – לגמישה  שלכם  השיווקית  התכנית  הפיכת 
עבורך, המנעו מהתחייבויות ארוכות טווח ובחרו בכמויות קטנות יחסית, 

על מנת שתוכל לבצע שינויים ככל שתצטרך. 

יעדים
תכנון טוב הוא כזה שמאפשר לך בקרה והתאמה במקרה הצורך.

לכן, בכל תכנית חשוב שתקבעו יעדים אליהם תרצו להגיע בטווחי זמן קבועים.
הגדרה נכונה של יעד צריכה לענות על הדרישות הבאות:

1. כמותי
כדי שניתן יהיה למדוד אותו בקלות

2. מציאותי  
כדי שתוכלו לעמוד בו

3. ממוקד 
כדי שתוכלו לזהות בעיות בצורה מדוייקת

4. זמן  
כדי שתוכל להגדיר טווח זמן להשגתו.

מדדים
מדדים הם הנתונים שעליך לאסוף כדי שתדע אם אתה עובד על פי היעדים.

מדדים צריכים להיות כאלו שקל לכם לאסוף, הם חד-משמעיים ותואמים את 
היעדים שקבעתם

בהצלחה!


