מדיה
חיים גיל

המצעד החרדי
23.12 - 29.12
המפרסמים

$89,481
$84,214
$62,035
$60,737
$44,835

קבוצת כלל
קבוצת הבינלאומי
קבוצת לאומי
החברה המרכזית
ברכת הארץ

העיתונים
חמישי-שישי 23-24.12

המודיע
בקהילה
יתד נאמן
המבשר
משפחה

123
30
28
27
19

ראשון-רביעי 25-29.12
יתד נאמן
המודיע
המבשר

25
17
13

לתשומת לב!

הנתונים מבוססים על פי מחירי מחירון של כל מודעות
הפרסום שהתפרסמו בהמודיע ,המבשר ,יתד ,משפחה
ובקהילה .המחיר הריאלי נמוך בכ .60%-ט.ל.ח

לומדים לקרוא
ה-פ-ת-ע-ה! 'המודיע' ,הוותיק
שבעיתוני הדירוג ,מטפס לראש
הרשימה עם לא פחות מ123-
עמודי פרסום .הציניקנים יגידו
ש"זו לא חכמה ,כי הם הפיקו מגזין
ייחודי לסוף שנת המס" ,והמדור
יגיד שאפו! עוד יותר מפתיע לגלות
ש'המבשר' מצליח להתמקם מעל
'משפחה' .ואנן מה ניימר א בתריה?
וברשימת המפרסמים יש הרבה
כסף .לא רק מחירי המודעות ,אלא
בעיקר גופים כלכליים ועסקיים
המנצלים את סוף שנת המס
למשוך אליהם עוד ועוד לקוחות.
'הבינלאומי' לא מרפה ובהחלט ניתן
להבין אותו' .לאומי' פותח סניף
חדש בבני ברק ,בקול תרועה רמה.
ו'כלל' שזכתה סוף סוף לאישורו
של 'ועד הפיקוח על הפיננסים'
מתברגת בראש הרשימה.

"

שווה ציטוט

"אנחנו פוחדים מהדברים
שאנחנו לא מכירים  -רק מפני
שאנחנו לא מכירים אותם".
)לינדה סו פארק(

אזור ירושלים כ"ז טבת תשע"א 3/1/2011

'כל הלב ,לכל אחד'
בגרסה חדשה

צעירי אגודת חב"ד במהלך מיתוג חדשני לכל פעילות חב"ד החוסה
תחת כנפיהם את המיתוג החדש ביצע משרד הפרסום הקריאטיבי
'שלמור ,אבנון ,עמיחי' חב"ד מדברת בשפה אחת
המדור אינו יודע לומר האם נפל
דבר בישראל .אך המיתוג המחודש
של תנועת חב"ד בישראל ,הוא
בהחלט דבר שראוי לציון מיוחד.
אמש הושק ונחשף המיתוג החדש
שילווה את תנועת חב"ד לאורך
מאות השנים הקרובות .המיתוג,
שלפי מקורות חב"דיים אותם מכיר
המדור ,נהגה והוכן על ידי משרד
הפרסום 'שלמור ,אבנון עמיחי'
הידוע בגישתו הקריאטיבית ,אמור
ליצור שפה ויזואלית אחידה לכל
פעילויות חב"ד המאוגדות תחת
'צעירי אגודת חב"ד בארה"ק' .על
מנת לרדת לשורשי הדברים ביקש
המדור לשוחח עם הרב מנחם ברוד,
דובר חב"ד בישראל.
את ברוד מצא המדור כשהוא
טרוד סביב כנס מנהלי בתי חב"ד
בישראל שמתקיים בימים אלו בניר
עציון שבלבו של הכרמל החרוך .שם
נחשפו לראשונה מנהליהם של 276
בתי חב"ד הפעילים בארץ ,למיתוג
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החדש שיהפוך לסמל ההיכר שלהם.
ראיון של ממש לא הצליח המדור
לקיים עם דובר חב"ד ,אך פטור בלא
כלום אי אפשר .אז הנה ,הסבר קצר,
מקוטע וממצה של מהלך המיתוג
החב"די.
"הגיע הזמן שחב"ד תדבר בשפה
אחת" ,אומר ברוד ומסביר כי יצירת
שפה אחידה לכל פעילויות חב"ד
נדרשת על מנת שבכל מקום ,בכל

