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ש
1מפג

11/05

8:00    התכנסות רישום, קפה ומאפה.
8:30    דברי פתיחה נעם בירן.

סבב הכרות קצר של משתתפי הסדנא.
9:00    חברה תעשייתית שלא משקיעה בלהפוך עצמה למותג, גוזרת

על עצמה מאבק השרדות אינסופי, מתיש וחסר סיכוי.
• תרצת נפוצה" - ״הלקוחות שלנו שמרנים״, ״בתחום שלנו

 זה עובד אחרת״, ״ניסינו כבר הכל״, ״אנחנו בתעשייה 
מסורתית, זה לא עובד אצלנו ככה״... נשמע לכם מוכר?

אין עסק בעולם שעבורו "להיות מותג" אינו הכרחי – נ ק ו ד ה.
השאלה איננה "אם", השאלה היא "איך", ... איך עושים זאת?

• מה זה אומר בעצם להיות מותג ומה הקשר בין היותכם
מותג לשורת הרווח שלכם?

• מי או מה יכול להיות מותג )סיפורו המרתק משהו של
מותג מוכר, שגורם לכולנו לתהות ולהרים גבה...(.

• תולדות המותג בהיסטוריה של המין האנושי, מסתבר
שזה אתנו כאן כבר אלפי שנים. מה זה היה אז ומה כיום.

• משמעותם של סמלים בחיי המין האנושי והשפעתם על התת 
מודע בחיי היומיום.

• משחקי אסוציאציות, דמיון ותפיסות )ככה המפרסמים
משחקים לנו בראש(.

• כוחו של התת מודע והיכולת הבלתי מודעת של כל אחד 
מאתנו להשפיע על קבלת החלטות בתת המודע של קהלינו.

11:30  הפסקת קפה ובראנצ'.
11:50  מחברה תעשייתית מסורתית בפריפריה למותג משגשג

המוכר בכל בית )אריה ריכטמן – ריצ׳י, מנכ״ל חברת קליל(.
13:15  דברי סיכום ,משוב, סקירת תכנית למפגש הבא ומענה לשאלות.

ש
2מפג

18/05

8:00    התכנסות רישום, קפה ומאפה.
8:30    דברי פתיחה וסדר יום, נעם בירן.

8:15    רענון המפגש הראשון. 
8:45    עבודה מעשית מונחית אישית וקבוצתית לגיבוש 

התשתית המיתוגית של העסק שלכם:
• עד כמה אתם נחשבים מותג בקרב קהלי היעד שלכם?

• מה הם באמת חושבים עליכם, כיצד אתם ׳נתפסים׳ ומה היכולת
שלכם להשפיע על החלטת הרכש שלהם?

• למה הלקוחות שלכם קונים דווקא מכם?
• שלכם, מה היא טביעת האצבע שלכם, מה הוא הדי.אנ.אי שלכם?
• מה התפיסות שתרצו להטמיע בתת המודע של הלקוח על מנת 

שתהיו עבורו הבחירה המועדפת?
• מהם הערכים המרכזיים של העסק שלכם, ומה באמת

הלקוחות קונים מכם.
• מה הבידול שלכם ביחס למתחרים ואיך יוצרים בידול.

• כיצד ניצור יתרון תחרותי.
• ניצול טקטי של אירועים/טרנדים מבית ומחוץ לטובת מינוף 

שיווקי/מיתוגי )קיימות(.
• מה גורם לעסק/למוצר/לשירות/לחברה להפוך למותג?

11:00  הפסקת קפה ובראנצ'.
11:20  ״הכל תלוי ברוטב״ – מיתוג אישי )ד״ר רוית אורן(  

12:35 ״להיות מותג זה עניין של החלטה״ – סיפורו המדהים והמרתק של    
            יהודה אזולאי שפיתח ״נעל כפכף״, פטנט הנעלה חדשני שטרם 

            נראה כמותו ושעומד להפוך למותג כובש עולם. 
13:45 סיכום שאלות וסקירת המפגש השלישי והאחרון.

ש
3מפג

25/05

8:00    התכנסות רישום, קפה ומאפה.
8:30    דברי פתיחה וסדר יום, נעם בירן.

8:15    רענון החומר הנלמד. 
8:45    העמקה בתהליך הניתוח של "העסק שלי" על פי החוברת.
UPS (UNIQUE SELLING PROPOSITION) מיצוי

זיקוק ״המה״ הלקוחות שלכם באמת צריכים מכם ומה הם באמת 
מקבלים? )לא, זה לא מוצר או שירות, גם לא איכות או מחיר(, 

מה צריכים להיות הצעדים הראשונים שלכם בדרך להפוך למותגי על?
10:20 חשיפה מעמיקה לעולם הדיגיטל והרשתות החברתיות. 

כיצד תדעו לבחור בפלטפורמה המתאימה לכם. מה הם המאפיינים 
של כל פלטפורמה. )מר ג׳קי סוייקיס(.

11:00 הפסקת קפה ובראנצ׳.
11:20 שיווק ברשתות חברתיות בהשוואה לשיווק בגוגל (seo), ההבדלים, מה

           מתאים למי, ואיך תדעו )בעולם רווי שרלטנים( לשאול את השאלות
           הנכונות שיסייעו בידכם לעשות בחירה נכונה שבאמת תייצר עבורכם 

           ערך שיווקי ויחס עלות תועלת מקסימלי. כיצד תדעו לבחון את 
           הממצאים להבין את משמעותם ומה עליכם לעשות כתוצאה מכך. 

           )מר ג׳קי סוייקיס(.
13:40 דברי סיכום ושאלות.


