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Le vocabulaire du marketing 
מונחון שיווק

à crédit   בהקפה
à la criée   הכרזה פומבית
abandon נטישה
abonnement   חתימה על מנוי
absence de demande   ביקוש חוסר
absorption des frais de 
transport

  הובלה מיד ספיגת

acceptation התקבלות
acceptation de banque   בנקאי קיבול כתב
acceptation de commande להזמנה הסכמה
acceptation de la marchandise סחורה לקבל הסכמה
accès direct גישה אקראית
accessible   זמין
accession   רכּושה
accord d’exclusivité   בלעדיות הסכם
accord d’exclusivité   בלעדיות חוזה
accord de commercialisation   שיווק הסכם
accord de non concurrence   תחרות אי הסכם
accord de rachat חוזרת קנייה הסכם  
accord de vente   הסכם מכירה
accord global   עסקת חבילה
accréditif   מכתב אשראי בלתי חוזה
accroche sur enveloppe   במעטפה גריין
accroche (teaser)   גריין
accrocheur   מושך/ קל לזכרו 
acculturation   ִתרבות
accumulation   צבירה
accumulé   נצבר
accumuler   לצבור
achat קנייה
achat   רכישה
achat   רכש
achat à condition   קנייה על תנאי
achat à crédit   קנייה באשראי
achat à crédit/à tempérament קניה בתשלומים לשיעורין  
achat à prix forfaitaire קנייה במחיר מוזל  
achat à terme   קנייה עתידית
achat au comptant   רכישה במזומנים
achat d’espace publicitqire   קניית שטח



achat d’espace dans un journal   רכישת שטח בעיתון
achat d’espace radio/TV   קניית זמן אוויר
achat d’occasions   רכישת מציאות
achat de temps   קניית זמן
achat en gros   קנייה בצובר
achat en ligne   רכישה מקוונת
achat groupé   קנייה מקובצת
achat hors marché   רכישה מחוץ לשוק
achat initial   קנייה ראשונית
achat par lots   רכישה באצווה
achat prévu   קנייה מתוכננת
achat renouvelé   קנייה חוזרת
achat spontané   קניית דחף
achats comparatifs   השוואת חלופות
achats net   קניות נטו
achats réciproques   קניות גומלים
acheter לקנות
acheter de l’espace en gros   לקנות שטח בסיטונות 
acheter des espaces 
publicitaires

  לקנות שטח פרסום

acheter une unité de temps 
d’antenne

  לקנות יחידת זמן אוויר 

acheteur   סוכן רכישה
acheteur קונה/קניין
acheteur d’espace publicitaire   שטח פרסום קניין
acheteur d’espaces 
publicitaires

  קניין שטחי פרסום

acheteur de temps publicitaire   קניין זמן פרסום
acheteur par correspondance קונה באמצעות הזמנה בדואר
acomptes à valoir   תשלום עולה
acquisition   רכישה
acte de vente   מכר שטר
acte de vente conditionné   מותנה מכר שטר
acte provisoire, déclaration 
provisoire

  ראיה שטר

action de relance פעולת המשך
activation הפעלה
activités de publicité directe   ישיר בדיוור פרסום
adaptation סיגול/הסתגלות
adressage direct מעינה ישירה 
adresse מען
adresses d‘acheteurs par 
correspondance

כתובות הקונים באמצעות הדואר

adresses d‘entreprises עסקים רשימת
adresses de cadres כתובות המנהלים
adresses de contrôle כתובות ביקורת
adresses de décideurs החלטות מקבלי מען
adresses par branches סניפים לפי רשימה



adresses privées הצרכנים רשימת
affaire   עסק
affaire   עסקה
affichage   תליית מודעה 
affichage de publicité,
publicité sur panneau

  הדבקת פרסומת 

affichage de publicités   תליית מודעת פרסומת
affichage électrique   אלקטרונית תצוגה
affichage général   תצוגה מלאה
affichage publicitaire extérieur   פרסום חוצות
affichage, visualisation   תצוגה
affiche   כרזה
affiche   מודעה
affiche   שלט 
affiche cartonnée   מודעת קרטון
affiche publicitaire   פרסום חוצות
affiche suspendue géante   מודעת ענק
afficher   להדביק מודעה/ לתלות 
afficheur   מזמין הפרסום
afficheur, société d’affichage   פרסום סכנות
affichiste   מדביק מודעות
affichiste   מודעות פרסוםמעצב 
affiliation   סינוף
affranchissement   ביול
affrètement coque nue   שכר מלא
affréteur  שוכר  
agence השלוחה/הסניף משרד
agence   סוכנות
agence de marketing direct ישיר דיוור חברת
agence de publicité   פרסום משרד
agence de publicité   סוכנות פרסומת
agence de recouvrement   סוכנות לגבייה
agence générale   סוכנות כללית
agence interactive   סוכנות הידודית
agencement   תסדיר
agent   סוכן
agent à plein temps   סוכן עבודה מלאה
agent agréé   סוכן מורשה
agent commercial נציג מכירות  
agent commercial   סוכן מסחרי
agent commissionnaire סוכן עמיל  
agent de distribution   סוכן הפצה
agent de recouvrement   סוכן איסוף
agent exclusif   סוכן בלעדי
agent exportateur   סוכן ייצוא
agent grossiste   סוכנות למסחר סיטונאי
agent importateur   סוכן ייבוא
agent indépendant   סוכן עצמאי



agent intermédiaire   איש ביניים
agent non spécialisé   סוכן לא מקצועי
agent occasionnel/à temps 
partiel

  סוכן בעבודה חלקית

agent professionnel   סכן מקצועי
agent régional   סוכן אזורי
agents de changement   סוכני שינוי
alignement sur les prix du 
marché

  י מחיר מקובלהמחרה לפ

alignement sur les prix du 
marché

  חיקוי המחרת

aliments prêts à cuire   נוחות מזון
allécher    לפתות
alliance de marques   משותף מיתוג
allocation par secteur régional   אזורי פרסום הקצאת
allocation pour frais   מענק הוצאות
amélioration שיפור/השבחה
analyse à variables multiples   משתנים-רב ניתוח
analyse cognitive   הכרתי ניתוח
analyse de données à variables 
multiples

משתנים-ניתוח נתונים רב

analyse de l’efficacité   יעילות ניתוח
analyse de l’endettement חובות ניתוח  
analyse de l’environnement   ביבתיס ניתוח
analyse de la circulation   תנועה ניתוח
analyse de la réponse   תגובה ניתוח
analyse de la variance   שונּות ניתוח
analyse des choix de produits   מוצרים בחירת ניתוח
analyse des coûts de 
distribution

