
הצעד הראשון מרעיון למיזם מצליחמחקר שוק 

אריאל רותם
יזמים להצלחה עסקית י  ו ו לי



?מדוע לעשות 

מדווחים שהסיבה לכך , מהסטרטאפים שנכשלו42%
.אי התאמה לשוקהייתה 

בניית מוצר מותאם –הסיבה לביצוע של מחקר שוק 
PMFלשוק 



Business Canvasגיבוש הרעיון באמצעות 

הצעת הערך
קהלי היעד

מודל עסקי

פעילויות

הנכסים שלנו
שיתופי פעולה

העלויות הצפויות

ערוצי שיווק

יחסים עם ללקוחות



מחקר שוק בשרשרת הבנייה של התוכנית העסקית



?את מה חוקרים





?מה בודקים
משתמשים/לקוחות•

(גמיש, קשיח)גמישות הביקוש •

סוג הלקוח•

פלחי שוק•

?  מי משלם•

מידת מעורבות•



דרכים לבדיקה

תצפיות•

ריאיון אישי•

קבוצות מיקוד•

סקרים•

סקרים מעובדים•

סקירות שוק•



תצפיות

אינטראקציות בין , שפת גוף, התנהגות•
.אנשים

".הטבעית"מתרחשות בסביבה •

אפשר לחקור גם נבדקים שאינם  •
.יכולים למסור מידע מילולי

.קל לביצוע•



ריאיון אישי

בלתי מובנה/ריאיון מובנה•

גילוי רעיונות חדשים•

זיהוי רגשות ושפת גוף•

הבנת אופן החשיבה של הלקוח•



קבוצות מיקוד

.סיעור מוחות•

זיהוי תובנות צרכניות•

: כגון, שימוש בשיטות מחקר שונות•
,  אמצעים חזותיים, השוואות, השלכות

.דיון פתוח

קבוצת מיקוד



קבוצות מיקוד

מידע כמותי וסטטיסטי•

פשוט , אובייקטיביות, סדר: כתיבה •
,  שאלות פתוחות וסגורות, קצר, להבנה

.מודעות נעזרת ובלתי נעזרת

רשתות חברתיות: הפצה •

השפעה על , תובנות: ניתוח מידע •
.הרעיון

סקרים



מידע משני

מקור?מה לחפש

Google searchסקרים, כתבות: מידע מעובד

Google searchהשלמה אוטומטית באמצעות חיפושים קשורים

ניתוח גיאוגרפי על . עניין בשוק על כמות החיפושים
.פי זמן

Google trends

לחפש שאלות קיימות על הצרכים או להעלות  
שאלה ולהמתין לתשובה של מומחה

Quora





?מה בודקים

?מיהו השוק שלנו•

.גודל השוק•

. שווי שוק•

.חסמים•

.מגמות בשוק•

.סביבת השוק•



?איך בודקים

מקור?מה לחפש

,   Google search, Bingכתבות ומאמרים
מתחרים

 ,CBInsights, Pitchbookסקירות שוק מקצועיות
Forbes

מותגים וקטגוריות  , מידע על מוצרים
על פי תקופת זמןמסוייםבתחום 

Google shopping insights

Google alertsמסוייםמיילים על המתרחש בשוק 

ס"הלמסקרים מעובדים
אתרים ממשלתיים

רשויות מקומיות
מרשם האוכלוסין האמריקאי

OECD
אתר האיחוד האירופאי

ם"אתר האו





סוגי מתחרים

(פתרון אחר, צורך דומה)מתחרים עקיפים 

(פתרון דומה, צורך דומה)מתחרים ישירים 



?מה בודקים

מודל עסקיהמוצר

סוג  
לקוחות  
וסגמנטים

אזור פעילות

החברה
נתונים  
פיננסים

אבולוציה דרכי השיווק



כלים לניתוח מתחרים



“related:” _______



איתור מתחרים בתחום המוצרים הפיזיים

המוצר
?בכמה נמכר

?האם החברה השיגה את יעד הגיוס
האם היא מבצעת גיוס המונים  

?תמורת מניות



איתור מתחרים בתחום התוכנה

איתור מתחרים מתחום התוכנה
דירוג מתחרים לפי חוות דעת

סינון על פי מאפיינים



ניתוח ערוצי שיווק לאתרים

מבקרים טרקשןמדדי 

מדינות

מקורות 
טראפיק

באנרים
אורגני/שיווק ממומן

מהיכן מגיע המבקר  מקורות חברתיות
ולאן הולך

דירוג



אבולוציה של אתרים

1996 2002 2009 2015

https://archive.org



מידע פיננסי

פעילות החברה•
סוג חברה•
סכומי גיוס וכמות סבבים•
זהות המשקיעים•
כתבות בעיתונות מקוונת•
ברשתות חברתיותפוסטים•



מידע פיננסי

פעילות החברה•
סוג חברה•
סכומי גיוס וכמות סבבים•
זהות המשקיעים•
כתבות בעיתונות מקוונת•
ברשתות חברתיותפוסטים•
הערכת רווחים שנתיות•



מציאת עובדים בחברה

פעילות החברה•
סוג חברה•
שמות העובדים ותפקידים•
משרות פתוחות•
פוסטים•
מספר עוקבים•



ניתוח אתרים

דירוג כללי•
נגישות•
חווית משתמש•
שיווק•
טכנולוגיה•



ניתוח טכנולוגי

אילו כלי מעקב מוטמעים באתר•
יש בוטים'וויגאילו •
באיזו טכנולוגיה הוא בנוי•
רמת אבטחה•
סוגי שרתים•



ניתוח אפליקציות מובייל

שם מתחרה•
מספר מדרגים•
דירוג•
אפליקציות דומות•
מודל עסקי•
כמות התקנות•
עדכון אחרון•
 PEGIהגבלת גיל•



ניתוח אפליקציות מובייל

מידע מקיף על אפליקציות•
שימוש במילות מפתח•
הערכת הכנסות•
כמות הורדות•
אקטיביםיוזרים•
ניתוח קהל יעד•



?מה הלאה





הצורך  



השוק



המתחרים



המתחרים



הטבה מיוחדת לבאי יום העיון

דוח מפורט+ שעת ייעוץ : בדיקת היתכנות ראשונית למיזם 

390₪* : מחיר

₪  195* : מחיר מבצע

מ"המחיר לפני מע* 



מוזמנים לפנות אלי
יזמים להצלחה עסקית–אריאל רותם  י  ו ו לי

CONTACT@ARIELROTEM.INFO

050-7582044

mailto:contact@arielrotem.info

