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איציק אליאב  CFOקבוצת פוקס :פוקס בדרך לת"א  –555ניתוח מהפך שיווקי וניהולי
פוקס היתה חברה פרטית שהיתה חיבור של יצרן בדים וחנות בגדים .התקבלה החלטה להכניס שותף אסטרטגי,
באמצעות לאומי פרטנרס ,שליוותה יציאה לשוק הבינלאומי ב .3112-ב 3112-מצטרף לב לבייב לקבוצה במהלך
של שותפות לפתיחה גם ברוסיה .במקביל החלו לרכוש מותגים קטנים בארץ ,והחל מ 3101-יציאה משוק האופנה
וכניסה לכלי בית עם ההשקה של פוקס הום והתוספת של אמריקן איגל כיבואן.
היום מחזיקים  00פעילויות בתחומי האופנה ,הקוסמטיקה והבית ,בישראל וב 31-מדינות בעולם .חזון הקבוצה
להיות שחקן הריטייל הגדול בישראל ,המוביל והרווחי ,בכל קטגוריה ולנצל את היתרונות במומחיות הקיימת –
תפעולית ,שיווקית וכספית.
 3112-3112היתה צמיחה במשק עם ריבוי קניונים – כמות מטראז' לנפש מהגדולות בעולם .התחרות מתעצמת,
ועימה מגיע משבר פיננסי עולמי של  ,3112עם ירידה במכירות שגוררת ירידה של  01%ברווח הגולמי .מקצוענים
עולמיים כמו  H&Mנכנסים ומתחזקים בישראל .לכך מצטרף משבר ניהולי של הבעלים ב"מגע הזהב" של הראל
ויזל .צניחה במכירות וברווחיות – עד שמגרדים את האפס ממש.
הנהלת החברה הסתכלה פנימה ובחנה במה אנחנו טובים ,ולשם ביקשה לכוון את הדרך :בוצע ניתוח שיווקי מלא
של כל מותג .תחילה של פוקס .החוזקות של המותג – בייסיק ,פרסיה אדירה ,יכולת פיתוח עסקי ,היכרות
משמעותית של הנהלות הקניונים ,איתנות פיננסית (מזומנים ובעלים חזקים) ,לוגיסטיקה משמעותית ,מנהלים
מקצוענים שגדלו מתוך החברה .החולשות – בעיית בידול של הבייסיק ,יכולות אופנה נמוכות משל המתחרים.
איומים – כניסת מתחרים ,סף כניסה נמוך ,משבר עולמי שלוחץ על המחירים .הזדמנויות – משבר עולמי שגורם
לחברות אמריקאיות לחפש שווקים חדשים ,אפשר להתחבר למי מהן ,התפנות מקומות בקניונים בגלל המשבר,
התחרות הגדולה יוצרת מצב של חיזוק מועדון לקוחות חזק שיצור נאמנות.
שנת  3119היתה המהפך :חזרה לבסיס – מכירות של טי שירטס וג'ינס .משווקים ש .basic is beautiful-צמצום
דגמים ,איחוד מותגים ,ייצור מוזל בשל כך ,איחוד חנויות (מהלך אסטרטגי מפחיד) ,זניחת סקטור הצעירים ,זניחת
"האופנה" ,פניה לאמא במשפחה שקונה לכולם במקום אחד .סל הקניה למעשה גדל מאיחוד החנויות .הקמת
מועדון לקוחות פשוט – בלי חידוש כל שנה CASH BACK ,על כל שקל ,בלי כרטיס אשראי .היום זה המועדון
המוביל (אחרי רשתות המזון) ,עם  21%עסקאות מזוהות .מעל מיליון חברים פעילים .כל התקשורת השיווקית
ללא סקסיות ,חזרה לפשטות .פרסומת פשוטה וזולה – מצלמה וליפ-סינג של בר רפאלי ונועם טור .הלקוחות
מבינים שמדברים איתם בגובה העיניים .גם עם קבוצות שמרניות יותר .מעמיקים את שיווק הבייסיק .מחירים :אין
יותר סוף עונה – כל השנה  2במאה .בייסיק במחיר בייסיק .במבחן התוצאה המותג מוביל בפרמטרים החשובים
של יומיומיות ,בגדים שצריכים ,מחיר טוב .המהפך המאומץ סייע והצליח.
