
לו הייתם נכנסים לפני מספר שנים למתחם אאוטלט בעיירה רחוקה באירופה, קרוב לוודאי שהייתם 

תקופות  שראו  מוצרים  עמוסות,  בגדים  בערימות  ונתקלים  מבודד-למדי  חנויות  למרכז  מגיעים 

אופנתיות יותר ומעט בגדים שתואמים למידותיכם.  הייתם מוצאים, אולי, שניים-שלושה פריטים, 

יוצאים  ומתיש  ארוך  חיפוש  ואחרי  שנתיים-שלוש,  בנות  מקולקציות  פחות,  או  יותר  אטרקטיביים 

אמנם  היו  האאוטלט  מרכזי  שנים  מספר  לפני  נסיעה.  שעתיים  המרוחקת  המרכזית,  לעיר  חזרה 

אטרקציה לתיירים, אבל רשתות האופנה ראו במתחמים הללו ערוץ מרכזי להיפטר ממלאי מת, והם 

נתפסו כמקום בו ניתן למצוא ,,מציאות,,.

והתפיסה  האאוטלט,  בחנויות  הגלום  הפוטנציאל  את  הגדולות  הרשתות  זיהו  האחרונות  בשנים 

הגדולות,  הערים  ממרכז  הרחק  הממוקם  מיושן,  ממתחם  היכר:  לבלי  השתנתה  המתחמים  לגבי 

הפך האאוטלט החדש לאטרקטיבי, נעים וחדשני, ומרחק הנסיעה אליו התקצר. ,,כפר האאוטלט,, 

כבר  נראה  המבורג,  שליד  נוימינסטר  בעיירה  כשנה  לפני   McArthurGlen חברת  ידי  על  שנפתח 

לגמרי אחרת. הכפר, שהוקם בקונספט ,,אאוטלט מעצבים,,, ממוקם 40 דקות נסיעה מהעיר השישית 

בגודלה באירופה. המתחם, שאינו בנוי כ,,שוק,, אלא ערוך חנויות-חנויות, כולל בנייה ארכיטקטונית 

אירופאיות  וכיכרות  ישיבה  ספסלי  עם  מרכזיות  רחבות  לילדים,  ומשחקים  אוכל  מתחמי  מרהיבה, 

קלאסיות. משאבים רבים הושקעו בתכנונו ועיצובו, ולרגל פתיחתו ערכה החברה אירוע פתיחה חגיגי 

עם אטרקציות ומבצעים ייחודיים. מעל ל-120,000 קונים ביקרו במתחם כבר בסופ,,ש הראשון בו 

היה פעיל.

ממומש  לא  פוטנציאל   – אאוטלט 

Outlet-מהפך פורמט ה

אוקטובר  2014
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מתחמי האאוטלט, המציעים הנחה של 60-20% ממחירי חנויות המחיר המלא של הרשתות, הפכו 

בעשור האחרון למנוע צמיחה משמעותי בעולם הקמעונאות. הצרכנים, שהפכו רגישים יותר למחיר 

החלה  המגמה  החדשים.  לתנאים  עצמן  להתאים  הרשתות  את  חייבו  הכלכלי,  המשבר  בעקבות 

ויותר מתחמי אאוטלט חדשים אשר החליפו את הקניונים  יותר  נבנו  בארה,,ב ומערב אירופה, שם 

שחוו האטה משמעותית ומשם התפשטה המגמה לאסיה, מרכז אירופה ושאר העולם.

,,האאוטלט החדש,, מייצג  והצרכנים השתנתה.  ,,האאוטלט,, בקרב היצרנים  גם תפיסתו של מושג 

,,High value for money,,.  כיום, ההכנסות מחנויות אלו מניבות  ו-  היום הזדמנות אטרקטיבית 

החזר השקעה גבוה יותר מהחנויות ה,,רגילות,, ומובילות במכירות למ,,ר, והן ממשיכות לצמוח. 

