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ניתוח שוק הקוסמטיקה המקצועית בגרמניה והמלצות 

 תקציר מנהלים -ישראלייםאסטרטגיות ליצרנים 



 ?מדוע בייקר טילי

 

Baker Tilly International   

 

 פירמת ייעוץ וראיית חשבון בינלאומית מהמובילות והותיקות בעולם

 גופים ציבוריים וכן חברות סטארט אפ, מלווה חברות מובילות במשק ובעולם

 פירמות ראיית החשבון הגדולות בעולם 7מדורגת בין 

 יועצים ורואי חשבון, כלכלנים 28,000-מדינות ומעסיקה למעלה מ 141 -פירמות ב 161מאגדת  

 

 

 :מעטפת השירותים של הפירמה בישראל כוללת

ייעוץ אסטרטגי 

 מחלקתFinance 

מיסים 

ניהול סיכונים 

 חקירתיתביקורת 

שירותי ביקורת 



 ?מדוע בייקר טילי

 

 

 בעבודה זו מלבד יכולותינו ברמה המקומית מינפנו גם יכולותינו ברמה העולמית לאיסוף וניתוח מידע איכותי וייחודי

צוותי הייעוץ בעבודה זו כלל את משרדינו בגרמניה ומשרדים אחרים בעולם כשהצוות הישראלי הוביל את הפרויקט  

 אל מול מכון הייצוא

 

 

 אנו היועצים ורואי החשבון של כמה מחברות הקוסמטיקה המובילות בישראל ובעולם

 

 



 היתרונות שלנו בפרויקט זה

 צוות ייעוץ בכיר ומגוון

צוות בעל ניסיון עשיר בתמיכה בקבלת •

תעשייה  החלטות וייעוץ לחברות בתחומי 

 שונים

של הפירמה מגוונות  יכולות הצוות •

ומאפשרות גישות חשיבה שונות ולא רק  

 מחקריות בלבד /ייעוציות

 דגש על יישום והטמעה

בייקר טילי היא פירמה הנותנת שירותים  •

עסקיים ובעלת יתרון בביצוע בפועל של  

 ההחלטות שיתקבלו

 החלטותיהןניסיון רב בליווי חברות ביישום •

 גישה ייחודית למקורות מידע ומרואיינים

זמינות למקורות מידע איכותיים ומגוונים  •

 על השוק

בתעשיית הקוסמטיקה  קשרים חזקים •

אנשי התעשייה וגורמים  , מומחיםברמת 

 מקבלי החלטות אחרים

שיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות  •

 מחקר ומידע מהמובילות בעולם

 צוות מלווה מקומי -פירמה בינלאומית

פירמה בינלאומית עם לקוחות וקשרים •

 משרדים בעולם 160-מעסקיים בלמעלה 

צוות מקומי ישראלי שיוביל את העבודה  •

 הבינלאומיתתוך מינוף היכולת והנוכחות 

 

1 

2 3 

4 



 הגדרות עבודה

 לעור הגוף והפנים ולציפורניים, טיפולים קוסמטיים מקצועיים הינם קשת טיפולים הניתנים לשיער•

 לפחות טיפול קוסמטי מקצועי אחדמכוני יופי לקוסמטיקה מקצועית להגדרת עבודה זו הינם מקומות בהם ניתן •

 המעניק טיפולים לשיער בלבד"( מכון יופי)"מוגדרות בעבודה זו כמכון יופי מקצועי , לדוגמה מספרות המעניקות רק שירותים לשיער•

 עבודה זו מנתחת את שוק הקוסמטיקה המקצועית בגרמניה הניתנת במכוני יופי•

 

 

 קוסמטיקה מקצועית הניתנת במכוני יופי 

שירותים  

וטיפולים 

לשיער  

 הראש

שירותים  

וטיפולים 

לעור הגוף  
 והפנים

טיפולים 

ושירותים  

 לציפורניים 

 שוק הטיפוח האישי בגרמניה

 שוק הקוסמטיקה בגרמניה

מכירה 

 קמעונאית

eCommerce 

 עיסויים

Wellness 



 הגדרות עבודה

 :הגדרת טיפולים קוסמטיים מקצועיים עיקריים בעבודה זו תחת כל קטגוריה

 שיער הראש

 תספורת שיער הראש לנשים ולגברים•

 עיצוב וטיפוח שיער הראש לנשים ולגברים•

 הראש לנשים וגברים צביעת שיער•

 טיפוח שיער הפנים לגברים בלבד•

 הארכות שיער•

 (חיזוק ותחזוקה בריאותית, חומרי שיקום)טיפולי בריאות לשיער •

 

 



 הגדרות עבודה

 (:המשך)הגדרת טיפולים קוסמטיים מקצועיים עיקריים בעבודה זו תחת כל קטגוריה 

 עור

 "(פילינג)" קילוף עור ניקוי העור וטיפוחו באמצעות תכשירים וטיפולים המשמשים לכך וכן•

