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הערכת אינדיקטורים מרכזיים של ביקוש תיירותי לשנים 2021-2023
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סוגי המידע שיסייעו לזהות פוטנציאל התאוששות של התיירות הנכנסת לישראל
• מספרי כניסות תיירים לישראל לפי מדינות בשנים האחרונות לפי מגדר וגיל
• נתוני כלכלה (תמ"ג לנפש ,כח קניה ,אבטלה)
• אוכלוסייה
רמת התחלואה במדינות המקור
העיקריות:

מדיניות ניהול המשבר במדינות המקור
המרכזיות:

• חולים יומיים

• קיום חובת בידוד

• נפטרים

• עקביות/בהירות לגבי פתיחת השמים

• מתחסנים
• הערכות לגבי קצב ההתחסנות
• הכרה בחיסון על ידי הFDA-
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נתונים נבחרים מסקר תיירות נכנסת 2019
• אחוז התיירות המאורגנתFIT/

(?)

• אחוז היהודים/אחוז הנוצרים מקרב התיירים

(!)

• מטרות ביקור

()! VFR

• אחוז הלנים בבית מלון

(חופשה עירונית!)

• האם ביקור ראשון/ביקור חוזר

(נאמנות!)

• מידת שביעות הרצון/תמורה לכסף

(פוטנציאל!)

• משך שהייה

(?)

• הוצאה ממוצעת לשהייה /ליום

(כדאיות!)

• מספר הימים מראש להזמנת הטיסה לישראל

(ספונטניות!)
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מקורות המידע ועקרונות מרכזיים
מקורות
ישירים :למ"ס ,משרד התיירות ,נציגי המשרד בחו"ל ,רשות האוכלוסין...
עקיפים :אתרים בינלאומיים (אתרים גנריים כגון )...Worldometer, OECD
עקרונות
עדכון שוטף ותדיר של המידע

ביצוע הערכות מחודשות לפחות אחת לחדשיים
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בסיס הנתונים
פרמטר/שם המדינה

United
States

Russian
Federation

France

Germany

United
Kingdom

Italy

Ukraine

Poland

כללי
אוכלוסייה (מליונים) נכון ל2020-

331.0

145.9

65.3

83.8

67.9

60.5

43.7

37.8

נתוני תחלואה (בדיקה רביעית)
מספר חיסונים

(מליונים) (נבדק

)11/04/2021

178.8

13.6

16.6

17.0

38.4

12.5

0.4

7.3

מעודכן ליום
חולים עד כה

(מליונים)

31.8

4.6

5.02

2.9

4.3

3.7

1.8

2.5

מתים עד כה

(אלפים)

575.5

102.9

98.6

78.8

127.1

113.9

37.0

58.4

10%

3%

8%

3%

6%

6%

4%

7%

מספר מתים ל 1,000-תושבים

1.74

0.71

1.51

0.94

1.87

1.88

0.85

1.54

אחוז מתים בקרב החולים ()%

1.8%

2.2%

2.0%

2.7%

3.0%

3.1%

2.1%

2.3%

אחוז חיסונים ביחס לאוכלוסיה

54.0

9.3

25.4

20.3

56.6

20.7

0.8

19.2

אחוז חולים באוכלוסיה

()%

נתוני תחלואה (בדיקה שלישית)
מספר מתחסנים

()16/03/2021

107,060,00
0

7,700,000

7,290,000

המשך
7

6,720,000 25,780,000 8,860,000

53,155

4,520,000

המשך

08/04/2021 09/04/2021 09/04/2021 08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021 09/04/2021 09/04/2021

מגמות בתיירות בעידן
הNew Normal-

לינה חדד
מנהלת תחום תיירות בת
קיימא ומידענות ,משרד
התיירות
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 רקע- מגמות צרכניות

Mini/micro
vacation

Nature
Tourism

Augmented
RealityVirtual
Reality

Young
Travelers

Seamless
Travel

Slow Tourism

Safe
Travel

Staycations

Essential
Travel

Responsible
Travelers

Small Groups

Hybrid
events

Deep clean

Road Trips

Regional
Tourism

Hyper
Personalized

Smart
Tourism

Social
Distancing

Domestic
Tourism

Sustainable
Tourism
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 רקע- מגמות צרכניות

