אימון ופיתוח מנהלים לימודי המשך לאקדמאים

Trade Marketing

השתלמות
למנהלי טרייד-
מרקטינג

מסלול הכשרה/העשרה מקצועי

למידה פרונטלית עם תרגול שטח בנק' מכירה

מפגשים מרתקים בהם נכנס לנעליו של קמעונאי
מ רשת שיווק ,נחשף לדינמיקה היום-יומית
א תה מתמודד הקמעונאי מול קמעונאים אחרים,
ספקים ,קונים וצרכנים בסביבה תחרותית.
קהל היעד להשתלמות

•מנהלי טריידמרקטינג ,מנהלי מותגים ,מנהלי שיווק
בתחומי הקמעונאות FMCG /
•מנהלים המעוניינים בהסבה מקצועית
•ההרשמה להשתלמות בכפוף לאישור ועדת קבלה

מטרות הקורס

•העשרה מקצועית בסוגיות איתן מתמודדים מנהלי
טריידמרקטינג.
•הכרת הקמעונאים ,אופן פעולתם ,דרכי המדידה 	
של מחלקת הקמעונאים והסביבה העסקית בה הם
פועלים.
•כלים לשיפור ממשקים פנים/חוץ ארגוניים של
מחלקת הטריידמרקטינג.

תכנית הלימוד
• 8מפגשים ,קורס ערב  17:00-21:00
•מסלול משותף עם משתתפי קורס ניהול סחר בקולג'

תעודה מטעם הקולג' לקמעונאות
073-2046622

03-5099490

crm@israel-reatil-college.com

www.israel-retail-college.com

משרדים  -מגדל אלון  ,1יגאל אלון  ,94תל אביב.

קמפוס מופת  -שושנה פרסיץ  ,15תל אביב.

קמפוס איילון  -לח"י  ,31בני ברק.

Trade Marketing

השתלמות למנהלי טרייד  -מרקטינג
מסלול הכשרה/העשרה מקצועי

למידה פרונטלית עם תרגול שטח בנק' מכירה

המרצים

נושא ההשתלמות
•מבוא להכרת הקמעונאי ומגמות בענף הקמעונאות

•אורי לוי ,מנכ"ל פילטונה ,ניהל קטגוריה ברשת שופרסל

•מדדי   ניהול ( )KPI’sככלי בידי מנהלי קטגוריה ברשתות
קמעונאיות (כולל מדדים שימושיים להקצאת שטחי מדף)

•גב' חני לוטן ,ניהלה את מותג  LIFEברשת סופר-פארם

•עקרונות לניהול קטגוריה ברשת שיווק קמעונאית
•המותג הפרטי ככלי אסטרטגי בידי הקמעונאי
•תרגיל שטח בנקודת מכירה ,ניתוח קטגוריות	  
 FOODוNON-FOOD -
•ניתוח התנהגות קונים במרחב הקמעונאי
•מודלים לבניית אסטרטגיית קידום מכירות 	
ממוקדת קונים
•כלים לתכנון פעילות מסחרית ,ניתוח ,מעקב ובקרה

•דיוד ירקוני ,אדריכל פנים המתמחה בעיצוב חללים
מסחריים
•דודו פוגל ,מנהל אסט' מחלבות טרה .הקים וניהל את
מחלקת מחקר ואסטרטגיה במקאן תל אביב
•אלון שץ ,לשעבר סמנכ"ל תפעול מגה קמעונאות .כיהן  
כסמנכ"ל  סחר ב Unilever -סמנכ"ל מכירות בHenkel  -
•עמי שניאור ,ראש החוג לפיתוח מנהלים בקולג' הישראלי
לקמעונאות
•שגיא אקהאוז ,ראש החוג לניהול סחר בקולג' הישראלי
לקמעונאות

•כלים לשיפור התאמה בינאישית בממשקי הטרייד•
מול מנהלי סחר ,מכירות,שיווק וכו'

כשאקדמיה ופרקטיקה נפגשים
* הסילבוס ורשימת המרצים נתונים לשינויים.
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