
תמונת מצב עדכנית
בראי מובילי השיווק בישראל

ממצאי הסקר ותובנות מרכזיות

2022ספטמבר 



“It's never been a 
more incredible time 
to think about 
creative 
transformation and 
the role that all of us 
play together 
collectively,
to solve for what 
we've always wanted 
to do in marketing –
business problems, 
world problems”

Beth Ann Kaminkow, VMLY&R
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שיווקייםבכליםהשימושוהעמקתהטכנולוגיהצדהתפתחותעםבעיקר,האחרוןבעשורשינויעוברCMO-התפקיד

בנייתשלמסורתיותמשימותבין-התפקידשלהאחריותתחומיאתמחדשמשרטטיםרביםבארגונים.דאטהמבוססי

.מוצריתוחדשנותלקוחותשירות,עסקייםצמיחהמנועייצירתלביןביקושיםוחיזוקהצרכניםהתנהגותניתוח,המותג

שלוביכולותבניסיוןורקאךאוגםשמחזיקלמיבלבדשיווקיותיכולותבעלימנהליםמגיוסמעברמגמתהיאהתוצאה

Deloitteשלבמחקר:ואנליזהדיגיטל,מוצרפיתוח Digitalעליהחלה2015שנתמאזכינמצאהשנהשפורסם

Chiefבתפקידידרמטית Revenue OfficersובתפקידיChief Growth Officers(256%בהתאמה554%-ו)

המנהליםבהיקף4%שלירידהחלה,לכךבהמשך.תקופהבאותהCMO’s-הבהיקףבלבד51%שלעליהלעומת

Chief-הבתפקידהמחזיקים Creative Officerמאז41%שלירידהוחלה,האחרונותהשניםבארבעבארגונים

.וקריאטיבעיצובשלמקצועירקעעםשיווקלמנהליבדרישה2019

עסקיתטרנספורמציהוליצורלארגוןיצירתיות"להזריק"החשובההאחריותמוטלתהשיווקאנשיעל,זומגמהלאזןכדי

Creative))יצירתית Business Transformation.עלמגיעהבהכרחאינהטכנולוגיאומוצריפיתוחשלהובלה

עלביותרהמשפיעיםהגורמיםאחדלהיותיכולהיצירתיות-נכוןזאתמיישמיםכאשר,להיפךאלאהיצירתיותחשבון

.הארגוןשלהעסקיתהצמיחה

:היתרביןהםיצירתיתעסקיתטרנספורמציהליצירתהמנחיםהקווים

הבאהגדולהרעיוןאתלהציעהעובדיםלכלבמהומתןשקיפות,תקשורת|פתוחהכמערכתחדשנות•

הפתרוןאתומחדדעומקיוצרנתוניםניתוח,מעניינתתובנהיוצרבודדמקרה|לשינויכקטליזטורדאטה•

השולחןעלהטוביםהרעיונותמגווןאתתרחיבהשיווקבמערךמקצועיורקעיכולותשלהעשרה|הצוותאנשיגיוון•

בפועלהיישוםשלההצלחהסיכוייאתמעלהאחתמנטרהתחתהארגוןמכלצוותיםשלרתימה|משותפתשפה•

המצטברהאימפקטשללהגדלהלסייעיכולהמשותףחזוןעםמשלימיםגופיםאלחבירה|חיצונייםשותפים•

הענייןבעליכלעלההשפעהמידתגםאלאהמהלךשלישיריםשיווקייםביצועיםרקלא|רחבמידהבקנהמדידה•
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בירותלמה 
לית איגוד השיווק הישראלי''מנכ