Off the beaten
path

Flexibility in
Cancellation
polices

Internet of
Things IOT

Big
Data

Digital
Transformation

Data Privacy

Last minute
Reservations

Local
Communities

Contactless
Technology

Cyber Attacks

Niche Tourism

ADAPTATION

Transparency

International
Protocols

Learning new
Skills

Personalized
content on
Social media

New
Normal

Collaboration &
Coordination

Authentic
Experience
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פירוט מגמות צרכניות:
Cautious/Slow Tourism

תיירות מקיימת

בריחה לטבע

• קצב טיול איטי יותר ,שמטרתו לעבור
חוויה עמוקה ואותנטית ולא להספיק
כמה שיותר יעדים.

• תיירות 'מודעת' לנושאים סביבתיים
כגון זיהום אוויר ,שינוי אקלים,
התחשבות במקומיים ובאורחים ועוד.

• העדפה צרכנית לקיים את החופשה
ביעדים בטבע (על פני יעדים
עירוניים).

• זכתה לפופולריות בעולם עוד לפני
התפרצות משבר הקורונה

• המשמעות המעשית  -ביקוש ליזמויות
המבוססות על הטבע ותמיכה
בעסקים קטנים ובינוניים.

• ניזונה מהרצון לצאת למרחב לאחר
תקופת הסתגרות ארוכה ,ולהתרחק
ממוקדי צפיפות בכדי לצמצם סיכון
להידבקות.

• מקודמת שיווקית כחלק מאסטרטגיית
ההתמודדות של מדינות רבות.
• מתאימה ליתרון היחסי של ישראל
בתחומי תרבות ו .Spiritualism -עם
זאת ,ייתכן כי רלוונטי בעיקר למקומות
שחוזרים בו לעתים קרובות ולקהל יעד
עשיר יותר שכבר ראה את המקומות
ש"חובה לראות".
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• מתעצמת כחלק מלקחי משבר
הקורונה (פגיעות אנושית וכלכלית).

• תחום זה לא מפותח בישראל נכון
להיום ואף עלול לייקר את החופשה,
אך נמצא באג'נדה המשרדית.

• דגש על מיקום החופשה ולא על
תפיסה ערכית כוללת (כמו בתיירות
מקיימת).
• במסגרת מגמה זו ניתן להבליט
יתרונות יחסיים מסוימים של ישראל
כגון המדבר או ים המלח.

פירוט מגמות צרכניות:
פרסונליזציה

תיירות קרובה ופנים

Off season

• מגמה רווחת כחלק ממגמה כוללת של
ביקוש להתאמה אישית הנראית גם
ביחס למוצרי צריכה ושירותים.

• מגמה המבוטאת בעליה בביקוש
לתיירות למדינות קרובות ,לתיירות
פנים וכן לביצוע טיולים ברכב.

• תיירות ב Off-seasonמשקפת רצון
להימנע מצפיפות ביעדים תיירותיים
הומים.

• משקפת דחייה של תיירות ההמונים
וביקוש לחבילות טיול מותאמות אישית
בקבוצות קטנות ,עם גמישות מוגברת
כלפי הלקוח וצרכיו.

• קשורה באופן ישיר למגפת הקורונה,
ובפרט להסתייגות מטיסות ארוכות
וחשש מבידוד במקומות מרוחקים.

• המגמה מקבלת חיזוק נוסף מהשינוי
שעבר עולם העבודה בתחום העבודה
מרחוק ,המאפשרת לעובדים חופשה
בזמנים לא מקובלים תוך שמירה על
קשר עם מקום העבודה.

• לישראל אין יתרון תחרותי בנושא
בשלב זה ,אך הנושא נמצא על
האג'נדה של המשרד והתעשייה.
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• תואמת ליתרון התחרותי של ישראל
כמדינה קטנת ממדים בעלת מגוון
תיירותי נרחב שניתן להגיע אליו
בנסיעה ברכב.

