
 שופיפיי למי זה מתאים



 העולם משתנה

הקורונה הגיעה 

כנסים ותערוכות הם נחלת העבר 

רוב התקשורת מתבצעת דרך האינטרנט 

בדיקת ההתכנות תבצע בחנויות אונליין 



 הזדמנות= קורונה 

2014חנויות אינטרנטיות התחילו לפרוח בישראל עוד ב 

  על אף שקיימת עליה תמידית במעבר לאונליין ישנם עדיין עסקים רבים ללא חנות
 אינטרנטית

הסגר אילץ אותנו להמשיך למכור מחוץ לחנות הפיזית 

  מהקמת החנות האינטרנטית יכולתי למכור במקומות רחוקים יותר ולהתאים את החנות
 לשווקים נוספים



 אני יצואן? ל"מכרתי לחו

מכס ולעיתים מכון תקנים , אישורים, בשונה מיבוא הדורש הזמנת סחורה בכמות מראש- 
 יצוא קל יותר

באמצעות חנות אינטרנטית אוכל ליצר לפי דרישה 

אוכל לפרסם לקהלים חדשים 

למכור למדינות שונות ללא דריסת רגל 

 

 

 



 בדיקת התכנות –מכירות אונליין 

(או כמעט בלתי אפשריות)ל מוגבלות "בתקופה הנוכחית טיסות לחו 

 להתברר כהימור מסוכן/ שליחת סחורה בכמות גדולה עשויה להיות לא כלכלית 

מ במכירה סיטונאית עשוי להתבטל"נוכח מצב כלכלי במדינת היעד יתכן ומו 

  מכירה לצרכן הסופי והכרת קהל היעד בצורה טובה תאפשר התרחבות על בסיס נתוני
 המכירות מהחנות האינטרנטית



 חנות בבעלותנו תאפשר גם מכירה סיטונאית

 כדי לגדול עם העסק שלנו במרחב האינטרנטי חשוב שהחנות תהיה בבעלותנו ולא תחת
 מרקטפלייס

המידע הנצבר עבור הרכישות נשאר אצלנו 

חות על הצרכנים ולתייג אותם באופן מתאים"נוכל להפיק דו 

למכור ביעדים חדשים 

 למכור לסוגי לקוחות שונים וממכירה לצרכן הסופי(D2C ) אל מפיצים ומשווקי שותפיםB2B 



 ישנן הרבה פלטפורמות באיזו אבחר



 סוגי פלטפורמות למכירה אונליין 3

מכיל בצורה מובנת אמצעי  . קניון אונליין שמכיל בתוכו המון חנויות/ שוק  – מרקטפלייס
אמנם למרקטפלייס תנועה משלו  . תשלום של הקניון עצמו ולפעמים אפילו שירותי שילוח

,  לא ממותגת, החנות לא בולטת –החסרון . אך זה ודאי לא מבטיח את החשיפה לחנות שלנו
/ אטסי / אמזון / איביי  –השחקניות המוכרות . אין לנו גישה לסטטיסטיקות על החנות

 .אליבאבא

לאלו . פלטפורמות המאפשרות פיתוח קוד מורכב על האתר לצרכים ייחודים – קוד פתוח
אם אין לנו את הידע וההכשרה בתחום  . הפיתוח יאפשר בגמישות, בעלי ידע בפיתוח

בין הפלטפורמות הבינלאומיות בתחום ניתן למצוא . החסרון הוא בעלות יקרה לאיש מקצוע
 .נטו'וורדפרס ומג, את פרסטה שופ

או גרירה של אלמנטים /כ תבניות ו"פלטפורמה שתכיל בד – חנות מותג קלה לתפעול
הפלטפורמה כבר תכיל את החיבור לאמצעי  . מהירות ובקלות, לעיצוב האתר ביעילות

 'וכו( תוספים)פלגינים , רשתות חברתיות, הגדרות משלוח, תשלום



 ?למה שופיפיי

פלטורמה בינלאומית קלה לתפעול 

מאמצת חידושים טכנולוגיים 

יכולת ניהול מלאי וצפי מלאי 

חיבור לחברות משלוח בינלאומיות וצפי מכסים 

 (מרקטפלייסים, רשתות חברתיות, פיזי)חיבור לערוצי מכירה רבים 

ניהול העסק מכל מקום באמצעות אפליקציה 

תמיכה 

 



 כשאני מוכר בשופיפיי אני מוכר בכל מקום

 ערוץ מכירה פיזי– POS 

מכירה באמצעות הרשתות החברתיות 

מכירה במרקטפלייס 



 האפליקציה

שליטה מכל מקום 

צילום מוצרים/ העלאת 

ט לייב'מענה לצ 

עדכוני מלאי 

 



  המפתח להצלחה –תמיכה 

ט לייב'צ 

מוקדים שונים בעולם 6טלפון ב 

אימייל 

טוויטר 

פורומים 

סרטוני הדרכה 

אירועי לייב והכרזות 

ממשק מומחים 

 



 כלים הפועלים בשופיפיי במדינות שונות

 שיטת תשלומים– SHOP PAY 

 מיתוג ושילוח, אחסון –מרכז לוגיסטי 

 מכירות מקומיות מבוססות מיקום– SHOP 

 מכירותB2B - HANDSAHKE 



 =[תודה על ההקשבה 



 צרו קשר

 CEO & FOUNDER –חן זיסו 

 054-449-2311: טלפון

 chen@zissultd.com: אימייל

 


