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 ?מה זה



 ?מה זה

1975 



 מצלמה דיגיטלית





 דרשו לזנוח את הפרוייקט
 ולא לספר לאף אחד על ההמצאה של הצילום הדיגיטלי



1981 



 מגמה בשוקשינוי 
 2007-מיליון מצלמות נמכרות ב 850

 צילום דיגיטלי



2012 



 ...בואו נדבר על חברה אחרת





2007 

NOKIA 

 בשנהמכשירים מיליון  431
 מיליון מכשירים בשנה 431 –מכירות שוברות שיאים 



2007 

iPhone 

 מכשיר האייפון הראשון
 ובס מציג מכשיר חדש של אפל'סטיב ג



2007 

NOKIA 

Olli Pekka Kalasuvo 
 אפל  של לא מתרגש מהמכשיר  NOKIAל "מנכ

ולא ' מוצר נישה'האייפון הוא "...
 ."NOKIAישפיע על השליטה של 



 NOKIAמכירות 

   2007בירידה מתמדת מאז 
 נשחקוהמותג , מוצרי החברה כמעט ואינם בשימוש

2018 - 2007 



2007 

 מכירות של מצלמות דיגיטליות



2007 

 מכירות של מצלמות דיגיטליות



 סגירת המפעל בסין
 בעקבות השימוש בסמארטפונים

2018 



 סגירת המפעל בסין
 בעקבות השימוש בסמארטפונים

2018 



 ?מה קורה כאן בעצם



Disruption – שיבוש, הפרעה 

 כניסה של טכנולוגיה חדשה
 תעשיות ישנות' מוחקת, 'יוצרת תעשייה חדשה



 מכונית אוטונומית

 כניסה של טכנולוגיה חדשה



 כניסה של טכנולוגיה חדשה



Disruption 



 ?מי כאן קנה באינטרנט



Toys R’ Us פושטת רגל 
 בעקבות  הקניות באינטרנט

2018 



 הסיני' יום הרווקים'
 !שעות 24-ב, מיליארד דולר 30.8



 מסך גמיש



 שינוי תפישה





 טאבלט מתקפל





 מציאות רבודה



על מה נדבר  

 ?היום



 העצמה
 דיגיטלית

 איך לרתום את 
 השינוי הדיגיטלי
 ?להצלחת פרוייקט



 אלעד דרמון
 יועץ דיגיטלי ומדריך עסקים

elad.darmon darmon9 eladdarmon 



 העצמה דיגיטלית

 מ"משרד רוה

 פניקס

 שיכון ובינוי

 קוקה קולה

 ישראכרט



 העצמה דיגיטלית



 תרבות דיגיטלית

 העצמה דיגיטלית



 תרבות דיגיטלית

 העצמה דיגיטלית

 ניהול פרוייקט



 תרבות דיגיטלית

 שינוי תפיסה

 העצמה דיגיטלית

 ניהול פרוייקט



 תרבות דיגיטלית



 סקירה דיגיטלית קצרה



 הדיגיטל בכל מקום