  הפצה עלות ניתוח

analyse des créneaux   פערים ניתוח
analyse des résultats ניתוח תוצאות
analyse du marché   שוק ניתוח
analyse par clusters/liasses   אשכולות ניתוח
ancien client   קונה לשעבר
animation   אנימציה/הנפשה
annonce   מודעה
annonce à clé   פרסומת מסומנת
annonce anonyme   אנונימית מודעה
annonce bouche-trou   פקק ומתפרס
annonce centrale   מודעה מרכזית
annonce dans les annuaires   פרסומת במדריכים
annonce publicitaire   פרסום
annonce sonore   כריזה
annonce 
trompeuse/mensongère

  פרסום מטעה

annonce-mystère   גריין
annonce-presse בעיתונות פרסום



annonceur publicitaire   מודעות  סוכן
annoncier   מחבר מודעות
annuaire מדריך
annuaire téléphonique טלפון מדריך
anticipation rationnelle ציפיות הגיוניות  
apparition, exposition   חשיפה
appartenance   שייכות
appréciation du rendement   דירוג יעילות
approche client   גישה מבוססת לקוח
approche préalable   קדם גישה
argumentaire-type מצג מוכן  
argumentation bilatérale   טיעון דו צדדי
argumentation unilatérale טיעון יד צדדי  
arrêt publicitaire   הפסקת פרסומת ברדיו או בטלוויזיה
art publicitaire   אומנות הפרסום
article de consommation 
intermédiaire

  רך מוצר

article de démonstration    אייטם דמו
associations professionnelles   מסחר איגודי
assortiment   מגוון
assortiment de produits   מוצרים מגוון
assortiment de produits   מוצרים תמהיל
assurance de la marque   מותג איבטוח
assurance fret   מטענים ביטוח
assurance responsabilité du 
transporteur

  מובילים אחריות ביטוח

assurance transport   ביטוח הובלה
astuce publicitaire   טריק/ אחזוז/פרסומי פעלול
attaché de presse   דובר עיתונות
attaque   מתקפה
attaque de flanc   איגוף
attestation de prise en charge   משלוח על מטען שטר
attirer l’attention   לב תשומת למשוך
attirer l’œil   למשוך את העין
attitude vis-à-vis de la marque   עמדה קלפי מותג
attitude/position   עמדה
attribut du produit   סגולות מוצר
au-dessus de la ligne מעל לקו
audience brute   קהל נחשף ברוטו
audience captive   נוסקהל א
audience cible   קהל מטרה נחשף
audience de base   קהל נחשף עיקרי
audimat   מד צפייה
audimat   מדרוג
audimat מכשיר המודד את אחוזי הציפייה 

  בטלוויזיה
augmentation de la demande 
suite à la publicité

  ביקוש בשל פרסום

augmentation de prix העלאת המחיר



autocollant   סטיקר/  מדבקה
autorisation, permis   היתר
autorité   סמכה רב
avance   מקדמה
avantage יתרון
avantage du premier entré   הראשוניות יתרון
avantage sur le plan de la 
concurrence

  תחרותי יתרון

aventure   הרפתקה
avis d’expert   דעת מומחים
avis de livraison   הספקה הודעת
bail avec option d’achat   מכר שכר
baisse des prix   מחירים חיתוך
battage publicitaire   פרסומת רעשנית
bazar חנות כללית  
bénéfice d’exploitation רווח מסחרי  
bénéfice net   הכנסה נטו
bénéfice publicitaire   רווח פרסומי
besoin   צורך
besoins d’accomplissement de 
soi

  צורכי הגשמה עצמית

besoins d’estime   צורכי כבוד
besoins sociaux   צורך חברתי
biens complémentaires   מוצרים משלימים
biens de consommation   מוצרי צריכה
biens durables   מוצר בר קיימא
biens semi-durables מוצר בר קיימא למחצה  
bimestriel   חודשי-דו
boîte à lettres  דואר תיבת
boîte à suggestions   תיבת הצעות
boîte aux lettres électronique   תיבת דואר אלקטרוני
bon de commande הזמנה טופס
bon de livraison משלוח/מסירה תעודת
bon-cadeau à l’achat   קניה שי
bon-cadeau ; chèque-cadeau   שי תלוש
bonne affaire   יאהמצ
bordereau   מפרט
boutique   ייחודית חנות
boutique virtuelle   וירטואלית חנות
briefing תדרוך
brochure   קונטרס/ עלון/ ברושור 
brochure חוברת פרסום
brochure publicitaire envoyée 
par la poste

  דוארב באמצעות פרסוםהודעת 

budget abordable   תקציב אפשרות
budget commercial   תקציב מכירות
budget publicitaire   תקציב פרסום
bulletin d’information   מידעון



bureau administratif   מוקד עורפי
bureau d’achat   קניות משרד
bureau d’achat indépendant   עצמאי קניות משרד
bureau de vente   מכירות משרד
bureau des relations publiques 
externe

  חיצוני ציבור יחסי משרד

cachet publicitaire   פרסומית חותמת
cadeau publicitaire   מוצר לקידום שי
cadre   תחום צילום
caisse   דלפק תשלום
calcul de rentabilité חישוב רווחיות
calendrier לוח שנה
calendrier de campagne   הקמפיין של זמנים לוח
capacité de différenciation יכולת בידול  
capacité de remboursement   כושר החזר
capital-marque   נכסיות מותג
caractéristique de la marque   איפיון מותג
caractéristique du produit אפיון
caractéristiques de l’audience 
radio/TV

  זרם קהל נחשף

caractéristiques de la publicité   אפייני פרסוםמ
cargaison en vrac   בצובר מטען
carte bancaire   כרטיס בנק
carte de commande כרטיס הזמנה
carte de paiement   חיוב כרטיס
carte de vœux כרטיס ברכה
carte perceptuelle   מיפוי תפיסתי
carte plastique אשראי/כרטיס פלסטי
carte postale גלויה
carte virtuelle   כרטיס וירטואלי
carte-réponse   תשובה גלוית
catalogue   קטלוג
catalogue de vente par 
correspondance

הדואר באמצעות שיווק קטלוג

catalogue en ligne   קטלוג אלקטרוני
catégorie de la marque   סוג מותג
catégorie socioprofessionnelle   מעמד חברתי מקצועי
cautionnement   המלצה פרסומית
centre commercial   מרכז קניות
centre d’appel   מוקד טלפוני
centre d’investissements   מרכז השקעות
centre ordinateur de marketing 
direct

