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 .חשיבות האינטרנט בשיווק מוצרי צריכה בסין •

 .מאפייני הצרכן האינטרנטי הסיני •

 .  מניפת ערוצי השיווק האינטרנטיים בסין •

 .  מגמות בערוצי השיווק האינטרנטיים בסין •

 ?מה בשעה הקרובה 

 פתיחה



 .2012 -ב( $T US 3.5)טריליון יואן  21: מכירות מוצרי צריכה •

 . דרך הטלפון 80%. ברשתות החברתיות 90%. מיליון משתמשי אינטרנט 618 •

 (.A.T. Kearneyפ "ע)שוק הסחר האלקטרוני בסין הוא האטרקטיבי בעולם  •

 (.42%) 2013 -ב( $B US 308)טריליון יואן  1.85מכירות מקוונות של  •

 (.US+J+D+UK+F<)טריליון יואן  2.5-4.0: 2015 -הצפי ל •

 .9%~  2015-ב. מסך המכירות הקמעונאיות  7.8%כיום מייצג  •

 .46%חדירה של . מיליון קונים באינטרנט 302 •

• 1111  =5.9 B US$  =24h( .80% .)X3 US Cyber Monday. 

 .פוליטיים וחוקיים, חברתיים, כלכליים, טכנולוגיים: מניעים רבים לצמיחה •

 .בינלאומיות, הסדרה, התפשטות לפלחים נוספים, המשך צמיחה: בעתיד •

 

 :על ומספרים גדולים-תמונת

 חשיבות האינטרנט בשיווק מוצרי צריכה בסין



 חשיבות האינטרנט לשיווק מוצרי צריכה בסין

Sources: iResearch; China statistics bureau; US Department of Commerce; Euromonitor; Bain analysis  



 חשיבות האינטרנט לשיווק מוצרי צריכה בסין

Sources: iResearch; InternetChinaWatch 



 חשיבות האינטרנט לשיווק מוצרי צריכה בסין

Source: CNNIC, “2012 Online Shopping Market in China Research Report”, March 2013. 

iClick Interactive 



 חשיבות האינטרנט לשיווק מוצרי צריכה בסין

Source: iResearch Inc. 



 .אינדיבידואלי יותר, משכיל יותר, יכולת כלכלית גודלת, צעיר יחסית •

 . על בידור, על בריאות, מוציא יותר על אופנה •

 .משלם באמצעי תשלום חדשים, מרגיש בנוח לקנות באינטרנט •

 . מגוונים ומתפתחים, פלחים רבים •

 .  מוצרי חשמל וקוסמטיקה, קונה ברשת בעיקר בגדים •

 . שינויים רבים בקטגוריות שבצמיחה בשנים האחרונות •

 .יום הרווקים וראש השנה הסיני: ימים חשובים •

 (.תלוי באזור)יואן לרכישה  100-167היא  חציוניתהוצאה  •

 .  יואן 1500-2400: ההוצאה הצפויה לנפש לשנה באינטרנט 2020-ב •

 . Alipay -רובם ב –מהקונים משתמשים בספקי תשלום צד שלישי  80% •

 .המחיר ותפיסת הערך  :בסוף... שיגועים, מבצעים, הנחות, אוהבים מתנות •

 . 'ערוצים מרובה'ו' רפרטואר מותגים'נוקט בגישת  •

 מאפייני הצרכן האינטרנטי הסיני



 מאפייני הצרכן האינטרנטי הסיני

Source: Fung Business Intelligence Research, iResearch Inc. 



