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מודלים עסקיים
בארגונים וסטרטאפים 
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מודל עסקי 
Private & Confidential

:יאפשר בהכרח להגדיר, מודל עסקי מאופיין נכון
.את המהות והזהות של פעילות החברה❑
.את הצורך בה ואת מיקומה בשוק בו היא פועלת❑
.במה הם תלויים, מקורות הרווח שלה❑
?מיהו קהל המטרה שלה❑
.תורמת ומביאה לשוק, אילו ערכים היא מייצרת❑

ואיך  ? המודל עונה על השאלה למה העסק קיים
להכניס ולהרוויח, הוא אמור לפעול
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היקף המודלים העסקיים
Private & Confidential

מודלים עסקיים ידועים  50-בכל רגע נתון מעל קיימים בעולם יותר מ
-משלבות יותר ממודל עסקי, וחלק מהחברות המצליחות בעולם

.אסטרטגי אחד
SaaS”,  ועוד, ”זכיינות“מודל.
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,  ”מכירה ישירה“מודל ”           נבחרת הכדורגל“אסטרטגיית 
,”ידית סכין גילוח“מודל 

,  ”רכישה ואחזקה“אסטרטגיית .            ”קורי עכביש“אסטרטגיית 
”        סל -קרוס“מודל ” סל-אפ“מודל ,                     ”אסטרטגיית חיתוך

”נעילת לקוח“מודל 
 ,”LEANאסטרטגיית “,             ”אינטגרציה“אסטרטגיית 

,”ואפיליאייטשיווק רשתי “מודל ,                           ”מכרזים“מודל 
”one stop shopאסטרטגיית “

תיווך ופרסום“מודל 
 ,”LEANאסטרטגיית “
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ארכיטיפים של מודלים עסקיים
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הגדיר , הפסיכואנליטיקן המפורסם קרל יונג, 20-בתחילת המאה ה
,  תורת תת מודע על פיה יש רק מספר יסודות זהות אנושית בסיסיים

(  האופי המהותי)שבשילובים השונים שלהם מתקבלים כל סוגי הזהויות 
. הקיימים

.פרסונות, פרימאליים, אבטיפוסים–ארכיטיפיםהוא קרא להם 
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אריכטיפים
Private & Confidential

The Outlaw
,  עצמאיים. מותגים שכל מטרתם לעזור לאנשים לשבור חוקים ומוסכמות שמפריעים להם

.מחוץ לסטטוס קוו

The Jester
לעזור לאנשים לקחת את החיים . מותגים שכל מטרתם לאפשר לאנשים ליהנות מהחיים

.בקלות

The Hero
להוכיח את היכולות  , לעשות מעשה לא פשוט, מותגים שכל מטרתם לדחוף אנשים לנהוג באומץ

.שלהם מעבר לכל קושי

The Creator
להשאיר חותם על , לדחוף ליצירתיות, מותגים שכל מטרתם ליצור דברים חדשים

העולם



15/1/15

......המשך ארטיפים
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The Sage
,מה באמת קורה פה, מותגים חכמים שכל מטרתם לעזור לצרכן להבין טוב יותר העולם

The Innocent
נקי בטוח , לקדם עולם אוטופי שכולו רק טוב, מותגים שכל מטרתם להחזיר את האמון העולם

.ומושלם

The Caregiver
.תומכים כשצריך, לדאוג לאלו שקשה להם, מותגים שכל מטרתם לעזור לאחרים

The Explorer
החופש לרדוף את גן העדן  . לטרוף את העולם, מותגים שכל מטרתם לעזור לך לראות לחוות

.שתמיד מעבר לאופק
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...המשך ארטיפים
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The Regular Guy
.כמו שאנחנו, מותגים שעוזרים לנו להרגיש טוב עם עצמנו

The Magician
יודעים לגרום לדברים , מותגים שעוזרים לייצר שינוי בלתי אפשרי

.אפילו לחלומות שלנו, לקרות

The Lover
.לאפשר להתחבר, לקבל ולהעניק אהבה, אינטימותמותגים שכל רצונם למצוא 
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ארטיפימודל 
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מילוליים   ,(Prototypes))טייפים -פרוטומספר , לכל ארכיטיפ, לצורך הדוגמה❑
שסביר שתיתקלו בהם , שמדמים עסקים ממשיים ומודלים עסקיים ממשיים, וייצוגיים

.בעולם העסקי

ומנעד  , לכל מודל ארכיטיפי יש את חזקותיו ויתרונותיו אל מול חולשותיו וחסרונותיו❑
.אפשרויות כמעט בלתי מוגבל לביטוי עסקי

חקירת מגוון האפשרויות וההזדמנויות העומדות בפני העסק לבחירת מודל עסקי  ❑
על מנת  , תוכלו לפנות לכל הפחות לאותם מינימום שלושה כיווני יסוד–אסטרטגי 

