
צוות 6
עדן שלמה
ג׳סיקה ביטון
שיר לנקרי
עופרי פז

סטודנטים תופסים כיוון
חיבור קהילת הסטודנטים לחברת כיוונים

העיר באר שבע מציעה מגוון תרבותי-אמנותי רחב-תאטרון, מוזאונים, 
גלריות ועוד אך סטודנטים אינם פוקדים את המרחבים השונים. 

חברת כיוונים הינה החברה לתרבות הפנאי בעיר, ומספקת פעילויות 
תרבות שונות ומגוונות לכלל האוכלוסייה מנגד אוכלוסיית הסטודנטים 

חיים ב"בועה סטודנטיאלית" המספקת להם את כל הדרוש להם, 
ולנעשה הם אינם חשופים לשלל ההצעות שחברת כיוונים מספקת 

ברחבי העיר ובמגוון תחומים.

כסטודנטים בעיר באר שבע מעל חמש שנים, לא נחשפנו לפעילויות 
השונות של חברת כיוונים בזמן אמת, וכשהייתה לנו מודעות היא הגיעה 

ממכרים תושבי באר שבע ולא באופן ישיר אשר אפשר לנו לקחת חלק 
בפעילות.

שלב ראשון-מיפוי קהל הסטודנטים 
שלב שני-יצירת תוכן מותאם אישית 

שלב שלישי-שיווק וחשיפה. 

כמו שציינו לפניכם אנו רואים שחברת כיוונים פועלת בהיקף רחב במגוון רחב של 
פעילויות פנאי ותרבות בעיר באר שבע, אך קיים מחסום גדול של שיווק לקהל יעד 

הסטודנטים שאינם חשופים לאירועים אלה. הפוטנציאל הצפוי מחשיפה של 
הסטודנטים לאירועים הוא אדיר מפני שכיום אנו יודעים שישנם כ 20 אלף סטודנטים 

ברחבי העיר וגם אם רק רבע מהקהל הזה יצטרף לאירועים ההכנסות יגדלו 
והחשיפה הטובה על העיר באר שבע תגדל. 

ה"לקוח האידיאלי" מבחינתנו הוא קהל הסטודנטים/צעירים בטווח הגילאים בין 
18-35, אנו שואפים באמצעות הפתרון שהצענו לאתגר להביא לעלייה משמעותית 

בהשתתפות של אוכלוסיית הסטודנטים במגוון הפעילויות של חברת כיוונים. 
בעקבות יצירת תכנים מותאמים ומונגשים לקהלים ספציפיים אנו צופים התעניינות 

רחבה בקרב הסטודנטים. 

מיפוי קהל היעד
מטרה: היכרות הסטודנטים והבנת הרצונות והצרכים.

חלוקת והפצה של שאלונים אשר מטרתם לספק רקע אישי על הסטודנט (גיל, מגדר, 
מצב משפחתי וכו) מידת העניין באירועי תרבות ופנאי, מידת הרצון להשתתפות 

באירועים אלה, תחומי עניין, איך מתבצעת החשיפה לאירועי תרבות ופנאי, מה חסר לו.



יצירת תוכן מותאם אישית 
מטרה: יצירת אירועים שמותאמים לסטודנטים בהתאם לתוצאות המיפוי.

יצירה והקמה של אירועים ייחודים והפעלות שונות אשר יתקיימו באתרים השונים ברחבי 
העיר באר שבע, אותם מתפעלת חברת כיוונים,  על מנת ליצור חיבור והכרה של הטוב 

שיש לעיר באר שבע להציע לסטודנטים אשר הגיעו מחוץ לעיר ולעיתים רק לתקופת 
הלימודים. 

לדוגמא-ערב במה פתוחה במוזאון הנגב לאמנות-שיתחיל בסיור קצר והקניית ידע על 
האתר ועל התערוכה המוצגת, וימשיך לאירוע במה פתוחה וחשיפה יצירתית.

שיווק
מטרה: חשיפה והנגשה לקהל הסטודנטים

כיום אין שיווק לסטודנטים, אין ממשק המקשר בין התוכן והעשייה של חברת כיוונים 
לאוניברסיטת בן גוריון וכתוצאה מכך אין חשיפה ומודעות מצד הסטודנטים למה 

שמתרחש מעבר ל"בועה הסטודנטיאלית". 
 My Bgu אנו מציעים להשתמש באפליקציה קיימת של אוניברסיטת בן גוריון הנקראת
על מנת לשווק ולחשוף את הסטודנטים למגוון ההפעלות והאירועים של חברת כיוונים.

בניית מודל עיסקי:
1. חברת כיוונים מייצרת תרבות ופנאי, סטודנטים מעוניינים לצרוך תרבות פנאי 

וחוויות במהלך לימודיהם.
2. הקמת גוף מייצג באגודת הסטודנטים שיפעל בצורה שוטפת מול מנהלת 

הצעירים בחברת כיוונים תוך יצירת פתרונות לחיזוק קשרי קהילת הסטודנטים בעיר 
באר שבע, הדבר יוביל ליצירת חוויות מותאמות אישית לקהילת הסטודנטים (לב 

הפעילות העסקית החדשה)
3. השלב שלישי יורד מהשלב השני בצורה כזו שברגע שיצרנו חוויות ננגיש. ונשווק 

את  אותם חוויות לקהל הסטודנטים הרחב (שימוש בפלטפורמה קיימת של 
אפליקציית מיי ביג'ייו- דבר המדגיש את השייכות והשיתוף פעולה בין כיוונים 

לאוניברסיטת בן גוריון)
4.ביצוע  פעילויות שיווק רחבות של הפעילויות הגורמות עניין ורצון אצל הסטודנטים 

להשתתף באירועים השונים.

●אסטרטגיית השייוק המרכזית שלנו היא שיווק וחשיפה לתכנים באמצעות אפליקציית 
My Bgu, דרכה קהל הסטודנטים יהיה חשוף למגוון האירועים שחברת כיוונים מציעה. 

●אסטרטגיית המכירה שלנו היא מחירים מסובסדים לאירועים השונים, ומתן הטבות 
והנחות לסטודנטים במהלך האירוע העצמו. 

קהל היעד הסטודנטים הצעירים - יש גופים אשר מתחרים על הסטודנטים 
בנושא הבילוי ומאחר וכיוונים לא הצליחו לפנות לקהל הסטודנטים התחרות 

גוברת והסטודנטים פונים לשאר הגופים המספקים את הפנאי, ההנחות. 



היתרון התחרותי שלנו הוא הניסיון הרחב של חברת כיוונים ביצירה והפקה של מגוון 
אירועים תוך פנייה לקהלי יעד שונים, ופיתוח המוצר שלנו לאחר מיפוי פרטני של קהילת 

הסטודנטים ויצירת תכנים מותאמים אישית בהתאם למיפוי. 

תודה רבה! 


