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תאור הקורס
ניהול השיווק עוסק בתהליך זיהוי הלקוחות וצרכיהם ובגיבוש מענה שיווקי ההולם צרכים אלו.
מדובר בתהליך מורכב המשלב פעילויות רב-תחומיות ועושה שימוש במודלים ותיאוריות מתחומי
הכלכלה ,הפסיכולוגיה ,האנתרופולוגיה ,הסוציולוגיה ,הסטטיסטיקה והניהול .התיאוריות ,אשר
גובשו לאור פעילויות פירמות עסקיות בשווקים המקומיים ,התפתחו והותאמו לתנאי השוק
הגלובלי .הקורס יתמקד בשלושה נושאים מתקדמים העומדים על סדר היום המחקרי השוטף:
א" .אבולוציית" הדיסציפלינה השיווקית ,חסמים להטמעת התפישה השיווקית ,ומודלים
עכשוויים של פיתוח אוריינטציה שיווקית.
ב .ניהול מדיניות מוצרים ובידול בתנאי תחרות מחריפה.
ג .הגלובליזציה ומשמעותה לעניין גיבוש אסטרטגיות שיווקיות בקרב פירמות עסקיות.
נושאי הקורס
 .1מבוא :סקירה ביקורתית  -הדיסציפלינה השיווקית במבחן הזמן )בהתבסס על Levitt
.(T., Marketing Myopia
 .2חסמים להטמעת התפישה השיווקית.
 .3אוריינטציה שיווקית של פירמות :הפרמטרים ,הפונקציות וההקשרים הפנימיים המקנים
לארגון כישורי הישרדות וצמיחה בזירה העסקית.
 .4אסטרטגיות של יתרון תחרותי :היכולת להתמודד מול מתחרים תוך השגת עדיפות
הנשענת על איכות המוצר ויעילות התהליך.
 .5מדיניות מוצרים ,תחרות ובידול :הצבת נקודת המבט של הלקוח בבסיס תהליכי התכנון
והעיצוב של תמהיל השיווק על מרכיביו.
 .6התפתחות תפישת ה"-יתרון" וביטויה בשוק הבינלאומי :ניתוח המודלים הכלכליים-
עסקיים העומדים בבסיס תופעת הגלובליזציה.
הרכב הציון
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