ישיר דיוור מרכז

certificat d’embarquement   שטר משלוח
certificat d’importation   תעודת ייבוא
certificat d’inscription   תעודת השגחה
certificat d’origine   תעודת מקור
certificat de marchandise תעודת נזק  



endommagée 
certificat de participation השתתפות תעודת
cessation de commerce עסק סגירת
chaîne commerciale   ערוץ תקשורת מסחרי
chaîne de distribution   הספקהשרשרת 
chaîne/réseau   רשת
changement de marque   מותגים חלופת
chargé des relations publiques   יחצן
charge fixe   קבוע שעבוד
chargement   העמסה
chasseur de bonnes affaires   צייד מציאות
chèque barré   משורטט ק'צ
chèque impayé   ק'אי כיבוד צ
chiffre מספר
chiffre d’affaires brut   מכירות ברוטו
choix des médias ou support   בחירת המדיה
clientèle cible   קהל מטרה
circuit de vente   צינור מכירה
circuits de distribution   צינורות שיווק
circulaire publicitaire   חוזר פרסומי
circulation   תעבורה
classé par ordre alphabétique  האלפביתי הסדר לפי ויןממ
classement chronologique   גיול
classement chronologique des 
comptes

  גיול חשבונות

classement chronologique des 
débiteurs

  גיול חייבים

classification / classement סיווג
classification des acheteurs   סיווג קונים
classification des produits   סיווג מוצרים
classification hiérarchique ניתוח אשכולות היררכי  
clause d’exemption   סעיף פטור
clause pénale   סעיף קנס
clause publicitaire   סעיף פרסומת
client   לקוח
client interne   לקוח פנימי
client potentiel   פוטנציאלי/לקוח אפשרי
client sérieux   ה מרצוןקונ
cliente לקוחה
clientèle לקוח רגיל
clientèle-cible מטרה/לקוחות יעד  
club de clientèle מועדון לקוחות
codage קידוד/הצפנה
code barre בר קוד/קוד מוטות
code postal   מיקוד
coder לקודד/להצפין
co-entreprise   משותפת עסקה
colis postal חבילת דואר



coller une affiche   מודעה להדביק
colonne   טור
colportage   רוכלות
colporteur   רוכל
combinaison שילוב
comité de marketing   שיווק ועדת
commande   הזמנה
commande anticipée   מראש הזמנה
commande d’annulation   ביטול הוראת
commande ferme   סגורה הזמנה
commande générale   כוללת הזמנה
commande par lot/ en quantité   בצובר הזמנה
commande permanente קבע הזמנת  
commande téléphonique הזמנה באמצעות הטלפון
commande urgente   דחופה הזמנה
commencer à s’implanter   רגל על סף הדלת
commerçant משווק  
commerçant ; négociant   סוחר
commerce   בית מסחר
commerce de détail   מסחר קמעונאי
commerce de détail   קמעונאות
commerce de gros סיטונאות
commerce de transit   סחר מעבר
commerce électronique מסחר אלקטרוני  
commerce en ligne   עסק מכוון
commerce ouvert   עסקה פתוחה
commercialisation מסחור
commercialisation sélective   שיווק ממוקד
commercialisation ; 
marchandisage 

  תסחור

commercialiser לסחור
commissaire-priseur   מנהל מכירות פומביות
commission   עמלה
commission à échelle mobile   עמלה מדורגת
commission de placement   עמלת חיתום
commission partagée   עמלה מפוצלת
commission sous condition   עמלה מותנית
commission sur les bénéfices   עמלת רווח
commission variable   משתנה עמלה
communication הודעה
communication impersonnelle   אישית בלתי תקשורת
communication interactive   אינטראטיוויות תקשורת
communication numérique   דיגיטלית תקשורת
communiqué   הודעה
communiqué   תמסיר
communiqué de presse   לעיתונות הודעה
compagnie de ventes aux 
enchères

  מכרזים חברת



compatible תואם/מתאים
compétition éventuelle   בכוח/אפשרית תחרות
compilation   החבר
complément תוספת/הוספה
comportement   התנהגות
comportement du 
consommateur

  צרכן התנהגות

comportement habituel   שגרתית התנהגות
comportement impulsif   אימפולסיבית התנהגות
comptabilité de caisse   חשבונאות על בסיס מזומן
comptage חישוב
comptage ספירה
compte actif   חשבון פעיל
compte au comptant   חשבון מזומנים
compte client   חשבון לקוח
compte courant   חשבון שוטף
compte d’achat et crédit   חיובים/חשבון הקפה
compte de compensation   סילוקין חשבון
compte de négociation   סחר חשבון
compte illimité   מוגבל לא חשבון
compte omnibus   כוללני חשבון
compte ouvert   פתוח חשבון
compte pro forma   חשבון פרו פורמה
comptes débiteurs   מחייבים חשבונות
concentration du marché   שווקים ריכוז
concept / conception   רעיונית תפיסה
concept de marketing   אסטרטגיית שיווקית
concept de marketing   תפיסה שיווקית
concept de marketing social   תפיסה שיווקית חברתית
concept intégré de 
commercialisation

  תפיסה שיווקית כוללת

concept publicitaire   תפיסה פרסומית
concepteur publicitaire   רעיונאי
conception   עיצוב
concurrence   התחרות/תחרות
concurrence acharnée   התחרות הרסנית
concurrence atomistique התחרות אטומית  
concurrence déloyale   התחרות בלתי הוגנת
concurrence des prix   התחרות מחירים
concurrence hors prix   התחרות שלא במחיר
concurrence imparfaite התחרות בלתי משוכללת  
concurrence pure/parfaite   התחרות משוכללת
concurrent   מתחרה
conditions d’achat   רכישה תנאי
conditions d’expédition   משלוח תנאי
conditions de paiement   תשלום תנאי
conditions de paiement / de 
règlement

תנאי תשלום



conditions de vente תנאי מכירה
conditions de vente   מכר תנאי
conditions générales (de vente) ה תנאים כלליים למכיר
conférence de presse   עיתונאית מסיבת
configuration perceptuelle תפיסתית מפה  
conflit   סכסוך
conflit de circuits horizontaux אופקי סכסוך  
connaissance du marché   שוק הכרת
connaissement à bord   הסיפון על מטען שטר
connaissement à ordre   לפקודה מטען שטר
connaissement altéré   פגום מטען שטר
connaissement avec réserves   מלוכלך מטען שטר
connaissement de ligne 
régulière

  קו לאוניית מטען שטר

connaissement de transport 
combiné

  שטר מטען להובלה משולבת

connaissement direct   שטר מטען במעבר
connaissement libre   טען נקישטר מ
connaissement négociable   שטר מטען סחיר
connaissement périmé   שטר מטען שהוי
connaissement pur et simple   שטר מטען ישיר
conseil יעוץ
conseil en marketing direct ישיר בדיוור יועץ
conseil pour les groupes cibles יעד לקבוצת יועץ
conseiller יועץ
conseiller clientèle / conseiller 
de clientèle