איתי בונה
Senior Manager, Deloitte Digital

השיווקואיגודדיוקאוניברסיטתעםפעולהבשיתוף,ב"בארהDeloitteפירמתעורכת,2008שנתמאז

השוואתיתמצבתמונתמציגהסקר.שבנמצאביותרוהמעמיקהמקיףCMO-הסקראת(AMA)האמריקאי

מגווןאיסוףדרךהשיווקעבודתתוצריאתלשפרומטרתו,השיווקיתהעשייהבליבתנושאיםבמגווןעדכנית

.העסקיהמגזרקצוותמכלבכיריםשיווקומנהלישיווקלי''סמנכמאותשלוהקולותהדעות

הסקרממצאימתוךללמודניתן,והשלכותיוהקורונהמשברעםהתמודדותשלסוערותשנתייםלאחר?ואצלנו

זאת.בתקציביםמתונהולצמיחההמוכרתהפעילותלשגרתחוזריםבישראלהשיווקמערכיכי2022שנתשל

היכולותעיבוי,לדיגיטלתקציביםהסטתכמוקודמותמשניםבולטותמגמותכמהשלהתחזקותלצד

והגדלת"הביתבתוך"השיווקלמערךחיצונייםמספקיםהעובריםהתפקידיםקשתשלהרחבה,הטכנולוגיות

.ארוךלטווחלתכנוןהמוקדשהניהוליהמשאב

אתלהעשירמטרהמתוך,CMO-הסקרשלהמקומיתהגרסהאתעורכיםאנובהברציפותהשנייההשנהזו

שיתוףעלתודה.מהןלהשתמששאפשרמעשיותובתובנותערךבעלהשוואתיבידעבישראלהשיווקקהילת

נשמח.הממצאיםובניתוחבראיונותבהשתתפות,השאלוןעלבמענה,בהפצהחלקשנטלמיכלמצדהפעולה

.הבאותבפעמיםהסקרשיפורלטובתוהצעותפידבקלקבל
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לי שיווק מענפים שונים''סמנכראיונות עומק מקדימים עם •

ל"שאלות אשר נשלח בדוא20סקר אונליין אנונימי באורך •

ליותר ממאתיים מנהלי שיווק בכירים

משיבים אשר התקבלו  116ניתוח הממצאים על בסיס •

2022ביולי 11ביוני עד 20בין התאריכים

מתודולוגיה

50%

27%

23%

B2C B2B באותה מידה

י ר ק י ע ת  ו ח ו ק ל ר  ז ג מ

22%

13%

15%28%

22%

עובדים1-5 עובדים6-10

עובדים11-20 עובדים21-50

עובדים50מעל 

ק ו ו י ש ה ת  ו ו צ ל  ד ו ג

איזה מגזר לקוחות מהווה את רוב  
?הכנסות הארגון שלכם

(n=114)

כ יש במחלקת השיווק  "כמה עובדים סה
?או בתפקידי שיווק בארגון שלכם

(n=101)
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התפלגות ענפית

טכנולוגיה והייטק

6%

מגזר ציבורי

7%
בריאות ותרופות

8%
תקשורת ומדיה

9%

מוצרי צריכה

17%
פיננסים וביטוח

17%
קמעונאות

16%

אחרים

10%
שירותים מקצועיים

3%

תחבורה ואנרגיה

3%
ותעשיהן''נדל

4%

?מהו הסקטור העסקי בו הארגון שלכם פועל
(n=116)



ממצאים נבחרים

63%
השנה את תקציב  להגדילמתכננים 

Digital Marketing-ה
(  שצפויים להקטין9%לעומת )

36%
השנה את תקציב  להקטיןמתכננים 

Traditional advertising-ה
(שצפויים להגדיל17%לעומת )

56%
תפקיד אחד  השנה לפחות הוסיפו
למערך השיווק הפנימיחדש 

מרביתם שניים או יותר, בארגון

38%
את אחד  " בתוך הבית"העבירו לצוות פנימי כבר 

משירותי השיווק שקיבלו בעבר מספקים חיצוניים
(שוקלים לעשות זאת השנה26%ועוד )