חיים יהודיים

שיחת השבוע

ב"ה ׀ ערב שבת־קודש פרשת בֹא ׀ ב' בשבט ה'תשע"א ׀  7.1.11׀ גיליון מס' 1253

מאת מנחם כהן

זִ קנה אינה מחלה
בטקס צנוע ב'היכל שלמה' בירושלים הושק
בשבוע שעבר הספר 'האדם המבוגר בפרשה'.
מאחורי הספר מסתתרת עבודה יום־יומית
של הד"ר אפרים יאול עם קשישים סיעודיים.
הד"ר יאול ) (60מנהל את מחלקת הגריאטרייה
במרכז הרפואי 'הרצוג' בירושלים ,והספר נולד
מהניסיון למצוא בכל פרשה בתורה מסר כלשהו
הקשור לעבודה עם קשישים.
הד"ר יאול נולד בתל־אביב .אחרי שירותו הצבאי
כחובש קרבי נסע ללמוד רפואה ברומא .בשובו
לישראל עשה התמחות ב'שערי צדק' ובהמשך
שימש מנהל מחלקות בכמה מרכזים רפואיים.
לפני עשרים שנה נכנס לעבודה ב'הרצוג'.

טיפול מתמיד
הטיפול בקשישים השוהים במחלקה שלו
מעסיק אותו יום ולילה" .זו עבודה מורכבת,
שבה חוברות בעיות גופניות לקשיים נפשיים",
הוא מסביר" .אני מטפל בבני־אדם שסובלים
מבעיות תפקודיות ,אבל הן מלוּות בעיות רבות
המסתעפות ממחלות מגוּונות ותחושת תסכול
קשה".
הספר ,המיועד לקשישים עצמם ולמי שמטפלים
בהוריהם ,נוגע בשאלות כמו מהי הזדקנות
מוצלחת ,איך משפיעים גורמים גופניים,
נפשיים וחברתיים על הזקנה ,ואיך נבחין בין
תהליך הזדקנות למחלה .הספר מוקדש לאימו
של הד"ר יאול ,ניצולת שואה ,שהייתה שותפה

פינת ההלכה

בשנותיה האחרונות לכתיבת הספר ,והוא
מעוטר בציוריה.

זקנה בפרשה
הספר נולד ממנהגו של הד"ר יאול להשמיע
למטופליו ולבני־משפחותיהם מילת עידוד
השאובה מפרשת השבוע" .לפני כשנתיים עלה
במוחי רעיון – להדפיס עלון שבועי ,ובו נקודה
מהפרשה הקשורה לזקנה" ,הוא מספר" .בכל
שבוע הייתי מייגע את מוחי למצוא נקודת־הקשר
בין הפרשה ובין הזקנה ,ותמיד הצלחתי למצוא
נקודה כזאת .את העלון חילקתי למטופלים
במחלקה ,לבני־משפחותיהם ולמתפללי בית־
הכנסת שלי ,בשכונת תלפיות בירושלים".
בכל עלון הוא מביא פסוק מהפרשה ,לצד פירוש
של אחד המפרשים ,ולזה הוא מצרף נקודה
מהזווית הרפואית".אינני מפרש ,אלא מאיר
ומחדד את הנקודה" ,הוא מסביר" .בני־אדם
חוששים מהמילה זקנה .הדבר נובע מהכחשה,
הגנה ,או רתיעה .ועדיין אפשר להגיע לגיל הזה
בכבוד ובבריאות נכונה".

הזקנה כתהליך
גם בפרשיות שאין בהן שום אזכור לזקנה הוא
מצליח למצוא קשר" .למשל ,בפרשת ויקרא,
העוסקת בקרבנות ,קישרתי זאת להקרבה של
מטפל לקשיש .בפרשת צו קישרתי בין 'אש

בזקנינו נלך .הד"ר יאול על רקע ספרו
תמיד' להמשכיות הטיפול .בפרשת כי־תצא
קישרתי בין מצוות 'שכחה' לשכחה אצל זקנים",
הוא מגלה מעט מתוכנו של הספר.
"הזקנה אינה מחלה אלא תהליך" ,הוא מסביר
את משנתו על רגל אחת" .לפעמים אני שומע
אמירה כמו' :אני לא רוצה להיות זקן' .ואני
אומר' :אתם מעדיפים למות צעירים חלילה?'.
אנחנו צריכים להתפלל שנגיע לזקנה ,ועדיין
נישאר עם ראש צלול ועם רגליים על הקרקע.
לכל דבר יש פתרון ,גם אם הוא חלקי .הזקנה
קופצת עלינו ,לא המחלות".
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מאת הרב יוסף גינזבורג ,רב אזורי עומר

