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כמה פעמים יצא לך לחפש קוסמטיקאית חדשה? 
מישהי שתעשה לך לק ג׳ל? 

כמה פעמים יצא לך לשאול חברים / לחפש בקבוצות פייסבוק רופא פרטי
לתחום מסוים או מספרה חדשה להסתפר בה?

 
 

תיאור הבעיה 
                 וקהל היעד

לקוחות
האפליקציה שלנו מתאימה לכל אדם שמעוניין

לקבוע תורים לנותני שירות שונים



קביעת תורים לנותני שירות רבים מתבצעת כיום באמצעות 
הווטסאפ והטלפון, 

מה שגוזל זמן רב מבעלי העסק 
                       ולא מאפשר ללקוחות חדשים להיחשף לאותם שירותים. 

 
 

בתי עסק

קהל היעד שלנו הוא כל בית עסק שמנהל
את לוח הזמנים שלו בצורה זו.

תיאור הבעיה 
                 וקהל היעד



המוצר שלנו הוא אפליקציה לנייד המיועדת ל2 סוגי המשתמשים
האפליקציה מאפשרת: 

 - ניהול התורים
- סנכרון ליומן העבודה 

- חשיפה ללקוחות חדשים.

תיאור הפתרון

- חיפוש בתי עסק חדשים 
   לפי סוג השירות ומיקום

- הצגת המלצות על העסק, 
   לוח זמנים ותורים פנויים 

- קביעת תור בלחיצת כפתור
- קבלת תזכורת על התור

 



המוצר



המוצר



טכנולוגיות

ממשק המשתמש הוא אפליקציית cross platform שפותחה
.Dart בשפת ,Futter בסביבת

.FireBase-מנוהלים ב Database-וה Backend-ה

השתמשנו בטכנולוגיות הבאות:

 



Kavanu - ממשק web שמנהל תורים לבתי עסק קטנים. אין ממשק ללקוח בו הוא יכול לחפש
בית עסק, מצריך היכרות של הלקוח עם בית העסק.

Plannie - אפליקציה רק לבית העסק, הלקוח מקבל קישור לעסק הספציפי שאליו פנה. אין
ממשק ללקוח, מצריך היכרות של הלקוח עם בית העסק.

Point - אפליקציה שמספקת שירות של ניהול התורים לבית העסק, וממשק ללקוח לחפש                                     
בית עסק ולקבוע תור. האפליקציה לא עובדת כנדרש.

 
היתרון של האפליקציה שלנו -  

ממשק אפליקטיבי ללקוח בו הוא יכול לחפש בית עסק לפי
צורך ללא תלות בהיכרות מוקדמת עם בית העסק. 

מתחרים



סיכום ומסקנות
הרעיון למוצר עלה מתוך צורך אישי שלנו,

אותו גיבינו בסקר שוק מקיף שבסופו הגענו
למסקנה שמוצר כזה יעזור להמון אנשים.

 
אנו צופות שהאפליקציה שלנו תענה על

מגוון צרכים  שלא מקבלים מענה ממוצרים
אחרים הקיימים כיום בשוק.