ניתוח ניהולי – הפיכה מחברה פרטית לציבורית ומוחזקת ע"י שותפים והציבור .מוכרים בכל העולם .העברת
הייצור לסין.
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המשבר הפיננסי לוחץ על הראל ויזל לפנות את מקום המנכ"ל ,אבל המנכ"ל השכיר לא מצליח לעשות שינוי.
החלפה משמעותית ש ל חברי הנהלה .איבוד ידע ,ונוצר צורך אדיר ליציבות .המשבר הפיננסי לוחץ תזרימית.
מתחיל ניתוח חוזקות חולשות נוסף פנימי ,בלי יועצים .החוזק – כל מנהלי המותגים מוכשרים שמכירים את
החברה מלמטה ומבפנים .הזדמנויות רבות מאפשרות צמיחה בישראל ובבינלאומי.
חוזרים לעקרונות הניהול הבסיסיים – מינוי מנכ"ל עצמאי לכל פעילות ,מינוי סמנכ"לים מקצועיים לתחומים השונים
(שיווק ,כספים ,תפעול וכספים) ,בניית תכנית תמריצים מבוססת הצלחה ,הראל מבין שצריך לשנות את הרכב
הדירקטוריון מהמבנה המשפחתי למקצועי ורזה יותר .כמו כן חלק מבני המשפחה יצאו החוצה.
תרומת ה : CFO-חזרה לבייסיק :בניית מבנה ארגוני עם יכולות כלכליות מבפנים (בלי יועצים חיצוניים) ,גיוס עובדים
דוברי אנגלית ,הקמת מחלקה כלכלית (לא היתה – בחברה של מיליארד  ,)...₪ניהול מערכות המידע ,גיוס
עובדים ומנהלים בדרג ביניים לאגף הכספים שהם מקצוענים וחדורי מוטיבציה ,כולל חשבים לכל חברה בת .בניית
סטים של דוחות ניהוליים וכספיים שלא היו בצורה שיטתית – רווחיות חנויות ,לקוחות ,גביה לפי פילוח ,תקציב
ותקציב מול ביצוע וכו' .אוטומציה של כל ניהול התהליכים בכל הממשקים .המטרה כשנכנסתי היתה להיכנס לתל
אביב  – 011ואנחנו בהחלט בדרך לשם :פיתוח קשרי משקיעים ,תקשור היכולות של הראל ויזל לשוק ההון.
הניהול גם הוא בייסיק :שיטתי ולא הזדמנותי.
תוצאות – חצינו את רף מיליארד  ₪במכירות ,כמעט הכפלנו את עצמנו .רווח תפעולי ( 00%מ ,)3.3%-כמעט
 .EBITDA 01%רווח נקי צומח .חלוקת דיבידנד מסודרת .הצלחה בשוק ההון –  111%עליית המניה בשלוש שנים.
אג"ח נסחר בתשואות נמוכות ,מסייע לגיוס בתשואות אפסיות ,שמאפשר לגייס מהבנקים בעזרת הבנצ'מרק הזה.

זאביק בוטויניק  :HP CFOאסטרטגיית הפעילות של  HPבישראל
 HPהיא חברה בינלאומית גדולה הפרוסה בכל העולם ,הוקמה ב ,'22-המוכרת ב 031-מיליארד דולר בשנה (שנת
כספים שמסתיימת באוקטובר) ,במקום ה 01-בדירוג פורצ'ן בארה"ב ו 32-בעולם .החברה מעסיקה בעולם 231
אלף עובדים .לחברה יש  022אלף שותפים בכל העולם ,גם שותפי פעילות וגם החברות המוכרות את המוצרים
ללקוחות .החברה ממוקמת כמספר  0או  3ברוב השווקים בהם היא פועלת .בכל דקה נמכרות בעולם  21מדפסות
של החברה 31 ,מחשבים ,וחמישה שרתים.
