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 יאור ומטרות הקורסת

, משרת מגזר שכתוצאה משינויים טכנולוגיים 90-שיווק שירותים, שהתעצב כמושג אקדמי ומעשי בשנות ה

 ם:עדים לעלייה חדה בסקטור השירותי אנו 20 -מתחילת המאה הוכלכליים נמצא בגידול מתמיד ומואץ. 

. לשירות יש מאפיינים ייחודיים מהתוצר 70% -וה כיום כבמדינות המפותחות סקטור השירותים מהו

המחייבים שיווק ייעודי. אולם השפעת שיווק שירותים קיימת גם במוצרים מוחשיים מפני שגם במוצרים 

נדרש שירות ותמיכה, שבמקרים רבים מעניקים יתרון תחרותי למוצר. שיווק שירותים מתייחס לא רק 

(, כך שמדובר בתחום רחב בעל היבטים מעשיים B2Bרות בין עסקים )( אלא גם לשB2Cלשיווק לצרכן )

 . למגוון מגזרים

ולהבין כיצד ניתן להביא ליצירת שירותים, הבתחום שיווק ם יילספק לסטודנטים כלים ניהולקורס זה מיועד 

ק האספקטים הייחודיים הקשורים לשיווהבנתם של תוך ערך, בידול ויתרון תחרותי בסקטור השירותים 

 בענפי השירותים. 

בין הנושאים . םשירותישל הפירמה המספקת בשיווק מנקודת מבט  םקלאסייהליבה ה קורס יתמקד בנושאיה

הבנת ; יםפיתוח שירות; בהשוואה למוצר מוחשי שירותהמאפיינים הייחודיים של  הבנתשיידונו בקורס: 

ציפיות הצרכן  ,החוויה של צריכת השירותניתוח  שירות,של והעיצוב תהליך הרכישה הבנת  ,התנהגות הצרכן

נשים דגש על בקורס  .בכשל שירותיובכלל זה הטיפול ותפיסותיו את השירות, ניהול איכות השירות 

וסוגיות של שיתוף לקוחות  אינטראקטיבישירותים שיווק  כגוןדוגמאות מעשיות ונדון בכלי שיווק עדכניים 

 .בשיווק שירותים

  

 ישות הקורסדר

 (מהציון 5%)נוכחות והשתתפות בכיתה  .80%חובה של  נוכחות .1

מצגת בכיתה שתעסוק בתיאור סוגיית שטח שיווקית או סיכום של שני מאמרים אקדמיים מתוך רשימת  .2

 . מהציון( 25%) הקריאה

 . מהציון( 70%) םמסכמבחן  .3
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 ושאי הקורסנ

תתכן  תוספות במהלך הסמסטר.יתכנו שינויים ו הלן רשימת נושאי הקורס, סדר הופעתם אינו מחייב.ל

 הרצאת אורח.

 .ומחקרים הקורס יספרשני  עלהשיעורים מבוססים 
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 תיאור נושאים 

הגדרת השירות ומאפייניו, ההבחנה בין מאפייני שירות למאפייני מוצר   מבוא

 מוחשי, סוגי השירות, עקרונות ניהול השירות 

ל חמשת פערי שירות, מלכודת הניהול תמהיל שיווק השירותים, מוד בניית המודל השירותי

 האסטרטגי, חדשנות בשירותים, יצירת ערך, בידול שירותים

 הצרכן

 

תהליך הקנייה, תהליך צריכת השירות, חוויות השירות, ציפיות 

, פונקציית האיכות של המודל הדינמי של הציפיות"ותפיסות צרכנים "

 הלקוח, נאמנות לקוחות

 איכות השירות

 

 – Liljanderת השירות, מדידת איכות השירות, מודל ניהול איכו

Strandvik 

 מורכבות תפקידי השירות ושיווק פנים ארגוני ניהול המשאב האנושי 

  Customer Relationship Marketingשלבים בבניית אסטרטגיית  ניהול קשרי לקוחות

 שיקום השירות, פרדוקס שיקום השירות  טיפול בכשלי שירות 

 סוגיות בשיתוף לקוחות בבניית שירותים לקוחות שיתוף 

 יחסי יחיד וקהילה בשיווק שירותים אונליין שיווק שירותים אונליין 
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