
קורס ייחודי המקנה ידע חדש ומחזק מיומנויות 

בינאישיות בניהול משא ומתן.

הקורס מעשיר ומפתח את ההבנה בקמעונאות פיזית 

וקמעונאות דיגיטלית.

במסגרת הקורס ננתח לעומק את ההבנה מיהו 

הקמעונאי וכיצד הוא מתנהל?

נרכוש ידע רלוונטי ונלמד כיצד להשפיע על התנהגות 

הקונים בנקודת המכירה.

נלמד כיצד לגבש תכנית קידום מכירות אפקטיבית 

ממוקדת קונים.

ונתאמן בניהול משא ומתן מסחרי .

 אימון ופיתוח מנהלים  לימודי המשך לאקדמאים

קהל היעד לקורס                                     
קמעונאים, אנשי מכירות בתחומי מוצרי הצריכה 	 

המעוניינים בהעשרה מקצועית ורכישת כלי 
עבודה חדשים

חסרי ניסיון המעוניינים בהסבה לתחום 	 
הקמעונאות

מטרות הקורס            
העשרה מקצועית בסחר קמעונאי	 

חיזוק מיומנויות בינאישיות	 

תכנית הקורס
5 מפגשים, קורס ערב 17:00-21:00	 

הרצאות פרונטליות בכיתת לימוד, כולל תרגול 	 
בנקודת מכירה

תעודה מטעם הקולג' לקמעונאות	 

03-5099490 073-2046622
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יסודות הסחר
הקמעונאי



כשאקדמיה ופרקטיקה נפגשים

סילבוס יסודות הסחר
הקמעונאי
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מפגש 1
מבוא לקמעונאות, קמעונאות בעידן החדש

את המפגש נתחיל עם סקירה על מגמות מענף הקמעונאות.
נבין מהו ״מחזור חיי קמעונאי״ ומהי ״פירמידת הצרכים של 

הקמעונאי״ ונסיים בהרצאתו המרתקת של מר דודו פוגל במהלכה 
 יציג את השינויים המתהווים בענף. 

הרצאת אורח: ההפרעה הדיגיטלית בעידן הקמעונאות החדש
מרצה: מר דודו פוגל, מנהל מחקר ואסטרטגיה מחלבות טרה,

כיהן כמנהל מח' מחקר ואסטרטגיה מקאן ת"א

מפגש 2  
התנהגות הקונים במרחב הקמעונאי

מפגש בו ננתח את מאפייני הקונים בנקודת המכירה. נלמד להבין מי הם הקונים? 
למה הם קונים בחנות ספציפית? כמה הם קונים? מתי הם קונים?

כיצד הם מקבלים החלטת קניה מול המדפים?
המפגש יכלול סיור שטח בו נבקר בסניף קמעונאי וננתח את הנראות הכוללת 

של החנות )Lay Out(, סידור המדפים )Planogram( ותצוגות חוץ-מדף.

הרצאת אורח: למה ואיך אנשים קונים?
מרצה: מר דיויד ירקוני, אדריכל פנים המתמחה בעיצוב מרחבים קמעונאיים 

וקריאת שפת גוף של קונה

מפגש 3
ניתוח סגנונות תקשורת להנעת ממשקים,

לקוחות וספקים לפעולה 
מפגש מרתק בו נרכוש כלים חדשים למיפוי וניתוח סגנונות 

התנהגות, לשיפור יכולת ההתאמה ההתנהגותית שלנו לטיפוסי 
לקוח/ספק/ממשק שונים.  

מפגש 4
טקטיקות קידום מכירות בנקודת המכירה

מפגש בו נכיר מודלים לקידום מכירות ממוקד קונים המגדיל מכירה. 
במפגש נלמד כיצד להתאים את התכנית המסחרית לצרכים העסקיים שלנו.

מפגש 5
 טכניקות מתקדמות לניהול משא ומתן  

מפגש בו נקבל כלים שימושיים לניהול משא ומתן וטיפול 
בהתנגדויות. המפגש יכלול תרגול סימולציות. 
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