
אנושי יותר מתמיד–סוכן הביטוח בעולם הדיגיטאלי 

ראש תחום שיווק ופיתוח עסקי, ל"משנה למנכמשה תמיר 



המצגת הזו לא על ביטוח
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היא אפילו לא על כסף
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ובטח לא על טכנולוגיה
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היא על אנשים
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אז נתחיל ביקרים לנו

אתם סוכני הביטוח

מגדל גאה להשיק את הקמפיין שלכם
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אין מחיר לקשר והיכרות אישית של סוכן הביטוח

it's priceless it's priceless 

 התובנה השיווקית 

באמת אכפת ממך, רק לסוכן ביטוח שמכיר אותך באמת אכפת ממך, רק לסוכן ביטוח שמכיר אותך

הקמפיין יציג סוכנים אמיתיים של מגדל  , כדי להמחיש ולחזק את האסטרטגיה

בסיטואציות אמיתיות שמתרחשות ביומיום ויחדד את היתרון ההיכרות האישית 

והיחס האישי שסוכן ביטוח מעניק
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-אני מבין שהאוטו הלך טוטאל"

אבל הכי חשוב שדניאל , לוס

תעשי  , וליה לא היו איתך באוטו

לי טובה ותנהגי בזהירות בדרך  

..."הביתה

.  עכשיו כששניכם יוצאים לפנסיה"

המצווה עם   -תוכלו לצאת לטיול בר 

יעקב חולם על זה  . ל"הנכדים בחו

טוב שהתחלתם לחסוך  . כבר שנים

"אני שמח ששמעתם לעצתי , מוקדם
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מהלך משולב

סוכן

הביטוח

מודעות
בעיתונות

ארצית 

רדיו

נוכחות 
בכנס 

אינטרנט
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ונעבור ללקוחות שלכם 
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אנחנו חיים במהלכה של מהפכה דיגיטאלית  

מהפכה מבוססת  
חומרה משתנה

שעתיים שעה שניות 0

1979

2009
!זמן 0-בתקשורת

מהפכה  
בתפיסת הזמן
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אנחנו צריכים לעמוד בקצב שלהם 

תקופת האימוץ הולכת ומתקצרת

מיליון משתמשים 50מספר השנים שלקח להגיע ל 

38  YEARS

13  YEARS

4  YEARS

3  YEARS

9 MONTHS
100 MILLION USERS

9 MONTHS

1 BILLION DOWNLOADERS
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אני רוצה הכול
ועכשיו 

אני  
שולט

אני קובע 
על מה ידברו 

מגמות צרכניות מרכזיות 

טוב יותר

14

פשוט יותר

זול יותר



לחולל הפיכות

!הצרכים לא השתנו אבל היכולות שלהם כן

היכולת שלנו להשתמש  
בחברים שלנו

היכולת למצוא עוד
אנשים שרוצים את  100

אותו הדבר ולקבל 
מחיר טוב יותר

להעביר מסר
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מחוסר שותפות לתחושה של שליטה 
!הצרכן הוא הקובע, מלאה



' סיפורו של קוטג
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המהירות בה הנושא תפס תאוצה 

6/6/2011

9/6/2011
16/6/2011



המהירות בה הנושא תפס תאוצה 
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המגמה ברורה

אנחנו חיים בעולם דיגיטאלי
בו יכולות הצרכן והציפיות שלו משתנות  

ועלינו להתאים את עצמנו למגמה ולהתחבר 
לצרכי הלקוחות   
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סוכן ביטוח בעולם משתנה
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יחיד מול רבים  –האתגר היהודי הקלאסי 

בן אדם אחד עסוק מאוד  
צריך לעמוד ביעדי מכירות 

זמן מוגבל 

,זמינות, WOWלקוחות רוצים שירות 
מיידיות ומקצועיות ללא פשרות 
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  - מתחברים למגמה הדיגיטאלית 
עושים את אותם הדברים אבל אחרת

הפתרון
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דאג שימצאו אותך במקומות שמחפשים. 1
)פעם דפי זהב היום אינטרנט(    
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...מחפשים אותך