לקוחות יועץ

conseiller en marketing   יועץ שיווק
consommateur   צרכן
consommateur final   משתמש סופי
consommateur final   צרכן סופי
consommation   צריכה
consommation ostentatoire   ראווה צריכת
consumérisme ; consommation צרכנות  
contacter ליצור קשר עם/להתקשר עם
conteneur   מכולה
contenu dynamique   דינמי תוכן
continuité רצף  
contrat à court terme   מועד קצר חוזה
contrat à prix coûtant majoré   ורווחה/ועוד עלות
contrat d’affrètement הובלה חוזה  
contrat d’approvisionnement 
avancé

  בעתיד להספקה חוזה

contrat de livraison différée מאוחרת למסירה הסכם  
contrat de publicité   פרסום חוזה
contrat de vente   מכר חוזה
contrat ouvert   חוזה פתוח
contrat sur les prix   מחירים חוזה



contrat-cadre   גג חוזה
contre remboursement   כירההמ עם גבייה
contre remboursement   מסירה נגד מזומן
contre-proposition   נגדית הצעה
contre-publicité   נגדית פרסומת
contrôle de la marque   מותג ביקורת
contrôle des points de vente   חנויות ביקורת
contrôle des prix   המחירים על פיקוח
contrôleur   שוער
coopération   פעולהשיתוף 
coopérative   צרכנים אגודת
coopérative de détaillants   קמעונאים קואופרטיב
coopérative de marketing   שיווק משותף
co-parrainage    משותפת חסות
cotation מחיר הצעת  
coupon קופון/ספח
coupon par Internet באינטרנט תלושים  
coupon-rabais   הנחה תלוש
courant du marché   שוק מגמת
courbe de l’offre et la demande   והיצע ביקוש עקומת
courbe des prix   מגמת מחירים
cours demandé   מחיר ביקוש
courtier   ברוקר/עמיל
courtier en douane   סוכן מכס
courtier en fichiers   סוכן רשימות דיוור
courtier maritime   סוכן אוניות
coût à la vente   עלות למכירה
coût d’achat   עלות רכישה
coût d’acquisition d’un client   עלות רכישת לקוח
coût de la marchandise   סחורה עלות
coût de production/de revient ייצור עלות  
coût de revient de base   קרן מחיר
coût des facteurs de production   עלות גורמי ייצור
coût des marchandises 
achetées

  קניות עלות

coût par click   עלות להקלקה
coût par commande   להזמנה עלות
coût par mille expositions   חשיפות לאלף עלות
coût par rapport au nombre de 
réponses

  תשובות עלות יחס

coût unitaire de couverture   עלות לנקודת רייטינג
coûts du contact / coûts contact מחיר ההתקשרות
couverture   מידת החשיפה לפרסום
couverture du marché   כיסוי שוק
couverture nette   נטו כיסוי
créateur   מתכנן יצירתי
créatif קריאטיבי/יצירתי  
création יצירה



crédibilité   אמינות
crédit   אשראי
crédit à l’exportation   אשראי לייצוא
crédit à l’importation   אשראי לייבוא
crédit à la consommation   אשראי צרכנים
crédit fournisseur   אשראי מסחרי
crédit fournisseur   אשראי ספקים
crédit imposé   אשראי כפוי
crédit ne portant pas intérêt   אשראי ללא ריבית
crédit non garanti   ובטחאשראי לא מ
crédit ouvert   אשראי פתוח
crédit remboursable à 
tempérament

  אשראי בתשלומים לשיעורים

crédit-acheteur   אשראי קונים
croissance   צמיחה
croissance d’un produit   מוצר צמיחת
cycle de vie du produit   מוצר חיי מחזור
cycle des affaires    עסקה מחזור
d’occasion   שנייה יד
datage, datation   מועד/קביעת זמן/תיארוך
date d’achat   תאריך רכישה
date de livraison   מועד מסירה
date de paiement   יום פירעון 
date de prise d’effet   מועד התקשרות
date de règlement יום יישוב  
dates d‘entretiens ז פגישות"לו
dates des rendez-vous לוח זמנים של הפגישות
débiteur   חייב
décision d’achat   קנייה החלטת
décision routinière   שגרתית החלטה
décisionnaire / décideur מקבל החלטות
déclin d’un produit   מוצר דעיכת
décodage פענוח  
décoder לפענח
défaut   פגם
déformation   סילוף
degré de solvabilité   דירוג אשראי
dégustation aveugle   מבחן מוצר עיוור
délai d’annulation   ביטול זמן
délai de réponse   תגובה זמן
demande   ביקוש
demande alternative   חילופי ביקוש
demande cachée   סמוי ביקוש
demande de prix   מחרים חקר
demande de propositions   הצעות בקשת
demande de remplacement   חילוף ביקוש
demande dérivée   נגזר ביקוש
demande des consommateurs   צרכנים ביקוש



demande du marché   שוק ביקוש
demande effective   אפקטיבי ביקוש
demande en baisse   יורד ביקוש
demande finale   סופי ביקוש
demande indésirable רצוי בלתי ביקוש  
demande irrégulière   דופן- יוצא/ סדיר בלתי ביקוש
demande négative   שלילי ביקוש
demande portant sur les 
facteurs

  לגורם ביקוש

demande primaire   ראשוני ביקוש
demande rigide   גמיש לא ביקוש
demande saisonnière עונתי ביקוש  
demande sélective   בררני ביקוש
demande totale   מלא ביקוש
démarchage   גיוס הזמנות
démarchage à domicile   מכירה מבית לבית
démarchage par téléphone טלפון עיוור  
démarque ; rabais ; ristourne   הורדת מחיר/הוזלה
démonstration à domicile   הדגמה מבית לבית
denrées périssables מוצר מתבלה  
densité   צפיפות
départ rapide/express   יציאה מהירה
département d‘entreprise מחלקה
département publicitaire   מחלקת פרסום
dépenses commerciales   הוצאות שיווק
dépliant פרסום עלון
dépliant publicitaire   עלון המתקפל כאקורדיון
dépliant publicitaire   עלון פרסומי
dépôt   הפקדה
dépôt   פיקדון
dépôt au comptant   הפקדת מזומן
désavantage / inconvénient חיסרון
désertion de la clientèle   לקוחות עריקת
destinataire נמעןתסדיר רשומה
désuétude du matériel   התיישנות החומרים
détaillant   קמעונאי
dette non garantie   מבוטח לא חוב
dette ouverte   פתוח חוב
différentiation de produits   מוצרים בידול
diffusion   תפוצה
diffusion directe   ישירה הפצה
diffusion effective   ממשית תפוצה
diffusion en vrac   בצובר תפוצה
diffusion indirecte   הפצה עקיפה
diffusion intensive   הפצה המונית
diffusion inutile / hors cible   תפוצה מבוזבזת
diffusion limitée   הפצה מוגבלת
diffusion nette   תפוצה נטו



diffusion payée   תפוצה בתשלום
diminution des risques הפחתת סיכונים
directeur de marketing מנהל שיווק
directeur des médias   מדיה מנהל
directeur du marketing   שיווק מנהל
directeur du service de 
marchandises