 ינג'אייגטיפולי אנטי •

 ('מסאז)מריחה בשמן וחומרים אחרים דרך עיסוי •

 "(  מזותרפיה)"טיפולי החדרת לחות וחומרים שונים •

 ואלסטין קולגן טיפולים בהם מוזרקים או מוחדרים לעור חומרים החיוניים לבנייה תקינה של העור כגון•

מטרת הטיפול להשוות מראה מאופר לתקופה  , טיפול בו מחדירים לשכבת העור המתחדשת צבע -איפור ואיפור קבוע•

 שנים 3ממושכת של עד 

 הפנים איפור•

:  מחלקי הגוף שבהם הוא נחשב פוגע ביופי שעווה או הסרת שיער בלייזר ,אפילציה הגוף בשיטות כגון הסרת שיער•

 חזה ועוד, רגליים, ידיים

 ציפורניים

 (מניקור ופדיקור) ציפורניים טיפוח•

 צביעת ציפורניים בלק לציפורניים•

 חיזוק ושיקום ציפורניים, תחזוקה•

 

 



 הגדרות עבודה

 :קטגוריות ושירותים עיקריים שלא נכללו כקוסמטיקה מקצועית בעבודה זו

 (מכוני ספא המעניקים רק שירות עיסוי ושהשימוש בחומרים איננו העיקר)עיסויים •

 מכירת מוצרי קוסמטיקה סיטונאיים•

 מכונים להשרשת שיער ולטיפול בהתקרחות גברית ונשית לרבות השתלת שיער כירורגית•

 רקיחת בשמים אישית ומכירתם•

 פירסינג•

 מכוני שיזוף•

 מכון לקעקועים שאינם איפור קבוע•

 טיפולים רפואיים אחרים שאינם מופיעים בהגדרות השקף הקודם•

 

 

 ל"את השירותים הנ( ולא רק)המספקים בנוסף , קיימים מכוני יופי העונים להגדרת עבודה זו כמכוני יופי מקצועי•

 מכון לטיפולי עור ופנים אשר נותן גם שירותי פירסינג, לדוגמה•

 

 

 

 



ביצוע הראיונות הוא מה שמבדל את  •

העבודה שלנו כחברת ייעוץ גלובלית 

מביצוע מחקרים המתבססים על מידע  

 כתוב בלבד

דרך הראיונות חודדו הממצאים הכתובים •

 וכן נקודות המפתח הרלוונטיות בעבודה

 מתודולוגיה

 

 

 

 IIסוג ניתוח  Iסוג ניתוח 

ביצוע ראיונות עם אנשי מפתח  

ברמה הגלובלית וכן בכל אחת  

 ממדינות המחקר

,  חוקרים: אנשי מפתח יכולים להיות

יועצי  , לקוחות בייקר טילי, מומחים

נציגים מגופים ציבוריים  , בייקר טילי

 או ממשלתיים בכל אחת מהמדינות

עיבוד המידע  

וכתיבת ניתוח  

 השוק

 ממצאים ומסקנות

אסטרטגיה והמלצות 

 להמשך

מקורות  , מידע קנייני של בייקר טילי•

פים של בייקר טילי עם  "מידע משת

 חברות מחקר וכן מקורות מידע ציבוריים

ניתוח המידע בוצע באופן ממוקד סביב  •

מטרות הפרויקט וירכז את הממצאים  

סביב שאלות המפתח ועל מנת לענות  

 עליהן



 רקע כללי -הטיפוח האישי בגרמניה

 טיפוח אישי לצורך נראות ובריאות הינו מרכיב חשוב בתרבות ובהוויה הגרמנית•

 הינה מהגבוהות בעולם והגבוהה ביותר באירופה( כולל קוסמטיקה מקצועית)ההשקעה בכל סוגי הטיפוח האישי •

 כ הטיפוח אישי בגרמניה"הן ברמה הביתית והן מנותן שירותים מקצועי הינן החלק הארי בהשקעה בסהלעור ולציפורניים , לשיערההשקעות בקוסמטיקה •

 יורו B8-עור וציפורניים לשימוש ביתי ומקצועי עמדו על למעלה מ, כ מוצרי הטיפוח האישי והקוסמטיקה לשיער"המכירות בגרמניה של סה•

 :דוגמאות לסטטיסטיקה של טיפוח אישי בגרמניה•

 מהגברים משתמשים במוצרי עיצוב שיער   45%•

 מהגברים מטפחים את זקנם  29%•

 מהנשים משתמשות במסקרה בשימוש יומיומי   62%•

 מהן משתמשות כמה פעמים ביום   5%•

 

 

 

 

 

 