השנים  בחמש  בשנה  ב-10%   בממוצע  צמחו  באירופה  האאוטלט  מתחמי  הכנסות  למשל  כך 

האחרונות. הרשתות מחזקות את מותג האאוטלט ופותחות יותר ויותר סניפים, כך שחלקן היחסי 

של חנויות האאוטלט ברשתות הולך וגדל וברובן מהווה כיום למעלה מ-20% מכלל חנויות הרשת.

מכירות למ,,ר במרכזי אאוטלט וקניונים בארה,,ב )$ בשנה(

הכנסות מרכזי האאוטלט במערב אירופה )מיליארדי $(
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 Wells Fargo:  מקור קניונים מרכזי אאוטלט
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Outlet village , Outlet centers

 Outlet Center-ה .Outlet Village-וה Outlet Center-למתחמי האאוטלט שני פורמטים נפוצים, ה

הוא מרכז מקורה, בדומה לקניון, המקבץ 100 חנויות לערך, הנותנות מענה לכלל המשפחה במגוון 

תחומים. בניגוד אליו, ,,כפר האאוטלט,, )Outlet village( ממוקם בדרך כלל בשטח פתוח, ודומה יותר 

האאוטלט  מתחמי  של  המהירה  מצמיחתם  הנובע  מגמה,  שינוי  מזהים  אנו  הפורמטים  בשני  לשוק. 

המסודרות  חנויות  משדרת  אופיו  את  משנה  האאוטלט,,  ,,כפר  חדשניים.  קונספטים  אחר  והחיפוש 

כשוק למבנים ומתחמים מעוצבים ובעלי קונספט, למשל כפר אאוטלט בסגנון כפר איטלקי מהמאה 

ה-16, וניכרת השקעה במתן חוויית קנייה כוללת וייחודית. ,,מרכזי האאוטלט,, הופכים לגדולים, עירוניים 

ומודרניים יותר, ונוספים להם אזורי משחק ייעודים לילדים ואזורי מסעדות מפותחים יותר.

בשני המקרים ניכרת גם התקרבות לערים הגדולות וחיפוש אחר מקומות אטרקטיביים יותר, זאת 

בעקבות ארבע סיבות עיקריות:

אוכלוסיה רבה יותר בקרבת הערים

קיצור זמני הנסיעה והפיכת המתחם נגיש יותר ללקוחותיו

קרבה למתחרים אחרים

הלקוחות  מקהל  נכבד  נתח  המהווים  תיירים  למשוך  בנוסף  היכולים  יותר,  אטרקטיביים  אזורים 

הפוטנציאלי של מרכזי האאוטלט

   כפרי האאוטלט

מרכז אוכל מעוצב וחדשני
Gulfport, Outlet mall near MS Coast, New Orleans -ב 

Group Properties – 
,,
Oklahoma City

,,

The theme of a 16th century Italian town 



4

לשמר  מהרצון  נובעת  עצמן  הערים  ללב  להיכנס  מבלי  מרכזיים  לאזורים  בהתקרבות  הבחירה 

קניבליזציה.  ולמנוע  האם  מחנויות  בידול  לשמר  גם  כמו  יותר,  נמוכים  עבודה  ושכר  שכירות  רמות 

הערים  לשולי  המרכזים  כניסת  של  תופעה  החלה  החולפת  בשנה   - מתקצרים  המרחקים  אך 

שהוקם  חדש  אאוטלט  מרכז  למשל  מאוד,  גדולות  ערים  בפרברי  קורה  הדבר  עצמן.  הגדולות 

לאחרונה במזרח ורשה, כמו גם מרכז אאוטלט גדול ביותר אשר נפתח בסתיו 2013 בפרברי לונדון. 

Factory Warsaw Annopol – מרכז האאוטלט הגדול שנפתח בפרברי ורשה

London Designer Outlet   Genting UK project
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מה ההבדל בין חנויות ה,,אאוטלט החדש,, וחנויות העודפים?

