
  אוניברסיטת בר אילן
  היחידה לעיתונאות ותקשורת

  ז"ל תשס"שנה, ה"ב
  שלום לויר "ד/ ניהול תקשורת שיווקית - 58-530

  
  03-5318913  :טלפון
  levysha@mail.biu.ac.il: ל"דוא

   בתיאום מראש16:00-18:00' יום ג: שעות קבלה
  480חדר , 504רשת ישראל בנין מו  :משרד

  
  מטרות הקורס

להרחיב את ידיעתם בתחום התקשורת השיווקית ולרכוש , הקורס פותח והותאם לסטודנטים המעוניינים
  .מעקב ובקרה של מסעות פרסום וקידום מכירות, כלים תיאורטיים ויישומיים לתכנון

.  וישום של מדיניות תקשורת שיווקיתבנייה, הסטודנטים ילמדו את התיאוריות והתהליכים שמאחורי פיתוח
, תקציב: תוך התייחסות לגורמים ולשיקולים כגון, יקבלו כלים לבקר מסעות פרסום והקצאות מדיה

  .יחסי גומלין ועוד, אפקטיביות פרסומית
  .וינותחו אירועים מתחום התקשורת השיווקית, בקורס ישולבו אמצעי עזר אטרקטיביים
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  רסדרישות הקו

 השתתפות פעילה בשיעורים ובדיונים בכיתה •
   עבודה מסכמתביצוע  •

  הרכב הציון
  עבודה בצוותים -  90% 
   השתתפות בשיעורים ובדיונים-  10% 

 
  רשימה ביבליוגרפית

  
  .האוניברסיטה הפתוחה, )המהדורה הישראלית(ניהול השיווק , )2000 (פיליפ קוטלר ויעקב הורניק .1
  )456131 ( נה .המדינה לפי קוט- שמור מדעי 

 
 .האוניברסיטה הפתוחה',  ב- ו' כרכים א, ניהול הפרסום, )1996(הורניק יעקב וליברמן יהושע  .2
  )245711 ( נה .המדינה לפי הור-שמור מדעי  

 
 .ירושלים, אורבך/הוצאת כתר, פ אוגילבי"הפרסום ע, )1992(אוגילבי דייויד  .3
 )67916 ( ח "פר תשמ.וג א659.1 1988מהדורה  



4. Sissors Jack Z. and Bumba L. (1996), Advertising Media Planning, Fifth edition, NTC 
Business Books, USA. 
659.111 SIS a5 (348820)  בספריה לכלכלה 
 

5. Zeff Robbin and Aronson Brad, (1999), Advertising on the Internet, Second Edition, John 
Wiley and Sons Inc. New York. 

  )ZED) 452941בספריה לכלכלה שמור לפי 
 

6. Kitchen P. J., Brignell J., Li T, and Spickett Jones G. (2004), “The Emergence of IMC: A 
Theoretical Perspective”, Journal of Advertising research, Vol. 44, No.1, pp.19-. 
EJournal 
 

7. Swain W. N. (2004), “Perceptions of IMC after a Decade of Development: Who’s at the 
Wheel, and How Can We Measure Success?”, Journal of Advertising research, Vol. 44, No.1, 
pp.46-. 
EJournal 

  
  ספרים נוספים להרחבה

8. Wells William, Burnett John and Moriarty Sandra (2002) Advertising: Principles and 
Practice, 6th ed. Prantice Hall (or 5th ed.). 
 אין
 

9. Lee Monle and Johnson Carla (1999), Principles of Advertising: A Global Perspective, The 
Haworth Press Inc. NY. 
659.1 LEE p (539288)  בספריה לכלכלה 
 

10. Jones John Philip (ed.) (1999), The Advertising Business, Sage Publications Inc. U.S.A. 
659.1 ADV 1999 (464498) 

  
 

  .ל נתון לשינויים"הנ* 