החברה היא ספק ה IT-הגדול ביותר בעולם (במחזור מכירות) :חומרה ,תוכנה ופתרונות .למעשה זה סופרמרקט
מלא לכל הפתרונות – והיא החברה היחידה שיש לה את היכולות הללוIBM .למשל פועלת בשוק הארגוני בלבד,
ו HP -נותנת מענה גם לשוק הצרכני.
החברה פועלת בעולם באמצעות  2חטיבות עצמאיות :חטיבת הדפוס והפתרונות האישיים – מדפסות דיו ולייזר
אישיות ,מחלקתיות וארגוניות ,מכשירים משולבים ,מחשבים אישיים ,ניידים ותחנות עבודה .האיחוד של החטיבה
לכלול את המדפסות והמחשוב היה כדי להתייעל ולהשיג יתרון לגודל בייצור ובשרשרת הערך .חטיבת הארגונים –
מכירת שרתים ,מערכות אחסון וגיבוי ומערכות תקשורת וכן כל שירותי התמיכה לרבות ענן .חטיבת התוכנה –
פתרונות שליטה ובקרה וניהול נכסי  ,ITאבטחת מידע ,ענן .BIG DATA ,חטיבה קטנה יחסית 2-2% ,מהמכירות
העולמיות ,אבל רווחיות גבוהה .חטיבת שירותים – מיקור חוץ ,ייעוץ ויישום פרוייקטים (בעיקר חברת .)EDS
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 031מיליארד הדולר מגיעים  31%מהדפסה 39% ,מהמחשבים האישיים 32% ,מהשירותים 02% ,משרתים
ומערכות גיבוי ותקשורת 2% ,מתוכנה ועוד  2%מפתרונות מימון לרכישה באמצעות ליסינג .מבחינת מיקומים
 22%מגיע מ ,EMEA-עוד  21%מהאמריקות ( 21%ארה"ב) ,ו 09%-מאסיה והפסיפיק.
התחרות עם יבמ היא בעיקר בשרתים ,בתוכנה ובשירותים .אין היום הרבה ביזנס בזה .הכסף הגדול הוא
בשרתים סטנדרטיים.
שוק הדפוס – האנלוגי יורד ,הדיגיטלי עולה .סה"כ השוק יציב .אנשים עדיין מדפיסים .הרבה.
פעילות החברה בישראל מקיפה ורבה וכוללת רכישות רבות .יש סיפור אהבה עם ישראל .ב ,'12-החברה החלה
את פעילותה בישראל כמחלקה בתוך מוטורולה .ב '92-הוקמה מעבדת מחקר בטכניון (סה"כ  2בעולם) .ב'92-
הנציגות הישראלית נרכשת ע"י החברה העולמית ,ויש בה כ 311-עובדים .המעבר להיות חברת בת משמעותי
ומתבטא ביכולת שיווק ומכירות ,וביכולת להביא מומחים עולמיים לארץ או לשלוח לקוח לראות פתרון של החברה
בחו"ל .החברה זיהתה שבישראל יש מרכז יזמות בתחום ההדפסה – סאיטקס ,אינדיגו HP .התחילה שת"פ עם
אינדיגו ,ובשנת  3110בוצעה הרכישה ב 221-מיליון דולר 0211 .עובדים .אינדיגו מבצעת הדפסה דיגיטלית,
שהיא שונה מאד מהאנלוגית .אינדיגו היא בתוך חטיבת הפרינטינג ומתמחה בדפוס תעשייתי.ב 3113-נרכשה
בעולם קומפאק ,והעובדים בישראל כבר  .0211ב 3111-נרכשת סאיטקס ויז'ן ,שעוסקת בדפוס גדול מאד (שלטי
חוצות) ,וכבר הגענו ל 3211-עובדים .ב 3112-מתבצעת הרכישה של מרקורי ב 2.1-מיליארד דולר ,בתחום
פתרונות תוכנה ל IT-הפנימי של הארגון ואנחנו כבר  2011עובדים .ב 3112-נרכשת נור מקרופרינטרס ,בתחום
של סאיטקס ויז'ן ,ב 031-מיליון דולר ,ועלינו ל 2211-עובדים בישראל .ב 3112-נרכשת בעולם  ,EDSשהיא לב
חטיבת השירותים של החברה ,והיא נכנסת לחברה בישראל ב ,3119-והגענו ל 1111-עובדים .ב 3101-נרכשת
 ,COM2בתחום התקשורת .בשלב זה יש כבר  1211עובדים .ב 3103-נפתח מפעל הדיו החדש בקרית גת ואנחנו
כבר ב 1911-עובדים.