1מתוך כתבה בדה מרקר, יוני 2013

שלהן,  האאוטלט  חנויות  את  הרשתות  תפיסת  משינוי  נבעה  האאוטלט  מתחמי  של  צמיחתם 

הערך  הצעת  כי  לראות  ניתן  האחרונות.  השנים  של  והכלכלי  החברתי  הצרכני,  לאקלים  וקשורה 

חנויות אלו  וניכרת מגמת שינוי מתפיסת  גם היא,  של החנויות שבמרכזי האאוטלט משתכללת 

כחנות עודפים לקונספט חדש של חנויות בעלות הצעת ערך שונה ואטרקטיבית המבודלת ממותג 

הדגל. הרשתות המובילות בעולם מנהלות את חנויות האאוטלט כרשת ומותג בפני עצמו, ולחנויות 

הדגל  ממותג  בידול  יוצרות  הן  להן.  ייחודי  שיווקי  ומערך  אסטרטגית  תוכנית  אספקה,  שרשרת 

ידי שינוי מאפיינים, כמו למשל  ולעיתים על  יותר  יעד צעיר  ידי קו מוצרים, עיצוב החנות, קהל  על 

איחוד חנויות אשר מופרדות לנשים, גברים וילדים לכדי חנות אאוטלט אחת לכל אותם קהלי היעד.

המוצרים  באפיון  ובראשונה  בראש  מתחילה  ל 
,,
בחו האאוטלט  חנויות  של  הייחודית  הערך  הצעת 

המתאימים לחנויות האאוטלט. התאמת המוצרים מאפשרת לחנויות האאוטלט לייצג קונספט נפרד 

משאר החנויות, להרחיב את קהל היעד אליו פונה הרשת, ולהפוך את חנות האאוטלט לאטרקטיבית 

 GAP, American Eagle, Calvin Klein, Nike :בפני עצמה. לכל הרשתות הגדולות בעולם כמו

המוצרים  מתמהיל   50%-25% בין  לרוב  נע  זה  קו  כשנפח  האאוטלט,  לחנויות  ייעודי  מוצרים  קו   -

בחנות. בחנויות המוכרות בגדי יוקרה אחוז זה אף גבוה יותר, וכך למשל רובם המוחלט של המוצרים 

אשר נמצא על מדפי חנויות האאוטלט של רשתות כמו Ralph Lauren ו- Tommy Hilfiger יהיו 

קו מוצרים ייחודי, ומציאת עודפים מחנויות המחיר המלא בסניפים אלו תהיה משימה לא פשוטה. 

אשר  נוספים  גורמים  מספר  מציינות  הגדולות  הרשתות  הדגל,  מחנויות  המוצרים  קו  בידול  מלבד 

כלומר   ,VALUE ה-  תחושת  חידוד  הוא  המרכזי  הגורם  האאוטלט.  סניפי  להצלחת  חיוניים 

המוצרים  ומגוון  איכות  הקנייה,  בחווית  ביטוי  לידי  הבאה  ללקוח  גבוה  ערך  תפיסת  על  שמירה 

של  איכותו  חשיבות  את  מבינות  הרשתות  הדגל.  מחנויות  המחיר  ברמת  בידול  יצירת  עם  יחד 

החברה.  מוניטין  על  לשמור  ושעליהן  האאוטלט,  חנות  מדפי  על  מצוי  הוא  כאשר  גם  המוצר 

משאבים  משקיעות  הרשתות  הקנייה.  חוויית  שיפור  הינו  יתרה  חשיבות  המקבל  נוסף  נושא 

שלו.  היעד  וקהל   
,,
חדש

,,
ה האאוטלט  לקונספט  שיתאימו  כך  החנויות  ועיצוב  בתכנון  רבים 

ומרוהטות  שונות,  קולקציות  מספר  להכיל  שיוכלו  כך   ,
,,
יותר צעיר 

,,
באופן  מעוצבות  החנויות 

בחנות  הפתוח  והשטח  יותר  גדולים  המדידה  תאי  מוצרים,  של  גדולות  למסות  שמיועד  באופן 