  סחורות מנהל

direction de succursales הנהלת הסניפים
direction des ventes   ניהול מכירות
discrimination par les prix   אפליית מחירים
disponibilité d’un produit   מוצר זמינות
dispositif de gestion du 
contenu

  מערכת ניהול תוכן

dispositif de visualisation   תצוגה חזיתית
dissonance cognitive   אי התאמה הכרתית
distribuer des prospectus   לחלק עלונים
distributeur   מחלק
distributeur   מפיץ
distributeur agréé   מוסמך סוחר
distributeur automatique   מכירה מכונת
distributeur en gros   הפצה סיטונאי
distributeur exclusif   בלעדי מפיץ
distribution   הפצה
distribution / livraison   הספקה/העברה
distribution à domicile   לדלת מדלת הפצה
distribution de prospectus   פרסום דף הפצת
distribution en profondeur   הפצה עומק
distribution exclusive   בלעדית הפצה
distribution mixte   כפולה הפצה
distribution physique   פיזית הפצה
distribution porte à porte הפצה מדלת לדלת
distribution sélective   בררנית הפצה
document d’origine   מקורי מסמך
documentaire   תיעודי סרט
documents contre acceptation   קיבול נגד מסמכים
documents contre paiement   מסמכים נגד תשלום
documents d’embarquement   מסמכי משלוח
documents imprimés   פרסומים
domiciliation מגורים מקום
données de base נתון בסיסי
données démographiques נתונים דמוגרפיים 
données géographiques  גיאוגרפיים נתונים
données primaires   ראשוניםנתונים 
dossier אוגדן
doublement du public   קהל נחשף כפול
droit de préemption   קדימה זכות
droit de propriété industrielle זכות יוצרים
droit de résiliation   חרטה זכות



droit de rétention   עיכבון זכות
droit de routage de l’acheteur זכות מסלול הפלגה  
droits de port   מס נמל
durabilité   קיום
durcissement du marché   השוק התקשחות
durée de conservation   מדף חיי
durée de l’entreposage   שהות זמן
dynamique de marketing   שיווקית דינמיקה
dysfonction תפקודי כישלון  
écart   פער
échantillon   דוגמה
échantillon   דוגמית
échantillon aléatoire מדגם אקראי
échantillon gratuit דוגמה חינם
échantillon sans valeur ערך ללא דוגמה
échantillonnage des magasins   חנויות דגימת
échantillonnage par quotas   מכסה דגימת
échec פשלה/כישלון
échec du marché   כשל שוק
échelle סולם
échelle des réponses   תשובות סולם
effet à terme   לזמן שטר
effet de contraste תופעת סתירה  
effet de halo   תוצא הילה
effet du produit   השפעת מוצר
effet placebo   תוצא אינבו
efficacité כושר/יכולת
efficacité de la distribution   הפצה יעילות
efficacité de la publicité   הפרסומת ותיעיל
efficacité des ventes   מכירות יעילות
efficacité du marché   שוק יעילות
effort de marketing   שיווקי מאמץ
élasticité croisée de la 
demande

  צולבת גמישות

élasticité de la demande   ביקוש גמישות
élasticité de substitution   תחלופה גמישות
élasticité des prix   מחירים גמישות
emballage / conditionnement   אריזה
en vente libre   מהמדף
encart   תותב/אינסרט
encart libre/gratuit   חינם תותב
enchère   הצעת קנייה
enchère scellée מכרז חתום  
enchères   מכירה פומבית
enchères commerciales   מכירה פומבית מסחרית
enchères fermées   מכרז סגור
endurcissement   התקשחות
enseigne מודעות לוח



enseigne au néon   שלט ניאון 
enseigne lumineuse   שלט מואר
enseigne, panneau d’affichage   לוח מודעות
enseigne, placard, panneau   שילוט חוצות
en-tête de lettre מכתב כותר
entreprise חברה
entreprise   עסקת אקראי
entreprise à consommateur מעסק לצרכן/עסקים לצרכנים  
entreprise à entreprise   מעסק לעסק/עסקים לעסקים
entreprise de marketing   שיווק חברת
entretien libre   ראיון לא מובנה
environnement commercial   סביבה שיווקית
environnement démographique   ה דמוגרפיתסביב
environnement économique   סביבה כלכלית
envoi אשגרה/משגור/ משלוח
équivalent certain   וודאי ערך שווה
escompte commerciale   סחר הנחת
escompte de caisse   כספית הנחה
escompte, rabais   ניכיון
escomptes gagnés   שהורווחה  הנחה
espace des produits   מוצר מרחב
espace en location   חכור שטח
espace publicitaire   פרסום שטח
espérance de vie   חיים תוחלת
essai   ניסוי יבש
essai de produit   מוצר ניסוי
essai en laboratoire   מעבדה ניסוי
essai sur le terrain   שדה ניסוי
étage des soldes   מציאות מרתף
étalage publicitaire   פרסום תצוגה
étalonnage   סיווג
état de la consommation   צריכה מצב
état de la vente   מכירה מצב
étiquetage qualitatif   דירוג תוויות
étiquette   תווית
étiquette d'adresse gommée תווית מען
étude de la distribution   הפצה מחקר
étude du marché   חקר שווקים
étude pilote   חקר חלוץ
étude quantitative du marché   שוק מדידת
étude sur le terrain מחקר שדה
évaluation de la demande   ביקוש אומדן
évaluation de produit   מוצר הערכת
évolution du marché   שוק פיתוח
exclusivité   בלעדיות
expansion   התרחבות
expansion de la marque   מותג התפשטות
expédié    נשגר



expédier לשלוח באמצעות הדואר
expéditeur שולח
expédition משלוח
expédition   שיגור
expédition   שילוח
expédition d‘échantillons דוגמאות משלוח
expédition directe   מהיצרן לצרכן
expédition en port dû   גוביינא
expédition par mer ימי לוחמש
expérience   התנסות
exploitation des crises   ניצול משברים
exploration de donnée   כריית מידע
expression corporelle   שפת גוף
extension ascendante   ייסוף טיב
extension de la gamme   הרחבת קו מוצרים
extension de la marque   הרחבת מותג
extras   תוספות
facteur environnemental   גורם סביבתי
facteur-clé de succès   גורמי מפתח להצלחה
facteurs auxiliaires   גורמי עזר
facteurs d’attention   גורמי תשומת לב
facteurs d’utilité   גורמי תועלת
facteurs de contenu   גורמי תוכן
facteurs de risque   גורמי סיכון
facteurs de situation   גורמי מצב
facturation חשבונית/הוצאת חשבון
facturation   לקוחות חיוב
facturation anticipée   מראש חיוב
facture   חשבונית
facture commerciale   מסחרי חשבון
facture consulaire   קונסולרי חשבון
facture fournisseur   ספקים חשבון
facture pro forma   ורמהחשבונית פרו פ
faible consommateur/ 
utilisateur

