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לספקי
בסופו של דבר ,ספקיות
מגורים Hasiemere :דרום אנגליה
התקשורת יצטרכו להמשיך
האסטרטגיה
בקבוצת
מחקר בגרטנר,
תפקיד :מנהלת
ולהשקיע ברשת,להגריל את
תקשורת
לתחום ספקי שירותי
המהירות ,לשפרולשנות את הבק־
$TS1$הבקאופיס$TS1$.
תפקידים קודמים :אנליסטית !־ at&t communications
$DN2$הבקאופיס $DN2$.זהאולי לא תחום׳סקסי׳
אופיס.
run
מסחרית לשירותי nts
[נטוורקינג
גוגל,ולא מאור חדשני או
כמו של
וטלקומוניקציה) !־  colt Telecomפלנרית שיווק
מלא הייפ ,אבל זה תחום חשוב
לעסקים קטנים ב־ 02
לשחקנים ,כי הרי היום אף אחר
השכלה :הנדסת אלקטרוניקה ומינהל עסקים[סיימה
לאיכולבלי הרשת״.
\H\1\ ;University־ שני במינהל
בהצטיינות) of East Ang1ia
כך אומרת שרלוט פטריק,
עסקים
]""HenleyManagement College
האסטרטגיה
אנליםטית בקבוצת
של חברת המחקר גרטנר .פטריק
הציוד הטובים.
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מתמחה

) .זה
company

התקשורת והרשת ,ובביקור

שערכהלאחרונה בישראל
התעניינה בשוקהסלולר המקומי ,לאוליגופול״,
 MVNOבפני
ובמאפיינים הייחודייםשלו,
להערכתה,
עצמו יהיה קשה לשרור בשוק,
כהגדרתה .״יש בישראל שוק קטן,
״אלא אם הוא ממומן
עם הרבה ספקיותסלולר .זה שוק
על־ירי
שהם הפסידו ,והשוק נוטה
היא

אומרת.

שאלה מעניינת

נוגעתליכולת

לעשות

דברים

יציב יחסית.

שהיא מעלה

החברות הקיימות
חדשים בשוק

״ספקיותהסלולר

דורש

"ספקיות הסלולר
קטנות,
הישראליות
וכשהן הולכות לאפל
analyticsועוד .החברות
מכשירים ,הן
לרכוש
שיצליחו הןאלושיעלו על
לא
מחיר
מקבלות
ויצליחולהסבירלספקיות
הטרנד,
לעזורלהן
הםלולר איך הןיכולות
בהכרח טוב .אול
בעולם המורכבהזה״.
יש מקום לחבור
איד נראה השוק ברגע?
לספקיות גלובליות״
״באופןכללי ,ספקיות ציוד
הציודיכולת לספק
חדשים ,פלטפורמה פתוחה,
יכולותענן ,אבטחהdata ,

התקשורתהגדולות

מתמודדות

עם ירידה במרווחים ,כי חברות

בתחום ספקיות שירותי

בחזרה חלקים

מנתחי

מחירים״,

אומרת

פטריק.

מספקית

פתרונות

התקשורת

השוק

לחברה

שמציעה

שירותי

שרלוט

לא

עוברים

שרלוט פטריק,אנליסטית
בספקיות

זמן

שהמחיר יורד

הוא שוק מעניין מאוד ,וחרא יחיה
אומרת

עד

פעולה:להחליטלהיות

סביר

שחקן

מגוון שמציע שירותים חדשים;

לא

להחליטלהיות פלטפורמה
לספק שירותים משל עצמן תחת
המותגשלהן ,אלא לשתףפעולה
עם אחרים; אולהיות׳צינור חכם׳
,)smart pipeולמעשה לא
להציע כלום למעט קישוריות.

בכל

לא

מוציאות

שנראה את

כסף .אבל

ההוצאות
עולות.