אינדיגו היא חברה משמעותית בישראל בתוך  .HPהציביון המקומי הישראלי נשמר מאד ,בניגוד למקובל ברכישות
(אפילו היום  03שנה אחרי הרכישה) ,וזאת בזכות המנכ"ל ,שהיה ה ,CFO-ועדיין ממנכ"ל וכמובן בזכות ההצלחות
העסקיות .כל המפעלים של החברה הם בישראל .הכל נעשה פה.
ב HP -אין רווחים כלואים בכלל.
בארץ עובדות כל החטיבות באופן עצמאי – אינדיגו ,סאיטקס ,המעבדות והשיווק ומכירות .להבדיל מחברות
אחרות HP ,חטיבתית מאד וכל חטיבה עצמאית לרבות ברווח והפסד .ההנהלה הארצית היא מנכ"לים של
החברה ,אני כ ,CFO-שירותי  HRושירותים משפטיים.
החברות הבינלאומיות מנסות לעשות מרכזי שירותים של מחלקת הכספים שיתנו שירותים למדינות האחרות .ל-
 HPיש מרכז בפולין שמטפל בספקים ,בעובדים ,ברכוש קבוע וכו' .ישראל ,בגלל הגודל שלה ,כוללת משרד של 21
איש שנותן שירותים לחברות שבישראל.
אני כדמות הכספים הבכירה בישראל משקיע  21%מזמני במשאבי אנוש  -בפיתוח הטלנט של העובדים שנמצאים
בישראל .החברה מאד דינמית בפיתוח כח האדם שלה .לא מנהל השקעות ולא כספים ,זה נעשה במטה בארה"ב.
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תומר הרפז ,מנהל אסטרטגיה ,קבוצת שטראוסPortfolio strategy – setting the right measurement as :
key for strategy implementation
ניהול פורטפוליו קיים בכל עסק גדול .המבנה של קבוצת שטראוס כולל מדינות רבות ,חברות רבות ,עסקים שונים.
גם בתוך כל תת חברה של שטראוס יש פורטפוליו שלם לנהל – מחלבה ,ממתקים ,קפה וכו'.
להבדיל מאסטרטגיה ליחידה עסקית ,ניהול אסטרטגיה של פורטפוליו בוחן את סכום החלקים שמייצג פעילות של
קבוצה .צריך להבין מה המטרות של הגוף המרכזי שמנהל את תמהיל העסקים ,להחליט באילו עסקים רוצים
להיות ומה הקשר בין העסקים והמהלכים האסטרטגיים  2-1שנים קדימה שנרצה לבצע .נגדיר  2דברים עיקריים:
 .0מה תפקיד היחידה העסקית – מה התפקיד של העסק הזה כשלעצמו ובתוך הקורפורט מלמעלה.
 .3במה להשקיע ובמה לא להשקיע – ניהול סך משאבי הקורפורט (כסף ,זמן ניהולי ,אנרגיה ניהולית וכו').
 .2סינרגיה – איך הפרט משתלב בכלל
בחינת הפורטפוליו כוללת:
 .0על הצירים של האטרקטיביות של השוק מול היכולת שלנו להתחרות בשוק הזה .אפשר לבחון כך מדינות,
תחומים ,עסקים וכו'.
 .3מבחינת פיננסית ראוי שנבחן את ה IRR -מול הסיכון הצפוי מהפעילות (סיכון מול סיכוי).