• המגמה נותנת יתרון תחרותי בולט
לישראל ,שנהנית ממזג אוויר נוח
יחסית בכל עונות השנה.

פירוט מגמות צרכניות:
מדיניות ביטולים

Deep clean

קיצור חופשות

• ביקוש למדיניות ביטולים גמישה -
לצורך הגדלת הוודאות של התייר
במציאות המשתנה תכופות

• ביקוש לעמידה בתקנים מוגדרים
בנושא בטיחות והיגיינה ולפתרונות
ללא-מגע במקום עמידה בדלפקים.

• צפויה להישאר בתוקף גם בתקופת
ההתמודדות ,בפרט בשל המצב
הכלכלי הדחוק.

• מהווה עוגן מרכזי בתחושת האמון
והביטחון של התייר בתקופת הקורונה

• מגמה המבטאת בחירה לקיים
חופשות קצרות לאור ראיית החופשה
כאירוע בעל רמת סיכון גבוהה יחסית
לשגרת היומיום ,לנוכח המשבר
הכלכלי ומשיקולי חסכון.

• מגמה זו מחייבת מענה תפעולי
משמעותי (להבדיל ממענה שיווקי)

• לא ידוע על יתרון תחרותי מובהק של
ישראל בנושא זה.
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• ייתכן יתרון תיירותי מסוים של ישראל
בהקשר זה ,כמובילה עולמית בתחום
ההתחסנות

• ממדיה המצומצמים של ישראל
נותנים לה יתרון תחרותי בזיקה
למגמה זו.

פירוט מגמות צרכניות:
דיגיטציה

ריחוק חברתי

העדפת מלונות

• דיגיטציה בשירותים ובמוצרי תיירות,
בין היתר כאמצעי להתאמה אישית של
המוצר ,להמחשתו בשלב שלפני
הרכישה (טכנולוגיית מציאות מדומה,
השתתפות בסדנאות וסיורים אונליין)
ולייעול תהליכי הזמנה ורכישה ,גם
ברגע אחרון.

• הימנעות מצפיפות מהווה חלק מהותי
מאמצעי הזהירות בתקופת הקורונה.

• העדפת המלונות על פני חלופות לינה
אחרות הינה נגזרת הביקוש לDeep -
 ,cleanומבטאת חוסר אמון של תיירים
בנוגע לרמת הניקיון והחיטוי של נותני
שירות פרטיים (כגון דרך .)Air BNB

• הקורונה חיזקה את הביקוש
לדיגיטציה ככלי לניהול סיכוני בריאות
רלוונטיים (שירות ללא מגע).
• לא ידוע על יתרון תחרותי של ישראל
או על עיסוק רוחבי משמעותי בתחום
זה בתעשייה.
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• מובילה לצמצום חד בביקוש לאירועים
המוניים (מגה אירועים).

• מגה אירועים אינם מהווים חלק
משמעותי מהמוצר התיירותי הישראלי
ולכן מגמה זו לא צפויה להשפיע על
המוצר התיירותי הישראלי באופן בולט
ביחס למתחרים.

• סביר שמגמה זו תיחלש בעוצמתה
בטווח הרחוק עקב עליה בסטנדרט
הניקיון של נותני השירות הפרטיים
והיוקר היחסי של אופציית המלון
במציאות של צמצום כלכלי.
• לא ידוע על יתרון תחרותי של ישראל
בתחום המלונאות ביחס למתחרותיה.

פירוט מגמות צרכניות:
נסיעה חלקה

טכנולוגיה ללא מגע ושירות עצמי

נסיעה חלקה- Seamless Travel -מוגדרת כ:

שירות עצמי כולל את כל העסקאות הצרכניות שהצרכן מבצע
בעצמו בעזרת טכנולוגיה כלשהי .צ'ק-אין לטיסה באפליקציה
בבית או בנמל התעופה הוא דוגמה לשירות עצמי.

חוויית נסיעה חלקה ,יעילה ,בטוחה ומהנה מנקודת המוצא
של המטייל ליעד ,בתוך היעד ,ובחזרה.
יעדי נסיעה חלקה וחוויית מטיילים משופרת הם:

שירות עצמי מאפשר צמצום זמני ההמתנה ומשפר את חוויית
הלקוח.

