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א .מטרות הקורס )מטרות על  /מטרות ספציפיות(:
הקורס עוסק בשווקים המושפעים מחדשנות ובמאמצי השיווק הייחודיים ,הנדרשים מחברות,
גדולות וקטנות ,כדי לשווק מוצרים מבוססי חדשנות .הקורס דן בתיאוריות לזיהוי חדשנות
ובצעדים המעשיים לניהול מוצרים חדשניים ושיווקם.
חברות רבות משקיעות משאבים מרובים בפיתוח מוצרים חדשים ורק לאחר מכן מגלות
שאימוץ מוצרים אלו על ידי הלקוחות קטן בהרבה מהצפוי .יש מקרים בהם הבעיות נובעות
מכך שהמוצר הסופי אינו מספק את התועלת המצופה .אך לעתים קרובת יותר הבעיות הינן
בעיות שיווקיות ,כגון כשל בהבנת צרכי הלקוחות ,הערכה לא נכונה של גודל השוק או מדידה
מוטעית של מאמצי השכנוע הנדרשים כדי לגרום ללקוחות לקנות את המוצר.
קורס זה ידון בדרכים להימנע מכשלי שוק אלו .כמו כן יעסוק הקורס בדרכים המעשיות
להערכה והתמודדות עם חדשנות אשר משנה את כללי המשחק העסקיים .הדיון יתמקד
בתהליכים הנדרשים בעת פיתוח ,השקה וניהול של מוצרים חדשניים.
ב .תוכן הקורס) :רציונל ,נושאים(
הקורס יעסוק בניתוח אירועים ממגוון תחומים ,כגון ,מחשבים ,אלקטרוניקה בידורית,
תקשורת ,ביוטכנולוגיה ועוד .נושאי הלימוד כוללים:
 .1סיכונים בהשקה של מוצרים חדשניים ודרכים להקטנתם
 .2שימוש בתיאוריות חדשנות להערכת הזדמנויות ופוטנציאל שוק
 .3הערכת השוק הפוטנציאלי למוצרים חדשניים
 .4נפיצות של מוצרים חדשניים וכשל שוק באימוץ מוצרים אלו
 .5דרכים אפקטיביות לפרסום ,המחרה והפצה של מוצרים חדשניים
 .6תכנון סדרות של מוצרים ,תוך התבססות על הצלחת מוצרים קיימים
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מהלך השיעורים) :שיטות ההוראה ,שימוש בטכנולוגיה ,מרצים אורחים(
הקורס ילווה בדוגמאות רבות ובניתוח אירועים רלוונטיים .בקורס משולבות הרצאות אורח
של יזמים ומנהלים בעלי פרספקטיבות שונות על התחום.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים) :רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב(
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מבוא

2

חדשנות מערערת
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חדשנות מערערת

4

הרצאת אורח

5

מחיר ,רוג'רס
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נפיצות ebook -

אירוע ebook -

7

נפיצות של חדשנות –
יאיר אורבך
תמחיר והמחרה

9

שיווק באינטרנט

10

מדיה
הרצאת אורח
אירוע – משחקי
וידיאו

12

אירוע – מוזיקה
דיגיטאלית

13

סיכום

8

11

קריאה נדרשת

הערות
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אירוע משחקי
וידיאו
אירוע – מוזיקה
דיגיטאלית

ג .חובות הקורס:
דרישות קדם :קורס יסודות השיווק
חובות  /דרישות  /מטלות :תרגילים ומבחן
מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי  /ציון עובר(:
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