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"BOTTOM UP " 

 כי השינוי מתחיל מלמטה

 יצירת ביקוש לפתרונות טכנולוגיים בקרב אוכלוסיית העמותות 

 

  4קבוצה מספר 

אוחיון, מעין    חברות הקבוצה: כוכי  ניצן אברמוביץ',  פרץ,  ליז 

 תום בנימין ו ביטון

שהילמה    :האתגר טכנולוגיים  פתרונות  עבור  העמותות  בקרב  ביקוש  יצירת 

של   הטכנולוגיה  שבעזרת  להבין  לעמותות  לגרום  היא  שלנו  המטרה  מפתחת. 

 הילמה יהיה להן יותר קל להשיג את המטרות שלהן.  

מודעות   חסרות  שהעמותות  ההנחה  על  מתבסס  מוטיבציה  הפתרון  חסרות  או 

 .  לערך שהילמה יכולה לספק עבורן

פנייה אל לקוחות הקצה של העמותות, חברי העמותות אשר ישתמשו    :הפתרון

בטכנולוגיה שהילמה תספק להם ויפיצו את הבשורה מפה לאוזן. ברגע שייווצר  

ויבקשו   ירצו לספק את הטכנולוגיה בעצמן  ביקוש מאוכלוסיות אלה, העמותות 

 ליצור שיתוף פעולה עם הילמה.  

 מודלים עיסקיים: 

מספר מוגבל של שימושים ללקוחות הקצה, על מנת    -   FREEMIUM-המודל   .1

שלקוחות שלא הספיקו להשתמש, יעלו את הביקוש לעמותות המייצגות  

 אותם.  

 הביקוש יגיע מלמטה.   -   BOTTOM UP-מודל ה .2
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 אסטרטגיית שיווק:  

 פייסבוק, אינסטגרם.  - שיווק ממומן ברשתות החברתיות (1

אנשים  ,  קרב אוכלוסיות הקצה למובילי דעת קהל בפנייה יזומה    -  שיווק יזום (2

בתחומם חברתיים"  "פעילים  החלוצים   . שהם  יהיו  )המאמצים  אשר 

יפיצו את " יהוו קבוצת מיקוד לשימוש בטכנולוגיה, ולאחר מכן \הראשונים(

  " פה לאוזן"לשאר חברי העמותה. המודל בנוי בעיקרו על שיווק    "הבשורה

 .  "חבר מביא חבר"ו

המודל יתבסס על טכנולוגיות שיש כבר להילמה,    התאמות המודל להילמה: 

הילמה תצטרך   כל העמותות משתמשות בהן.  כלומר שהילמה פיתחה אך לא 

לעשות התאמות בטכנולוגיות שלה על מנת שמשתמשי הקצה יוכלו להשתמש 

 בהן בקלות.  
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