33%
את תקציב השיווק בפועל  הגדילו

41%לעומת )2021במהלך שנת 
(אשר שמרו על תקציב זהה

60%
על תקציב שיווק  לשמורמתכננים 
או שירשמו עליה  2022-בללא שינוי 

בתקציב10%עד מתונה של 

+6%
שימור לקוחות קיימים  בשכיחות עלייה

כמשימה השיווקית המובילה
לעומת שנה קודמת

-7%
גיוס לקוחות חדשים  בשכיחות ירידה

כמשימה השיווקית המובילה
לעומת שנה קודמת

היקף 
התקציב

פירוט  
התקציב

משימות  
השיווק

מערך  
השיווק
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פירוט הממצאים



תחומי העיסוק הישירים
של מנהלי השיווק

Social media50%

Marketing analytics49%

Innovation47%

Digital marketing44%

New products44%

Advertising43%

Marketing research43%

Market entry strategies42%

Brand38%

Consumer Insights37%

Customer experience37%

Promotion34%

Positioning33%

Public relations32%

e-commerce32%

Revenue growth31%

Business development28%

Competitive intelligence27%

Employer branding25%

Lead generation24%

Pricing23%

Market selection21%

Sales18%

CRM16%

Customer service16%

סמנו את כל התחומים שנמצאים בהובלה ובאחריות  , מתוך הרשימה הבאה
(n=102)ישירה של צוות השיווק בארגונכם 

למערך השיווק ערך  "
משמעותי בארגונים  

והשלכה רוחבית  
נרחבת על ביצועיהם 
וזאת מאחר שכבר זמן  

רב הוא מהווה חלק 
אינטגרלי מתהליך 

בניית החברה וצמיחתה  
.לעתיד לבוא

ניהול השיווק כיום הינו  
ניהול מקיף במהות  

, ובתפיסה וכנגזרת מכך
מנהל השיווק של היום  

הוא מנהל יחידה  
.  עסקית לכל דבר ועניין

על מערך השיווק להכיר 
את השוק על בוריו  

ולהוביל אסטרטגיה  
שמושתתת על ניהול  

אנליזה  , והשבחת דאטה
ושליטה בעולמות  

הבנה  , המסחריים
מעמיקה בעולמות  

המוצרים  , הדיגיטליים
תוך הבנת  -והשירותים 

המערכת העסקית  
"כולה

לית  ''סמנכ, מורן דאי
ניופאן| ודיגיטלשיווק 



היקף תקציב השיווק

ב  י צ ק 2ת 0 2 1
ל ע ו פ ב

–2021בסיכום שנת 
איזה שינוי חל בתקציב  

?השיווק בפועל
(n=95)

על פי תכנית העבודה  
,  2022של הארגון לשנת 

תקציב השיווק צפוי  
(n=92)

18%

15%

41%

6%

20%

ללא שינוי

ב  י צ ק 2ת 0 2 2
ן נ כ ו ת מ ה

עלייה של  
10%עד 

עלייה של  
10%מעל 

ירידה של  
10%עד 

ירידה של  
10%מעל 

19%

11%

49%

3%

18%

-לאחר משבר הקורונה" תיקון"שנחשבת לשנת , 2021-לעומת התקציב בפועל ב•
מהנשאלים ישמרו על 60%: תקציבי השיווק המתוכננים נמצאים במגמת סטגנציה2022-ב

בתקציב10%תקציב זהה או שירשמו עליה מתונה של עד 

מהנשאלים כי  50%בסקר הקודם שנערך בשנה שעברה השיבו : פער בין התכנון לביצוע•
שהשיבו השנה כי הוא גדל בפועל33%לעומת , 2021-בתקציב השיווק צפוי לגדול
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פירוט תקציב השיווק

כולל רבע–העלייה הצפויה הגבוהה ביותר ממשיכה להיות בתחום השיווק הדיגיטלי •
10%-מהנשאלים שצפויים להגדיל את התקציב בתחום זה בשיעור של יותר מ

בשיפור מערכת היחסים עם הלקוחות ובמיתוג מעסיק  , גם היקפי ההשקעה בבניית המותג•
לעומת ההשקעה בפרסום מסורתי שממשיכה במגמת הירידה–צפויים לצמוח השנה 

9%

36%

5%

10%

4%

63%

17%

29%

33%

28%

Digital marketing

 Traditional advertising

Customer relationship

 Brand building

 Employer branding

יש לציין את אחוז השינוי המתוכנן בהוצאות השיווק  , בשאלות הבאות
בתחומים שונים2022של הארגון שלך בשנת 

