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שם מצגת–שם לקוח 

2עמוד 

יעוץ מבוסס נתונים לשיפור ביצועים עסקיים  

:בגישת מרכזיות הלקוח

ניהול חווית הלקוח

שירות רב ערוצי ודיגיטלי

ניהול קשרי לקוחות

שיווק שירותים

תכניות נאמנות

סקרים ומדדים

 אנליטיקסדאטה

:  לקוחותינו במגוון מגזרים ותעשיות



מושגים ומודלים רלוונטיים  -הקדמה 



שם מצגת–שם לקוח 

4עמוד 

התפתחות הגישה השיווקית    

מוצר

מוצר טוב  

ימכור את  

עצמו

פרסום

פרסום  

ומכירה  

יצירתיים  

יתגברו על  

התנגדות  

הצרכן

60'-החל ב50'-בהחלמאז ומתמיד

פילוח

מצא צורך 

בלתי  

מסופק  

והתאם לו  

פתרון

90'-החל ב

יחסים

יחסים 

ארוכי טווח  

עם הלקוח  

מובילים  

להצלחה

10'-החל ב

חוויה

אספקת  

חוויה  

רגשית  

תייצר  

נאמנות

...-החל ב

קהילה

חיבור  

למנהיגים  

בלהקה  

הוא חיבור  

ללהקה  

כולה  

בשיעור השימור מכפילה את שווי החברה  5%עליה של 

מרכזיות הלקוחמרכזיות המוצר



שם מצגת–שם לקוח 

5עמוד 

מרכזיות הלקוח

ולעמידות בפני משברים, להחזר מוגבר על ההשקעה, אסטרטגיה ניהולית ליצירת יתרון תחרותי

על ידי מיקוד כלל המערכות הארגוניות על מנת לספק ללקוח האינדיבידואלי פתרון מלא המיוצר  

לאורך מסעות הלקוח ובערוצי המגע , במשותף אתו באמצעות ניהול יחסים על פני מחזור חיי הלקוח

