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א .מטרות הקורס )מטרות על  /מטרות ספציפיות(:
חדשנות ושיווק של חדשנות הינם בין המנועים הראשיים לצמיחה כלכלית הן ברמת הפירמה והן ברמת
המקרו .חדשנות גם דורשת תכנון והשקעת משאבים רבים .לעיתים רבות ההצלחה הכלכלית של מוצרים
חדשניים שנראים מבטיחים מאכזבת ופעמים רבות הצלחה של השיווק מעבר לצפוי יוצרת מחסור ועידוד
למתחרים נוספים להיכנס לתחום ולנגוס ברווחיות .מטרת הקורס להקנות לסטודנטים כלים לחיזוי כמותי
של מהלך ההתפתחות של מוצרים חדשניים.

ב .תוכן הקורס:
נושא הדיפוזיה של מוצרים חדשים הינו התחום הנחקר ביותר בתחום השיווק ,עם למעלה מ – 1000
מחקרים שפורסמו ,כאשר כמות המחקרים עולה כל הזמן .הנושא הוא יישומי ומנהלים ואנשי השיווק
נעזרים במודלים ומגבשים את אסטרטגיות הפיתוח והשיווק בהתאם .מטרת הקורס ליצור היכרות מקיפה
ומעמיקה עם נושא הדיפוזיה על מירב היבטיו ולהקנות לסטודנט את הכלים ליישום המודל על מוצר,
הפקת חיזוי התפתחות השוק למוצר והערכה כמותית של דיוק החיזוי .הקורס יקנה הן היכרות עם בסיס
התיאורטי של המודלים השונים והן דוגמאות רבות של יישום המודלים.
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מהלך השיעורים) :הרצאה ודיון בכתה(
תכנית הוראה:
.1

מחזור חיי המוצר – תבנית התפתחות מוצרים לאורך זמן מבחינת היקף מכירות ,פילוח השוק,
מבנה התעשייה ,רווחים ,פרסום ואופי הרכישה.

.2

מודל  – Bassהבסיס התיאורטי ,ניתוח מגמות ,שיערוך פרמטרים ורגישות ,דוגמאות במוצרים
שונים ,הנחות יסוד ,מגבלות.

.3

מודל  Bassהמורחב – סקירת הרחבות בכיוונים שונים המתחשבים בהיבטים שונים של תמהיל
השיווק.

.4

תחלופה של דורות של מוצרים.

.5

דיפוזיה עם אי סדירות.

.6

שוני ודמיון בדיפוזיה של מוצרים במדינות שונות.

.7

המרכיב הפסיכולוגי בהחלטות הקנייה ,משפיעים וחקיינים ,פירוק החלטת הקניה לשלבים שונים.

.8

השפעות של  direct externalitiesו  ,indirect externalitiesהסבר אלטרנטיבי לדינמיקה של
הדיפוזיה.

.9

השפעות של שיפורים במוצר על תפוצתו בשוק.

.10

יחסי הגומלין בין טכנולוגיה ,מוצר ושוק.

.11

חיזוי של התקדמות טכנולוגית.

.12

אימוץ וקנייה חוזרת.

.13

מודל המבוסס על תהליכי ההחלטה בצד הביקוש ובצד ההיצע ,השפעה של רגולציה.
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ג .חובות הקורס:
דרישות קדם :עקרונות השיווק
חובות  /דרישות  /מטלות:
מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי  /ציון עובר(:
פרויקט מסכם50% :
50%
בחינה:

ד .ביבליוגרפיה:
ספרי הלימוד ) (textbooksוספרי עזר נוספים:
New-Product Diffusion Models by Vijay Mahajan, Yoram Wind, Eitan Muller, 2001,
Springer-Verlag New York, LLC
מאמרים ברשימה לעיל
חומר מחייב למבחנים :תוכן ההרצאות ,המצגות והדיונים בכיתה.
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