(n=71)

עלייה מתוכננת ירידה מתוכננת

מרתק לצפות "
בהתקדמות הדיגיטלית  

,  של עולם השיווק
ובמיוחד בעליית כוחם  

 AIשל כלים מבוססי
,ליצירת תוכן כתוב

.תוכן ויזואלי ועוד
, בזכות כלים אלה

האפשרויות להשיג  
יצירתיות מוגברת הן 
"כמעט בלתי מוגבלות

,גולדשטייןפיי
מנהלת שיווק ותקשורת  

Entrée Capital
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הלקוחות הקיימים עוברים לקדמת הבמה בעוד שגיוס לקוחות: שינוי בסדר העדיפויות•
חדשים הופכת השנה למשימה השנייה בחשיבותה

ספרתית במאמצי השיווק המיועדים למהלכי החדרת מוצרים  -ירידה דו: המיקוד עובר פנימה•
כניסה לשווקים חדשים או הגדלת נפח הפעילות של השוק כולו, חדשים

משימות השיווק העיקריות

49%

46%

35%

34%

29%

28%

18%

16%

גיוס
לקוחות חדשים 

הגדלת נפח הפעילות  
של סך כל השוק

שימור וטיפוח נאמנות  
בקרב לקוחות קיימים

החדרה של מוצר חדש
או כניסה לשוק חדש

שיפור
חוויית הלקוח 

פיתוח
מוצריתחדשנות 

הכשרות ופיתוח  , שיתופי פעולה
"בתוך הבית"יכולות חדשות 

הטמעה של תשתיות 
ומדידהאנליטיקס, טכנולוגיות

(n=80)המשימות העיקריות שלכם לשנה הקרובה 3ציינו את 

הלקוח היום יותר  "
הססן לפני שהוא מבצע  

קניה והאופן בוא הוא  
בוחן ורוצה לצרוך הוא  

זה  . דיגיטלי לחלוטין
מצריך לבצע שינוי  

באסטרטגיה העסקית  
קשה יותר  . של החברות

,  לגייס לקוחות חדשים
משמע צריך להשקיע  

בחיזוק הקשר  , בקיימים
לתת להם לצרוך , איתם

באופן שאותו הם 
המשמעות היא . בוחרים

,  בדיגיטליותר השקעה 
לא רק בתהליכי שיווק  

אלא גם במסלולי מכירה  
"והצטרפות דיגיטליים

לית  ''סמנכ, לייזרוביץקרן 
בזק| שיווק וחדשנות 
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(DTC)ערוץ מכירה ישירה 

מרביתם–לכשליש מהנשאלים כבר קיים ערוץ מכירות ישיר לצרכנים •
מוצרי צריכה או פיננסים וביטוח, מתחומי הקמעונאות

,כשליש מתוך מי שעדיין לא הקימו ערוץ מכירה ישירה מתכוונים לעשות זאת השנה•
B2Bמרביתם פונים לקהל 

האם אתם מתכוונים בשנה הקרובה לפתח ערוץ מכירות ישיר  
((Direct to Consumerמול משתמשי הקצה שלכם?

(n=77)

34%
כבר קיים ברשותם  

DTCערוץ מכירות 

66%
עדיין לא קיים ברשותם

DTCערוץ מכירות 

22%

5%

39%

סבירות  
גבוהה -בינונית

שיקימו השנה 
DTCערוץ 

סבירות נמוכה
שיקימו השנה

DTCערוץ 

לא צפויים להקים
DTCהשנה ערוץ 

:מתוכם



נאמנות ושימור לקוחות

:כדי לשמור על הלקוחות הקיימים ולהפיק מהם את המקסימום•
גבוהה לפתוח השנה-מעל מחצית מהנשאלים מתכננים בסבירות בינונית

או להשיק תכנית נאמנות קיימת מחדש, תכנית נאמנות חדשה

עובדים20-מרביתם מגיעים מארגונים גדולים בהם מחלקות שיווק עם יותר מ•

האם בכוונתכם בשנה הקרובה לפתח תכנית נאמנות חדשה לשימור  
(n=80)? לקוחות קיימים או להשיק מחדש תכנית קיימת