  צרכן קל

faillite ; insolvabilité רגל פשיטת
faisabilité du marketing   התכנות שיווקית
fausse prévision   כשל הטלה
fausse surproduction   כשל ייצור יתר
fausses enchères   מכירה פומבית מבוימת
fermeture adhésive סגירה דביקה
fiabilité אמינות
fiable אמין
fichier קובץ/כרטסת
fichier   רשימת דיוור
fichier d’adhésion à un club   רשימת מינויי המועדון
fichier d'abonnés מנויים רשימת
fichier de clients לקוחות רשימת



fichiers des acheteurs par 
correspondance

ארהדו באמצעות הקונים רשימת

fidélisation de la clientèle   שימור לקוחות
fidélité à la marque   נאמנות למותג
filiale   שלוחה
financement des importations   מימון ייבוא
fixation d’un prix en fonction 
de la concurrence 

  מתחרים לפי המחרה

fixation de prix promotionnel   מכירות קידום המחרת
fixation du prix de pénétration   חדירה המחרת
fixation du prix en fonction de 
la cible

  מטרה המחרת

fixation du prix en fonction de 
la demande

  המחרה לפי ביקוש

flash publicitaire   פרסום מבזק
fluctuation de l’audience 
radio/TV

  הקהל של צפייה/שמע תנודות

flux de l’information et de la 
communication

  ותקשורת מידע זרם

flux des produits   מוצרים זרם
foire   יריד
foire commerciale   יריד מסחרי
fongible   בר חליפין
force de diffusion   עוצמת הפצה
force de vente   כוח מכירה
force opérationnelle   צוות משימה
forces du marché   כוחות שוק
forger un néologisme   לטבוע מטבע לשון
format   תצורה
format boni   אריזת תמריץ
formater לפרמט
forme de message   צורת מסר
formulaire טופס
formulaire de commande הזמנה טופס
formulaire en continu רציף טופס
formule de livraison מסירה טופס
formule publicitaire גריין
forte participation מעורבות גבוהה  
fournir לספק
fournisseur   ספק
fournisseur de services Internet   ספק אינטרנט
fournisseur de services logiciel   ספק שירותים יישומיים
fractionnement d’un lot   מנות שבירת
fragmentation de l’auditoire   נחשף קהל יצולפ
frais d’expédition   שילוח דמי
frais de courtage   עמילות דמי
frais de développement   פיתוח הוצאות
frais de distribution   הפצה הוצאות



frais de gestion   שירות דמי
frais de manutention   טיפול דמי
frais de port הוצאות משלוח
frais de promotion   צאות קידוםהו
frais de transport   הובלה דמי
frais de transport à l’achat   פנימה הובלה דמי
frais de transport à la vente   החוצה הובלה דמי
frais de vente   מכירה הוצאות
frais généraux הוצאות כלליות
frais payés d’avance   מראש הוצאה
frais supplémentaires   סףנו חיוב
franchise זכיינות
franchise d’une marque   מותגי זיכיון
franchise territoriale   טריטוריאלי זיכיון
franco à bord   חופשי על הסיפון
franco à quai   חופשי ליד הספינה
franco à quai   מחיר עד הרציף
franco de port   פטור מדמי משלוח
franco sur camion   איתחופשי על המש
franco transporteur   מחיר על המוביל
franco wagon ; franco sur rail   חופשי על המסילה
fraude à la carte de crédit   מרמה בכרטיסי אשראי
fréquence תדירות
fréquence publicitaire   תדירות פרסום
fret maritime   הובלה ימית
fret payé   דמי הובלה שולמו
fret payé, assurance comprise   דמי הובלה וביטוח שולמו
frustration   תסכול
service intégré / complet מלא שירות
galerie marchande קניון  
garantie   כתב אחריות 
garantie limitée   אחריות מוגבלת
gérant מנהל כללי
gestion d'abonnement ניהול מנויים
gestion d'adresses כתובות ניהול
gestion de fichiers-clients ניהול רשימות הלקוחות
gestion de la clientèle   לקוחות ניהול
gestion de la force de vente   ניהול כוח מכירה
gestion de marque   מותג ניהול
gestion du marketing   שיווק ניהול
gestion du personnel de vente   מוכרנים ניהול
grand magasin   בו כל חנות
grande surface   על חנות
gratuit (journal)   חינמון
gros utilisateur   כבד צרכן
grossiste    סיטונאי
grossiste   סיטונאי תעשייתי
grossiste fortuit  סיטונאי לעת מצאו  



grossiste généraliste   סיטונאי כללי
grossiste spécialisé   סיטונאי מתמחה
groupe cible / cible מטרה/ יעד קבוצת
groupe d’acheteurs   קבוצת קניות
groupe d’appartenance   קבוצת השתייכות
groupe d’experts   צוות מוחות
groupe d'adresses כתובות אצוות
groupe de contrôle   קבוצת ביקורת
groupe de référence   התייחסות קבוצת
groupe expérimental   קבוצת ניסוי
groupe type/échantillon/témoin   קבוצת מיקוד
groupe-cible générique קבוצת יעד ענפית 
groupement ; groupage   הקבצה
groupes de propriétaires   בעלות קבוצות
guerre des prix   מחירים מלחמת
habitant דייר/תושב
haute saison   העונה שיא
hiérarchie des besoins מדרג צרכים  
homme-sandwich   נושא לוח פרסום
hors cote   מעבר לדלפק
hypothèque générale   כולל/שיעבוד רובץ
identification d’une marque   זיהוי מותג
identification de la marque   הכרת מותג
identification de marché cible   זיהוי שוק מטרה
image de marque   ימוי מותגד
impact אימפקט/השפעה
impact sur le public   השפעה על דעת הקהל
implication réduite   מעורבות נמוכה
importance de la marque   עוצמת מותג
importance de la marque   רלוונטיות מותג
importance de la rentabilité   עוצמת רווחיות
importateur   יבואן
importation parallèle מקביל ייבוא  
impression   התרשמות
imprimé   דפוס דבר
imprimés en masse דואר בצובר
imprimés en nombre non 
urgents / imprimés en masse

דואר בצובר

incitation négative   שלילי מסר
inconvénient מכשול  
indemnité de surestaries שהייה דמי  
indice / numéro de code הצופן/מספר הקוד
indice de la  recette   פדיון ממד
indice de popularité   הפופולריות מדד
indice des ventes   מדד מכירות
indifférence אדישות  
inertie   התמדה
information marketing   מידע שיווקי



informations secondaires   נתונים משניים
innovation   דושחי
innovation continue   חידוש רציף
innovation dynamique 
continue