קריאת ארבע הפרשיות
שאלה :האם כשמניחים תפילין צריך לקרוא
את כל ארבע הפרשיות הכתובות בהן?
תשובה :חז"ל למדו מהפסוקים שמצוות תפילין היא
לכתוב על מגילות קלף את כל ארבע הפרשיות
בתורה שבהן כתובה מצוות תפילין )"קדש לי"" ,והיה
כי יביאך" ]שבפרשתנו[; "שמע ישראל" ]בפרשת
ואתחנן[; ו"והיה אם שמוע" ]בפרשת עקב[( ,להכניסן
ב'בתים' ,לקשרן ברצועות ולהניחן על היד ועל
הראש.
עיקר הנחת תפילין היא כדי שיהיו על האדם בשעת
קריאת שמע ותפילת 'שמונה־עשרה' ,שהן מצוות
לעצמן ,כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים בשלמות.
ואמרו חז"ל" :הקורא קריאת שמע בלא תפילין
– כאילו מעיד עדות שקר על עצמו".
את שתי הפרשיות האחרונות שבתפילין אנו אומרים

בקריאת שמע .על הפרשיות הראשונות ,שאינן
בקריאת שמע ,אמרו חז"ל שאין חובה לאומרן .עם
זה ,רבים מהמקובלים והפוסקים כתבו שיש לנהוג
לומר גם את הפרשיות האלה בעת הנחת התפילין
קודם התפילה ,ומי שלא הספיק – יאמר אותן אחריה.
כך נהגו בקהילות רבות.
אולם אדמו"ר הזקן מביא מנהג זה רק בהנחת תפילין
של רבנו־תם ,ולא בתפילין )הרגילות( של רש"י.
שאלה אחרת היא אם כשקוראים קריאת שמע
בתפילין של רבנו־תם יש לקרוא גם את פרשת ציצית.
למעשה ,מדברי אדמו"ר הזקן בסידורו משמע שצריך
לומר גם את פרשת ציצית ,כמו בכל פעם שקוראים
קריאת שמע ,שיש לקוראה בשלמותה.

הקנקן ומה שבתוכו
למה תנועה חסידית,
שמשנתה הרעיונית
נוגעת בדברים
העמוקים והפנימיים
ביותר בנפש האדם
ובעבודת הבורא,
עוסקת בענייני מיתוג

ה

המיתוג החדש .הדמיה על בית־חב"ד ביבנה

שבוע ,בכינוס הארצי של מנהלי בתי־
חב"ד בארץ ,הושק המיתוג החדש
של חב"ד ,שנועד ליצור זהות אחידה,
בעלת מאפיינים ברורים ,לכל בתי־חב"ד ולכל
פרסומי חב"ד ,כדי שהציבור יוכל לקלוט גם
במבט חטוף בזווית העין שמדובר בבניין ,רכב,
כרזה או עלון השייכים לחב"ד.

המטרה :כבודו של הקב"ה
לפעמים עולה שאלה למה תנועה חסידית,
שמשנתה הרעיונית עוסקת בדברים העמוקים
והפנימיים ביותר בנפש האדם ובעבודת הבורא,
מתעסקת בכלל בעניינים שטחיים וחיצוניים
כל־כך ,ובטכניקות שבהן מוכרים משקאות
קלים ומשחות שיניים .הרבי מליובאוויטש
נדרש בכמה וכמה הזדמנויות לסוגיה הזאת
וקבע כלל ברור – כל דבר שקיים בעולם נועד
לשרת את ערכי האמונה והקדוּשה.
הכלל הזה מבוסס על מאמר חז"ל במשנה:
"כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא בראוֹ אלא
לכבודו" .כל דבר שקיים בעולם ,כל חידוש וכל
טכניקה ,נועדו למעשה לשרת את הקדוּשה .זו
צריכה להיות גישתו של האדם המאמין כלפי

זמן ,ובכל מצב יוכל כל אזרח
במדינה לזהות מיד שמדובר בחב"ד.
"כמו שצבעי הכתום והשחור יחד
עם הריבוע והפונטים הייחודיים
לאורנג' משקפים את ערכיה
ומזוהים איתה עד שאין איש שאינו
מקשר ביניהם ,כך גם הלוגו החדש
והשפה העיצובית שנבחרה".
הנאום די משכנע את המדור ,אך
הלה מתעקש להבין מה ראו חכמי