בחמש השנים האחרונות עליה של עשרות אחוזים בחיפוש סוכן ביטוח  

-חיפוש מידע ב
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?  היכן מחפשים מידע על ביטוח

רכבחיים
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האינטרנט הוא מקור מידע פופולארי בנושא ביטוח



קונים מחליף בין ערוצים בתהליך 3מתוך כל  1•

המעבר הנפוץ ביותר הוא לקוח שמחפש מידע אונליין    

וקונה את הפוליסה פנים אל פנים    

וממשיכים לרכישה בערוצי מסורתיים 

וקונה את הפוליסה פנים אל פנים    
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27.7.2011

המילה היקרה ביותר בגוגל  " ביטוח"
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אינדקס סוכנים  

לכל סוכן הוקם עמוד  

איתור סוכנים במגדל וברשת

פרסומי עם מידע 

אודותיו  

28



מאות סוכנים כבר שם
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דאג שימצאו אותך במקומות שמחפשים. 1

תהיה נוכח ברשתות החברתיות. 2
) זו דרך מצוינת להעברת מסר(    
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,  טכנולוגיה יכולה לשנות הכל"
,אבל לא את האמון שיש לי בחברים שלי

"היא יכולה רק להגביר אותו
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? למי פונים כשמחפשים המלצה על סוכן ביטוח
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–משחק תפקיד מרכזי במציאת סוכן ביטוח  WOMה 

כשני שליש יפנו למשפחה וחברים כמקור מידע  



מהצרכנים לעולם לא מקשיבים למה   92%
  97%-בשעה ש–שמותג אומר על עצמו 

יקשיבו למה שיש לצרכן אחר להגיד על המותג
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מגדל מסייעת לסוכניה בהקמת דפי פייסבוק 
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מגדל מסייעת לסוכניה בהיכרות עם עולם הרשתות החברתיות

הצג עצמך ב  "בסגנון , צילום ועריכת סרטון וידיאו שיווקי, סיוע מקצועי בתכנון•
 facebookול  YouTubeאותו מעלים ל " שניות 60–
Linkdinרישום לרשת החברתית •

עופר קריב  אבי פסקל  
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דאג שימצאו אותך במקומות שמחפשים. 1

תהיה נוכח ברשתות החברתיות. 2

מתג את עצמך כסוכן שמתאים עצמו . 3
ין ומיידיזמ –לשינויים     
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, אני רוצה דברים כאן ועכשיו"
"לא רק כי אני חי עכשיו אלא כי אני יכול"לא רק כי אני חי עכשיו אלא כי אני יכול
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מהצרכנים לא יקנו   43%
מוצר אם לא ימצאו את  

ליין-המידע הנכון און
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אתרי סוכנים 

39



עשרות סוכנים כבר נהנים 
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כלים שגורמים לך הסוכן להיות זמין ומעודכן 
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ביטוח ואפליקציית שירות  -בכל הדרכים  | מגדל לרכב 

מהיום הכל בכף היד במרחק לחיצה
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?איך משתלבים בעולם המשתנה
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?איך משתלבים בעולם המשתנה



אתם לא לבד

מגדל השיקה קורס שיווק דיגיטאלי מתקדם

. היכרות עם הפן העסקי של עולם המדיה החברתית
וכן כלים נוספים עם הסברים ודוגמאות כיצד הדברים משתלבים 

בעבודה היומיומית 

קבוצות קטנות�

תוצרים מוחשיים–פרקטי �
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מתומצת לשימושים דיגיטאליים�



אז איך השפיע העולם הדיגיטאלי  
?על סוכן הביטוח
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אז והיום  –עושים את אותם הדברים אבל אחרת 
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העצים את הצורך  
באינטראקציה אנושית  

בדיוק במקומות שאין לה  
מחדד את ייחודו של  –תחליף 

סוכן הביטוח  
  

העצים את היכולות  
שלכם  

לעשות את אותם הדברים אבל אחרת
  

!  העולם הדיגיטאלי מחזק אתכם...לסיכום
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