• לאפשר צמיחה בת קיימא על ידי טיפול יעיל יותר במטיילים

שירות ללא מגע הוא שירות שבו הצרכן לא נוגע במשהו.

• לחזק את הבטיחות והאבטחה למטיילים ולקהילות
המארחות

טכנלוגיות ללא מגע במלונות לתקופה שלאחר הקורנה:

• לתמוך בכלכלה אזורית ומקומית וביצירת מקומות עבודה,
באמצעות קישוריות משופרת
• לשפר את הקיימות על ידי ניהול זרימת מבקרים וקידום
אופציות נסיעה חלופיים
שיפור הנסיעות החלקות תורם ישירות או מושפע מאוד מיעדי
הפיתוח בר-קיימא של האו"ם OECD .SDGs 2030
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• צ'ק-אין ללא מגע:תקשורת בשדה קרוב NFC

• כניסה ללא מפתח (ושירותי אורחים אחרים)
• לוחות בקרה ללא מגע
• טכנולוגיית פיקוד קולי
• רובוטים המספקים מגבות ושירות חדרים

• מידע דיגיטלי ,מדריכי טיולים דיגיטליים ומותאמים אישית
לכל אורח

היערכות ענף התיירות:
זיקוק לבטים ומסרים
עבור קהלי יעד מרכזיים
בשלב ההתאוששות

עידן אורמן
שותף בייעוץ הניהולי וראש
המגזר הציבוריDeloitte ,
16

מטרת העבודה
יצירת מסגרת רעיונית להיערכות וחשיבה על קהלי היעד
בתיירות והשיקולים הצרכניים לאור המשבר ,על מנת לזקק
מסרים מותאמים מרכזיים המשפיעים על קבלת החלטה.

הכלים והרציונל שפותחו במסגרות העבודה מאפשרים (ומחייבים) ניתוח
שוטף של המציאות המשתנה והתאמה של המסרים לאורך הזמן.
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מסגרת העבודה
"מי יבוא?"
קהלי יעד
רגולציה וטכנולוגיה

"מה השיקולים שלו?"
מגמות צרכניות

"איך נשפיע על המתלבטים?"
 Handbookמסרים לתקופת
ההתאוששות
פנטזיה

קהלי עוגן

קורונה רפואית
קורונה כלכלית
הזדמנויות
נקודתיות

 8מדינות ועוד
הזדמנויות
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רעיון

שיקולים/לבטים

תכנון

ביצוע

הערכת סבירות הגעה :קהלי עוגן ואינדיקטורים להתמודדות עם הקורונה
רגולציה וטכנולוגיה

קהלי עוגן :המדינות שנפח
התיירות הנכנסת מהן היה הגדול
ביותר לפי נתוני .2019

קהלי עוגן
קורונה רפואית
קורונה כלכלית

הזדמנויות נקודתיות :מדינות שלא
השתייכו לקהלי העוגן אולם נסיבות עדכניות
עשויות להשפיע על מגמת ההגעה שלהן
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קורונה רפואית  -אינדיקטורים לאופן
ההתמודדות הרפואית של המדינה :מיעוט
מאומתים ,ריבוי מתחסנים ,מערך חיסונים
יעיל ואפקטיבי.
קורונה כלכלית – אינדיקטורים
להתמודדות כלכלית של המדינה עם נגיף
הקורונה :שיעור אבטלה וירידה בכוח
הקניה

קהלי יעד שסוננו בתהליך ההערכה
שתים מהמדינות המסורתיות בשנים האחרונות נפלו בסינון

China

ציון הגעה ב-
 2019בתחומים
2.5
רלוונטיים
לקורונה
ציון השפעות
6.2
הקורונה על
מדינת היעד