  חידוש דינמי רציף

innovation fondamentale   חידוש יסודי
innovation intermittente חידוש לא רציף  
innover לחדש
instabilité   יציבות אי
instruments de vente   מכירה כלי
intelligence marketing   שיווקי ודיעיןמ
intérêt en équité ראויה זיקה  
intérêts de retard ריבית בפיגור
intermédiaire   ביניים/גורם תיווך
intermédiaire   ביניים איש/מתווך
interprétation de l’information   מידע פרשנות
entretien en profondeur   עמוק ראיון
introduction de conditions   ההתני
inventaire de la marchandise   סחורות מלאי
invitation à une foire הזמנה ליריד
jeton de salaire   תלוש
juste valeur   ערך הוגן
juste valeur marchande   ערך הוגן
justificatif   עותק בדיקה
justification   גיליון תלוש
l’offre et la demande   והיצע ביקוש
lancement sur le marché   לשוק כניסה
lancer un article להשיק מוצר
leader d’opinion   דעת מנהיג
leader ; chef de file   מוביל
lettre d‘accompagnement מכתב לוואי
lettre de crédit   אשראי מכתב
lettre de crédit révocable   ביטול בר אשראי מכתב
lettre de remerciement ודהמכתב ת
lettre de retour   חוזר מכתב
lettre de transport aérien   אווירי מטען שטר
lettre de vente מכתב קידום מכירות 
lettre documentaire דוקומנטרי ממשך  
lettre ordinaire   רגיל מכתב
lettre originale מכתב מקורי
lettre publicitaire מכתב פרסומת
lettre recommandée   רשום מכתב
lettre standard מכתב אחיד
lettre-réaction מכתב תשובה
liasse   אשכול
liberté contractuelle   התקשרות חופש
libre service   ושא שלם
libre service de gros   סיטונאי שלם ושא



licence d’importation   רשיון ייבוא
lieu d‘expédition משלוח מקום
lieu de destination / de 
réception

  יעד

ligne de mention objet   שורת נושא
ligne de produits   מוצרים קו
ligne supplémentaire קו נוסף
liquidation, soldes   כללית מכירה
liste רשימה
livraison   מסירת מכר
livraison directe   מסירה ישירה
livraison prompte   מסירה מיידית
livret   ברושור / ספרון 
localisation   התאמה לשוק המקומי
location הזכרה
location d’espaces publicitaires   חכירת שטחי פרסום
location d'adresses/ de fichiers דיוור רשימות הזכרת
logo   לוגו/ סמליל 
loi du moindre effort   עיקרון המאמץ המזערי
loi sur la défense des 
consommateurs

  הצרכן הגנת חוק

loi sur le contrôle des produits 
et services

  ושירותים מצרכים על פיקוח חוק

loi sur les cartes de paiement   חיוב כרטיסי חוק
lot   יחידה
louer להזכיר
macromarketing מקרו שיווק  
magasin   חנות
magasin à prix réduits   חנות הנחה
magasin à succursales 
multiples

  חנות שרשרת

magasin autonome   חנות עצמאית
magasin bon marché   חנות מציאות
magasin d’entreprise   חנות מפעל
magasin de vente au détail   קמעונאית חנות
magasin filiale   חנות סניף
magasin populaire   חנות מגוונת
magasin spécialisé   חנות מתמחה
magasin vitrine/phare   חנות דגל
mail en retour   ל חוזר"דוא
mailing  בדואר משלוח/דיוור
main courante   יומן התרחשות
maintenance d’une marque   תחזוקת מותג
maison de vente par 
correspondance

  בית מסחר להזמנות בדואר

maison-mère אם-חברת
majoration העלאה  
majorité innovatrice   רוב מוקדם



majorité tardive   רוב מאוחר
majuscule גדולה/רישית אות
mandat d’exclusivité   הסמכה בלעדית
manque à la livraison   מסירה בחסר
manuel de référence עזר ספר
maquette de l’annonce   מבנה כללי של המודעה
marchandage   ממכרמיקח ו
marchandise טובים
marchandise   סחורה
marchandise courante   סחורה מסורתית
marchandise en pontée   מטען סיפון
marchandise légale   סחורה חוקית
marchandise sacrifiée   סחורת מצוקה
marchandises   טובים
marchandises diverses   מטען כללי
marchandises en transit   שחורה במעבר
marché à la baisse   שוק ירוד
marché à la baisse   מוכרים שוק
marché à prix réduit   אגורות הפחתת
marché animé/actif   פעיל שוק
marché au comptant   מזומנים שוק
marché aux puces   שוק פשפשים
marché captif   שוק אנוס
marché cible   שוק מטרה
marché compétitif/ 
concurrentiel

  שוק התחרותי

marché d’acheteurs   שוק קונים
marché de la grande 
consommation

  שוק צרכנים

marché faible   שוק שפוף
marché homogène   שוק הומוגני
marché libre   שוק חופשי
marché libre   שוק פתוח
marché limité   שוק מוגבל
marché noir   רשוק שחו
marché non saturé   שוק לא רווי
marché organisé   שוק מאורגן
marché pénétré   שוק מוחדר
marché potentiel   שוק אפשרי
marché réglementé   שוק מפוקח
marché témoin   שוק ניסיוני
marge bénéficiaire   שולי רווח
marge entre les prix et les 
coûts

  מחיר מרווח עלות

marine marchande   סוחר צי
marketing ciblé   מטרה שיווק
marketing concentré   מרוכז שיווק
marketing d’entretien   מַשמר שיווק



marketing de base de données שיווק מסד נתונים
marketing de conversion   ממיר שיווק
marketing de grande 
consommation

  המוני שיווק

marketing de relance   מחודש שיווק
marketing de réseau שכבתי- רב שיווק  
marketing de stimulation   ממריץ שיווק
marketing différencié מבודל שיווק  
marketing direct informatisé שיווק ישיר בעזרת מחשב
marketing direct, vente directe   ישיר שיווק
marketing en ligne/ 
électronique

  מכוון שיווק

marketing externe   שיווק חיצוני
marketing indépendant   גרילה שיווק
marketing indifférencié אחיד שיווק  
marketing indirect ישיר בלתי/עקיף שיווק  
marketing international   בינלאומי שיווק
marketing par SMS   מסרונים באמצעות שיווק
marketing sans but lucratif    רווח מטרת ללא שיווק
marketing via Internet   באינטרנט שיווק
marketing viral   וירלי/נגיפי שיווק
marketing (mercatique ; 
commercialisation)

  שיווק

marketing-mix, marchéage   תמהיל שיווק
marquage   מיתוג
marque   שם מותג
marque commune   ג כוללמות
marque commune/ombrelle   מותג משפחתי
marque d’inspection   סימן השגחה
marque d’origine   כינוי מקור
marque de distributeur   מותג מפיץ
marque de fabrique   סימני סחורה
marque de prestige   סמל מעמד
marque de protection latérale ; 
marque dérivée