52%

20%

28%

יפתחו בשנה הקרובה תכנית  
נאמנות חדשה או ישיקו  

מחדש תכנית נאמנות קיימת

בסבירות נמוכה

לא מתכננים לפתח
את תחום הנאמנות השנה

29% בסבירות
גבוהה

בסבירות
23%בינונית



טרנספורמציה דיגיטלית

השנה5מתוך 4.6ציון ממוצע של : חשיבות הטכנולוגיה הולכת ומתחזקת•
(  בשנה שעברה4.3לעומת )

כמעט מחצית מהנשאלים מתכננים באופן ודאי או בסבירות  : המשך ההצטיידות הטכנולוגית•
גבוהה להחליף השנה לפחות אחת מהמערכות הטכנולוגיות בתחום השיווק

4.6
ציון ממוצע

1-5בסולם של 

ת ו ב י ש ח
ש   ו מ י ש ה

ת   ו נ ש ד ח ב
ת   צ א ה ב ו

ה   י צ מ ר ו פ ס נ ר ט ה
ת י ל ט י ג י ד ה

,  יותר מתמיד, כיום: "מהי דעתך על ההיגד הבא
גוברת אצלנו בארגון החשיבות של שימוש בחדשנות 

""טכנולוגית ובהאצת הטרנספורמציה הדיגיטלית
(n=79)

ו   א ה  פ ל ח ה
ה   ש י כ ר
ת י ר ש פ א

ת   כ ר ע מ ל  ש
ת   י ג ו ל ו נ כ ט
ה ש ד ח

46%
באופן ודאי

או בסבירות גבוהה

האם בשנה הקרובה תשקלו באופן מעשי החלפה או 
?  רכישה של מערכת טכנולוגית חדשה בתחום השיווק

(CRM ,ניטור שיח וכו, מרקטינג אוטומיישן, ניהול תוכן')?
(n=80)

אתגריםהשיווקלי"לסמנכמייצריםלמעשההלכהבושמתחולליםוהשינוייםהדיגיטלהשפעת"
הדיגיטל,זאתעםיחד.בתחוםערנותעלהזמןכללשמוראותנושמחייבמה,פוסקתבלתיולמידה

ההזדמנותלדוגמהכמו-ישימיםפחותהיושבעברהכנסהוערוציצמיחהמנועילארגוניםמאפשר
."וגוברהולךרקבטכנולוגיהלהשקיעשהרצוןומכאן-בישראללראשונהאונלייןדירהלמכור

"
החזקותגינדי|שיווקלית''סמנכ,טננבאוםרוני
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אחוז הנשאלים שהוסיפו השנה תפקיד שיווק אחד בלבד: המשך מגמת ההתרחבות•
הוסיפו  ( 38%)אך מעל שליש מהנשאלים –בלבד השנה 18%-בשנה הקודמת ל32%-ירד מ

לעומת השנה הקודמת4%עלייה של , השנה שני תפקידי שיווק חדשים או יותר

,הוסיפו השנה ספק קבוע נוסף32%: גם מתרחב מערך הספקים, בהתאם לכך•
לעומת השנה הקודמת5%עלייה של 

שינויים במערך השיווק

הוספנו שני 

תפקידי 

שיווק  

או , חדשים

יותר

38%

הוספנו תפקיד שיווק 

18%אחד חדש

ללא שינוי

35%

צמצמנו או 

איחדנו בין 

תפקידי שיווק

9%

האם בשנה האחרונה  
תפקידים  / הוספתם מקצועות 

חדשים למחלקת השיווק  
אשר לפני כן , בארגון שלכם

לא היו קיימים או שבעבר  
?בוצעו דרך ספקים חיצוניים

(n=97)

הרחבנו את 

מערך הספקים 

השיווקיים  

הקבועים

32%

שקלנו מועמדים  

אך לא הרחבנו  

3%בפועל

ללא שינוי

55%

צמצמנו את מערך 

הספקים השיווקיים  

הקבועים

10%

האם בשנה האחרונה הארגון 
שלכם הרחיב או צמצם את 
כמות הספקים והסוכנויות  
שהוא נמצא איתם  
בהתקשרות קבועה בתחום  