 תרבות דיגיטלית



 מחוברים כל הזמן

 תרבות דיגיטלית



 מעגל חברתי רחב

 תרבות דיגיטלית



 בחירה אינסופית

 תרבות דיגיטלית



 טכנולוגיה שמאפשרת את כל זה

 תרבות דיגיטלית



 תרבות דיגיטלית

 אבני היסוד 5
 של תרבות דיגיטלית



 תרבות דיגיטלית –אבני היסוד  5

 פרסונליזציה



 פרסונליזציה

 דיגיטלי מותאם אישית



 פרסונליזציה



 פרסונליזציה



 פרסונליזציה



 פרסונליזציה



 פרסונליזציה



 פרסונליזציה



 'שעוקבות אחרייך'פרסומות 
 מוצגת פרסומת ממוקדת  , לפי חיפוש הגולש

 פרסונליזציה



 פרסונליזציה

 ...טיפ קטן



 פרסונליזציה

 'מידע אישי'מפת 



 פרסונליזציה

 ?ומה עשיתי, איפה גלשתי



 פרסונליזציה



 תרבות דיגיטלית –אבני היסוד  5

 פרסונליזציה



 תרבות דיגיטלית –אבני היסוד  5

 פרסונליזציה

 איסוף מידע 
 על המשתמש



 תרבות דיגיטלית –אבני היסוד  5

 פרסונליזציה

 איסוף מידע 
 על המשתמש

 חוויה דיגיטלית 
 מותאמת אישית



 תרבות דיגיטלית –אבני היסוד  5

 קסטומיזציה פרסונליזציה



 קסטומיזציה

 להשפיע על הדיגיטל



 קסטומיזציה



 תפריטים והגדרות

 קסטומיזציה



 פרסונליזציה



 גלישה בצורה פרטית
 INCOGNITO -ללא תיעוד החיפושים והאתרים 





https://www.ted.com/


 קסטומיזציה

 צפייה מהירה בוידאו

https://youtu.be/BaVKIKKi7T4?t=226


 תרבות דיגיטלית –אבני היסוד  5

 קסטומיזציה



 תרבות דיגיטלית –אבני היסוד  5

 קסטומיזציה

 גמישות דיגיטלית
 בתפריטים והגדרות



 תרבות דיגיטלית –אבני היסוד  5

 קסטומיזציה

 גמישות דיגיטלית
 בתפריטים והגדרות

 לשנותמאפשר 
 החוויה הדיגיטליתאת 



 תרבות דיגיטלית –אבני היסוד  5

 סושיאל קסטומיזציה פרסונליזציה





 סושיאל



 סושיאל



 סושיאל

 !הודעות בכל יוםמיליארד  60



 שירות לקוחות
 זמין ומיידי ברשת החברתית

 סושיאל



















 סושיאל



 סושיאל



 סושיאל



 '?ציוץ'כמה כסף שווה 

 סושיאל



 סושיאל



 שיתוף מידע מקצועי
 קבוצות חברתיות עם תחומי עניין דומים

 סושיאל

 'ניקוד חברתי'