 מאפייני הצרכן האינטרנטי הסיני

Source: Go-Globe.com 



 מאפייני הצרכן האינטרנטי הסיני

Source: Fung Business Intelligence Center, CNNIC 



 . כיסוי מוגבל. לא יעילים, מוגבלים, ארוכים, הערוצים המסורתיים •

 .  קשים להבנה ולניהול, בעלי ערך מוסף מוגבל, חוסר מקצועיות •

 . מהרווח נטו 15-20%= חוסר היעילות . עלויות הולכות וגדלות •

 .הערוצים המסורתיים לא מתאימים לשינויים שחלו בשווקים בסין •

 .  התאמה ללקוחות חדשים, התרחבות, נוצרו הזדמנויות רבות להתייעלות •

 .במגוון צורות –שחקנים וערוצים חדשים נוצרו באמצעות האינטרנט  •

 .'מסייעים'ו' חברים'. קיים מגוון של ערוצי שיווק אינטרנטיים בסין •

 .מספר השחקנים עצום.  c2c, b2c, b2b: שלושה סוגי סחר אלקטרוני •

,  פיזיים שעברו לאינטרנט, שחקנים טהורים, Market place: סיווג עקרוני •

 .  omni-channelשחקני , אינטרנטיים שהתרחבו לעולם הפיזי 

 ערוצי השיווק האינטרנטיים בסין

 ...חייבים להבין את הרקע



Source: Fung Business Intelligence, Euromonitor  

 ערוצי השיווק האינטרנטיים בסין



Source: Fung Business Intelligence, China Bureau of Statistics  

 ערוצי השיווק האינטרנטיים בסין
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 ערוצי השיווק האינטרנטיים בסין

Source: Proxy Marketing Solutions Ltd., 2013  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Taobao_Marketplace_Logo.jpg


Source: Ipsos, 2013  

 ערוצי השיווק האינטרנטיים בסין



Source: Proxy Marketing Solutions Ltd.  

 ערוצי השיווק האינטרנטיים בסין

 דוגמאות סוג זירה

C2C פלטפורמה טהורה Taobao, PaiPai, EachNet 

 

 

 

B2C 

 Tmall פלטפורמה טהורה

 JD/Jingdong ,Dangdang ,Amazon פלטפורמה פתוחה

 51Buy, Vancl, M18, Yihaodian, Womai קמעונאים טהורים

 Wallmart, Lancom (במעבר)קמעונאים קלאסיים 

 Uniqlo, Li-Ning קמעונאים   –יצרנים 

 Suning, Intime,GAP, Parkson קמעונאים משולבים

, השוואה, מבצעים, רכישות קבוצתיות אחרים

 חברתיים

B2B מדריכים, פורטלים, פלטפורמות HC360 ,Globalsource ,MadeInChina 

 . פרסום, שיווק, IT ,SI, לוגיסטיקה, תשלום מסייעים כללי

 סיווג השחקנים האינטרנטיים



Source: China Internet Watch, Enfodesk, 2013 

 ערוצי השיווק האינטרנטיים בסין



 ערוצי השיווק האינטרנטיים בסין

Source: Bain Analysis 



 . התרחבות לפלחים חדשים. התאמת השחקנים והערוצים לשוק המשתנה •

 .קונסולידציה ושחקנים חדשים. b2c -ל c2c -המשך מעבר מ •

 .  פנימה והחוצה. פעילות בין לאומית גוברת •

 .במותג, בחוויית הקניה, תחרותיות גוברת במיוחד בשירות •

 .אינטגרציה גוברת בערוצים. המשך מעבר מהפיזי לווירטואלי ולהיפך •

 .שימוש גובר בשיטות תשלום מתקדמות •

 .שיפורים משמעותיים בלוגיסטיקה ובהפצה פיזית •

 .תחכום גובר בשיווק הדיגיטלי •

 . רגולציה ועלויות גוברות, הסדרה •

 . שימוש גובר במדיה חברתית ובסחר באמצעות הטלפון •

 מגמות בערוצי השיווק האינטרנטיים בסין

 ...שום דבר לא עומד במקום



Source: Limpid 

 מגמות בערוצי השיווק האינטרנטיים בסין



Source: Fung International 

 מגמות בערוצי השיווק האינטרנטיים בסין



 סיכום

 ...השורה התחתונה

 .פעילות הסחר האלקטרוני בסין היא עצומה •

 .  דינאמי ותחרותי מאוד, שוק מורכב •

 .  מערך מורכב ביותר של ערוצי שיווק •

 .מגלם הזדמנויות עסקיות רבות •

 .  אסטרטגיה והשקעה, נדרשת הבנה •



 תודה רבה

Moti BLAU 鲍慕磾 ms.co.il-motib@proxy www.proxy-ms.co.il  

谢谢您 
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