מקרה ,גם אם המרווחים

ספקיות הציור
יעלו,
כי כל עוד יש לחץ על

של

זה יהיהזמני,

של

ספקיות

המרווחים

התקשורת ,זה ישפיע

הישראליות
גלובליים .איןלהן
חברות אחרות ,דוגמת רשת
מעניין מאור ,ואנחנו מעריכים
שבשוק ציוד התקשורת,הגדולים
ליופון ,לגודל .כשהןהולכות לאפל
שהוא יהיה חייבלהשתנות״,
סופרמרקטים״ (בדומה
וגלובליים,
יהפכוליותרגדולים
אסטרטגיות שונות יוצרות
לרכוש מכשירים ,הן אומרות מה
אומרת פטריק.
ש׳ח׳ו׳).
קונסולידציה בשוק״.
כי יש
ספקיותסלולרשונות״.
הכמות,ומקבלות מחיר מסוים,
ער במה נמוך ייררו המהירים?
לדבריה ,בשוק כמו ישראל
אמדוקס ,ספקית פתרונות
לדבריה ,״בהנחה שלרוב
שהוא לא בהכרח טוב.אולי יש
פטריק :״התחתית של
רואים בדרך כלל שלוש ספקיות
ITלחברות תקשורת ,נחשבת
החברות יש אמביציהלהיות
גלובליות
גדולות ,שמחלקות ביניהן
םלולר
מקוםלבצע עסקאות
המחירים בסלולר תגיע
לדברי פטריק לאחתהגדולות
שחקנים מגוונים ,הן יצטרכו
לרכישת מכשירים:לדוגמה,
כשהשחקנים החדשיםיחליטו
את עיקר השוק,ועור כמה שחקני
בשוק ,והיא מציינת כי״לאמדוקס
לשנות את המבנהשלהן,ולכלול
שסלקום תחבור לספקיתסלולר
כמה נמוך הם מוכנים לרדת.
MVNO
וירטואליים),
(מפעילים
חטיבות חדשניות .כרגע ,מה
אירופית שלא מתחרה בה ,והן
החדשות מתכננות
אם החברות
שלכל אחד מהם נתח של אחוזים
יש סיפורמעניין גם data
הלקוח״.
 analyticsוגם בחוויית
שנראה אטרקטיבי זה שוק
יקנויחד״ ,מציעה פטריק.
להשקיע בהקמת רשתות ,הן לא
בודדים מהשוק .״השאלההעולה
אבל מה בנוגעלחברות קטנות
(לקוחות שהן חברות,
האנטרפרייז
תשנה בנימת הדור
ער במה
ירצולהוריד את המחיר יותר
היא האם תהיה
קונסולידציה
יותר בשוק? ״הן צריכותלייצר
בניגודלצרכן פרטי,
הרביעי את המצב?
מרי.לכן ,הסכמים של שיתוף
הישראלי ,כי יש פה כמה
בשוק
ש׳ח׳ו).
פעולה שירחיבו את
שיתופי
״מה קורהלספקיותהסלולר
שחקנים חרשים״ ,היא אומרת.
חברות יצטרכו לקבל החלטות על
רשתות בין החברות ,שיסייעו
יגדילו את
ערוצי המכירה ,או
העלויות,אולי יגררו  LTE t?Dמגיע? האמת ,לא הרבה .המודל העסקישלהן ,על מודל
השתנתה מפת
לפני כשנתיים
להןבעניין
היצע הפתרונותללקוח .הן
ההטמעה הנחוץ ,מהי אסטרטגיית
יכולותלגבות פרמיה
עוד הורדת מחירים .בכל מקרה ,הן לא
התחרות בשוקהסלולר המקומי.
בגדולות ,שלהן יש
מתחרות
go to markenוכדומה״.
למחיר ,וזה לא גורם שמאור
שהמחיר יורד
לשלוש חברותהסלולר הוותיקות לוקח זמן עד
פתרונות מגוונים ,אז ללא שיתופי
מושך בשיווק .באופןכללי,
במלואו ,כי יש מנויי סלולר
סלקום ,פרטנרופלאפון
זה ידרוש השקעותגדולות?
פעולה כאלה סבירלהניח שיהיה
״תלוי במוצר .בחלק מהדברים
 frמהכנסות ספקיותהםלולר
שלא מיד עוברים לחברה אחרת
וגולןטלקום,
הצטרפו הוטמובייל
לחץ עלשולי הרווחשלהן״.
הגלובליות מגיעים משירותים
שמציעה מחיר נמוך יותר״.
 MVNOמאז ירדו
וכן שחקני
( CAPEXהשקעותהוניות)
בין החברות שהיא מציינת
טלוויזיהועוד ,מוגבלות ,אבלעדיין דורשות
עם זאת ,היא מציינת
המחירים משמעותית ,ואיתם
חדשים ,כמוענן,
כבעלות ״סיפורים
מורלתפעול שונה מאור״.
אך השירותים האלה מהווים רק
שלסלקום למשל יש רווחיות
רווחי החברות הוותיקות.
מעניינים״
נמצאותהישראליות אלוט
איד בל זה משפיע על יצרניות
מהרווחיות ,כי יש להם
כ־
ושהטווח
גולמית של כ־<
״בדרך כלל ,שחקני
95.5
%24
MVNO
התקשורת?
ציור
מרווחים נמוכים ,או שהם דורשים
״כך
נוטיםלהוריד את המחירים,
באירופה הוא%14 %82
(שנסחרת בנאסד״ק ובתל אביב)
ופונטים (חברה פרטית) .״באתי
״ספקיות הציוד צריכות
שיש עדיין מרווחים׳בריאים׳
אבל כשהם מרגישים שהם כבר
הרבה השקעה.
לעזור
מה
כדי
לישראל
את
לשנות
הסלולר
לספקיות
לספקיות
היום
אני
ולכן
התחרות,
למרות
לאיכולים יותר עם התמחור
לשמוע
״למעשה,
מעניין
וחרש״ ,אומרת פטריק.
הבק־אופיסולהפוך מחברת רשת
מעריכה שיש עוד מקוםלירידת םלולר יש שלוש אפשרויות
השחקניםהגדוליםלוקחים
הן קטנות במונחים
יתרונות

גם על

לא

ספקיות הציוד .זה מקום

נוח כרגע .אנחנו מעריכים גם

מצפי)