יש חדש
לקראת יום ההילולא
בשבת הבאה ,י' בשבט ,יחול יום ההילולא
של הרבי הקודם מליובאוויטש ,אדמו"ר
הריי"צ )רבי יוסף־יצחק שניאורסון(,
שנסתלק בשנת תש"י .נהוג לכתוב
'פדיון־נפש' ביום שישי ,להכניסו לאחד
מספריו של בעל ההילולא ולשלחו לציון
הקדוש )מספר הפקס'7234444 :־718־1־
 .(00גם מדליקים נר־נשמה לפני כניסת
השבת .בתי־חב"ד ברחבי הארץ מארגנים
התוועדויות וכינוסים לרגל היום ,שבו גם
החלה נשיאותו של הרבי מליובאוויטש.

מחשבה רבה הושקעה במהלך השנה האחרונה
מאחורי מהפכת המיתוג ,בעזרת טובי אנשי
המקצוע .בחירת הצבעים ,למשל ,נועדה לבטא
את העובדה שזו תנועה יהודית־חסידית ,בעלת
שורשים עמוקים במורשת האבות ,ועם זה יש
בה מרכיב של רעננות ,חדשנות ופנייה אל
הציבור בשפה עכשווית .השורשיות מסומלת
בצבע הבורדו־חום ,ואילו החדשנות והרעננות
בצבע הכתום.

מקורות :כתיבה :מכילתא ס"פ בא .טושו"ע ונו"כ ,שו"ע אדמו"ר הזקן והלכה
ברורה ר"ס לב ,וש"נ .קריאה :ספרי פ' ואתחנן פסקא לד .ברכות יד,ב .טו,א.
מג"א סי' כה ס"ק ו .משנ"ב ס"ק טז .פסקי תשובות ס"ק יד ,והלכה ברורה שם
סכ"א ,וש"נ .שו"ע אדה"ז סי' לד ס"ה ,ובסידורו אחרי 'עלינו' .שער הכולל פי"א
ס"ק מ־מא .וראה ספר המנהגים־חב"ד עמ'  5ועמ' .18

כל הלב לכל אחד
יוצא לאור על־ידי
צעירי־אגודת־חב"ד  -המרכז
עורך :מנחם ברוד
יו"ר :הרב יוסף־יצחק אהרונוב

כל דבר חדש שמופיע בעולם ,ועליו לחפש את
הדרך להשתמש בו בעבור כבודו של הקב"ה.
אם יש בעולם תורה שלמה העוסקת בפרסום
ובשיווק ,עלינו לדעת שזו קיימת בעצם כדי
שנוכל לפרסם טוב יותר את האמונה ואת ערכי
היהדות ,ובינתיים יכולים ליהנות ממה ומפירותה
גם גופים עסקיים ומפעלים למיניהם.
מובן שצריך להיזהר לאמץ אך ורק את הדברים
החיוביים ולהימנע מההיבטים השליליים
הקיימים בחידושי הזמן .לשם כך ניתנה לאדם
הבחירה החופשית ויכולת ההבחנה בין טוב
ורע .כל עוד הגאולה לא באה ועדיין לא הושלם
הבירור – אין טוב בלי רע ,ותמיד אנו נדרשים
לנפות את הטוב מן הרע .אך הימצאותו של
הרע בתוך הטוב אינה צריכה למנוע מאיתנו
לנצל את החלקים הטובים והחיוביים.

יין ישן בכלי חדש
מתוך הגישה הזאת חב"ד יוצאת למהפכת
המיתוג .החברות הגדולות משקיעות משאבים
רבים במיתוג ,מתוך הבנה שהוא תורם תרומה
חשובה ליכולת ההצלחה שלהן .זה נכון גם
לחב"ד ,הפונה אל כל יהודי באשר הוא ,ושואפת
להעביר לו את המסר של אהבת כל יהודי ואת
הקריאה להתקרב יותר אל אבינו שבשמים.
הקוראים הנאמנים של 'שיחת השבוע',
שהתרגלו לעיצוב הקודם ולתחלופת צבעים מדי
שבוע בשבוע ,יצטרכו לעבור תקופת הסתגלות
קצרה ,אבל הניסיון מוכיח שקל להסתגל לדבר
טוב ונכון ,וכך יהיה בע"ה גם כאן .יין ישן בכלי
חדש הוא תמיד שילוב מנצח.

