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           . אתר למידה מתוקשבת של בר אילן :אתר הקורס באינטרנט 
  

  

מול האתגרים התחרותיים ) או השירות(תכנון ניווט בצורה אפקטיבית של  המוצר  : מטרות על  הקורסמטרות
כדי להצליח בשוק ואפילו לשרוד  עם הגידול . המוצר הוא  המרכיב עיקרי בתמהיל השיווק.  שעומדים בפני המשווק

  .ית מוצר  וסל מוצריםהעסק חייב לנהל אסטרטג, התגברות התחרות והגלובליזציה, בתחכום הצרכנים
בנוסף . הקורס יתמקד בהיבטים השונים של אסטרטגית ניהול המוצרים כמנוף לגידול והצלחה מטרות ספציפיות

  ניהול קטגוריות(יתקיים דיון  בשימוש בבסיסי מידע ממושבים ותוכנות קיימות לניהול תיקי מוצרים 
  
  :תוכן הקורס. ב
 
, הדיון בכתה ירחיב חומר זה. י מוצג בשקפים באתר הקורסחומר בסיסי תיאורט :הלך השיעוריםמ

  . החובהמאמרי ודיון בהשעורים כוללים גם מצגת . תוך מגמת ישומו על השוק בישראל
  

   :תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים    
  
  . מדיניות מוצרים כחלק מהאסטרטגיה השיווקית-מבוא .1
 ממדים וסיווגים ,  "מוצר,הגדרת  .2
 וצרים ותהליך הגלובליזציהמ .3
 קניבליזציה,  יתרונות לגודל והיקף–החלטות תמהיל מוצרים  .4
 החלטות קווי מוצר .5
 אסטרטגיות מיצוב ובידול  .6
   מודלים שונים-אופטימאלי) תיק  מוצרים(בניית פורטפוליו  .7
  דינאמיות ושינויים של תיק המוצרים .8
 ניהול קטגוריות  .9

 המותג הפרטי .10
  שירות,  אריזה-מערכות תומכות מוצרים

  
  :חובות הקורס. ג
  

 עקרונות השיווק :     דרישות קדם
  

  :מטלות/ דרישות /  חובות 
   מהשיעורים70%-נוכחות ב

  בדיון בכתה ניתוח מאמר והצגתו 
  בחינה

  
  :)ציון עובר/ ציון מספרי  (מרכיבי הציון הסופי 
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  משקל בציון                         
  20%      מאמר אקדמי ודיון ב סקירת

 60ציון עובר   80%              הצלחה בבחינה
  
  )לפי רשימה , חובה (:ביבליוגרפיה. ד

, 12, 11, 10פרקים -2000/2003, האוניברסיטה הפתוחה,  מהדורה ישראלית–ניהול השיווק ,  הורניק. י, קוטלר. פ
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   :חומר מחייב למבחנים      

  
     החומר הנלמד בכתה וקריאות החובה

 


