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מוצרי הטיפוח והקוסמטיקה "Seacret Spa" ידועים כמוצרים, שמקורם במינרלים 
של ים המלח (Minerals from the dead sea). המוצרים מיוצרים בישראל ומשווקים 
במדינות רבות בעולם. שרשרת האספקה של חברת Seacret כוללת: פיתוח, ייצור, 
בשרשרת  הערך-המוסף  לקוחות.  ושירות  מכירות  בין-לאומי,  שילוח  לוגיסטיקה, 
למוצרי  בעולם,  הנמוך  המקום  מן  המגיעים  חומרי-הגלם,  את  הופך  האספקה 

אלי יצחקוב* ונחמי ברנדטיפוח וקוסמטיקה מבוקשים, הנמכרים בכאלף נקודות מכירה ברחבי תבל

 (Turbo cosmetics) הוא במוצרי הדגמה מהירים Seacret ייחודה של חברת"
זריז  לוגיסטי  במערך  מתקדמות,  ייצור  בטכנולוגיות  המלח,  בים  שמקורם 
העולם".  בכל  הולם  מיטבי  מענה  המספק  גלובלי,  לקוחות  ובשירות  וגמיש, 
שירותים  המספקת   ,Forecast הייעוץ  חברת  מנכ"ל  ידין,  בועז  אומר  כך 
מוסיף:  והוא  מישראל.  לחברות  האספקה  שרשרת  בניהול  שונים  מקצועיים 
"ניהול שרשרת האספקה של חברת Seacret כולל את הבקרה על השותפים 
העסקיים של החברה בתחום היצרני. קרי, ספקי חומרי-גלם, מפעלי ייצור 
ועד  לייצור  ההזמנות  מקליטת  (החל  אריזות  וספקי  הקוסמטיקה,  בתחום 
לאספקת המוצרים), כמו גם את ניהול מערך הלוגיסטיקה בישראל, בחירת 
משלחים בין-לאומיים ותיאום משלוחי אוויר וים, המסופקים ליותר מ-50 
יעדים בעולם. הבקרה על שרשרת האספקה של חברת Seacret כוללת, בין-
השאר, בקרה הדוקה על איכות הייצור במפעלים, בקרה על עבודות הערך-

המוסף במרכז הלוגיסטי (מרלו"ג) ועל המשלוחים היוצאים".

מספר:   ,Forecast בחברת  בין-לאומי  ושילוח  לוגיסטיקה  מנהל  פרץ,  אוהד 
ויותר  אוויריים  משלוחים  מ-100  יותר  מישראל  מייצאת   Seacret "חברת 
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ערך-מוסף לים המלחערך-מוסף לים המלח

שירותים  טבת  בקבוצת  האספקה  שרשרת  סמנכ"ל  הוא  יצחקוב  אלי   *
לוגיסטיים.

מאופיין  האספקה  תהליך  בשנה.  רגל)   40 מכולות  (מרביתן  מכולות  מ-100 
של  מוצרים  מיגוון  יצוא  למשלוחי  לתזמן  הצורך  מן  הנובעת  במורכבות, 

הכנת ערכות לחברת Seacret במתחם טבת מסוף אשדוד
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המוצרים  איחוד  לצפון.  מדרום  הארץ  ברחבי  הממוקמים  שונים,  ספקים 
ואספקה  במרלו"ג,  מוצרים  ממיגוון  מלאי  החזקת  מחייב  אחד  במשלוח 
ישירה של מוצרים חסרים לאזור הכנת המשלוחים במרלו"ג. ככלל, המפעלים 
אותם  מספקים  והם  מתוכננות,  רבעוניות  הזמנות  על-פי  מוצרים  מייצרים 
למרלו"ג בטווח זמן של 72-24 שעות. עם זאת, חלק מן הביקושים למוצרים 
אינו צפוי, ולעתים יש להתארגן במהירות, כדי להשלים את החסר במשלוח 

היוצא לחו"ל".

עופר דן, מנהל טבת מסוף אשדוד, מקבוצת טבת שירותים לוגיסטיים, מספר: 
,Seacret תהליכי העבודה, שאנו מבצעים במרלו"ג עבור חברת"

כוללים: פריקת סחורה ממושטחת (חומרי-אריזה,
אמצעים לקידום מכירות ותוצרת-גמורה), קבלת

הסחורה למחסן, אחסון הסחורה, ניהול מלאי על-פי
(First Expiry First Out) מק"ט ועל-פי תאריך תפוגה

[FEFO], עבודות ערך-מוסף על-פי דרישה, ליקוט
מארזים, הכנת משלוחים, המכלה של מכולות, וכו'. 