השונים

מנופים למרכזיות לקוח

מהלקוחות החושבים כך8%לעומת מצוייןלים חושבים שהארגון שלהם "מהמנכ80%



שם מצגת–שם לקוח 

6עמוד 

לקוח בגישת -התפתחות יחסי ספק

חווית הלקוח

Low
Commitment

High
Commitment



שם מצגת–שם לקוח 

7עמוד 

מסעות הלקוח עם הארגון

בירור חשבון

אימוץ

תמיכה

הדרכות

שיחה למוקד

ביקור נציג שטח

חידוש

ביקור בסניף

גידול ברכישות30%-חווית לקוח מצוינת תורמת ל

  תחילה מבוצע זיהוי כלל התהליכים עיקריים מזווית הראייה של הלקוח

רגעי האמת ונקודות החיכוך, פערי הציפיות והמידע, אז מיפוי של כל מסע לפי השלבים

דוגמא



שם מצגת–שם לקוח 

8עמוד 

דוגמא לאפיון ניהול היחסים עם סטודנט מועמד לתואר ראשון

פונה  

חדש

תלמיד  

מחויב  

תלמיד  

מחובר

מועמד  

מעורב

תלמיד  

שייך

תאור השלב

תשלום מקדמה

ממשיך לאחר וועדת קבלה

מבקש  , מגיש שאלות מעמיקות

פגישות עם סגל אקדמי

נמצא בתהליך הכנת מערכת

מטרת היועץ

  הכרת צרכים ושיקולים

חיזוק הקשר האישי

  לוודא שהמכללה בסט הבחירה

המצומצם

  הערכת סיכויי הבחירה

  התאמת אינטראקציה שתכריע

את הכף

י יחידות הייעוץ במכללה"מנוהל ע–מסע תלמיד המחר 



שם מצגת–שם לקוח 

99עמוד 

ניהול יחסים במערכת חברתית

מהקשרים בה90%-לאחוז אחד מחברי קהילה  יש מעל ל



ניהול קהילת בוגרי נובה
פרויקט יעוץ לפיתוח אסטרטגיה ותפיסת הפעלה



שם מצגת–שם לקוח 

11עמוד 

סקר בוגרים

לא הייתי בקשר 
עם אף אחד

אחד או יותר  
מחברי הצוות

ראש הצוות מישהו במטה 
נובה

מנטור מישהו מהעמותה

?מאז סיום הפרויקט האם שמרת על קשר

קידום הקריירה  
המקצועית שלי  

ושל אחרים

יצירת היכרויות  
חדשות

עידוד הבוגרים  
להתנדב בתחום 

המקצועי  

שמירת קשר עם 
בוגרים אחרים

מתן מידע 
והעשרה בתחום  

מינהל עסקים

מתן מידע 
והעשרה בתחום  

הארגונים  
החברתיים

חשיבות הקהילה לטעמך



שם מצגת–שם לקוח 

12עמוד 

התנדבות מקצועית  
מועטה בלבד

התנדבות מקצועית  
נקודתית מעת לעת

התנדבות מקצועית  
שוטפת עד שעתיים  

בשבוע

התנדבות מקצועית  
שעות  3-4בהיקף 

בשבוע

התנדבות מקצועית  
בהיקף חמש שעות  

ומעלה בשבוע

מהו היקף ההתנדבות המקצועית שהיית רוצה  , בהסתכלות לעתיד
?שלוש-לעשות בעוד כשנתיים 

סקר בוגרים

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
בוגרי נובה הם בעלי פרופיל  

נובה עוסקת בעיקר ביעוץ אסטרטגי

נובה היא המקום המוביל בארץ למקצוענות  
מתנדבת

נובה היא מקום הטוב ביותר לנטוורקינג עסקי
נובה היא המקום הטוב ביותר לפתח קריירה 

חברתית

נובה היא מקום שההתנדבות שלי תשפיע מאוד

להיות בוגר נובה הוא מותג יוקרתי

בחלוקה למעמד מקצועי-מפת מיצוב 

Junior Professional

,  בכלל לא
11%

,  שעות בשנה12
36%

,  שעות בשנה24
32%

,  שעות בשנה36
12%

שעות בשנה  48
10%, ויותר

?היקף שעות שנתי המתאים לך במסגרת ידידי נובה



שם מצגת–שם לקוח 

13עמוד 

מעוניין להיות שייך ומשויך לנובה•

מגלה נכונות להתנדב•

מאשר קבלת דיוור  , נוטה להצטרף לקבוצות של נובה במדיה•

בשל להתנדבות מקצועית בהיקף שלא יפגע בקריירה שלו/ נכון •

וריחוק מהשתתפות באירועים עם סטודנטים ובוגרים צעיריםיש לוותיקים תחושת פער •

תובנות נבחרות במצב קיים-בוגר נובה 

:ניתוח הצעת הערך לבוגר על פי רמות צרכים

כיף   , ניסיון מקצועי, נטוורקינג–פונקציונאלי•

להרשים את הסביבה  , שיוך לקבוצה ערכית, שייך לקבוצה יוקרתית–סימבולי•

להקטין דיסוננס בין ערכים ודיבור  , להרגיע את הרצון לעשות משהו משמעותי–מימוש עצמי •

.לבין עשיה בפועל



שם מצגת–שם לקוח 

14עמוד 
14

ידידי
נובה

קהילה של מקצוענים המקדמים את ערכי ומטרות נובה בצורה פעילה: ידידי נובה

בנובהכל סטודנט לשעבר או מתנדב שעבר : קהל יעד

שעות  18עדכון פרטים והתחייבות לפעילות שנתית בהיקף של : דרישות חברות

בשנה

הצהרה על מחויבות תוביל למעורבות

מספקת ENGAGEMENTמסגרת ליצירת רמת



שם מצגת–שם לקוח 

15עמוד 

נובהשלושה עמודי תווך בפעילות ניהול קהילת ידידי

ניהול פעילות חברתית
עצמה  ולנובהלקהילת הידידים , כיועצים וספקי שירות לארגונים חברתייםידידי נובההפעלת 

בפיתוח ידע וכלים ובהפעלתם ליצירת לחץ ציבורי, וכן על ידי הפעלתם בקבוצות חשיבה

ידידי נובה–תפיסת הפעלה 

פעילותיחסיםקשר

ביסוס יחסים מהותיים  
ברמת הפרט  ידידי נובה ניהול המחויבות של 

פיתוח מארג של קשרים בין החברים לבין עצמם ובין החברים לבין  
.  ישויות הקשורות לנובה

הבטחת קיום רמת מגעים שוטפת לשימור המחויבות והעמקתה

קשרי חברים  
הזמנות  , מפגשי תוכן: שירותים לחברים

ויעוץמנטורינג, מידע ותוכן, לאירועים
לינקדאין, בפייסבוקניהול קבוצה 



שם מצגת–שם לקוח 

16עמוד 

מדדי יחסים במקום מדדי פעילויות  –מדדים ניהוליים 
נתונים להדגמה בלבד

ביחס לשנה קודמת-שיעור שימור 

6% 8%

12% 6%
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אחוז ממשיכים ומצטרפים  

(פ אירועים ביחס לכלל פוטנציאל הקהילה"ע)

ממשיך מצטרף
72%

52%
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(פ משתתפי אירועים"ע)שיעור השימור 

ידידי נובה–תפיסת הפעלה 

שיעור הפעילים מפוטנציאל הבוגרים

שימוש במדדי יחסים במקום מדדי פעילויות
(.  בפייסבוקפוסטיםכמות , כמות הנוכחים למפגש)מעבר למדדים ממוקדי לקוח במקום מדדים ממוקדי מוצר 

:שיעור השימורהמדד מוביל הוא 
.   אחוז הידידים שהיו מעורבים בשנת הפעילות הקודמת ונשארו  מעורבים בשנת הפעילות הנוכחית