.לאתר את האפשרויות הכי נכונות עבורכם ולבחור במודל הכי מתאים
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(Archetypes)עסקיים ,יסודות/ טיפוסי עסק 
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   Product–מכירת סחורה /יצוראו מודל מבוסס , יצרני מוצרים.1
Creators. יצרן    , מפעל חומרי גלם, יצרן חומרה, חברת תוכנה: למשל

,  (תמונות, מוזיקה, טקסט)ספק תוכן , חברת בניה, יצרן רהיטים, רכב
.הוצאה לאור, יצרן מעליות, מחלבה, מפעל נעליים

  Service–הספקת שירות או מודל מבוסס , נותני שירותים.2
Providers. חברת הדרכה, שמאים, פירמת עריכת דין: למשל  ,

חברת  , צ”משרד פרסום ויח,חברת גינון, חברת אבטחה, קליניקה
.יועץ מיתוג, בונה אתרים, משרד אדריכלות, הובלות

:  למשל .Traders–הפצה ומכירה או מודל מבוסס , סוחרים.3
חברת  , רשת אופנה, חברת מסחר אלקטרוני, חברת סיטונאות

.השקעות
.
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עסקיים  נקבל קומבינציות המקיימות עוד טיפוסים–אם נשלב בין כל שני ארכיטיפים עסקיים יסודיים , כעת
:הגיוניים ומתבקשים

אלו העוסקים  (: יחד2-ו3יסוד )פלטפורמת הפצה ושיווק עבור נותני שירותים –מודל מבוסס תיווך.4
חברות  , ן”רשת מתווכי נדל: למשל. פרמיה או עמלהתמורת –או מספקים שירותי מכירות ” קמעונאות”ב

.הבורסה, משרדי כרטיסים, מדיה

אלו (: 2-ו1יסודות )יצירת מוצר עבור ספקי שירותים או שירות עבור יצרנים –מודל מבוסס מנוי.5
חברות  : למשל. תמורת תשלום או ריטיינר חודשי, של שירותקומודיזציה, ”שירותיםמכירת”בהעוסקים 
.סנן מים, מנוי לעיתון, ביטוח, מנוי סרטים ,VOD, SaaS, חדר כשר, תקשורת

אלו  (: יחד1-ו3יסוד )הפצה עבור יצרנים יצירת פלטפורמת –(מרקט פלייס)מודל מבוסס שוק .6
מגרשי טרייד  , רשתות שיווק, קניונים: למשל. העוסקים במכירת שטחי הפצה או פלטפורמות קמעונאיות

.חברת ניהול של שוק האיכרים, אינדקסים, אין

למשל  )מודלי היסוד הבסיסים יחד 3נותר להוסיף שילוב בין כל , על כל המודלים הנוספים האלו. 7
והנה  –( גם שירות וגם מערך הפצה, המהווה גם תוצר צריכה–פלטפורמת מדיה או פלטפורמה טכנולוגית 

.ארכיטיפים אבסטרקטיים אסטרטגיים–קבלנו שבעה מודלים עקרוניים 
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לארכיטיפ  ( פרוטוטיפ)שימו לב שחלק מאלו המופיעים כדוגמאות 
בשינוי או בעדכון  , יכולים בקלות להיות גם בארכיטיפ אחר, מסוים

.של צורות התפעול וההתקשרות

גם ספקית  , (מוצר)הוצאה לאור היא גם יצרנית ספרים : לדוגמה
גם לעתים  , (הוצאה של ספרים עבור סופרים יצרני תוכן)שירות 

גם לפעמים  , גם לפעמים פלטפורמת תיווך, פלטפורמת הפצה
.פלטפורמת קמעונאות

גם ספק שירותי  , גם יצרן רכב יכול להיות משווק ומפיץ ויבואן
סיטונאי  . או כזה שמציע מגרש מכירות וטרייד אין, השכרה וליסינג

.אבל גם מתווך, הוא גם נותן שירות וגם פלטפורמת הפצה ומכירה
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ומאפשר כניסה לפלטפורמות תיווך  , הוא הכי רווחי וקל ליישום ולמדידההמוצר-ארכיטיפ❑
ועלול להיות מושפע יותר מכל  , אבל הוא גם קל יחסית להעתקה. ומכירה רבות ומגוונות יחסית

.תחרות והשפעות כלכליות, ארכיטיפ אחר מסוגיות זמן

אבל הוא כולל בחובו הרבה  , לשיווק ולתמחור, לשכפול, יותר קשה לתפעולארכיטיפ השירות ❑
.פחות סיכון והשקעה

;  יש  להתאים את המודל לאסטרטגיה העסקית
אסטרטגיה שיווקית של החברה 
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! תודה על ההקשבה
Kobi( Jacob ) Kalderon
kobi@gold-ventutres.com
www.goldventuresinvestment.com
www.gold-ventures.com
052-5256123

mailto:kobi@gold-ventutres.com
http://www.goldventuresinvestment.com/
http://www.gold-ventures.com/