 סושיאל



 תרבות דיגיטלית –אבני היסוד  5

 סושיאל



 תרבות דיגיטלית –אבני היסוד  5

 סושיאל

 אפשרות לשתף
 במידע ופעולות



 תרבות דיגיטלית –אבני היסוד  5

 סושיאל

 אפשרות לשתף
 במידע ופעולות

 ? איך אני
 ביחס לסביבה



 תרבות דיגיטלית –אבני היסוד  5

 מובייל סושיאל קסטומיזציה פרסונליזציה



 מסכים 5-דיגיטלי ב

 מובייל



 חדירת המובייל צפויה 2019-ב
 מאוכלוסיית העולם 70%-להגיע ל

 מובייל



 המשתמשים מחוברים כל הזמן
 באמצעות מחשוב לביש

 מובייל



 בגד דיגיטלי

 מובייל



 שפת האפליקציות

 מובייל



 אייקונים

 מובייל



 אייקונים

 מובייל



 אייקונים

 מובייל



 אייקונים

 מובייל



 אייקונים

 מובייל



 מובייל

 הקלדה קולית



 חיפוש קולי

 מובייל



 עוזרים קוליים

 מובייל





 תרבות דיגיטלית –אבני היסוד  5

 מובייל



 תרבות דיגיטלית –אבני היסוד  5

 מובייל

 חוויה דיגיטלית עם
 אייקונים שאני מכיר



 תרבות דיגיטלית –אבני היסוד  5

 מובייל

 התאמה דיגיטלית
 מסכים 5-ל

 חוויה דיגיטלית עם
 אייקונים שאני מכיר



 תרבות דיגיטלית –אבני היסוד  5

 לוקאל מובייל סושיאל קסטומיזציה פרסונליזציה



 ?ומה עשית, איפה היית

 לוקאל



 לוקאל



 לוקאל



 מידע לפי מיקום המשתמש
   GPSאפליקציות מספקות מידע לפי נתוני 

 לוקאל



 מנוע חיפוש מבוסס מיקום
   GPSאפליקציות מספקות מידע לפי נתוני 

 לוקאל













 תרבות דיגיטלית –אבני היסוד  5

 לוקאל



 תרבות דיגיטלית –אבני היסוד  5

 לוקאל

 מעקב אחרי
 תנועת המשתמש



 תרבות דיגיטלית –אבני היסוד  5

 לוקאל

 מעקב אחרי
 תנועת המשתמש

 חוויה דיגיטלית
 בהתאם למיקום



 תרבות דיגיטלית –אבני היסוד  5

 לוקאל מובייל סושיאל קסטומיזציה פרסונליזציה



 תרבות דיגיטלית

 העצמה דיגיטלית

 ניהול פרוייקט



 ניהול פרוייקט

 ?למי כאן יש רעיון



 :CEO, WAZE – נועם ברדין

  ,מצאת בעיהאם 
 !מצאת זהב

 ניהול פרוייקט



 ?נכשלים 90%למה 

 ניהול פרוייקט



 נגמר הכסף

 צוות לא מתאים

 מובס על ידי מתחרים

 תמחור לא נכון

 ?נכשללמה פרוייקט 

 :סיבות 5



 נגמר הכסף

 צוות לא מתאים

 מובס על ידי מתחרים

 תמחור לא נכון

 ?נכשללמה פרוייקט 



 נגמר הכסף

 צוות לא מתאים

 מובס על ידי מתחרים

 תמחור לא נכון

 ?נכשללמה פרוייקט 



 נגמר הכסף

 צוות לא מתאים

 מובס על ידי מתחרים

 תמחור לא נכון

 ?נכשללמה פרוייקט 



 נגמר הכסף

 צוות לא מתאים

 מובס על ידי מתחרים

 תמחור לא נכון

 ?נכשללמה פרוייקט 



 נגמר הכסף

 צוות לא מתאים

 מובס על ידי מתחרים

 תמחור לא נכון

 ?נכשללמה פרוייקט 



 נגמר הכסף

 צוות לא מתאים

 מובס על ידי מתחרים

 תמחור לא נכון

42% 

 ?נכשללמה פרוייקט 



 נגמר הכסף

 צוות לא מתאים

 מובס על ידי מתחרים

 תמחור לא נכון

 !אין צורך במוצר - 42%

 ?נכשללמה פרוייקט 



 ?נכשללמה פרוייקט 



 ?שיש צורךאיך בודקים 

 ניהול פרוייקט



 ניהול פרוייקט



 ניהול פרוייקט

 הגדרה 
 פתרון לבעיה



 ניהול פרוייקט

 הגדרה 
 פתרון לבעיה

  MVPבנית 
 פתרון מינימלי



 ניהול פרוייקט

 הגדרה 
 פתרון לבעיה

 שיפור
 תדירות השימוש

