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 לבעלי עסקיםיעיל  סדנת שיווק

 ולהגיע ליותר לקוחות אפקטיביות שווק את העסק באיך ל /ילמד

 

שלבי בניית האסטרטגיה השיווקית לעסק קטן, והפרקטיקה לתכנון ויישום לימוד : סדנאמטרות ה

בשוק תחרותי,  אפקטיבי  ילפרסום וקידום עסק ערוציםו כליםהכרת מגוון תכנית שיווק אפקטיבית. 

 קהל היעד.לו , לתקציבכנית שיווק מותאמת לצרכי העסקבניית תל הדרכה מעשית
 

 .יזמים, בעלי עסקים, בעלי תפקידי שיווק בעסקים וחברותלמי מיועדת הסדנא? 
 

 ש"א( 16. )סה"כ שעות אקדמיות 4מפגשים בהיקף של  4: סדנאהיקף ה
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 תכנים                                      נושא                                      
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 שיווק ממוקד מטרה

 

 

 הגדרת המוצר/השירות, ייחוד, בידול. -העסק ניתוח ומיקוד שיווקי של 

 מי הלקוחות שלי ומה הם מחפשים? )צרכים, רצונות(.  -אפיון השוק 

  הבנת מרכיבי התמהיל השיווקי, והשפעתם על גיבוש האסטרטגיה

 השיווקית

 ניסוח הצעת ערך ברורה וקולעת ללקוח 
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 פיצוח הסביבה העסקית

 כלים מעשיים לניתוח הסביבה העסקית והתחרותית בה פועל העסק 

  התחרותי והגדרת האסטרטגיה השיווקיתמיקוד היתרון 

  מותגית?שפה שיווקית איך בונים 
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בחירת ערוצי השיווק 

 והפרסום

 

 

  מיפוי שיטות ופלטפורמות לפרסום וקידום העסק, מטרתם, מתי ולמי

)פרסום מסורתי, יצירת קשרים ורישות עסקי, אינטרנט ורשתות  מתאימים.

חברתיות, שיווק פה לאוזן, פעולות חשיפה, יח"צ וקד"מ, דיוור ישיר, 

 שימוש במאגרי מידע ועוד(.

  איך לבחור בכלי השיווק הנכונים ספציפית לעסק שלך ולהגיע במינימום

 זמן וכסף ישר לקהל היעד?

 זכרו אותנו? )יצירת תודעת שוק(איך נדאג שהלקוחות יכירו וי 

 ?איך נשרוד בשוק תחרותי 

 "יצירתיות וחדשנות שיווקית בתקציב  -"רעיונות גדולים בתקציבים קטנים

 מצומצם

 .כתיבה שיווקית על קצה המזלג בהתאמה לפורמטים שיווקיים שונים 
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 תכנית שיווק לעסק 

 

 

  תכל'ס -בחירה והגדרת הכלים השיווקיים 

  של התמחור בראיה שיווקיתפסיכולוגיה 

 כולל הגדרת יעדים, לוחות זמנים  -עקרונות לבניית התוכנית השיווקית

 לביצוע, תקציב ובקרה.
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 תקנון רישום והשתתפות בקורסי יזמות

 רישום והסדרת תשלום לסדנא/קורס מהווה האישור והסכמה על האמור בתקנון
 

 

 נהלי הרשמה וביטול השתתפות:  .1

 לקורסי היזמות הינה אישית לכל תלמיד ואינה ניתנת להעברה.ההרשמה  .א

ימים טרם תחילת הלימודים זכאי להחזר כספי  7תלמיד המבטל את רישומו לקורס עד  .ב

 מלא ללא דמי ביטול.

 יום ועד בקורס הלימודים תחילת טרם ימים 7 -מ החל לקורס רישומו את המבטל תלמיד .ג

 דמי רישום. ₪  300ניכוי זכאי להחזר כספי ב הקורס לפני תחילת

הלימודים מכל סיבה שהיא )לרבות עקב  תחילת יום לפני לקורס רישומו את המבטל תלמיד .ד

 שינויים שנבעו מסיבות שקשורות במ.ט.י( לא יהיה זכאי להחזר כספי. 

כל הודעה של ביטול קורס תעשה בכתב בלבד. מועד הביטול הינו מועד קבלת ההודעה על  .ה

 ידי המ.ט.י.

 ניתן להקפיא ו/או להשהות את ההשתתפות בקורס.לא  .ו

כל החזר כספי בהתאם להוראות תקנון זה מותנים, בנוסף, בכך שהתלמיד מסר למ.ט.י  .ז

 את הקבלה המקורית שקיבל בגין התשלום.

 למ.ט.י הזכות הבלעדית להחליט אם לאפשר לתלמיד לעבוד מקורס אחד לאחר. .ח

החזר כספי )מלא, יחסי או חלקי( על התשלום  מובהר כי בכל מקרה לא יינתן פיצוי ו/או .ט

לקורס, וזאת גם במקרים בהם התלמיד לא השתתף בקורס ו/או לא השתתף בכל 

 השיעורים, מכל סיבה שהיא.

המועד להתיישנות דרישה למפגשים חלופיים ו/או להחזר כספי של תלמיד מהמ.ט.י תהיה  .י

עד זה, לא יהיה כל החזר כספי לאחר מו חודשים ממועד חתימת התלמיד על תקנון זה. 6

 לתלמיד, מכל סיבה.

 התלמיד לא יוכל לבטל את התשלום למ.ט.י מכל סיבה שהיא. .יא

 

 תכני הקורס: .2

 המ.ט.י מתחייב לשבץ בכל ההכשרות מרצים בעלי ידע וכישורים מתאימים.  .א

במידת הצורך למ.ט.י הזכות לשנות את סדר ההרצאות וכן להחליף מרצה מכל סיבה  .ב

 שהיא מבלי להודיע על כך לתלמידים. 

יתכנו שינויים או ביטולים שנובעים מסיבות שלא בשליטת המ.ט.י כגון מחלה של מרצה,  .ג

י או אירוע חיצוני אחר. במצב כאמור המ.ט. רישום חסר, תקלה טכנית בכיתת הלימודים

 ידאג להשלמת המפגש במועד אחר שיקבע על ידי המ.ט.י.

המ.ט.י. יוכל לשנות ו/או לבטל קורסים, תכנים ומועדי מפגשים ומועדי הקורס, בהתאם  .ד

 לשיקול דעתו.

 

 היעדרות, הגבלת אחריות ושונות: .3

תלמיד אשר יחסר מפגש בקורס יוכל להשלים מפגש זה בתאום מראש בקורס אחר. ניתן  .א

לושה מפגשים לכל היותר, למעט מסיבות של שירות מילואים או אשפוז להשלים עד ש

 מפגשים.  3-בבי"ח, בהם המ.ט.י יוכל להתיר השלמה של יותר מ

המט.י. אינו מחויב כלפי התלמיד במתן שירותים רפואיים כל שהם או בפיצויים בגין נזקים  .ב

 וי רפואי.רפואיים. על התלמיד חלה האחריות להיות חבר בקופת חולים ולכיס

 המ.ט.י אינו אחראי על חפצי התלמיד ועל התלמיד האחריות הבלעדית לשמור על חפציו. .ג

 כל תלמיד מתחייב לנהוג בדרך ארץ כלפי המרצים וכלפי שאר התלמידים. .ד

 