?השיווק
(n=80)

ניהול דאטה ואנליזה

ניהול מסעות לקוח

מדיהוסושיאלתוכן 

עיצוב גרפי

התפקידים הבולטים 
:שנוספו השנה

17



ארגוניות-התמחויות פנים

:מגמת ההתמקצעות הפנימית מתרחבת•
אשר מבצע" בתוך הבית"מהארגונים כבר קיים צוות שיווק 38%בקרב 

את חלק מהשירותים שהתקבלו בעבר מספקים חיצוניים

אף שוקלים להרחיב בקרוב את היקף הפעילות של צוות זה20%מתוכם •

את אחד  " בתוך הבית"האם בעתיד הקרוב שוקל הארגון שלך להעביר לצוות פנימי 
רשתות  , קריאטיב, מדיה)מהשירותים השיווקיים שאתם מקבלים כיום מספק חיצוני 

?('וכואנליטיקס, חברתיות
(n=78)

26%

36%

20%

18%
אנו שוקלים זאת, כן

לא רלוונטי עבורנו

כבר קיים אצלנו אבל לא 
צפוי להתרחב

כבר קיים אצלנו ואנו  
שוקלים להרחיבו

הבנההיוםמגליםהשיווקמנהלי–האחרונותהשנים3-ברביםשינוייםעברהשיווקמנהלתפקיד"
שוטףנתוניםניתוחעלנשענתעבודתםעיקר.ודיגיטלתשתיות,טכנולוגיה,מוצרבניהולנרחבת
דאטהאנשישלוהכשרהגיוסהדורשידעמבוססלתהליךהפכההחלטותוקבלת,ביצועיםובקרת

השיווקתקציבשלהיותולאורלהצלחההכרחיתנאיהיאגמישות.השיווקמחלקותלתוךותשתיות
"השנהבמהלךוהתאמותשינוייםמעטלאעובראשר,והשירותיםהמוצריםRoadmapשלנגזרת

וקבוצת ידיעות אחרונותYNET| לית שיווק וחדשנות ''סמנכ, נועה לוי לפיד



בחירת ספקים וסוכנויות

הפרמטרים החשובים ביותר לפיהם מתקבלת ההחלטה לגבי בחירת ספק בתחום•
הידע הטכנולוגי, מידת היצירתיות, עסקית-השיווק ממשיכים להיות היכולת האסטרטגית

ורמת השירות

מגוון שירותים רחב או ותק וניסיון, פרמטרים כמו הפרסונה המקצועית–לעומת זאת •
אינם בראש סדר העדיפויות

עסקית עמוקה-הבנה אסטרטגית

יצירתיות וגמישות

שירותיות, יחס אישי

(n=79)סוכנות או שותף , הפרמטרים החשובים ביותר לכם בבחירה של ספק3ציינו את 

57%

51%

58%

77%

:יכולות טכנולוגיות גבוהות
הטמעה, יישום, אפיון ועיצוב



מידת האמון של הלקוחות

.אמון הוא אחד מהגורמים המשפיעים ביותר על התנהגות הצרכנים וביצועים עסקיים
?באיזו מידה לדעתך חל שינוי בשנה האחרונה במידת האמון של הלקוחות בארגון שלך

(n=75)

.עסקייםושותפיםלקוחות,עובדיםלביןארגוניםביןחזקקשרליצירתביותרוהחיוניהמרכזיהיסודהואאמון
–העסקיתמהזירהנפרדבלתיחלקהםתכופיםושינוייםאתגרים,רביםמשבריםשבההעכשוויתבמציאות

שלTRUST-ID-המודל.האנושיתההתנהגותעלואפקטיביתחיוביתהשפעהליצירתהבסיסהואגבוהאמון
Deloitteולחזקלבנותכדילנקוטשישהפעולותאתומזההבמותגהאמוןמידתאתהמודדחדשנימודלהינו