  MVPבנית 
 פתרון מינימלי



 ניהול פרוייקט

 הגדרה 
 פתרון לבעיה



 הפתרוןשל  DNA-ה

 הגדרת פתרון לבעיה



 .שיפור חווית המשתמש



 .שיפור חווית המשתמש

 .מדי" פתוח"ניסוח . לא טוב



 שיפור חווית המשתמש  
 .בזמן התשלום באתר



 שיפור חווית המשתמש  
 .בזמן התשלום באתר

 .הסיטואציהמגדיר את . כיוון טוב
 ...עדיין לא מספיק



 שיפור חווית המשתמש  
 של לקוח חוזר  

 .בזמן התשלום באתר



 שיפור חווית המשתמש  
 של לקוח חוזר  

 .בזמן התשלום באתר

 .המשתמש והסיטואציהמגדיר את ! מצויין



 ניהול פרוייקט

 הגדרה 
 פתרון לבעיה

  MVPבנית 
 פתרון מינימלי



 ניהול תקציב משפחתי



 ', הוצאות מזדמנות' רישום

 ניהול תקציב משפחתי



', הוצאות מזדמנות' רישום
 ,לאחר הוצאהמיד 

 ניהול תקציב משפחתי



', הוצאות מזדמנות' רישום
 ,לאחר הוצאהמיד 

 .  משפחהבני ולעדכן 

 ניהול תקציב משפחתי



 ?עושים את זהאיך 











 M.V.Pבניית 

 ?מי יבנה את האפליקציה



 "מיקור חוץ"שימוש ב

 M.V.Pבניית 



 גיוס פרילאנסרים

 בעלי מקצוע מגוונים
 מחירים בהתאם לביקוש והיצע

 M.V.Pבניית 

























 ?מה עכשיו. יש עיצוב











 ניהול פרוייקט

 הגדרה 
 פתרון לבעיה

 שיפור
 תדירות השימוש

  MVPבנית 
 פתרון מינימלי





 בניה  
 M.V.P –מוצר מינימלי 



 בניה  
 M.V.P –מוצר מינימלי 

 מדידה
 אופן ותדירות השימוש  



 בניה  
 M.V.P –מוצר מינימלי 

 מדידה
 אופן ותדירות השימוש  

 למידה
 לשפר על פי הנתונים



 בניה  
 M.V.P –מוצר מינימלי 

 מדידה
 אופן ותדירות השימוש  

 למידה
 לשפר על פי הנתונים



 כמות 
 משתמשים

 שיפור תדירות השימוש



 תדירות
 השימוש

 שיפור תדירות השימוש



 כמות 
 משתמשים

 תדירות
 השימוש

1 

 שיפור תדירות השימוש



2 

 כמות 
 משתמשים

 תדירות
 השימוש

 שיפור תדירות השימוש



 ...שתיכשלו יבטיחזה 

 שיפור תדירות השימוש



 כמות 
 משתמשים

 תדירות
 השימוש

1 

 שיפור תדירות השימוש



 כמות 
 משתמשים

 תדירות
 השימוש

1 

 שיפור תדירות השימוש



2 

 כמות 
 משתמשים

 תדירות
 השימוש

 שיפור תדירות השימוש



3 

 כמות 
 משתמשים

 תדירות
 השימוש

 שיפור תדירות השימוש



 ?Googleמה עושה 



 ?Googleמה עושה 

 אפליקציית שיחה לחרשים



 סיכום

 איך לרתום את 
 השינוי הדיגיטלי
 ?להצלחת פרוייקט



 תרבות דיגיטלית

 העצמה דיגיטלית



 העצמה דיגיטלית

 תרבות דיגיטלית

 וזמינים לכולם שינויים מהירים •
 לשיפור פרוייקט טכנולוגייםכלים  •
 של תרבות דיגיטליתאבני היסוד  5 •



 תרבות דיגיטלית

 העצמה דיגיטלית

 ניהול פרוייקט



 ניהול פרוייקט

 מדוייק לבעיה להגדיר פתרון •
 M.V.P – מינימלי לבנות מוצר •
 תדירות השימושלשפר את  •

 העצמה דיגיטלית



 תרבות דיגיטלית

 שינוי תפיסה

 העצמה דיגיטלית

 ניהול פרוייקט



 שינוי תפיסה

 פרוייקט מהיר פיתוח יכולת  •
 לחידושים פיתוח סקרנות •
 חדשות טכנולוגיותהטמעת  •

 העצמה דיגיטלית



 ...הדיגיטלי כבר כאן



 ?שאלות



 :להורדת המצגת

www.digitalculture.co.il/mvp 

info@digitalculture.co.il 
054-7390909 
 אלעד דרמון


