




 תרבות דיגיטלית

 !בוקר טוב







$16 $28 
 (24$נטו )







$409 $544 
 (483$נטו )



על מה נדבר  

 ?היום



 כלכלה 
 דיגיטלית

(  ואנשים)איך ארגונים 
  עושים כסף

 ?בעידן דיגיטלי



 אלעד דרמון
 יועץ דיגיטלי ומדריך עסקים

elad.darmon darmon9 eladdarmon 



 העצמה דיגיטלית

 מ"משרד רוה

 פניקס

 שיכון ובינוי

 קוקה קולה

 ישראכרט



כסף בעידן  
 דיגיטלי

 שינוי  
 תפיסה

 כלכלה דיגיטלית

מודלים  
 כלכליים



 מינוף דיגיטלי

 ...על כסףנדבר 

 כלכלה מבוססת מידע

 מודלים חדשים



2,875,507,000,000$ 

 כסף באינטרנט

 ?כמה זה

 2018 -המסחר באונליין 
 כל דקה$ 5,470,903



2.818  
 מיליארד  
 משתמשים

1,020$ 
 ממוצע בשנה

 למשתמש

 כסף באינטרנט





 כסף באינטרנט

 ?מה צפוי לקרות



 דיגיטליתסליקה 

 כסף באינטרנט













 העברת כסף

 לרשימת אנשי הקשר
 מכל חשבון לכל חשבון

 כניסה של טכנולוגיה חדשה

 העברת כספים



 ...כסף זז מהר







 בנק ללא סניפים

 פיננסי ברשת















 'קניות בטאצ

 פיננסי ברשת



 פיננסי ברשת

 סורק נייד



 קניות בצילום ברקוד

 פיננסי ברשת



 סריקת העגלה

 פיננסי ברשת



 פיננסי ברשת



 ביטקוין

 מטבעות קריפטוגרפיים
 ללא צורך במערכת בנקאית

 פיננסי ברשת







 פיננסי ברשת



 פיננסי ברשת



 פיננסי ברשת



 פיננסי ברשת



 פיננסי ברשת



 חנויות ללא קופה

 פיננסי ברשת





 ...על כסףנדבר 

 כלכלה מבוססת מידע



 סקירה דיגיטלית קצרה



 הדיגיטל בכל מקום

 עידן המידע



 מחוברים כל הזמן

 עידן המידע



 בחירה אינסופית

 עידן המידע



 מעגל חברתי רחב

 עידן המידע



 טכנולוגיה שמאפשרת את כל זה

 עידן המידע



 כלכלה מבוססת מידע

 עידן המידע



 מידע על עצמנו ועל הסביבה  

 מתועד על ידי סמארטפונים
 אפליקציות  , קול, תמונות, פעולות, חיישני תנועה

 עידן המידע



 פעולות דיגיטליות

 מידע אקטיבי שאני מייצר
 ...ועוד, פוסטים, תמונות, לייקים, חיפושים, טקסטים

 עידן המידע



BIG DATA 

 'מידע עתק'מייצרים וצורכים 
 באיכויות שונות, בכמויות גדולות, ממקורות רבים, מבוזר

 עידן המידע



 ?כמה מידע אנחנו מייצרים

 עידן המידע



 בייטטרה  1 -הארד דיסק 
 בייט של מידעיגה 'ג 1,000

 עידן המידע



2013 

 מיליארד טרה בייט 4.4הופקו 
 !יותר מידע דיגיטלי מכל ההיסטוריה האנושית עד אותו זמן

 עידן המידע



Exabytes 2.5 כל יום! 
 ביטים 2,500,000,000,000,000,000

 עידן המידע



Trends 

https://trends.google.co.il/trends/?geo=IL


 מסחר מקוון



Amazon 



Booking 









 ...על כסףנדבר 

 כלכלה מבוססת מידע

 מודלים חדשים



 מודלים חדשים

 לא מייצרת תוכן ספקית תוכן
 המשתמשים יוצרים את הרשת



 מודלים חדשים

 חברת הסעות

 ללא רכבים
 המשתמשים בעלי רכב



 מודלים חדשים

 ללא חדרים לינה
 המשתמשים בעלי החדר



 מודלים חדשים

 מכירות

 ללא מוצרים
 המשתמשים בעלי המוצר



 מודלים חדשים

 מחברת בין משתמשים פלטפורמה
 גובה תשלום מספק השירות על כל עסקה  



 מנוי חודשי

 מודלים חדשים



 מנוי חודשי

 מודלים חדשים



 מנוי חודשי

 מודלים חדשים



 מנוי חודשי

 מודלים חדשים



 כלכלה שיתופית

 מודלים חדשים













 אפשר לשתף כסף

 מודלים חדשים



https://www.youtube.com/watch?v=Z0kQ3kA16os


 חיבור עם פייסבוק



 סכוםבחירת 



 פרטים אישיים



 חשבון להעברת הלוואה



 אישור כרטיס אשראי



 קוד סמס



 קבלת הבקשה



 התקנת אפליקציה



 אישור מכרז



 מימון המונים

 מודלים חדשים



https://www.youtube.com/watch?v=emUlHFWcHck




http://www.headstart.co.il/


 מינוף דיגיטלי

 ...על כסףנדבר 

 כלכלה מבוססת מידע

 מודלים חדשים



 גיוס עובדים ללא גבולות

 מינוף דיגיטלי



 פרילאנסרים מכל העולם

 מינוף דיגיטלי





 5$-הכל ב
 עבודות מכל סוג

FIVERR 

 מינוף דיגיטלי

https://www.fiverr.com/














 פרילאנסרים מישראל
 XPLACE כל עבודה ומשימה במיקור חוץ

 מינוף דיגיטלי

https://www.xplace.com/


 מכירות און ליין



$16 $28 
 (24$נטו )



https://www.priceyak.com/welcome/


 פרסומות באתר



 מוצרים דיגיטליים

 מינוף דיגיטלי



 ספר דיגיטלי



 למידה מקוונת

 צילום מסך



 למידה מקוונת

 הסבר בוידאו

http://www.health.gov.il/Pages/HomePage.aspx


 למידה מקוונת

 הסבר בוידאו



 סיכום

(  ואנשים)איך ארגונים 
  עושים כסף

 ?בעידן דיגיטלי



כסף בעידן  
 דיגיטלי

 כלכלה דיגיטלית



 העצמה דיגיטלית

 כסף בעידן דיגיטלי

 מהר וללא גבולות כסף זז •
 ליצירת הכנסות כלים טכנולוגיים •
 כלכלי חדשמוכנות לעתיד  •



כסף בעידן  
 דיגיטלי

 כלכלה דיגיטלית

מודלים  
 כלכליים



 מודלים כלכליים

 בפתרונות דיגיטליים  התנסות •
 והתייעלות חסכון בזמן •
 בכלים טכנולוגיים ניתוח מידע •

 העצמה דיגיטלית



כסף בעידן  
 דיגיטלי

 שינוי  
 תפיסה

 כלכלה דיגיטלית

מודלים  
 כלכליים



 שינוי תפיסה

 ליצירת יתרוןמינוף דיגיטלי  •
 לחידושים פיתוח סקרנות •
 חדשות טכנולוגיותהטמעת  •

 העצמה דיגיטלית



 ...הדיגיטלי כבר כאן



 ?שאלות



 !בהצלחה

 אלעד דרמון
www.DigitalCulture.co.il 

 

054-7390909 
info@digitalculture.co.il 


