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 לא שוקיות בדרכיםביקוש לבגדי תינוקות מעוצבים  אמידת 362

 ויצחקוב שלומי מתן מנור

 :לפרויקט מוטיבציה
התינוקות המעוצבים  הביקוש למוצרי החברה בכלל ולבגדי הפרויקט בחרנו על מנת למצוא את פונקציית את

ידעה כיצד לתמחר את  חברה חדשה בשוק ומלבד ניסוי וטעיה לא החברה היא .שהחברה מייצרת בפרט
נכונותו לשלם ועל ידי כך למצוא  לבחון את היחס בין ההכנסה של הלקוח לבין בנוסף ביקשנו .המוצרים שלה

על ידי  נכונותם לשלם עבור מוצרים מהסוג המיוצר פונקציית הביקוש של פלחי שוק חדשים ואת לה את
  .החברה

 :ספרות סקירת

לכל מחיר בהנתן  ביחס,מסוים את הכמות המבוקשת של הצרכנים למוצר ביקוש היא פונקציה המתארת
 & Park) למוצר דרישת הצרכנים בשוק .וטעמי הצרכנים מחירי מוצרים אחרים ,הכנסת הצרכנים

MacLauchlan, 2008)להשפעת מספר גורמים ובראשם מחיר המוצר נתונה  
ולמוצרי בכלל  שמשפיעים על ביקושם של אנשים למוצר עולה כי יש מספר גורמים שבוצע בנושא ממחקר

להרשים את הזולת ורצון בהשקעה  ביטוי עצמי לצורך ,משפחה העלאת הכנסה של :ילדים ותינוקות בפרט
האם על דוגמת  ?האם על הצבע של הבגד ,ועל מה יהיה מוכן לשלם יותר כסף מה חשוב ללקוח יותר .בילדים

 חשובה WTP-ה מדידת ?המוצר מכל זה פרקטיות השימוש לעומת מחיר האם מה שחשוב לו יותר ?הבגד

 Smith & Nagle, 2002)  )מקבל מהמוצר רק לאחר שהבנו ומדדנו את הערך שהלקוח אך ,לתמחור

 לסקר המבוסס על אומדנים של ההטבות שיטה היא  (contingent valuation) המותנית ההערכה

 (Smith & Such ,2010)  בצורה ישירה משווקים שאינם של הסחורות והשירותים הכספיות

המקסימאלי שהצרכן יסכים לשלם  סכוםה- Willingness To Pay-האת  השאלונים והתצפיות נקבע בעזרת
כלומר מה חשוב  .הבנת סולם הערכים של הלקוח מדידת ערך היא בעיקר( עבור הדגם שנבחר (המוצר עבור

האם מה  ?דוגמת הבגדהאם על  ?האם על הצבע של הבגד ,יותר ועל מה יהיה מוכן לשלם יותר כסף ללקוח
אך רק  ,חשובה לתמחור WTP-מדידת ה ?המוצר מכל זה פרקטיות השימוש לעומת מחיר שחשוב לו יותר

  .(Smith & Nagle, 2002) ומדדנו את הערך שהלקוח מקבל מהמוצר לאחר שהבנו

 :מתודולוגיה

 הסקר בדק את צורכי הלקוחות .קהל רוכשים פוטנציאלי העבודה שלנו התבססה על ביצוע סקר בקרב שיטת

את תוצאות הסקר  והאם המוכנות לשלם תלויה בגובה ההכנסה את המוכנות שלהם לשלם ,הפוטנציאליים
  סטטיסטיים ורגרסיה לינארית ניתחנו על ידי כלים

 : ממצאים

 19 ,גרים במרכז הארץ מהנסקרים 93 .גברים 47נשים וכ 99מתוכם כ .אנשים 146כ במהלך הסקר סקרנו

שקלים  391עומדת על כ החודשית הממוצעת על ביגוד בקרב הנסקרים ההוצאה .מהצפון 44ו בדרום הארץ
לעשות זאת  מתוכם נוהגים 49לרכוש בגדי מעצבים וכ אנשים נוהגים 100 כאשר מתוך כלל הנסקרים לחודש

 23 אותם בתור מתנה ורק בגדי תינוקות מעוצבים בעבר כולם קנו אנשים שקנו 74 מתוך .פעם במספר חודשים

 .לשימוש עצמי קנו אותם גם

 בדקנו גם האם קיימת נכונות לקנות סט שקל ובסקר 43כ הממוצע שמוכנים לשלם עבור המוצר הוא המחיר

בעלי ההכנסה  עבור הנסקרים .שקל 142 עבור מחיר ממוצע של השיבו שכן 88 .בגדים תואם לאם ולינוק
 ההכנסה הממוצעת המוכנות לתשלום עבור עבור בעלי ,שח 38 עומדת עללשלם  הנמוכה מהממוצע המוכנות

עבור בעלי  שח ואילו 52היא כ הכנסה מעל הממוצע המוכנות בממוצע לתשלום עבור בעלי ,שח 42המוצר היא כ
  .שח 59 המוכנות לתשלום היא הכנסה שהיא הרבה מעל הממוצע

 ..המוכנות לשלם עולה ככל שההכנסה גודלת כלומר) מלינור נתונים אלו אנו רואים כי המוצר היא מוצר מתוך

 :סיכום
ככל שהכנסת  כמתנה אנו מוצאים כי הנכונות לשלם עולה שהמוצר הינו מוצר נורמלי שנקנה בעיקר מכיוון

 שונים לפלחים שונים של האוכלוסיה כי יש מקום לשווק את המוצר במחירים יתכן.הצרכן גבוהה יותר
 