:שיעור העמקת היחסיםמדד שני הוא 
.אחוז הידידים שרמת המעורבות שלהם גבוהה יותר מאשר שנה קודמת

:  שיעור חדירהמדד שלישי הוא 
.אחוז הידידים מסך פוטנציאל הבוגרים



שם מצגת–שם לקוח 

17עמוד 

ניהול הקשר על פי סגמנטים
מקצוע  –בסיס משני ; שלב התפתחות מקצועי–בסיס עיקרי 

StudentJuniorProfessionalSenior

סגמנט עיקרי

האתגר  
לטיפול בקרב  

הסגמנט

מוגבל מבחינת היכולתריחוק מנובה
זמינות וניסיון  )לתרום 
(מקצועי

זמינות נמוכה
יכולת תרומה

שמעותיתמ

קשה  ,דומינניטי
לניהול

מטרת  
הקהילה

ויצירת חיבור
אופק

לפתח  ,לתת לבוגר
קשר לחשוף לתכנים

מפאסיבי לאקטיבי

להמיר לעשיה  
בנובה

לרתום להשפיע על 
,  נטוורקינג)בוגרים
(תוכן, משרות

לניהול  מיקוד
יחסים

משאבשימור וצמיחהגיוס ושימורגיוס

פעילויות הקהילה ומדידתן תיעשנה על פי סגמנטים
בסגמנטים בעלי עדיפות גבוהה תהיה שאיפה לפעילות ברמת פרסונליזציה גבוהה

ידידי נובה–תפיסת הפעלה 



שם מצגת–שם לקוח 

18עמוד 

(מעבר לקשר מול צוות הקהילה)פיתוח שיטתי של מערכת חברתית בין הבוגרים 

(  ורקע מקצועילותקבחלוקה )ימונו רכזים להובלת סגמנטים •

מהווים צמתים מרכזיים ( במילואים)ראשי הצוותים ובעלי תפקידים לשעבר •

הפעלה וגיוס, צוות ניהול הקהילה יפעיל אותם ויעצים אותם כצמתים להפצת מידע–

חברי הקהילה יחוברו לגורמים חיצוניים נוספים הרלוונטיים  •

לעולמות המקצוענות המתנדבת  

המטה יזהה מידע ויחבר את הקהילה למידע זה באמצעות•

המדיה החברתית  

המטה יזהה חברים מנותקים מיתר המערכת החברתית  •

ויפעל לחיבורם

ניהול הקהילה כמערכת חברתית

ידידי נובה–תפיסת הפעלה 

מועמדים להיות רכזים–צמתי קשר 



שם מצגת–שם לקוח 

19עמוד 

פעילות משולבת  –' חלופה ב
מבנה ארגוני  ותחומי אחריות בצורה משולבת למטה העמותה

ל"מנכ

מנהל הכשרות  
-ואירועים

פעילות הכשרות  
,  אקדמיה)

(מתנדבים

שיתופי  
פעולה

הפקת אירועי  
קהילה

מנהל קשרי  
קהילה

תקשורת  
ושיווק

מערכת  
חברתית

ניהול שימור

מנהל ייעוץ

ניהול  
פרוייקטים

מדידת 
פרויקטים

ניהול מקצועי של 
פעילות הקהילה

ידידי נובה–תפיסת הפעלה 

מחקר ופיתוח של מוצרי הקהילה  

הנחיה ופיקוח על מתנדבים בפרויקטים

איתור והשמה  –קהילת מומחי ידע 

שיבוץ מתנדבים  

"קשרי קהילה"בשלב הראשון יישב תחת 

שימור ידידי נובה

מימוש המחויבות

CRM פרטני

ניהל תיק בוגר

הפעלת רכזי קהילה

'צ במיל"הפעלת ר

חיזוק  הקשר בין  

הבוגרים לבין עצמם

אקוסיסטםפ עם "שת

הפעלה של פורטל

איתור  כנסים ופעילויות של גורמים  

עסקיים ומינופם/ חברתיים

השמות עסקיות

ל"משלחות לחו

רשתות  חברתיות

משרות, תוכן

ידידי  -גיוס רחב ל

נובה

פיתוח יכולות חדשות על 

בסיס פרויקט הייעוץ

אחוזי משרהתפקיד

משרה מלאה'שלב א-קהילהמנהל קשרי 

משרהחצי 'שלב ב-ושיווקתקשורת

תחת הכשרות )לבוגרים רכז שירותים 

'שלב ג-( ואירועים

בעתיד בהתאם לצמיחה

(בכפוך לנפח עבודה)חצי משרה 'שלב ג-מקצועי ניהול



:פרטים ליצירת קשר

ר גיא יוגב"ד
BDO Customer Management

רמת גן, 8בצלאל ' רח

03-6126168: 'טל

054-6688177: נייד

guyy@bdo.co.il