ציון מצרפי
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4.4

Italy

Spain

Netherlan
Canada
ds

Brazil

Switzerland

India

South
Korea

Australia

Mexico

Austria

Belgium

Greece

Hungary

Argentin
a

5

2.5

2.5

2.5

2.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3

3.7

3.9

4.3

4.7

3.4

4.8

8.0

7.7

4.3

3.5

2.4

4.3

4.2

2.5

4.7

3.1

3.2

3.4

3.6

1.7

2.4

4.0

3.8

2.2

1.8

1.2

2.2

2.1

1.3

קהלי יעד מרכזיים משוערים לאור תהליך ההערכה
למדינות המסורתיות שנותרו התווספו שתיים חדשות

United
States

Russian
Federation

France

Germany

United
Kingdom

Romania

Ukraine

Poland

הגעה ב 2019-למטרות
ביקור רלוונטיות

10

7.5

7.5

5

5

5

5

5

השפעות הקורונה

3.6

7.1

2.9

6.1

5.9

4.8

6.2

4.5

ציון מצרפי

6.8

7.3

5.2

5.5

5.5

4.9

5.6

4.8
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מגמות צרכניות – הזדמנויות וצעדים הכרחיים
רלוונטיות לתקופת ההתמודדות

Off season

תיירות כוכב
ופנים

רלוונטיות לישראל

גבוהה
קיצור חופשות

Slow tourism
בינונית

מדיניות ביטולים

דיגיטציה
נמוכה
22

תיירות מקיימת

בריחה לטבע

Deep clean

פרסונליזציה

העדפת מלונות

ריחוק חברתי

תמונת הביקוש – קהלי עוגן
" VFRהמתגעגעים"

תיירות דת " -המאמינים"

קהל יעד בולט –  FIT’Sמ:
ארה"ב ,צרפת ,בריטניה ,רוסיה,
אוקראינה

קהל יעד בולט – תיירות מאורגנת מ:
ארה"ב ,איטליה ,פולין ,רומניה ,יוון,
רוסיה ,אוקראינה
גילאי  55ומעלה

גילאי  55ומעלה

שיקולים/לבטים מרכזיים
בעת ההזמנה:
בריאות ,בטיחות ,היגיינה
תיירים שמגיעים לישראל על מנת לבקר חברים
ובני משפחה .מכירים את ישראל וההיצע
התיירותי הקלאסי שלה ,ופתוחים לחוויות
חדשות.

איכות מערכת הבריאות בישראל
תו סגול והתאמה לסטנדרטים
בינלאומיים ()ISO
ריחוק חברתי בתחבורה ואתרי תיירות
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קבוצות תיירים שמגיעות לישראל על מנת
לבקר באתרים קדושים ובתי תפילה.

תמונת הביקוש – טבע אורבני ,תיירות פנים
להיות בעיר ,להרגיש בכפר
"המתאווררים"

תיירות פנים – "המקומיים"
קהל יעד בולט –  FIT’Sמ:
ישראלים – קבוצות ,משפחות,
יחידים

קהל יעד בולט –  FIT’Sמ:
גרמניה ,איטליה ,בריטניה ,צרפת,
רוסיה
גילאי  25-34ו 55-ומעלה

תיירים שמגיעים לישראל משום שהיא
המחוסנת הראשונה ,ומחפשים חוויה של
שגרה מבלי להתפשר על הבטיחות

24

שיקולים/לבטים
מרכזיים בעת ההזמנה:
חוויה אורבנית מרעננת ללא
חשש צפיפות והיגיינה

קהל הנופשים והמטיילים המקומי שמעוניין
לצאת לחופשות קצרות בישראל
שיקולים/לבטים
מרכזיים בעת ההזמנה:
מחיר ,נגישות" ,בחוץ"

תמונת הביקוש – תיירות חדשה
תיירות לכל כיס
"החוסכים"

נופש ועבודה
"הלפטופיסטים"

קהלים חדשים
"הסקרנים"