 IKW ,Cosmetic Europe, בייקר טילי ניתוח: מקור

 גברים -תדירות טיפוח שיער פנים וראש  2015, נשים –תדירות שימוש במסקרה 



י חברות גרמניות או שלוחות של חברות בינלאומיות המפתחות ומייצרות  "מרבית המוצרים לטיפוח וקוסמטיקה ביתית ומקצועית מיוצרים בגרמניה ע•

 בגרמניה

 רובם עובדים עבור מותגים מוכרים וחלקם למותגים עצמאיים, יצרנים של מוצרי טיפוח וקוסמטיקה 43,000-כ בגרמניה יש כ"סה•

 גרמניה הינה מהיצואנים המובילים למוצרי טיפוח וקוסמטיקה בעולם בכלל ובאירופה בפרט -הייצור בגרמניה הינו עבור הצריכה המקומית אך גם לייצוא•

 :ארגוני מפתח 2חשיבות שוק הטיפוח האישי והקוסמטיקה בגרמניה ובאירופה בכלל מתבטא גם בהתקיימותם של •

הארגון הגדול והחשוב לטיפוח אישי ולקוסמטיקה המרכז   -German Cosmetic, Toiletry, Perfumery and Detergent Association (IKW)ארגון •

 מפיצים וסוחרים, בעלי מכוני יופי, נותני שירותים, יצרני מוצרים לטיפוח אישי ולקוסמטיקה

•Cosmetic Europe- ניטור בו חברים מאות מיצרני הטיפוח האישי ובכללם הקוסמטיקה  , ארגון מידע 

 

 

 

 

 

 

 IKW ,Cosmetic Europe, בייקר טילי ניתוח: מקור

 רקע כללי -הטיפוח האישי בגרמניה



 סקירה כללית -מכוני יופי בגרמניה

 או ציפורניים /עור ו, הינם מקומות המעניקים טיפוליים קוסמטיים מקצועיים מסוג אחד או יותר עבור שיער, מכוני יופי•

 י מכון היופי"מכוני היופי בגרמניה לרוב מציעים יותר מטיפול אחד וקיימת תזוזה מתמדת בקשת הטיפולים השונים המוצעים  ע•

 יכול להעניק לעיתים בהזמנה קונקרטית טיפולי ציפורניים במכון היופי, מספרה, מכון יופי לשיער, לדוגמה•

 (איש 100,000-למעלה מ -עיר גדולה)נמצאים בערים הגדולות במדינה וסביבתן ( לערך 90%)רוב מכוני היופי בגרמניה •

 מכוני יופי פעילים בגרמניה 88,192אנו מצביעים על , מאנליזה מקיפה שבוצעה עבור מחקר שוק זה•

ערים בהם למעלה  )הערים הגדולות של גרמניה וסביבתן  50הפרוסים על פני , מכונים הינם מכונים פרטיים או מכונים שהם חלק מרשת•

 (מכוני היופי הינם בעיר עצמה או בסביבתה, תושבים והסביבה 100,000-מ

 או לציפורניים התואמים להגדרת עבודה זו/לעור ו, כל אחד ממכוני יופי אלו מציע שירות אחד או יותר של קוסמטיקה מקצועית לשיער•

 (:יורו ברוטו לחודש 3,695הינה  2016הכנסה ממוצעת בגרמניה לשנת )סוגים מרכזיים בהיבט קריטריון עלות  4-המכונים מתפלגים ל•

 (Low Cost)זול •

 (Value)בינוני •

 (Expensive)יקר •

 (Ultra Expensive)יקר מאוד •

 

 

 

 שיער

 ציפורניים

 עור



 התפלגות לפי קריטריון עלות -מכוני יופי בגרמניה

הערים הגדולות בגרמניה  50-כ מספר מכוני יופי לקוסמטיקה מקצועית ב"סה

 2016,  וסביבתן בהתפלגות לפי קריטריון עלות

 בייקר טילי ניתוח: מקור

,   17,327,  זול 
19% 

,   42,042,  בינוני
48% 

22%,  19,256,  יקר  

,   9,567,  יקר מאוד
11% 

 מכוני יופי 88,192: כ"סה

מחיר ממוצע  
בסוג מכון היופי  

 (יורו)

קריטריון  
 קוסמטי

 קריטריון עלות

 שיער 19.4

 מכון יופי זול  

(Low Cost) 
 עור 66.7

 ציפורניים 22.2

 שיער 25.8

 עור 140.5 (Value)מכון יופי בינוני 

 ציפורניים 28.5

 שיער 41.4

מכון יופי יקר  
(Expensive) 

 עור 153.3

 ציפורניים 36.7

 שיער 61.2

 מכון יופי יקר מאוד

 (Ultra Expensive) 
 עור 239.6

 ציפורניים 39.7



מגמות מרכזיות בשוק הקוסמטיקה המקצועית  

 במכוני יופי בגרמניה

 :סיכום המגמות המשפיעות על שוק הקוסמטיקה בגרמניה

 (משוקלל)כ השוק "על סה( חצי מעגל) 50% -מגמה לא נבחרה כמגמה אם השפעתה לא גדולה מ: הערה, בייקר טילי ניתוח :מקור

