
.  רבולוציה
B2B-המסחר המקוון בעולם ה

DHL Express. Excellence. Simply Delivered.







האלקטרונילשנת המסחר 2020כך הפכה מגפת הקורונה את שנת 

.2026טרליון דולר עד 4.8להגיע להייקף מסחר של הצריכה הפרטית המקוונת צפויה 

Source: Facts & Factors
Source: DealAid

צריכה פרטית-הייקף המסחר הגלובלי המקוון 
(Cross Border )שובר את כל התחזיות

https://www.globenewswire.com/Tracker?data=4VpfMNh6SxZkprAbofpktwVLETLMJjx06bhukRbBxtqvC4uD07OB0UKcM0sFp_uMvOmY7JTSAfu440Uajs2_9DRRNXxCv27e2qgh5qkZbv47j9UPTi5qalNj4GMCbGC9JvdqN4wZBtUXlS88P4SXSjVDuFiKAF4GxKx3Aw5m8ATUWi6xJkMuVCIFPJ_FF3v7
https://dealaid.org/research/covid-19-holiday-shopping/


בפער מול העולםהישראלים

מהחברות דיווחו על   55%

20%-צמיחה ביותר מ

35%:  בישראל

מהחברות משווקות  73%

בלמעלה מערוץ אחד

41%:  בישראל

מהחברות באירופה  21%

ב אופליין"וארה

39%:  בישראל

"מנהלי שיווק מצייצים"בשיתוף קהילת DHLי "ע2021מנהלי שיווק של חברות ישראליות אשר בוצע ביולי 357סקר בקרב וDHLנתוני מחקר :מקור





:החדשים-B2Bההכירו את לקוחות 

דור המילניום

מכלל החלטות  73%בני דור המילניום אחראים על קבלת 

.  1הקנייה

מבני  44%מצא כי שיעור של מחקר שערכה חברת המחקר והייעוץ גרטנר

B2Bדור המילניום מעדיפים לא לדבר עם נציגי מכירות כדי לבצע עסקאות 

קור קישור, 2019פברואר –("B2B)בין עסקים ( טוב יותר)כיצד לענות על הביקוש מצד הלקוחות למסחר אלקטרוני ",Sana: מ

https://info.sana-commerce.com/int_wp_b2b-buying-process-2019-report.html
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(  B2B)שוק המסחר האלקטרוני בין עסקים 
12.2-בהוערך שוויו 2019שבשנת )העולמי 

את שוק המכירות  כבר עקף( טריליון דולר
(B2C)לצרכנים 

 [Statista.com,2019]

Forrester ,2019

זינקו המכירות2019בשנת כבר "
בשיעור של  ( B2B)בין עסקים אונליין 

,  טריליון דולר12.3לשווי של 18.2%

ועקפו את תחום המכירות  
".(B2C)לצרכנים 

(B2B)עסקים מהפכת המסחר האלקטרוני בין 
TRADITION IS OUT. DIGITAL IS IN.

https://www.forrester.com/report/US+B2B+eCommerce+Will+Hit+12+Trillion+By+2021/-/E-RES136173
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(  B2B)הוערך שוויו של שוק המסחר האלקטרוני בין עסקים 2019בשנת 
1דולרטריליון 12.2-בכ

20272טריליון דולר עד לשנת 20.9שללהגיע לשווי והוא צפוי 
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GMV–העולמי ( B2B)שוק המסחר האלקטרוני בין עסקים 
במיליארדי דולרים

קישור–העולמי ( B2B)של שוק המסחר האלקטרוני בין עסקים GMBVה־, Statista: מקור–1
קישור–( B2B)גודל שוק המסחר האלקטרוני בין עסקים –ResearchAndMarkets.com: מקור–2

(FCT)

https://www.statista.com/statistics/705606/global-b2b-e-commerce-gmv/
https://www.researchandmarkets.com/reports/5028717/business-to-business-e-commerce-market-size


10
ר 2020, 360מסחר דיגיטלי –2. דוח מגמות השוק של גרטנר: 2025עתיד המכירות בשנת –1:מקו

B2Bי התנהגות הרוכשים ב "מונע עB2Bטרנד הרכישה של

80%
מהמכירות בין עסקים

(B2B )יתבצעו
בערוצי הדיגיטל

60%
אמרו שהם  ממקבלי ההחלטות

אונליין  מוכנים לבצע עסקאות 

.אלף דולר50-יותר מבשווי של 

33%
מהקונים מעדיפים

חוויית קנייה בשירות עצמי
.מבלי לדבר עם נציגי מכירות

מתכננות להגדיל-B2Bהמחברות 64%-כ
1את ההשקעות באתרי המכירות שלהן

קור קישור2020אוקטובר –" שמונה גרפים המראים כיצד שינתה מגפת הקורונה את פני ענף המכירות לצמיתות", 1McKinsey & Company: מ

…2025לשנת עד 

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/these-eight-charts-show-how-covid-19-has-changed-b2b-sales-forever
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טיוב/בניית
המכירות  פלטפורמת 

העברת הלקוחות לערוצי 
הדיגיטל

מבצעים ומועדוני  
לקוחות

איסוף מידע

כרכיב  מסחר אלקטרוני 
חיוני של המודל העסקי

גלגל התנופה של המסחר 
בניית קהילההאלקטרוני 

(B2B)הנעת גלגל התנופה של המסחר האלקטרוני בין עסקים 
מטוב למצוין( B2B)הניעו את גלגל התנופה והפכו את מערך המסחר האלקטרוני בין עסקים 



לבדיקת תקינותו של אתר מסחר אלקטרוני בין  DHL Expressשל ק ליסט'צה
(B2B)עסקים 

אתר  קל לגשת אל האם 
?שלכםB2Bהמכירות 

והאם  ל"מוכרים לחוהאם אתם 
מוזכר בבירור בדף הבית של 

שולחים לכל רחבי  האתר שאתם 
?העולם

?בכמה שפותהאם האתר זמין 

וקטלוג  תיאורים מפורטים של המוצרים יש באתר האם 

? מוצרים

ואפשרויות  מדור עזרה אינטראקטיביהאם יש באתר 
באמצעות ממשק  להתאמה אישית של המוצר

?אינטראקטיבי קל לשימוש

סרטוני  כמו תוכן עזרה בשירות עצמיהאם יש לכם 
?הדרכה

?פונקציית חיפוש שימושיתהאם יש באתר 

ובהם כרטיסי  , האם אתם מכבדים אמצעי תשלום שונים

?תשלום דחוי והעברות בנקאיות, אשראי

B2Cשונה ממודל B2Cדומה למודל 





תודה רבה

יונתן איבגי
Yonathan.ivgi@dhl.com

054-7868360