מפגש בוגרים
מפגש ארצי של בוגרי בית־הספר
למלאכה בכפר־חב"ד יהיה אי"ה ביום
חמישי ,ח' בשבט ) ,(13.1בשעה  8בערב,
בחדר־האוכל במתחם בית־הספר .מי
שלא קיבלו הזמנה מתבקשים לעדכן את
פרטיהם בטל' 7770713־.054

יום־יום חסידי
ביום שני ,י"ב בשבט ,יהיה אי"ה בהיכל 'יד
אליהו' בתל־אביב הכינוס השנתי לתלמידי
בתי־הספר היסודיים ותלמודי־התורה של
חב"ד בארץ .לקראת האירוע מתקיים בכל
המוסדות פרוייקט חינוכי־חסידי מיוחד,
ובמסגרתו התלמידים לומדים ביומן 'יום
יום חסידי' ,שבו מטען חשוב של ערכים
חינוכיים חסידיים ,מבית־היוצר של המרכז
החינוכי־חסידותי שעל־יד צעירי־אגודת־
חב"ד .הפעילות הזאת מתקיימת כהכנה
ליום הגדול י' בשבט.

זמני השבוע
ירושלים תל־אביב חיפה באר־שבע אילת ניו־יורק
כניסת השבת 4:15
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אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ולכשרות

נא לשמור על קדושת הגיליון

שלמור לבחור בצבעים אלו .ברוד
מתנדב להסביר בשפה קלה שתובן
גם למדורים מסוג זה" .הצבע
החום בורדו מסמל את ההיסטוריה
ואת השורשים של חסידות חב"ד,
אנחנו לא מסתירים את זה .אנחנו
גאים בזה ומבקשים להבליט את
זה .לצד הצבע הזה נבחר הכתום
שמסמל התחדשות .כך גם הפונטים
שמשדרים מסורת לצד קידמה וכך
גם הרקע שמדמה מגילה ,ומזכיר ספר
מה שמחזיר אותנו שוב לשורשים".
והסלוגן נותר כמעט כמו שהוא ,אך
נמחקה ממנו מילה .המדור הצליח
להבין שבכך מתכוונים צעירי חב"ד
לומר "זו המהות שלנו" ,אנחנו "כל
"עם" אלא
הלב ,לכל אחד" .לא ִ
"כּל" .יפההההה .המדור מאחל להם
ָ
הצלחה בעבודה החשובה אותה נטלו
על עצמם .מעכשיו ,כאשר תראו את
הצבעים הללו ,בוודאי תיזכרו היכן
קראתם על זה לראשונה...

שניהם מעלי גירה יחסי ציבור לאן?
קמפיין מסקרן בו מכבב ארנבון מצוי ,מעורר את
השאלה מיהו שפן?

קמפיין שילוט חוצות שהועלה על ידי
משרד הפרסום 'פובליסיס-גלר-נסיס'
עורר אצל המדור תהייה האם יש הבדל
בין ארנב לשפן .הקמפיין שמיועד לחברת
התרופות 'פייזר' ממליץ לציבור לא
להפוך לשפני ניסיונות של תרופות.
תחילתו של הסיפור ב'טיזר' מסתורי
שעלה על שלטי חוצות מהם ניבטה
דמותו החביבה של ארנבון מצוי כאשר
מתחתיה כיתוב .בירור קצר העלה ש"יוסי,
 ,35הרצליה" ,הוא למעשה קדימון
לקמפיין שיסביר מדוע אסור לעשות
שימוש בתרופות מרשם שלא נרכשו
בבית מרקחת מורשה.
מתברר שישראל נמצאת במקום השמיני
בעולם בזיופי תרופות.
אך את המדור ,ומסתבר שעוד מדורים
שעוסקים בתחום הפרסום ,מעניינת

זה שפן .לא ארנבת

העובדה שמשרד הפרסום שהתכוון לומר
לך הצרכן ש"לא כדאי לך להיות שפן
ניסיונות" ,בחר לעשות שימוש דווקא
בתמונתו של ארנב.
ייתכן שהסיבה לכך נובעת מכך
שהתורה כללה את שניהם באותו פסוק.
"וְ ֶאת ָהארְ נֶ ֶבת וְ ֶאת ַה ָשּׁ ָפן ְט ֵמ ִאים ֵהם
ָל ֶכם" .לטובת אנשי 'גלר נסיס' וששת
קוראיו הנאמנים של המדור ,מצורפת בזה
תמונתו של שפן ישראלי מצוי.