 הסבר

מידת ההשפעה על צמיחת  

שוק הקוסמטיקה בגרמניה  

 בחמש השנים הקרובות

 מגמה

קוסמטיקה מקצועית לגברים תורמת לצמיחת השוק בכלל ולסגמנטים 

 ספציפיים בפרט כמו שיער

עלייה בצרכנות הגברית של 

קוסמטיקה מקצועית ועלייה  

 Barber Shopsבמספרם של 

מנוע צמיחה חשוב המכניס יותר אזרחים גרמניים לצריכה של קוסמטיקה  

 מקצועית דרך מכונים אלו

נתח שוק הולך וגדל של מכוני יופי  

 Value -"בינוניים"

העלייה בתחרות מקטינה  , הרחבה של השירותים מאפשרת לשוק לגדול מנגד

 מחירים ומפחיתה שיעורי רווח

מכון יופי שניתן לקבל בו יותר 

 One Stop)מסוג שירות אחד 

Shop) 

קטן   הממותגותמספר הרשתות , שיטת שיווק העובדת היטב על השוק הגרמני

 כ מספר מכוני היופי בגרמניה"ביחס לסה

רשתות המציעות טיפולים החל 

ועד מחירים יקרים  " זול"ממחיר 

 (Ultra Expensive)במיוחד 

התאמת המוצרים מגדילה את המכירות לקוסמטיקה   -מנוע צמיחה חשוב

 מקצועית ולשירותים במכוני יופי

יכולת התאמה של טיפולים ללקוח 

 )פרסונליזציה)

קיימת ירידה  , כ ההכנסות בשוק"כניסתם של עוד מוצרים תורמת לעלייה בסה

 מסוימת בהיקף הרכישות ורמת המחירים בגלל העלייה בתחרות

מותגי טיפוח וטיפול הנושאים את  

שם מכון היופי או מותג פרטי של  

 מכון היופי

נתח שוק של צרכנים גרמנים מהגיל המתקדם מתווסף אל השוק ומגדיל את  

 היקפי המכירות

טיפולי קוסמטיקה לגילאים  

 מתקדמים

הביקוש בעיקר  , מוצרים יקרים באופן יחסי למוצרים לא טבעיים או אורגניים

 במוצרי עור גדל וימשיך לגדול בשנים הקרובות
 קוסמטיקה אורגנית וטבעית

ללא השפעה  

 משמעותית
 השפעה רבה



 שרשרת הערך   -קוסמטיקה מקצועית

 שרשרת ערך -שוק הקוסמטיקה המקצועית

 בייקר טילי ניתוח: מקור

 יצרן קוסמטיקה מקצועית

מפיץ מוצרי קוסמטיקה  

 מקצועית

מכירה והפצה ישירה דרך  •

 מערך הפצה

נפוץ בקרב חברות גדולות  •

בעלות מערך הפצה וחברות  

קטנות יחסית אשר חוסכות 

 בהוצאות

 מכון יופי לקוסמטיקה מקצועית

קיימים מפיצי קוסמטיקה מקצועית אשר  •

הינם גם יצרנים של מותג פרטי או בעלי 

 יכולת לספק מותג פרטי למכוני יופי



 גודל שוק מכירות מוצרי קוסמטיקה מקצועית בגרמניה

 בייקר טילי ניתוח: מקור

 (יורו M) 2016-2015, מכירות מוצרי קוסמטיקה מקצועית בגרמניה

 1,396.20   1,406.90  

 -    
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 בתי ספר לקוסמטיקה גרמניה

מוסדות לימוד בתחום הקוסמטיקה המוכרים ומוגדרים כבתי ספר ללימוד מקצוע הקוסמטיקה במסגרתם ניתן לקבל תעודה   100-110בגרמניה ישנם •

 לעיסוק בתחום זה

 אוניברסיטאות ומכללות, שלוחות של משרד התעסוקה המלמדות במתקנים ציבוריים, בתי ספר מקצועיים ייעודיים: סוגי בתי הספר הינם•

 ת/ת מקצועי/קוסמטיקאיבבתי ספר אלו ניתן לקבל תעודת •

 לתעודה זו מצרפים אישור של לשכת המסחר והתעשייה המתקבלת בתום הצגה של לימודים רשמיים•

 ומרכזים ציבוריים אחרים ים"במתנס( עור וציפורניים, שיער)מלבד לימודים לתעודה קיימות השתלמויות ללימוד ביצוע טיפולים שונים •

לאחרונה החלו הכשרות נקודתיות בבתי ספר מקצועיים ואקדמאיים עבור הכשרות לטיפול בלייזר וטכנולוגיות מתקדמות אחרות הנכנסות לעולם •

