
פורמט מצגת לשיפוט



2צוות מספר 



הבעיה  / האתגר

-מוקדי התרבות והפנאי של חברת כיוונים סגורים: הבעיה
פגיעה באיכות החיים של תושבי באר שבע והסביבה   

"  כיוונים"איך מנגישים את תכני התרבות של חברת : האתגר
?ובכלל בימי קורונה 

מוזיאון תרבות , מוזיאון הנגב לאומנות, באר אברהםתחום המוזיאונים : מיקוד

ק  "אתר אנז,האיסלם ועמי המזרח
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קהילה   

הכנסה   פעילות    



הפתרון  
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מוזיאון עד הבית  
העברת הדרכה חוויתית ויחודית של תכנית המוזיאונים •

בתי ,ארגונים , מוסדות)על ידי המדריכים בבית הלקוח

...(  אבות

הפתרון נותן מענה בטווח הקצר לכלל האוכלוסיות  •

ובטווחהארוך לאוכלוסיות שלא יכולות להגיע 

למוזיאונים  



השירות  /תיאור המוצר
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?למה דווקא אותנו

לכלל האוכולוסיות  זמין ונגיש 

בשעות פעילותגמיש

פר לקוחניתן למיקוד 

חוויה שונה  מספק 

?מה הערך שאנחנו מביאים 

צמצום סיכונים ביציאה /צמצום עלויות -למוסדות חינוך 

מהמוסדות

מיצוב , גיוון הפעילויות-מוסדות סיעודיים /לבתי אבות

יחודיות, גיבוש בצוותים-למקומות עבודה 

קהילה 

פעילות  

מתקיימת 

ומתרחבת 

עולה הכנסה 
פיתוח תכנים  

ושירותים 

כיוונים  קהילה 

מערכת קיימות 



שוק המטרה וההזדמנות
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מוסדי  :שוק

...מיקום גאוגרפי, שכבת גיל, צרכים, משתנה לפי תחום עניין:לקוח

פיתוח מוקד רווח ייחודי להעשרת איכות חיי הקהילה תוך חשיפה לקהלי יעד חדשים:מטרה

הזדמנות

מצב עתידי  
Post covid-19

מצב נוכחי
covid-19

שוק  

הנגשה ממוקדת אוכלוסיה  
בית אבות•

צרכים מיוחדים  . מוסדות סיעודיים •
VR/ARשילוב , מס סבבים באותו היום באותו המקום –מוסדות חינוך •

להעצמת חווית הלמידה  
העשרה ופנאי  -מקומות עבודה •

הנגשה מלאה של התכנים 
כמצב נתוןעד בית הלקוח 

מוסדי  

אירועים פרטיים
העשרה•
פנאי   •

עתידי  \פרטי



מודל עסקי    
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הנקראת מוזיאון עד הבית סדנאמיקוד במכירת 

הגעה למוזיאון\הערכת תמחור מצב נוכחימבנה עלויות 

מוזיאן עד הבית -הערכת תמחור חדש 



אסטרטגית שיווק ומכירות
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אירועי חשיפה  תרבות בקרב הלקוחות \תקציב רווחה –מיקוד 

רשויות מקומיות  •

מוסדות וחברות  •

מפקחים במשרד החינוך•

פלטפורמות קיימות שחברת כיוונים  •
?עושה בהם שימוש 

פרסום

רשתות חברתיות •

שלטי חוצות  •

פרסום מקומי במוזיאונים•

מתחרים והיתרון היחסי



הצגת הצוות  
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שלומי פיניה

Program manager

חן גרבלי 

תכנון יצור החשמל 
איתן אוחיון 

מהנדס מכונות 

בן בונומו

מנהל אגף תכנון וכלכלה 
דביר שאג 

SW engineer 