קהל יעד בולט –  FIT’Sמ:
גרמניה ,איטליה ,בריטניה ,צרפת ,יוון

קהל יעד בולט –  FIT’Sמ:
גרמניה ,איטליה ,בריטניה ,צרפת

קהל יעד בולט:
מדינות המפרץ

גילאי  25-34ו 55-ומעלה

תיירים ממדינות אירופה שמחפשים חופשה
קרובה בעלות נמוכה ,עם אטרקציות ולינה
זולה

שיקולים/לבטים
מרכזיים בעת ההזמנה:
ריחוק חברתי,
Off season
25

גילאי 25-44

תיירים שמגיעים לחופשות עבודה ארוכות על
מנת לנצל את העבודה מרחוק לשינוי אווירה
ויצירת קשרים בתעשיית החדשנות המקומית

שיקולים/לבטים
מרכזיים בעת ההזמנה:
ריחוק חברתי,
Off season

גילאי 26-45

תיירים ממדינות המפרץ שרוצים לגלות
לראשונה את ישראל ומצפים לסטנדרטים
גבוהים של אירוח וחוויה יוקרתית

שיקולים/לבטים
מרכזיים בעת ההזמנה
סטנדרט היגיינה

מידע ושירות גבוה,
ריחוק חברתי

פניה לתיירים המתלבטים בהתאם לפרופיל וללבטים שלהם

העלאת מודעות לחזקות
בישראל
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הנגשת מידע חיוני

תקשור היצע מותאם קורונה
•

התאמה למגמות (חוץ)..

•

הפגת חששות ותחושת בטחון

•

מתן כלים ורעיונות לבניית חופשה עבור
קהלים שונים

•

מענה על לבטים מוקדם ככל הניתן

מסע תייר

ספיגת רעיונות
מפרסומים /
חברים/
קמפיינים

ספיגת
השראה
מאתרי תיירות

חידוד צרכים
פנימי

השראה

החלום

1

רצון פנימי
לחופשה
הזמנת
מלון/דירה

השכרת רכב

חיפוש ותכנון

2

חיפוש טיסות,
מלונות,
השכרת רכב,
אטרקציות

3

השוואת
מחירים
ומדיניות
ביטולים

החלטה על
סוג ומיקום
החופשה

הזמנה

4

טרום נסיעה

הזמנת טיסה

תכנון לו"ז

וידוא היתכנות
בלו"ז
שבירת שגרה

פוסט נסיעה
כתיבת ביקורות
יצירת השראה
למבקר הבא
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לבטים

6

חוויות וזכרונות

נסיעה
הגעה ממקום
למקום

5

חיפוש
מסעדות,
אטרקציות
וקניות

חיפוש והזמנת
פעילויות
מבוקשות

מסע תייר
בתקופת
ההתמודדות
וההתאוששות
מה יקרה
אם אחלה?

האם אני אכנס

ספיגת רעיונותלבידוד עם
חידוד צרכים
מפרסומים  /כניסתי? פנימי

חברים/
קמפיינים

השראה

1

רצון פנימי
לחופשה

ספיגת
השראה
מאתרי תיירות

השכרת

חיפוש ותכנון

2

3

השוואת
מחירים
חיפוש טיסות ,מה המדיניות
ומדיניות
לגבי תיירים?
מלונות,
ביטולים
השכרת רכב,

האם מנקים את
עלבין
החלטההזה
הרכב
משתמשים?
סוג ומיקום
באיזו רמה?

החופשה

אטרקציות
מה הסיכוי וידוא היתכנות
של המדינה בטיחותי
להיסגר?

האם הדירה
הזאת נקיה
מספיק? האם
המלון הזה
רכב
בטוח?

הזמנת
מלון/דירה

הזמנה

4

פוסט נסיעה
כתיבת ביקורות

חוויות וזכרונות

השראההיתה לי
האם
חוויה חיובית?

יצירת
למבקר הבא
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6

טרום נסיעה

הזמנת אוכל?
מה אני
טיסה
יש מסעדות?
משלוחים?
מטבח?

שבירת

מה אני
אעשה
ביציאה
משדה
התעופה?

תכנון לו"ז

לאיזה
מסמכים אני
חיפוש והזמנת
זקוק?

