JUNE 15, 2021 - 18H

Meeting with Company A

JULY 11, 2021 - 11H
Meeting with Company A

AUGUST 8, 2021 - 16H
// FEBRUARY
Meeting with
Company A

RIL 15, 2021 - 15H

2021

Meeting with Company A

JUNE 15, 2021 - 15H
Meeting with Company A

JUNE 15, 2021 - 15H
Meeting with Company A

ting with Company A

Organizer/ Premium
qshekarn
L
JUNE 15, 2021 - 18H
Meeting with Company A

JUNE 15, 2021 - 15H
Meeting with Company A

JUNE 15, 2021 - 15H
Meeting with Company A

MARCH 22, 2021 - 15H

אינדקס

הצגת האבטיפוס

02

הצוות

01

זמן לשאלות

04

תכנית עסקית

03

קצת עלינו

היי ,אנחנו תלמידי כיתה ט' מבית ספר הערבי למדעים והנדסה
אורט לוד.
שם המוצר שלנו  organizer :״המסדר״
הקורס שלנו  :יזמות פרימיום ,נותן לנו לחשוב על המצאה שעוזרת
לאנשים בחיים שלהם.
המדריך :שאדי עומר (תעשיידע)
רכזת השכבה :מיאדה באבא.
החברה המלווה שלנו )HP indigo) :
המנטור :יובל כהן
תחום העסק  :הדפסה בכללי,והיא עוזרת לנו להדפיס על השעון
שהוא חלק מהמוצר שלנו .

L qshekarn:
לאנא אזברגה Lana-
קאסם רמדאן Qasem-
סידרה נציף Sedra -
שהדShahd -
איהאב שחאדה Ehab -
כרים מסאעדה – Kareem
אבראר אזברגה Abrar-
אסיא אל עקבי Asia-
איה מצרי Aya-
ריתאל אבו קטיפאן Retal-
נרומאן אלגמל Nariman-

הבעיה
הבעיה שעומדת לפנינו בתור תלמידים היא שאנו מחויבים להרבה
משימות ,שיעורי בית ומבחנים שזה דורש מאיתנו התארגנות
,אבל חומר הלימוד (מערכי שיעור ,משימות ,מבחנים) לא
מאורגנים בגלל שנמצאים בהרבה אתרים שונים
)(…google forms ,google classroom, whatsapp, zoom
זה מלחיץ אותנו אנחנו התלמידים.
ראיינו כמה תלמידים בבית הספר שלנו ואחד מהם אמר :״ אני לא
מספיק לעקוב אחרי המשימות ,ואין לנו זמן לשבת עם ההורים
והמשפחה ,רוב הזמן שלנו המחשב״.

המיזם)(Organizer

הרעיון שלנו

הרעיון שלנו הוא לתכנן
אפליקציה לזמן הלמידה
מרחוק ,ארגון לחומר
הלימוד (מערכי שיעור
,משימות  ,מבחנים
ועוד…)

מטרתנו והחזון שלנו

מטרתנו לארגן לתלמיד את
כל חומרי הלימוד ,מהמורים
השונים והאפליקציות
השונות לכלי נוח לשימוש.
והחזון שלנו הוא :לימודים
נוחים ומונגשים לקהל
התלמידים.

ערכים שנמצאים במוצר שלנו

קלות בשימוש ,נגישות לכל

התלמידים,יעילות וארגון יותר
טובים ,וזה נותן חיסכון בזמן,
ומשאיר יותר זמן לנוח.

תיאור מוצר -המיזם )(the organizer
אפליקציות
שהמוצר מכיל

תפקיד האפליקציה :

תפקיד השעון הוא כמו
שעון מעורר שמעיר לך :

לסדר לך את המשימות
לכל מקצוע וזמן הגשתן

מעיר לך על המשימות לפני
שלוש ימים מהגשתם

google classroom

לסדר לך את מערכי
השיעורים בטבלה מסוימת
בדף מסוים

מעיר לך על השיעורים
עשר דקות לתחילת
השיעור

zoom

לסדר את המבחנים של
כל מקצוע

מעיר לך על המבחנים
לפני שבוע מהבחן

google forms

לסדר לך דף מסיום
שנותן לכל מורה
לשים מה היא
לימדה את הכיתה
היום וזה יכול להיות
דרך סרטון ,מצגת ,
הקלטת קול ….

whatsapp

LIVETOP
האפליקציה המתחרה לנו,היא כמו האפליקציה שלנו
אבל מה שמיוחד באפליקציה שלנו זה שיש לה שעון
תפקידי כמו תפקיד השעון המעורר להעיר לך על
החומר הלימוד ( מבחנים  ,משימות  ,מערכי שיעור )
קהל היעד של המוצר שלנו הם התלמידים

o

האיומים
במוצר שלנו
שהוא תלוי
במצב הקורונה
בארץ ואם
הקורונה
נעלמת בעזרת
השם וחזרנו
ללמוד בבית
הספר יהיה לו
שימוש מועט

t

הזדמנויות
אפשר לשווק
את המוצר שלנו
בתקופת
הקורונה
והסגרים שכל
התלמידים
נמצאים בבית
ולומדים באופן
מקוון

o

החולשה של
המוצר שלנו
שרוב
התלמידים אין
להם טלפון אישי
אז הם לא
יכולים
להשתמש
במוצר שלנו

w

משהו חזק במוצר
שלנו שיש בו שעון
שמתאים לתלמידים
ותלמידות והוא כמו
תכשיט על היד
משויך לאופנה וזה
מושך את קהל
היעד  (-תלמידים)
וגם יש אפשרות
להדפיס עליו את
מה שהקונה רוצה

s

מודל עסקי
JUPITR

במוצר שלנו יהיה דפוס אישי לכל משתמש
וזה יהפוך אותו לאטרקטיבי יותר ונגיע
לקהל רחב יותר .שיטה אחרת שאנחנו
מתכוונים להשתמש בה היא שנפנה לבתי
הספר ונחתום איתם עסקה שנמכור בכמויות
גדולות.

אסטרטגיה שיווקית(רשות)
אנחנו יכולים להפעיל שיווק המוצר דרך :
PROJECT 02
דרך הצגת המוצר שלנו לחברות
גדולות שמתעניינות בלימודים .

דרך הצגת המוצר לבתי ספר
שונים .
לעשות פרסום דרך רשתות חברתיות
שמספרת על המוצר שלנו .

PROJECT 01

האפליקציה שלנו

תודה על ההקשבה!
שאלות?