באינטרנט.  מכירה  אתרי  גם  ישנם  האאוטלט  לחנויות  הרשתות,  של  בחלקן   . יותר  מרווח 
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חנויות Tommy Hilfiger ,Nike ו-Converse במרכזי האאוטלט – מרווחות, צעירות ומותאמות למסות גדולות

השקת אתר האינטרנט של חנות האאוטלט של אמריקן איגלGAP  משקיעה באופן מיוחד בעיצוב חנויות האאוטלט       
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חנויות האאוטלט בארץ לא ממצות את הפוטנציאל והערך שביכולתן 

להביא לרשתות 

אאוטלט  מתחמי  היום  קיימים  לא  בארץ  בישראל:  נחתה  טרם  האאוטלט  בשורת  כי  נראה 

האאוטלט  חנויות  ל. 
,,
בחו למצוא  שניתן  כפי  המוצרים  כלל  על   60-20% של  הנחות  המציעים 

שבו  באופן  משמעותיים  פערים  וישנם   ,
,,
הישן האאוטלט 

,,
בסגנון  נותרו  הישראליות 

כן  אשר  המרכזים  הקונספט.  את  תופסים  הישראליות,  והרשתות  הישראלים,  הצרכנים 

מהחנויות  ניכר  חלק  כי  נראה  ובעיקר  מספיק,  אטרקטיבי  משיכה  מוקד  מהווים  אינם  קיימים 

אאוטלט. סניפי  אינן  כלל  למעשה   
,,
אאוטלט מרכזי 

,,
הנקראים  במרכזים  הממוקמות 

כי הצרכן הישראלי אינו  נערך עבור חברת TASC מעיד   אשר 
,,
Outlet

,,
סקר אסוציאציות למילה 

או  אטרקטיבית  הצעה  האאוטלט  במתחמי  מוצא  ואינו   
,,
החדש אאוטלט 

,,
ה קונספט  את  מכיר 

ברורות  אסוציאציות   2 העלה  האאוטלט  מושג  כי  מעיד  הסקר  תוצאות  ניתוח  מוסף.  ערך  בעלת 

מהעונים(   35.6%( עודפים  למילים  היו  אלו  חזקות  אסוציאציות  הישראלים.  הצרכנים  בקרב  בלבד 

זכו לאזכור בקרב פחות מחמישה אחוזים   
,,
קניות

,,
 או 

,,
מותגים

,,
זול )48.4%(. הקשרים כגון  ומחיר 

קמעונאי. כפורמט  או  כקונספט  בארץ  דיו  חזק  מיתוג  אין  האאוטלט  למושג  כי  נראה  מהעונים. 

5 

48.4% 

35.6% 

4.5% 3.8% 2.2% 2.2% 

 TASCסקר אסוציאציות שנערך עבור 
TASC סקר אסוציאציות שנערך עבור
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מגזר האאוטלט בישראל עדיין נתפס כחנות עודפים ולא כחנות אאוטלט בעלת הצעת ערך מבודלת 

נוכל למצוא  בפני עצמה גם בקרב הרשתות עצמן ומנהליהן. כך, בביקור בחנויות האאוטלט בארץ 

בעיקר מוצרי עודפים מעונות קודמות, לעיתים בהיצע מידות מוגבל, ומוצרים פגומים במחיר מוזל. 

 בחיפוש אחר מציאה 
,,
חווית הקנייה הזולה

,,
עיצוב החנות לרוב ינסה לדמות מחסן בכדי לייצר את 

הנוכחית  מהקולקציה  פריטים  משולבים  גם  לעיתים  המדפים.  על  הנערמות  המוצרים  ערימות  בין 

נפוצים  אינם  מוסדרים  אאוטלט  מתחמי  בארץ  לעולם,  בניגוד  בנוסף,  המלא.  במחירם  המוצעים 

נראה  משיכה.  כוח  לפחות  זוכות  ולכן  ייעודים,  במתחמים  ממוקמות  ואינן  פוזרו  החנויות  ומרבית 

שחנויות האאוטלט בארץ עדיין אינן ממצות את הפוטנציאל והערך שביכולתן להביא לרשתות.

