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העקרונות בבניה של5
Onlineעסק 



את הפלטפורמהייקבעהמוצר –1עקרון מספר 

מוצרי  , תכשיטים, אם אני מוכרת בגדים לתינוק

.חולצות, קוסמטיקה
?בסין ?האם אני מייצרת את המוצרים בעצמי 

און ליין  / או האם אני משמשת כמפיץ מקומי 

.לחברה כלשהיא



את הפלטפורמהייקבעהמוצר –1עקרון מספר 

אם אני בכלל מוכרת שירות ולא  ....אבל רגע

?מוצר פיזי 



את הפלטפורמהייקבעהמוצר –1עקרון מספר 



המוצר ייקבע את הפלטפורמה–1עקרון מספר 

.הוא זה שייקבע היכן למכורהמוצרסוג 



או







את הפלטפורמהייקבעקהל היעד –2עקרון מספר 

 Groupon/ אטסי/ אמזון <-ב "ארה

אמזון אירופה  < -אירופה 

< ?-ישראל 
Rakuten/ אמזון יפן >-יפן 

אטסי/ אתר עצמוני / מרמלדה < -ישראל 
Lazada–המזרח 

?או בכלל אתר עצמאי נפרד 



את הפלטפורמהייקבעקהל היעד –2עקרון מספר 

אני חייבת לעשות בדיקה בנוסף האם  

:עבורי" נכונה"הפלטפורמה 

.נפח חיפוש למוצר1.

.שחקנים גדולים/ מתחרים 2.

.מחיר3.

ROI-יכולת קידום בתוך הפלטפורמה 4.



את הפלטפורמהייקבעקהל היעד –2עקרון מספר 

?אמיתי ROIמהו , Onlineלפני שרצים ל



את הפלטפורמהייקבעקהל היעד –2עקרון מספר 

,לא צריך לכבוש את כל העולם על מנת להצליח

סין/ אירופה / ב "מספיק לכבוש את ארה



"עד הסוף"לעשות את זה –3עקרון מספר 

לעשות  , לא משנה מה באיזו פלטפורמה בחרתם
.את זה כמו שצריך



"עד הסוף"לעשות את זה –3עקרון מספר 

!יצרו את תמונות המוצר שלכם הכי טובות •

!יצרו את הטקסט הכי טוב •

!יצרו את שירות הלקוחות הכי טוב •

!יצרו את העיצוב הכי טוב •
WOWיצרו •







?מה עושים / איך מתחילים –4עקרון מספר 

.יש לנו רעיון•

.שירות/ יש לנו מוצר •
?מה עכשיו •



זהו מי קהל היעד. 1

?מה עושים / איך מתחילים –4עקרון מספר 

הקמה-עלויות .  3פלטפורמה. 2

עלויות-למידה . 6עלויות-CS+שיווק . 5ג"מרלו. 4

עלויות-הבלתי צפוי .9עלויות-מיקום פיזי .8עלויות-אנשי מקצוע .7



זהו מי קהל היעד. 1

?מה עושים / איך מתחילים –4עקרון מספר 

הקמה-עלויות .  3פלטפורמה. 2

עלויות-למידה . 6עלויות-CS+שיווק . 5ג"מרלו. 4

עלויות-אנשי מקצוע .7

עלויות-מיקום פיזי .8
עלויות-הבלתי צפוי .9



זהו מי קהל היעד. 1

?מה עושים / איך מתחילים –4עקרון מספר 

פלטפורמה. 2
הקמה-עלויות .  3

עלויות-למידה . 6עלויות-CS+שיווק . 5ג"מרלו. 4

עלויות-הבלתי צפוי .9עלויות-מיקום פיזי .8עלויות-אנשי מקצוע .7

זמן



חשיבה מחוץ לקופסה–5עקרון מספר 

חשיבהשל..מסגרותשנו •

אצל הלקוח" ?What" ייצרו •



חשיבה מחוץ לקופסה–4עקרון מספר 



חשיבה מחוץ לקופסה–4עקרון מספר 



חשיבה מחוץ לקופסה–4עקרון מספר 



חשיבה מחוץ לקופסה–4עקרון מספר 



חשיבה מחוץ לקופסה–4עקרון מספר 



Traffic–5עקרון מספר 

.פלטפורמה/ מותג / יצרתם אתר •

יצירת תנועה הוא אחד הנדבכים החשובים  •
.ביותר

https://www.youtube.com/watch?v

=OjJJWzPJGsQ

https://www.youtube.com/watch?v=OjJJWzPJGsQ


Traffic–5עקרון מספר 



.אני רוצה לנפץ מיתוס

לעשות

e-Commerce

זה לא פשוט



אחד החשובים אם לא החשוב ביותר–6עקרון מספר 



Enjoy the Way
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