איגוד יחסי הציבור הישראלי יערוך כנס שנועד לענות
על שאלות הרות גורל בעידן החדש של המקצוע

במגזר הכללי קיים גוף שנקרא 'איגוד
יחסי הציבור' .לא נתייחס למטרותיו או
לחבריו ,אך כן נתייחס לשאלות אותן
הוא מעלה .במסגרת כנס שיתקיים
בעוד כשבוע במקום הכי נמוך בעולם,
מתכוונים באיגוד לשאול שאלות
קשות ,וחלקן נוקבות .כמו למשל:
איך מנהלים יחסי ציבור בעולם של
תקשורת מיידית שנשלטת לא אחת
לא על ידי עיתונאים ועורכים? האם
התדמית של ענף יחסי הציבור בישראל
היא מה שהענף ראוי לו?
המעניין הוא שאיש אינו מתייחס
לעובדה שמחקרים רבים בעולם
מוכיחים ,שחלק גדול מהתקשורת
נשלט למעשה על ידי אנשי תעשיית

יחסי הציבור שמייצרים לא מעט
ידיעות .גם המציאות החדשה
שהתקשורת מתמודדת איתה ,אותה
תקשורת מיידית שבאה לידי ביטוי
בהתקדמות הטכנולוגית שעוברת על
העולם ,ניזונה בראש ובראשונה מאלו
שיש להם אינטרס בפרסום המידע.
דהיינו ,במילים אחרות ,אנשי יחסי
הציבור.
ב'לומדה' ,שם הסתיים לאחרונה
המחזור הראשון של לימודי עיתונאות,
דוברות ויחסי ציבור אומרים ש"דווקא
בגלל המציאות החדשה ,והגידול
העצום בתקציבי היח"צ ,נוצר צורך
באנשי מקצוע איכותיים ומקצועיים
בתחום".

לומדים פרסום

כך עושים פרסום בעולם הגדול

כל שבוע מושג חדש מעולם הפרסום ,השיווק והדפוס

צא ולמד
"הסביבה בטוחה יותר עם הג'ל של פלקס"
לא בטוח שהתרגום תואם את הכתוב במודעה ,המדור לא אהב .אבל אולי אתם
תאהבו יותר .זוהי פרסומת לדבק שאמורה להראות עד כמה הדבק הזה חזק.

המושג שבאנגלית עונה לשם
" "The four Pהוא למעשה
היסוד והבסיס לעבודת השיווק
והפרסום .אותיות אלו הן
למעשה המקבילה לארבעת
המ"מים בעברית .בכל מוצר בו
אנו מעוניינים לגעת ,על מנת
לשכנע אתכם לרכוש אותו .או
על מנת לשכנע את עצמנו שיש
לנו סיכוי למכור לכם אותו,
אנו חייבים לבדוק את אותם
ארבעת המ"מים .שהם :מוצר
) ;(productמחיר );(price
מיקום ) (placementוקידום

מכירות ).(promotion
לפני הכל נתאר את המוצר או
את הרעיון .לאחר מכן נבדוק
את עלויות ייצורו ושיווק ולפי
זה נקבע את רמת הרווח שאנו
רוצים להשיג ממנו .נבדוק גם
את מחירי המוצרים המתחרים
וכך נוכל לדעת כמה נוכל
לדרוש ,אם בכלל .בשלב הבא
נבדוק את המיקום .דהיינו
את סביבת המוצר ,הן מבחינה
פיזית-גיאוגרפית והן מבחינת
המתחרים .בשלב האחרון
נבדוק כיצד נקדם את מכירתו

של המוצר .באלו אמצעים
נעשה שימוש על מנת לקדם
את המכירה .לדוגמא :אם אנו
רוצים למכור מטריה שיודעת
להיפתח ללא מגע יד אדם בעת
שמתחיל לרדת גשם ,נבדוק
האם המוצר עצמו דרוש לצרכן.
מהו המיקום שלו? )אולי נקבע
אותו לכובע מעל הראש?( .מי
הם המתחרים שלו? מהו המחיר
שנוכל לגבות עליו וכיצד נבחר
לקדם אותו .האם נעשה זאת
באמצעות מודעות ברחוב או
שפשוט נתפלל שירד גשם?

מושג בפרסום
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