ב מגיע פעמים רבות ל-20%, 
,,
אם שיעור סניפי האאוטלט מכלל הסניפים ברשתות מובילות בארה

הרי שבישראל שיעור חנויות האאוטלט של חמש רשתות האופנה הגדולות מגיע רק ל-4-3%, ובתחום 

התכשיטים והאקססוריז המצב חריף עוד יותר: אף לא אחד מהמותגים המובילים בתחום בארץ לא 

מחזיק בחנות אאוטלט, וגם הימצאותם של חנויות מחיר מלא מענף זה במתחמי האאוטלט הינה דלה 

ל שם חנויות התכשיטים הינם חלק אינטגרלי 
,,

ביותר וכמעט ולא נוכחת. זאת, בניגוד למתרחש בחו

יותר – אם מדובר  ממתחמי האאוטלט ומהוות בין 8%-15% מתמהיל החנויות במתחם, או אף 

.
,,

אאוטלט מעצבים
,,

ב
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ל, 2012
,,

אחוז סניפי האאוטלט מכלל החנויות ברשתות בחו
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כיצד תורם פורמט האאוטלט לרשתות?

 
,,
הישן אאוטלט 

,,
ה חנויות  לצד  החדש  האאוטלט  לפורמט  מקום  ישנו  כי  להבין  חשוב  ראשית, 

לכל  ייחודית  אטרקטיבית  ערך  והצעת  שונה  קונספט  הפורמטים  ולשני  העודפים  חנויות   –

להתמודדות  אפשרית  דרך  להוות  יכולה  אאוטלט  חנויות  פתיחת  הרשתות,  עבור  בנפרד.  אחד 

כיום,  השוק  במצב  כי  נראה  מכירותיה.  את  ולהגדיל  הקמעונאות  בשוק  הגוברת  התחרות  עם 

טובה.  הזדמנות  להיות  יכולה  מרכזי  צמיחה  כמנוע  אאוטלט  חנויות  ידי  על  הרשתות  הרחבת 

בתקופה של צרכנות מכוונת מחיר, הצעת הערך של חנויות האאוטלט המציעות מוצרים במחירים 

הנמוכים מחנויות הדגל, הינה אטרקטיבית במיוחד לצרכן. בפתיחת חנויות אאוטלט יכולות הרשתות 

להגדיל את קהלי היעד שלהן על ידי הרחבת מנעד רמות המחיר שהן מציעות, כמו גם על ידי הרחבת 

ב ואירופה רשתות יוקרה רבות פונות למתחמי האאוטלט ומשתמשות 
,,

קו המוצרים של הרשת. בארה

ללא  מכירותיהן  את  להגדיל  וכך  שלהן,  הלקוחות  מנעד  להרחבת  אלו  חנויות  של  המכירה  ברצפת 

 Ralph כל פגיעה ביוקרת המותג. ברשתות אשר בעלות נוכחות משמעותית בשוק האאוטלט כמו

Lauren ו- Tommy Hilfiger לדוגמא, נתפסות חנויות האאוטלט שלהן ממש כתת-רשת בפני עצמה.

שוק  של  התעצמותו  עם  יותר  טובה  התמודדות  יכולת  לרשתות  תאפשר  אאוטלט  חנויות  הקמת 

הדיסקאונט בארץ, מבלי לפגוע בעסקי הליבה שלהן. שוק הדיסקאונט נמצא בצמיחה מתמדת 

מנגד,  כאשר  הקרובות,  בשנים  עוד  ולצמוח  להמשיך  עתיד  התחזיות  פי  ועל  האחרונות  בשנים 

רשתות המיינסטרים )ה-  mass branded( סובלות מתחרות עזה גם מצד רשתות הפרימיום. פורמט 

 יוכל לפתוח צוהר עבור הרשתות למגרש בו משחקות חנויות הדיסקאונט, לפנות 
,,

האאוטלט החדש
,,

לאותם קהלי יעד ולהדגיש עסקאות משתלמות במיוחד עבורם. באופן התמודדות זה, הרשתות אינן 

נאלצות לגרור את חנויות הדגל למלחמה ישירה אל מול שוק הדיסקאונט, ודרך פורמטים חדשים 

 Value For הנהנים מהילת מותג האם ניתן להביא הצעת ערך אטרקטיבית המהווה אלטרנטיבת

Money עבור הלקוחות.