 .2בחינה שתפורה אישית לחברה הספציפית – למשל אם היעד הוא לבנות מותג גלובלי ,נבחן את התרומה
של הפעילות לצמיחה הגלובלית.
כשאנחנו צריכים לקבל החלטות אסטרטגיות ,אנחנו בוחנים את תכניות העבודה של החברות בקבוצה ,ומחפשים
את הפעילויות השונות ואיפה הן יהיו בעוד  2-1שנים – מה יהיו השווקים ,איפה יהיו המתחרים ,מה הן המגמות
הצרכניות הרלוונטיות וכו' .כך בוחנים את התמהיל הצפוי ומנסים להבין איפה נהיה.
בשביל לעשות את הדברים באופן מעשי ,בנינו בשטראוס פונקציות מטרה שמגלמת את היעד של ההנהלה –
 .0מותג עולמי
 .3צמיחה רק איפה שיש יתרון תחרותי והובלת הקטגוריה בעולם
 .2בפיננסי:
א .להניב מזומנים רבים
ב .להיות עמידים לאורך זמן – יכולת לעבור טלטלות ומשברים
לכל פונקציית מטרה מצמידים מדדים כמותיים – למשל במיתוג נבחן כמה מהמכירות נעשות תחת המותג.
בצמיחה – נבחן עליה במכירות ועליה ברווח הגולמי .ככל שהצרכן נעשה חכם יותר ,השוק הופך להיות רציונלי ,מי
שרוצה פרמיה על המותג חייב להביא ערך גבוה לצרכנים .בפיננסי נבחן את רמת המינוף של הפעילות ,את נתח
השוק היחסי בפעילות המדוברת ואת רמת תנובת המזומנים מהפעילות (.)EBIT
כל פעילות וכל רכיב בפורטפוליו צריך הצדקה .ברור שיש עסקים בקבוצה שלא עומדים בקריטריון מסוים שעומד
לבחינה ,לכן אנחנו מסתכלים על הפורטפוליו – על הסה"כ .שטראוס היא חברת המזון השניה בגודלה ,ואני לא
מצפה ממנה לצמיחה מהירה .זה אופי הפעילות .בחברת המים של שטראוס :בישראל יש תחרות משמעותית
והצמיחה תהיה סבירה ,אבל גאוגרפיות אחרות – סין ואנגליה ,בהחלט ישרתו את הצמיחה במקום שבו יש לנו
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יתרון בקטגוריה .אסור להחזיק ברכיב אם אתה לא מבין את התרומה שלו לפורטפוליו .אנחנו מצפים מעסקים
שונים לתת דברים שונים לכלל הקבוצה.
הטמעה – חייבים תכנית חדה ,ברורה ומדידה מאד .לכך מצטרפים מנגנונים תהליכיים פשוטים .עדכון תהליכי
ומסודר של החברות בקבוצה באסטרטגיה המעודכנת של הקבוצה ,לרבות מיקס הפעילויות ,מה התפקיד של כל
יחידה ויחידה בסה"כ .כל הנהלה עסקית בקבוצה עושה את התכנון העסקי האסטרטגי שלה לפי המצופה ממנה
לתרום לכלל ,על פי המדיניות העקרונית שהקבוצה החליטה עליה ,הנגזרת מהאסטרטגיה של הקבוצה.
בקבוצה מתקיים תהליך ריוויו שנתי של האסטרטגיה .אנחנו מציירים גזרה שבה היינו רוצים להיות ,וממנה נגזרת
העבודה הפרטנית .התהליך השנתי של בחינת האסטרטגיה כולל את כלל הקבוצה ,ומיפוי של הפעילויות ומצבן
הנוכחי ,לרבות למידה מהתרחשויות עדכניות.
הופתענו מהמחאה החברתית .זה אירוע שטלטל את המערכת והכריח אותנו להיות קשובים יותר לצרכנים ולנהל
דיאלוג בזמן אמת איתם .אם אין מערכת בארגון שיודעת לקבל החלטות מהר ולהטמיע אותן ,יהיה מאד קשה
לעמוד בציפיות האסטרטגיות.
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