 הקוסמטיקה

 :כ את אחת או יותר מהתעודות הבאות"לעוסקים בקוסמטיקה מקצועית בגרמניה יש סה•

 רישיון הדרכה•

 (השתלמות)התנסות בבית ספר מקצועי •

 תעודת קוסמטיקאית מטעם בית הספר מקצועי ייעודי•

 תעודת מוסמך של לשכת המסחר והתעשייה•

 תואר בלימודי מדעים בהתמחות באוניברסיטאות עם הכשרה קוסמטיקאית•

 תואר אקדמאי ממכללה מעניקות תעודת מוסמך בקוסמטיקה וגם תואר אקדמאי  •

 

 

 



 בתי ספר לקוסמטיקה גרמניה

בגרמניה קיימת מודעות גבוהה למקצועיותו של נותן טיפול קוסמטי מקצועי ולהימצאות  •

 יו/תעודות מתאימות המוכיחות את יכולותיה

 ללא תעודות המעניקים שירות יימצאו לרוב במכוני יופי זולים וקטנים קוסמטיקאים•

 אלו חשופים לתביעות בגין נזקים שייגרמו למטופל קוסמטיקאים•

 (Hartz Reform)החלה רפורמה מקיפה בשוק הגרמני  2003בשנת •

י כך שהרחיבה את  "רפורמה זו הביאה בשורה לכל העוסקים במקצועות השונים ע•

ההכרה בכל תעודת לימוד מקצועי והקלה בקבלת אישור לשכת המסחר והתעסוקה  

 לעסוק בקוסמטיקה מקצועית

 זמני ההכשרה•

לימודים לתואר באוניברסיטה בהתמחות מדעים עם קורסים בקוסמטיקה נמשכים  •

 שנים 3

 בלבד נמשכת כשבועיים( השתלמות)התנסות מקצועית •

 שנתיים  –לימודי טכנאות קוסמטית נמשכים שנה •

 שנים  3 -לימודים במכללות נמשכים גם הם בדומה לתעודה מאוניברסיטה•

חלק מבתי הספר בגרמניה לקוסמטיקה מקצועית שייכים ליצרניות קוסמטיקה  •

אסטרטגיה שכיחה  )  שמטרתן להרגיל את התלמידים במוצריהן כבר משלב ההכשרה

 (ברמה העולמית

 

 

 

 לקוסמטיקה מקצועית דוגמאות לבתי ספר מובילים

 VIZIO, MUD, ASFA, Living Faces, בייקר טילי ניתוח: מקור



 בתי ספר לקוסמטיקה גרמניה

  Beauticianמלבד מקצועות הקוסמטיקה המקצועית בגרמניה קיים בגרמניה גם המקצוע •

 בניגוד למקצועות הקוסמטיקה זהו איננו מקצוע מוסדר ואין לו הסמכה רשמית אך קיימים קורסים והשתלמויות ללימוד התחום ולעיסוק•

 י קורסים מקצועיים הניתנים או במסגרת בתי ספר לקוסמטיקה או בהשתלמויות של לשכת המסחר והתעסוקה"ניתן לרכוש את הידע ע•

 ניתן ללמוד את הנושא גם בלמידה מרחוק דרך הרצאות וידאו•

 

 



 (ידועים)מציגים 
תחומי הקוסמטיקה  

 שבתערוכה
 שם התערוכה תאריך תערוכה הבאה

•Vcp- verband Cosmetic 

Professional 

•Deutscher wellness 

•Podo Deutschland 

אירועי  "תערוכות אילו הינן •

אשר במסגרתם מוצגים  " יופי

בין השאר מוצרי קוסמטיקה  

 וקוסמטיקה מקצועית

לאירועים אלו אין אוריינטציה  •

ישירה לעסקי הקוסמטיקה ויש  

פסטיבלי  "להתייחס אליהן כ

יותר מאשר אירועים  " יופי

 מקצועיים

המבקרים בתערוכות הם  •

לרוב אנשים מהשורה לצד  

 אנשי מקצועי מהתעשייה

 

 2017מרץ 

• Klapp group-  קבוצה יצרנית ומפיצה
 גדולה המוכרת בכלל התחומים

•Lcn 

•Cosart 

•Emmi Nail –מפיצה בתחום הציפורניים 

 שטוטגרט – 2017מאי •

 פרנקפורט – 2017יוני •

 – 2017ספטמבר •
 האנובר

- Hair Haus2017אוקטובר  חברה בתחום השיער 

SibaCare- 2017אוקטובר  יצרנית מוצרים לעור 

Rousi- חברה לאריזות מוצרי קוסמטיקה 

אירוע לאנשי מקצוע בעל  •

 אוריינטציה עסקית

רלוונטי לתחום הקוסמטיקה  •

 המקצועית על כל היבטיה

 2017יוני 

 תערוכות מרכזיות

 אתרי התערוכות: מקור



 מגזינים מקצועיים נבחרים

 הערה לינק לאתר

נושאי התמחות 

בקוסמטיקה 

 מקצועית

אנשי  )קהל היעד 

מקצוע או קהל 

 (רחב

 שם המגזין בינלאומי /גרמני

http://www.vogue.