ל עולה כי עלות ההשקעה בחנויות אאוטלט נמוכה יותר 
,,
מלבד היתרונות התחרותיים, מסקירות בינ

והחזר ההשקעה מהיר יותר. הרווחיות הגבוהה יותר נובעת בעקבות יחס מכירות לעלות השכרה רווחי 

ר. דוגמא לכך ניתן לראות באמריקן איגל, אשר בחנויות האאוטלט שלה המכירות למטר 
,,
יותר עבור מ

גבוהות פי 1.5 ויותר לעומת החנויות בקניונים העירוניים.
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 TASC תפיסת האאוטלט על פי

3 

400 

20% 

600+ 

26%+ 

"Four-wall margin" ר"מכירות למ

 American Eagleהשוואה בין חנויות  

Mall

Outlet

Key Success Factors 
American Eagle השוואה בין חנויות

1 

אתגרים מרכזיים בפתיחת חנויות  
 אאוטלט

 שמירה על המוניטין ומותג האם

 אאוטלט לצד עודפים

 שמירה על מבנה עלויות רזה
 קושי בייצור וקניינות בכמויות קטנות

Key Success Factors 

 בידול הצעת הערך

נראות  , תמחור, תמהיל המוצרים, קהלי יעד חדשים

 מיקום , החנות

 שמירה על איכות המוצרים גם בסניפי האאוטלט

 העודפיםיצירת הפרדה ברורה בין מוצרי האאוטלט ומוצרי 

תכנון וניהול פעילות עסקית נפרדת ושמירה על 
 מבנה עלויות רזה

 ברכששיתופי פעולה בינלאומיים 

  TASCתפיסת האאוטלט על פי 

 מניעת קניבליזציה

על מנת ליישם את קונספט האאוטלט החדש בישראל, הקמעונאים המקומיים צריכים להתמודד 

עם מספר אתגרים מרכזיים, אשר חלקם נובעים מגודלה של ישראל ודפוסי הצרכנות הקיימים כאן. 

 Key Success( הפורמט  של  ולהצלחתו  ליישומו  הקריטיות  מפתח  נקודות  ארבע  להגדיר  ניתן 

 :)Factors
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פורמט האאוטלט והעודפים יכולים להתקיים זה לצד זה, בחנויות נפרדות וגם תחת אותה חנות, אך 

יצירת הפרדה ברורה בין מוצרי האאוטלט ומוצרי העודפים הינה חשובה ביותר. על כן, תכנון מקדים 

בכל הנוגע לעיצוב והתאמת החנות למסות הגדולות, פנייה לקהלי יעד חדשים ובניית תמהיל מוצרים 

והקטנת  המותג  תדמית  על  שמירה  ויאפשרו  הערך  הצעת  לבידול  יביאו  האאוטלט,  לסניפי  ייעודי 

הסיכוי לקניבליזציה. 

לבסוף, נראה כי האתגר בהחדרת האאוטלט לארץ הינו יכולתן של הרשתות להציע מוצרים ייעודים 

כישראל,  ויציב. כאשר מדובר במדינה קטנה  רזה  עלויות  לחנויות האאוטלט תוך שמירה על מבנה 

ויצירת קווי ייצור ייעודים חדשים עלולים להיות כרוכים בעלויות גבוהות, נראה כי המפתח להתמודדות 

ורכישת קולקציות מחנויות אאוטלט  עם אתגר זה מצוי בשיתופי פעולה בינלאומיים של הרשתות 

 – ניצול הזדמנויות רכישה אטרקטיביות מבחינת 
,,

קניינות אופורטוניסטית
,,

ל תוך שימת דגש על 
,,

בחו

היצע המחיר והאיכות למשל. 
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