:הכלליהאמוןציוןאתיחדהמרכיביםשונים"(סיגנלים)"מדדים4בודקהמודל.האמוןאת
(RELIABILITY)ואמינות(TRANSPARENCY)שקיפות,(CAPABILITY)מסוגלות,(HUMANITY)אנושיות

A:בגוגלחפשונוספיםלפרטים New Measure Of Trust

שינוי לרעה

(1-3)

שינוי לחיוב

(5-7)

ללא שינוי

(4)

29% 22%49%

?האם השתפרה או נחלשה לעומת שנה קודמת



Authentically
inclusive marketing

Building the intelligent
creative engine

Meeting customers
in a cookieless world

Elevating the
hybrid experience

Supercharging customer
service with AI

Designing a human-first 
data experience

Purpose - a beacon
for growth

2022
GLOBAL

MARKETING
TRENDS

15%32%

32% 25%

מגמות שיווקיות בולטות

,   Deloitteשל 2022Global Marketing Trendsח "מתוך דו-מבין המגמות השיווקיות הבאות 
 (n=68)?מהן שתי המגמות המרכזיות עבורך בשנה הקרובה

GTM-לצפייה בדוח ה
לחצו כאןהמלא 

צרכנים10,000-מנהלי שיווק ו1,000-שנערך בקרב כ Deloitteמחקר רחב של•
מכל העולם הציג את שבע המגמות השיווקיות העולמיות המשמעותיות ביותר השנה

מציאת תכלית שיווקית מעבר לעשיית רווח כלכלי: המגמות הבולטות ביותר בישראל, מתוכן•
(Purpose Marketing) , שימוש מושכל בדאטה תוך יצירת אמון(Human-first data exp.)

ועיצוב חוויית לקוח היברידית המשלבת אינטראקציות פיזיות ודיגיטליות

24%

12%
38%

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/marketing-and-sales-operations/global-marketing-trends.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/marketing-and-sales-operations/global-marketing-trends.html


ניהול זמן

ניתן השנה לראות גידול במשאבי הזמן המוקדשים לתכנון לטווח ארוך•

מנהלי השיווק, יום-עם סיום ההשפעה של משבר הקורונה על חיי היום•
מזמנם השנה35%–מקדישים כעת זמן משמעותי יותר לתכנון קדימה 

בלבד בשנה הקודמת24%לעומת 

35%

65%

(באחוזים)עד כמה מהזמן והמשאבים –כמנהלים של תחום השיווק בארגון שלכם 
?אתם מקדישים לניהול המציאות השוטפת לעומת הכנת הארגון לעתיד

(n=77)

ניהול שוטף

תכנון לטווח ארוך



מפתחות עיקריים ליישום: סיכום

Put Your Customers First

:מול התייקרות העלות לרכישת לקוחות חדשים

מי הם הלקוחות הנאמנים ביותר שהולכים אחרי •
ודרכם , המותג באש ובמים כמו אוהדים שרופים

?ניתן לסחוף את כל יתר קהל היעד
כיצד ניתן לייצר באמצעותם מומנטום חיובי•

?ולהפוך אותם לשגרירים
כיצד ניתן לשפר את מסע הלקוח של אותם  •

?כך שיהפוך לכמה שיותר פרסונלי" אוהדים"

Find Your Most Valuable Asset

Infuse Creative & Purpose

:מול סף הקשב הנמוך ושפע התחרות

פיזית או דיגיטלית  , כיצד כל אינטראקציה בודדת•
?יכולה להפוך למיוחדת, כאחד

הנכונה והמעודכנת  המותגיתמהי השפה •
?ליצירת בידול והותרת חותם מול הסביבה

?איך ניתן להגדיל את רמת האמון במותג•

Create a Winning Squad

:מול מגוון המשימות שיש לטפל בהן

?מהן יכולות הליבה שחסרות לצוות השיווק•
?איזה גיוון דמוגרפי או אישיותי חסר בו•
אלו דיסציפלינות שונות כדאי לחבר•