עבודות הערך-המוסף במרלו"ג כוללות: פירוק
משטחים על-פי דרישה, בדיקת תכולתם ובנייתם מחדש,

הדבקת תוויות, הכנת ערכות מתנה, ועוד".

הכנת ערכות המתנה כוללת את הרכיבים הבאים:
טיפוח  ערכת  ולדוגמה:   ,[  •BOM]  (Bill of Materials) הערכה  רכיבי  הגדרת 
(אחד  הבאים  הרכיבים  את  מכילה   (Nail Care Collection) לציפורניים 
 Cuticle) הציפורניים  לבסיס  שמן   ,(Body Lotion) גוף  קרם  סוג):  מכל 
Oil), פצירה לציפורניים (Nail File) ותכשיר לשיוף הציפורניים ולהברקתן 

מארז  רכיבי  את  כוללת  הטיפוח  ערכת  על-כך,  נוסף   .(Buffing Block)
המכירה.

• הגדרת תהליך עבודה מפורט, הכולל את כל שלבי הכנת הערכה, ולדוגמה: 
בסיס  קיפול  וליקוטם;  הערכות  רכיבי  את  המכילים  המארזים,  איתור 
הערכה; הדבקת מכסה הערכה; הנחת דף רקע בבסיס הערכה; הנחת בסיס 
קיפול  הערכה;  בסיס  על  הערכה  רכיבי  הנחת  הערכה;  בסיס  בתוך  שקוף 
אב;  למארזי  ערכות  הכנסת  לתוכו;  הערכה  בסיס  והכנסת  הערכה  מכסה 
 ,(Shrink) הנחת מארזי אב על משטח בסיס; עיטוף המשטח בניילון נצמד
והדבקת תווית עם פרטי התכולה ועם נתוני יעד ההפצה; העמסת המשטח 

על רכב ההפצה; וכו'.
• הגדרת הנחיות מדויקות לבניית הערכה, ולדוגמה: הנחת סימן הלוגו של 
מוצר כלפי מעלה, הנחת המוצרים במארז, כך שכל סימני הלוגו יהיו בכיוון 

אחיד, וכו'.
ערכה  בהכנת  מעמיקה  בקרה  זה:  ובכלל  האיכות,  בקרת  תהליך  • הגדרת 
מסוג חדש, בקרה מדגמית במהלך פרויקט של הכנת ערכה ובסיומו. בקרת 
הדרישות  את  תואמות  שהערכות  להבטיח  כדי  קריטית,  היא  האיכות 

.Seacret המחמירות של חברת

האספקה,  בשרשרת  למוצרים  מוסיפים  שאנו  "הערך-המוסף,  מסכם:  ידין 
מוצרים  במהירות  ולהביא  מהיר  בקצב  לצמוח   Seacret לחברת  מאפשר 

איכותיים לנקודות מכירה נוספות בעולם".   

.Seacret התמונות בכתבה הן באדיבות חברת  
פרטים נוספים על החברה ומוצריה, אפשר למצוא באתר:  

.  www.seacretspa.com  
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בשיווק  המומחית  בין-לאומית,  קוסמטיקה  חברת  היא   Seacret חברת 
את  משווקת  החברה  המלח.  בים  שמקורם  וקוסמטיקה  טיפוח  מוצרי 
באירופה,  אמריקה,  בצפון  העולם:  ברחבי  מובחרות,  בנקודות  מוצריה 

נוספות.  רבות  ובמדינות  בהודו  אמריקה,  בדרום  באוסטרליה,  באסיה, 
וכן  ואוסטרליה,  אנגליה,  ארה"ב,  במדינות:  הפצה  מרכזי  יש  לחברה 

מחסנים לוגיסטיים רבים נוספים הפזורים ברחבי העולם.

?Seacret מי היא חברת 

הבקרה על שרשרת האספקה של חברת Seacret כוללת, 
בין-השאר, בקרה הדוקה על איכות הייצור במפעלים, 

בקרה על עבודות הערך-המוסף במרכז הלוגיסטי 
(מרלו"ג) ועל המשלוחים היוצאים

עבודות הערך-המוסף במרלו"ג כוללות: פירוק משטחים 
על-פי דרישה, בדיקת תכולתם ובנייתם מחדש, הדבקת 

תוויות, הכנת ערכות מתנה, ועוד

ערכת טיפוח לציפורניים

Seacret מוצרי טיפוח וקוסמטיקה של חברת