de/ 
 Vogue בינלאומי קהל רחב כל התחומים -

http://www.euroco

smetics.de/ 

מגזין המיועד  

לקובעי דעה  

 בתחום

 גרמני עם תפוצה בינלאומית אנשי מקצוע כל התחומים
Euro Cosmetic 

Magazine 

http://www.bildderf

rau.de/ 

מכר   2015-ב

775,575 

,  עותקים בגרמניה

בכלל   11מקום 

המגזינים  

בגרמניה מבחינת  

 מכירות  

 Bild Der Frau גרמני קהל רחב איפור, שיער 



 מגזינים מקצועיים נבחרים

 הערה לינק לאתר

נושאי התמחות 

בקוסמטיקה 

 מקצועית

אנשי  )קהל היעד 

מקצוע או קהל 

 (רחב

 שם המגזין בינלאומי /גרמני

http://www.brigitte.

de/ 

מכר  , מגזין יופי

,  2015     -ב

519,523 

 ,עותקים

בכלל   18מקום 

המגזינים  

הנמכרים  

 בגרמניה

 Brigitte גרמני קהל רחב כלל התחומים

http://www.bunte.d

e/ 

  21מקום 

במכירות של כלל  

המגזינים  

עם  , בגרמניה

500,648 

  2015-עותקים ב

 Bunte גרמני קהל רחב כלל התחומים

http://www.kosmet

ik-

international.de/gl

oria/ 

 Kosmetik גרמני אנשי מקצוע עור וציפורניים



 מגזינים מקצועיים נבחרים

 הערה לינק לאתר

נושאי התמחות  

בקוסמטיקה  

 מקצועית

קהל היעד  

אנשי מקצוע או  )

 (קהל רחב

 שם המגזין בינלאומי /גרמני

http://www.cosmo

politan.de/ 
 Cosmoplitan בינלאומי קהל רחב כל התחומים -

http://www.elle.de - בינלאומי קהל רחב כל התחומים Elle 

http://www.glamo

ur.de/ 
 Glamour בינלאומי קהל רחב כל התחומים -

http://www.mariec

laire.com/ 
 Marie Claire בינלאומי קהל רחב כל התחומים -

 בייקר טילי ניתוח:מקור



 מגזינים מקצועיים נבחרים

 בייקר טילי ניתוח, Das Telefonbach:מקור

 הערה לינק לאתר

נושאי התמחות  

בקוסמטיקה  

 מקצועית

אנשי  )קהל היעד 

מקצוע או קהל  

 (רחב

 שם המגזין בינלאומי /גרמני

http://www.beau

ty-

forum.com/mag

azine/magazine

.html 

 Beauty Forum גרמני קהל מקצועי כל התחומים -

http://www.nailp

ro.de/ 
 Nailpro גרמני קהל מקצועי ציפורניים -

http://www.mak

eupforever.com/

int/en-int 

מקשר בין מכוני  

איפור מקצועיים  

לחנויות קמעונאיות  

אשר מוכרים להם  

 את המוצרים

 Make Up For Ever בינלאומי קהל מקצועי איפור

http://www.beau

ty-

forum.com/mag

azine/my-

beauty-

business.html 

- 
 –כלל התחומים 

 לבעלי מכוני היופי  
 My Beauty Business גרמני   קהל מקצועי



 אתרי אינטרנט נבחרים

 Statistics, בייקר טילי  ניתוח:מקור

 הערה לינק לאתר

נושאי התמחות  

בקוסמטיקה  

 מקצועית

 שם האתר בינלאומי /גרמני

http://www.allure.c

om/ 
 Allure בינלאומי כלל התחומים -

http://www.stylist.c

o.uk/ 
 Stylist בינלאומי כלל התחומים -

http://www.happi.c

om/ 
- 

 כלל התחומים

 
 Happi בינלאומי

http://www.cosmet

icsbusiness.com/ 

מכוון למגזר העסקי  

 בתחום
 Cosmetics Business בינלאומי כלל התחומים



 מובילי דעה נבחרים

 בייקר טילי ניתוח:מקור

 שם (אם ידוע)פרטי קשר  נושאי התמחות בקוסמטיקה מקצועית

 Allure - Jesa Marie Calaorכתבת יופי במגזין 

 La- Lieonella laleonella@fab4media.de Leonie Gerner, בלוגרית

 Vogue - Sophie Schulte Hillenכתבת 

 hillesheimM@messe-duesseldorf.de Marion Hillesheim אחראי כנס דיסלדורף

 Cosmeticמנהלת מכירות בתערוכת 
Business 

k.kutzner@leipziger-messe.de Klaudia Kutzner 

 Beauty Forum Achim.erndwein.health-and-beauty.com Achim Erndweinמנהל תערוכת 

Senior Editor / Promotion - Euro 
Cometic Magazine 

Info@eurocosmetics.de Wolfgang Metz 



 הערכת פוטנציאל שוק הקוסמטיקה הגרמני לחברות ישראליות  

 :השוק הגרמני לקוסמטיקה מקצועית מתאפיין בתכונות הבאות ביחס לשני הפרמטרים•

 היקף מכירות השוק הינו מהגבוהים בעולם והגבוה באירופה בגלל מאפייני הצרכנים ואופי השוק בכלל -שוק אטרקטיבי•