?לצוות עבודה משותף

:מול הצורך הגובר להציג החזר השקעה

מהו הנכס הדיגיטלי הקבוע שניתן דרכו•
לשפר את הקשר עם לקוחות לטווח

?הארוך או להגדיל דרכו ערוצי הכנסות
(  איסוף וניתוח)מהי אסטרטגיית הדאטה •

?הנדרשת לשם כך
האם יש להטמיע מערכת ליבה טכנולוגית•

?חדשה לשיפור יכולת קבלת ההחלטות

23
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המשווקותהחברותאתמאגדהישראליהשיווקאיגוד

.והענפיםהשירותים,התעשיותבכלבמשקוהמפרסמות

בשיווקהעוסקיםכלשלהמקצועיהביתהואהאיגוד

,שיווקיתתקשורתאנשי,שיווקלי"סמנכ,לים"מנכ:בארגון

השיווקאגףאנשיוכלפרסוםמנהלי,מותגיםמנהלי

הראשונההכתובתאתהשיווקבאיגודהרואים,בחברה

.היומיומיתבעבודתםוהמיידית

המודרניהשיווקעולםאתפעילותובמרכזמעמידהאיגוד

אתולקדםלהובילהןהאיגודמטרות.הרביםמרכיביועל

,הישראליהעסקיםבעולםמובילכמקצועהשיווקמקצוע

אותםולייצגהשיווקניהולבעולםחבריוצרכיאתלשרת

מוסףערךלחבריוהאיגודמייצר,בנוסף.ענייןבעליבפני

יומיומיוליוויתמיכה,שיווקיתהתמקצעותידיעלאמיתי

,וכנסיםעיוןימי,חבריםמפגשי,השיווקיתבעשייה

,הפרסוםבהוצאותחסכון,מקצועייםוסקריםתחרויות

וניסיוןתובנות,ידעלחלוקתמשתפתסביבהויצירת

השיווקאיגודעםביותרהמזוהיםהמותגים.שיווקי

לשיווקהמכללה,החודששלהשיווקאישהםהישראלי

.השנתיהשיווקוכנס

נושאבכלקולםאתומשמיעחבריואתמייצגהאיגוד

ברשתות,בעיתונות,בכנסת:במהכלומעלרלוונטי

.מקצועיותובהתכנסויותשיווקייםבפורומים,החברתיות

Deloitte DigitalשלהייעוץלמערךשייכתDeloitte

(בעולםוהמובילההגדולההמקצועייםהשירותיםפירמת)

דרךפורצימהלכיםשלבפועלויישוםבתכנוןומתמחה

Customer-הבתחום & Marketing,באמצעותוזאת

קריאטיבסטודיו,מובילהייעוץחברתביןייחודישילוב

.אחדבביתהכל-טכנולוגיהוצוותיומיתוג

Deloitteשמובילהבפרויקטים Digitalלקוחותיהעבור

ייעוץמשולביםהציבוריומהשירותהעסקימהמגזר

,מורכביםטכנולוגייםאתגריםשלפיצוח,עסקי-אסטרטגי

בין.צרכניותומוטיבציותהלקוחצדשלמעמיקהוהבנה

Deloitteמציעההיתר Digitalבנייתשלשירותים

ויישוםתכנון,לקוחותואסטרטגייתדיגיטליתאסטרטגיה

שלקונספטיםפיתוח,חדשנייםדיגיטלייםמוצריםשל

טכנולוגיותמערכותשלוהטמעהלצרכןישירהמכירה

,איקומרס,אוטומיישןהמרקטינגבתחומימתקדמות

CRMואדוביסיילספורסכמודאטהוניהול.

Deloitteשלהצוות Digitalוהואעובדים180מונה

,מידעומערכותטכנולוגיהיועצי,אסטרטגייםיועציםכולל

.ומיישמיםמאפיינים,מעצבים,משתמשחווייתמומחי

Deloitteבמסגרת DigitalסוכנותפועלתAwesome,

ובפיתוח,מותגיתושפהאסטרטגיהשלבבנייההמתמחה

.UI/UX))דיגיטלייםבנכסיםמשתמשחווית
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