


אחד הדברים המאתגרים ביותר הם לייצר חדשנות, להוציא רעיונות
ודברים חדשים לפועל.

 
האם יצליח? איך ייתפס? איך יימכר? באיזה מחיר יקנו? מה התחרות?

האם כדאי בכלל...
 

האתגר



עולם העסקים גילה ששיטת החשיבה בתחום העיצוב היא אמצעי וכלי ליצירתהרקע
  design thinking - חדשנות

 
בחדשנות ובפיתוח שלה עסקו ועוסקים גורמים רבים.
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בחדשנות ובפיתוח שלה עסקו ועוסקים גורמים רבים.

 
כאשר הבינו שלעיצוב יש את הכוח להשפיע ולהכריע.



הגיעו למסקנה שצורת החשיבה שיש מאחורי תהליך יצירה בעיצוב היא
צורת החשיבה שמניעה לחדשנות ופרקו אותה לשלבים:

הרקע

emphasize define ideate prototype test



/https://www.ideo.com

/https://www.frogdesign.com

/https://www.fjordnet.com

https://www.ideo.com/
https://www.frogdesign.com/
https://www.fjordnet.com/


שילוב של טכנולוגיה, עיצוב ועסקים הם מאפייני החדשנות כיום.
 

 viability -עסקים / disability -הנדסה / disability -עיצוב
 

תופס בכל - מוצר, שרות או מודל עיסקי
 

הרקע

viability

feasibility

desirability



כאשר אנחנו טורחים להוציא משהו חדש לעולם עם השקעה גדולה אנחנו
רוצים להיות בטוחים שיהיה לו ביקוש ושיהיה רווחי. 

 
בתוך מתודת ה- design thinking פיתחתי שיטת עבודה המדייקת יכולת

הצלחת המוצר.
 

הרעיון נבדק בהתכנות ובכדאיות לפני יישום והוצאה כספית גדולה
 

הרקע



ספרות נוספת בנושא הרקע



אז כיצד נקבע ערך היום? מה הערך במקומות שונים בעולם? וכיצד נקבע. הרקע



וודאות כלכלית בהשקעה-
לוודא מראש לפני שלב ההשקעות הכלכליות האם נכון וכדאי לצאת עם

מוצר/קו/רעיון ?
באיזו נראות? 

מה התמחור ותהליכי היצור והשיווק 
הנכונים ביותר עבורו? 

הבסיס
לשיטה



השיטה

התהליך מתרחש משלב פיתוח ועיצוב
הרעיון, עד לשלב התמחור והשיווק שלו.

מודל תפיסת הערך –
יחסי הדדיות בין עיצוב לשיווק כגורם מכריע להצלחה.

ערך המוצר המוביל להצלחתו-
המודל מציע תהליך אפקטיבי

המחבר בפשטות ובאופן הוליסטי בין
כל חלקי המנגנון העסקי מאחורי

המוצר ומאפשר התבוננות חדשה.



מטרות
השיטה

קולקציה 
ניהול קו 

מוצרים הנבנים על
על ציר תפיסת

הערך.

BEST SELLER
זיהוי ובנייה של

מוצר מוביל, דיוק
המוצר לפוטנציאל

הצלחה.

הגדלת סיכויי 
ההצלחה הוודאית 

של המוצר

חיסכון 
 לחסוך מוצרים 
מיותרים, זמן, 
אנרגיה וכסף





Design to Value
 

״הערך הנתפס" - Value Proposition של מוצר ללקוח הינו דינאמי ומשתנה
בקצב מהיר, כתגובה לשינויים עולמיים, פסיכולוגיים

ורגשיים בלתי פוסקים. 
 

כיצד מה שאנחנו מוכרים יכול לקלוע בול לתפיסת הערך? כיצד ניתן לוודא שהוא
רווחי עבורנו?
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גם במתן שירותים ניתן "לעצב" את תפיסת הערך

שירותים



שלבי השיטה



שורת הרווחהגדרת המטרה



מחקר
שוק

ויזואלי



מוצר- קולקציה- הרבה קולקציות



פסיכולוגיה של קבוצת מוצרים





חשמל, מים, גז
קבלן משנה

מתנות לחגים
ארנונה

דלק
חניה

משלוחים
נסיעת עבודה לסין

עובדים
קורס העשרה

אריזות
פלאפון, לפטופ, תוכנות

 
 
 

תמחור נכון ומדוייק

זמן

 חשוב להיות גלויים וכנים בשלב התמחור – כך הוא יהיה אמין ובעל רווח
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תמחור נכון ומדוייק

זמן

Design to cost – מתוך הגדרת הרווח נגזור את הוצאות הייצור



BTC או BTB החלטה שיווקית מחירה



לתכנן ולדייק בעזרת עיצוב ולהשפיע על תפיסת הערך.סיכום
 

זה דורש עבודה אבל חוסך זמן, אנרגיה וכסף.
 

שיטה ירוקה
 





אינטואיציה ודעת הרוב לא טועה



gilli@gilliangolan.com

 

0525266233
@gilligolan 

 

https://www.linkedin.com/in/gillian-golan-a66666a0/
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