 יצרני קוסמטיקה מובילים פועלים בשוק יחד עם יצרני נישה ויצרנים קטנים וכן מפיצים רבים -עוצמת תחרות גבוהה•
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 מספר מתחרים בשוק

 גבוה

 גבוה נמוך



 מודל אסטרטגיות חדירה לשוק חדש

 הצעד הראשון בקבלת ההחלטה האסטרטגית לגבי השוק הגרמני עבור שחקן קוסמטיקה היא חדירה לשוק רווי בתחרות•

 שונות המוצר היא תנאי קריטי בניסיון לחדור לשוק•

 יתקשו ביצירת נתח שוק ובחדירה וצמיחה More of the Sameמוצרים שהם  •
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 מספר מתחרים בשוק

 גבוה

 גבוה נמוך

 :אסטרטגיה מומלצת

Go 

 :אסטרטגיה מומלצת

יש לשקול , שוק מאתגר

 מחדש חדירה לשוק

 :אסטרטגיה מומלצת

חדירה לשוק לתחומים 

בהם קיימת חוזקה 

 לחברה וביקוש יחסי

 :אסטרטגיה מומלצת

חדירה לשוק על בסיס שונות  

((Differentiation  מובהקת

 המעניקה יתרון תחרותי ברור



 הערכת פוטנציאל שוק הקוסמטיקה הגרמני לחברות ישראליות  

על חברות  , השוק אטרקטיבי בהיבט גודלו וצמיחתו אך על מנת לחדור אליו•

להיות בעלי שונות ברורה ממוצרי   תחילהישראליות והמוצרים אותם הן מציעות 

 מאחר ועוצמת התחרות הינה גבוהה גם כן, הקוסמטיקה המקצועית בגרמניה

 :הפרמטרים לשונות אפשרית אשר הועלו במסגרת מחקר שוק זה כמומלצות•

 או ייחודיים /ו נישתיים, ואורגנייםמוצרים טבעיים •

מכירה של מוצרים במחיר נמוך ביחס למוצע   -שונות מחיר למוצרים בינוניים•

 "בינוניים"למכוני יופי 

מכירה של מוצרים במחיר נמוך ביחס למוצע   -שונות מחיר למוצרים יקרים•

 למכוני יופי יקרים ויקרים מאוד

השוק הגרמני פתוח לפיתוחים וחידושים ושונות על   -פיתוחית /שונות טכנולוגית•

 בסיס תכונות חדשות יכולה להוות יתרון תחרותי

 מותג חזק ומפורסם שנבנה מחוץ לגרמניה וחודר לגרמניה•
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מספר מתחרים  

 בשוק

 גבוה

 גבוה נמוך

 :אסטרטגיה

חדירה לשוק היא  

על בסיס שונות  

משמעותית  

((Differentiation 

 משאר המתחרים



 הערכת פוטנציאל שוק הקוסמטיקה הגרמני לחברות ישראליות  

 :צעדים מומלצים נוספים

 בהינתן מוצר בעל שונות שיכול לחדור לשוק הגרמני המקצועי קיימת חשיבות גבוהה לחבירה לפרטנר•

מכירה והפצה של מוצרי קוסמטיקה  , הפרטנר הגרמני יכול להיות מפיץ או חברת קוסמטיקה יצרנית או כל גורם אחר אשר יש לו יכולות שיווק•

 מקצועית בגרמניה

לרוב הבטחה רק של אחוזים מהמכירות לא תהווה גורם , הפרטנר צריך לגלות במוצר את היתרון התחרותי שלו ביחס למוצרים אחרים בגרמניה•

 מספיק לחבירה לשיתוף פעולה

 פרסום ומכירה שיידרשו, לאחר החבירה לפרטנר יש לקחת בחשבון הוצאות שיווק•

 יצרנים ומפיצי קוסמטיקה בגרמניה ידועים עם פרטי קשר   400-לעבודה זו צורפה רשימה של למעלה מ•

יש לבחון את גודל רשת בתי הספר ואת היכולות של הרשת בשיווק מוצרים , חבירה לבתי ספר לקוסמטיקה הינה אופציה נוספת לחדירה לשוק•

 ופרסומם וכן שמוצרי החברה הישראלית עונים לצורך  

 