פעילויות
מבוקשות

איך אני אגיע
לאטרקציה
הזאת?
שגרה

נסיעה

ביצוע בדיקות

5

האם
איפה אפשר
המסעדה
הזאתתכנון וביצוע
חיפוש לבצע
בדיקות?
בדיקות טרום
בטוחה?
האם אני יכול מסעדות,
להכנס
טיסה
לאיזה
לקניון? אטרקציות
מסמכים אני
וקניות
זקוק כדי
לחזור

זיקקנו שלושה סוגי לבטים מרכזיים של תיירים

אני לא מוטרד מהמחלה עצמה,
אבל:

אני יודע שיהיה לי כיף או
משמעותי ,אבל:

אני חושש להגיע למדינה סגורה,
שעברה טראומה.
אני חושש שלא יהיה לי מה לעשות
כאן.

אני חושש להדבק בקורונה ולחוות
מחלה קשה .אני חושש מאשפוז
בבית חולים זר.

כיף

שיקולים
לוגיסטיים

בריאות

אני חושש לבזבז כסף על חופשה
שאני לא אהנה ממנה

אני חושש מהעלות והחוויה של בידוד
אני חושש ממפגש עם מערכת בריאות זרה
אני חושש מקנסות על התנהלות לא נכונה

אני חושש שזה יהיה מסובך מדי להגיע לישראל
אני חושש מצמיד אלקטרוני
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אני חושש לבריאותי ,וחושש
שבמידה ואחלה לא אוכל לחזור
הביתה כדי להיות עם משפחתי.

ויצרנו הנדבוק מסרים מותאם לקהלי היעד וללבטים המרכזיים שלהם
• ארגז כלים לבניית קמפיינים שיווקיים ,אפיון כלים ומענים דיגיטליים

• האחדת מסרים לאורך הגופים ,העסקים והארגונים שמרכיבים את תעשיית התיירות בארץ
על מנת שיוכלו לתקשר ערך ולנטרל לבטים בצורה אחידה וברורה ,וליצור עוגן של ביטחון
עבור התייר בבואו לתכנן חופשה בארץ

המסמך כולל:
 .1סיכום המסרים העיקריים לקהלי היעד שזוהו בניתוח האסטרטגי.
 .2מודולת לוגיסטיקה (לכלל התיירים) – ריכוז המידע הלוגיסטי (ומקורותיו) בנוגע לתנאי
הכניסה וההתנהלות בארץ
 .3מודולת בריאות הכוללת מסרים על היגיינה ובטיחות ,עבור התיירים המבוגרים יותר
החוששים לבריאותם.
 .4מודולת כיף הכוללת מסרים על החוויה הצפויה ,ומיועדות לתיירים צעירים יותר שאינם
מאד מוטרדים מהשפעת הנגיף על בריאותם ,אך חוששים להוציא כסף על חופשה לא
מספקת במדינה שמתאוששת ממשבר.
בכל מודולה סומנו המסרים המתאימים לפרופילים ולמגמות הרלוונטיים
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רכיבי ה handbook-מתייחסים לאספקטים המרכזיים של החופשה במטרה לאפשר
יצירת תמונה בטוחה ומהנה ,ולספק לכל קהל את המידע הרלוונטי ביותר עבורו
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מה אפשר לעשות עם זה?
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How will COVID-19
impact your vacation
in Israel?

COVID-19
FORECAST

Fully vaccinated
to date

Low morbidity

256 new
cases weekly
average

6% chance of
restrictions

Explore Guidelines & Opportunities
Routine

Restrictions
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COVID-19
What are the
guidelines that apply
to you?
Country of origin

United States
Vaccination status

Explore endless possibilities for new experiences

Vaccinated
First time in Israel?

No, I have relatives here
Who’s in your party?

Discover everything
Israel currently offers

COVID-19
Low
morbidity 6%
FORECAST
chance
of restrictions
The First
Vaccinated
nation see more
COVID-19 FORECAST

Great! What are their
ages?

Traveling as a group
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תודה!
זה הזמן לנצל את היתרון היחסי של
ישראל כמחוסנת הראשונה!
להיערך ברמת המוצר והשיווק אל מול
קהלי היעד השונים (מוזמנים
להשתמש ב – )handbook
משרד התיירות כאן אתכם ,להוביל את
ההתאוששות של התיירות המקומית
והנכנסת.
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