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 תיאור הקורס
 

 רקע כללי
תוך התייחסות לתיאוריות ומודלים מובילים בתחום , קורס זה יעסוק בסוגיות מתקדמות בהתנהגות צרכנים

במוקד הדיון יהיה הצרכן וייעשה ניסיון להבין באופן מעמיק את בחירותיו לגבי קטגוריות מוצרים שונות . זה
 . הנתפסים כמועדפים בעיניוושירותים

 מטרת הקורס
הקורס . תוך הדגשת משמעותם לניהול השיווק והפרסום, בחינת אלטרנטיבות שונות להסבר התנהגות הצרכן

 . יקנה לסטודנטים כלים מתקדמים להתמודדות טובה יותר כאנשי מקצוע בפנייתם אל הצרכן
 

 דרישת  הקורס
 
 .הוראות מפורטות יימסרו בנפרד. 'סוף סמסטר ב העבודה תוצג ב–) 100%  ( עבודה    .1
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