 

 

 

 

 

 

 



 הערות נוספות

 הגבלת האחריות

מכל מקור שהוא ועל פי כל ', לא נישא בכל אחריות כלפי מזמיני העבודה וכל צד ג, י בית משפט כי עבודתנו בוצעה תוך פעולה בזדון"כי פרט למקרה בו ייקבע ע"( מזמיני העבודה: "להלן)לבין מזמיני העבודה , מוסכם בינינו

בכל הקשור לשירותים הניתנים  , לרבות דרך של הודעת צד שלישי, או תביעה כלפינו/או למי מטעמם כל טענה ו/ ולא תהיה למזמיני העבודה ו, בכל הקשור לביצוע שירותים על פי הצעה זו, לרבות בנזיקין ,עילה שהיא

 .בהתקשרות ובשירותים המוענקים על ידנו למזמיני העבודה

  

מוסכם בין הצדדים שכל הליכים משפטיים כאמור ימסרו להכרעתו הבלעדית של בורר שיתמנה . מקובל ומוסכם שכל הצעדים משפטיים הקשורים בעבודה זו חייבים להתבצע לא יאוחר מתום שנה מיום הגשת עבודתנו

י נשיא לשכת עורכי הדין שיכהן באותה עת אלא אם כן יהא לו עניין או היכרות עם אחד הצדדים  "אם לא יגיעו הצדדים לכלל בחירת בורר מוסכם יתמנה הבורר ע. יום מיום הגשת הבקשה לקיום בוררות 30בהסכמה בתוך 

אות  ערכלמען הסר ספק יובהר כי הצדדים מצהירים כי כל טענות ותביעות בקשר להתקשרות זו יוכרעו באמצעות בוררות כאמור לעיל והם ימנעו מלפנות ל. י נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב"שאז ימונה הבורר ע

 .בכל מקרה כל התדיינות משפטית תהיה בישראל ולפי דיני ישראל. משפטיות

  

או  /מסגרת עבודתנו אינה כוללת בדיקה ו. ל הינה על ספקי מידע זה"הנלמצגים ולהסברים , האחריות למידע. מטעמה וכן מגורמי מחקר שוניםאו ממי /הסברים ומצגים מהחברה ו, תחזיות, במהלך עבודתנו נקבל מידע

עלות או הוצאה אשר יגרמו   ,נזק, בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל הפסד. שלמותם או דיוקם של הנתונים המועברים אלינו ,עבודתנו לא תחשב ולא תהווה אישור לנכונותם, לאור זאת. אימות של הנתונים שנקבל כאמור

 .בכפוף לאמור לעיל, או כל התבססות אחרת על מידע כאמור, או מי מטעמכם/מסירת מידע שאינו נכון ואינו מלא או מניעת מידע מצידכם ו, הטעיה ,מצג שווא, בכל אופן ודרך ממעשי הונאה

  

מתחייבים מזמיני העבודה לשאת בכל ההוצאות הסבירות שנוציא או  , זהאם יפסק בהליך משפטי חלוט ובלתי ניתן לערעור כי עלינו לשלם סכום כלשהו לצד שלישי בקשר ישיר עם ביצוע השירותים נשוא מכתב התחייבות 

 .דרישה או הליכים אחרים בשל השירותים על פי מכתב זה, ב בקשר לכל תביעה"משא ומתן וכיו, התגוננות מפני הליכים משפטיים, חוות דעת מומחים, שנידרש לשלם עבור ייעוץ וייצוג משפטי

  

מתחייבת החברה  , זהבאם יפסק בהליך משפטי חלוט ובלתי ניתן לערעור כי עלינו לשלם סכום כלשהו לצד שלישי בקשר ישיר עם ביצוע השירותים נשוא מכתב התקשרות , בנוסף ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל

 .אנו נעדכן את החברה ונאפשר לה להתגונן בכל הליך שכזה ולא נתפשר ללא הסכמתה מראש ובכתב, בכל מקרה כזה. לשפותנו אם מקור התביעה אינו קשור במעשה שבזדון בעת מתן השירותים

  

 .ובניכויו, מוסכם כי החברה תשלם את הסכומים כאמור בשתי הפסקאות לעיל רק אם הם עולים על שכר טרחתנו

  

ותוגבל לגובה שכר הטרחה  , כהן טבח& תופנה אך ורק כלפי הורוביץ עידן סבו טבת , בהתקשרותכם איתנו הנכם מסכימים כי כל תביעה או טענה מכל סוג שהוא אשר עשויה לנבוע מההתקשרות הזו או בקשר אליה

 .בין אם הוא עובד או נציג שלנו ובין אם לאו, וכי אף תביעה בקשר להתקשרות זו לא תופנה אישית כלפי אף אדם אחר שמעורב בביצוע ההתקשרות, ששולם בגין עבודה זו
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