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(מיקוד)הגדרת צורך ▪

(בשני צעדים)תכנון ▪

(מלינקדיןעם טיפים )זיהוי המתחרים▪

(המרכיבים המרכזיים)ניתוח מתחרים▪

מרק'בנצ▪
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?מי אני... לפני שיוצאים לדרך

012005

02

03

04

05
פורום השולחן העגול

06

לאנשי מודיעין תחרותי

הדרכה, יעוץ, לווי

...  יוצאים לדרך...זהו



המטרה

?סביבת התחרותאת למה לנתח 

לפעולללמוד

את המתחריםלהכיר שורה התחתונהלתמוך ב
הזדמנויות ואיומיםלזהות 

בשפה הנכונהלפנות לשוק 
M&A, פים"שתביצוע 
לקוחות חדשיםלרכוש 



של הפעילות שלנוסגמנטציה▪
שנבחר, בסגמנטהגדרת הפעילות שלנו ▪
בהם אנחנו משתמשים  , המפתח והביטוייםמילות ▪

הפעילות המסויםבתחום 

1צעד 
הגדרת הצורך



יצרנית מגופי מים

נפט וגזכיבוי אשתעשיהחקלאות

6צעד  5צעד  4צעד  3צעד  2צעד  1צעד 



היסודשאלות 3: 2צעד ▪
החיפושאסטרטגיית : 3צעד ▪

2+3צעד 
תכנון

6צעד  5צעד  4צעד  3צעד  2צעד  1צעד 



מה אנחנו
יודעיםלא 

(2צעד )תכנון 

שאלות היסוד3

מה רוצים
?לדעת

מה אנחנו
?יודעיםכן 

חסרונות של /היתרונותמה 

בסגמנט  מגופי המיםיצרני

?אירופהמערבבחקלאותה

מקורות פנים ארגוניים
,פיתוח עסקי, ית/ל"מנכ

,ניהול מוצר, מכירות, שווק
,  פיתוח, רכש, ם"מרקו

ועודCRM, סוכנים בשטח

מקורות מידע נוספים
מאגרי מידע, נטוורקינג

קבוצות, רשתות חברתיות
,אתרי חברות, רלבנטיות

אתרי, פרסומים רשמיים
מומחים, תוכן מקצועיים

6צעד  5צעד  4צעד  3צעד  2צעד  1צעד 



(3צעד )תכנון 

חיפושאסטרטגיית

יצרניחסרונות של /היתרונותמה 
חקלאותהבסגמנט מגופי המים 

?מערב אירופהב

סגמנט/ תעשיה (שפות)+אזור מוצר/ פתרוןלהשוואהאספקטים

טכנולוגיה
עסקימודל

היבטים ארגוניים
…

Water valve
Water valves

…

אירופהמערב
ספרד
צרפת

…

חקלאות
השקיה

…

ANDANDAND

6צעד  5צעד  4צעד  3צעד  2צעד  1צעד 



כלי עזר
להערכת מידע( CRAAP)מודל 

Currency

Relevancy

Authority

Accuracy

Purpose

(עדכניות)

(רלבנטיות)

(סמכות)

(דיוק)

(מטרה)

6צעד  5צעד  4צעד  3צעד  2צעד  1צעד 



4צעד 
זיהוי מתחרים

2
1

מתחרים
פוטנציאליים

מתחרים
ידועים

מתחרים
לא מוכרים

3

6צעד  5צעד  4צעד  3צעד  2צעד  1צעד 

http://www.linkedin.com/


5צעד 
ניתוח מתחרים

בניתוח חברההמרכזיים המרכיבים 8▪

D S

MA C

הסטוריה

רקע

אסטרטגיה

יכולות

מניעים

הנחות המנהלים

פרטי קשר

6צעד  5צעד  4צעד  3צעד  2צעד  1צעד 

http://www.linkedin.com/


6צעד 

6צעד 
השוואתיbenchmarkניתוח 

?אנחנו מול התחרותאיפה ▪
המיםיצרני מגופי חסרונות של /מה היתרונות▪

?מערב אירופהבחקלאות הבסגמנט 

5צעד  4צעד  3צעד  2צעד  1צעד 



6צעד 
benchmark–טבלת השוואה

#1פרמטר 

#2פרמטר 

#3פרמטר 

#4פרמטר 

#4מתחרה #3מתחרה #2מתחרה #1מתחרה אנחנופרמטרים להשוואה

6צעד  5צעד  4צעד  3צעד  2צעד  1צעד 



6צעד 
benchmark– עכביש'גרף'

Product Breadth
Our Product

6צעד  5צעד  4צעד  3צעד  2צעד  1צעד 



כלים
פרקטיים 03



רשתות החברתיותאוצר של ידע ומידע ב

http://www.wordpress.org/
http://www.youtube.com/
http://www.digg.com/
http://www.facebook.com/
linkedin.com
http://www.twitter.com/
https://www.reddit.com/
https://www.quora.com/


המלאהרשימת האופרטורים

https://ahrefs.com/blog/google-advanced-search-operators/
https://google.com/


|חות אנליסטים"דו
שווה בדיקה

:לדוגמה
אנליסטים מומחי תוכן-
-McKinsey & Company
-PwC
-KPMG
-Deloitte

file:///C:/Users/giora/Google Drive/Puzzle Insignts/לקוחות/Sigma Labs Haifa/פרויקטים/The Big Three Presentation/Specific Materials for the Presentation/191107 The Global Cannabis Report - Prohibition Partners.pdf
https://www.mckinsey.com/
https://www.pwc.com/gx/en/industries/aerospace-defence.html
https://home.kpmg/xx/en/home.html
https://www2.deloitte.com/il/en.html


לא רק בבית ספר"הסטוריהלימודי "

https://archive.org/web/


(של אותה החברה)השוואת אתרים 



(של אותה החברה)השוואת אתרים
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פעולהל... למידהמ
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