  ימותג אגפ

marque de rechange   מותג חליפי
marque de revendeur   מותג סוחר
marque déposée   סימן מסחר
marque du distributeur   מותג ביתי
marque du fabricant   יצרן מותג
marque maison/de distributeur   פרטי מותג
marque nationale   ארצי מותג
marque phare   דגל מותג
marque privée   פרטי מותג
mauvaise livraison   לקויה מסירה
mauvaise vente   גרועה מכירה
maximisation du revenu des 
ventes

  הכברת הכנסה ממכירות



maximiser למקסם
meilleur achat possible   קנייה טובה
message publiposté, 
publipostage, mailing

  דיוור ישיר

méthode de suivi   המעקב שיטת
méthode de vente à 
tempérament

  בתשלומים מכירה שיטת

méthode du recouvrement des 
coûts

  עלות החזר שיטת

minimiser להביא למינימום 
mise à jour עדכון
mise à jour des fichiers   דיוור רשימות עדכון
mise à l’échelle   סילום
mixage    צלילים ערבול
mode de vie ; train de vie   חיים סגנון
model compensateur   מפצה מודל
model de diffusion מודל נפיצות  
modèle de marketing   מודל שיווקי
modes de concurrence   התחרות דפוסי
modification de prix   מחיר שינוי
monopole d’une invention   פטנט מונופול
monopole discriminant   מפלה מונופול
montant de la commande   הזמנה עלות
montant global סכום כולל
moyenne représentative מיצג מדגם
moyens de communication de 
masse

  אפיקי פרסום המוניים

moyens de diffusion 
électroniques

  אפיקי פרסום משודרים

multimédia   אפיקי פרסום מגוונים
multiplicateur des ventes   מכפיל מכירות
navire de tramping אוניה שוטטת  
navire spécialisé   אונייה מתמחה
négative option שלילית אופציה
négociabilité סחירות  
négociable   סחיר
négociation commerciale   משא ומתן מסחרי
négociation   התמקחות
marchandage   התמקחות
négociations via le téléphone   משא ומתן טלפוני
niche de marché   שוק גומחת
niveau de la consommation   צריכה רמת
niveau de sensibilisation   מודעּות רמת
niveau des prix   מחירים רמת
nom commercial   מסחרי שם
non économique כלכלי בלתי  
norme d’exécution   עביצו תקן
note de crédit   זיכוי תעודת



note de débit   חיוב תעודת
note de refus   הודעת דחייה
notice publicitaire   עלון פרסום
notification d’envoi   הודעת משלוח
notoriété de la marque   זהות המותג
nouveau client חדש קונה
nouveauté חידוש
numéro de client הלקוח מספר
numéro de commande מספר הזמנה
numéro porte-bonheur / 
numéro de la chance

מספר מזל

numéroteur ממספר
objectifs de vente   מכירות יעדי
obligation de tenir un 
assortiment complet

  הצמדת מוצרים

obligation non garantie   התחייבות לא מובטחת
oblitération   ארחותמת דו
oblitération de timbres-poste בולים החתמת
observation conjuguée   תצפית משולבת
obsolescence planifiée   התיישנות דגם
obstacle à la communication   תקשורת מחסום
occasion de voir ou d’entendre   לשמוע או לראות הזדמנות
office de commercialisation   מועצת שיווק
officieusement   שלא לפרסום
offre   היצע
offre הצעה
offre artificielle   היצע מלאכותי
offre cachée   הצעה סמויה
offre cachée   סמויה הצעה
offre d’achat sans engagement   הצעה משוערת
offre d’essai   לניסיון הצעה
offre de lancement   החדרה הצעת
offre de lancement הצעת השקה
offre de rechange   חלופית הצעה
offre de vente   מכר/ מכירה הצעת
offre de vente spéciale   מיוחדת מכירה הצעת
offre et demande   וביקוש היצע
offre ferme   קושרת/ הצעה מחייבת
offre spéciale   הצעה מיוחדת
offres d’emploi   מודעת הצעת עבודה 
oligopole différentié אוליגופול מיַיחד  
opérateur de saisie קלדן
opération de couverture   עסקת גידור
opération de troc   במזומן שלא עסקות
opération en monnaie 
étrangère

  עסקה במטביע חוץ

opération externe/ avec un tiers   עסקה חיצונית
opération médiatique   תקשורתית פעולה



opinion publique   הקהל דעת
opportunité du marketing   שיווקית הזדמנות
optimisation מיטּוב
optimisation des valeurs   תועלת עלות יחס
optimiser להביא למיטּוב
option d’achat   אופציית קונה
option du vendeur   אופציית מוכר
optique produit   תפיסת המוצר
ordre d’achat   צד לרכישה
ordre personnel   צו אישי
organisation de marketing   ארגון שיווק
organisation des informations   ארגון מידע
organisation du fichier רשימות ארגון
original   מחדש
original / modèle מקורי
package אריזה
page de publicité   פרסום דף
pages jaunes דפי זהב
paiement   תשלום
paiement à la commande   הזמנה מלווה בתשלום
paiement à la commande   תשלום עם ההזמנה
paiement anticipé   תשלום מוקדם
paiement anticipé   תשלום מראש
paiement avant livraison   מזומן לפני מסירה
paiement comptant   קנייה במזומנים
paiement contre documents   מזומן נגד מסמכים
paiement contre documents   תשלום נגד מסמכים
panel   מדגם
panel   פנל סגל
panel   קבוצת מיקוד
panier de produits   סל מוצרים
panneau d’affichage   מודעות לוח
panneau d’affichage grand 
format

  לוח מודעות גדול

panneau d’affichage isolé   לוח מודעות בודד
panneau publicitaire   שלט פרסום/ שלט חוצות 
panneau שלט  
enseigne   שלט
papier d‘emballage אריזה נייר
papillon   פרסום דף
dépliant publicitaire   פרסום דף
imprimé sans adresse   פרסום דף
paquebot   קו אוניית
parquet de la Bourse   מסחר זירת
parrainage commercial   חסות
sponsoring   חסות
part d’audience   שמע/ציפייה נתח
part de marché   שוק נתח



passer une annonce dans le 
journal

  בעיתון מודעה לפרסם

patronage ; mécénat   חסות
payant à la pièce    הקלקה כל עבור תשלום
pays d’origine   מקור ארץ
pénétration   חדירה
pénétration de la publicité   הפרסום חדירת
pénétration des marchés   לשוק החדרה
pénétration du produit   מוצר חדירת
péréquation des frais de 
transport

  הובלה שכר השוואת

performant יעיל
période d’exploitation   תפעול תקופת
périodique   עת כתב
personnalisation התאמה אישית
personnalisation variable de 
l‘expéditeur

התאמה אישית משתנה של השולח

personnalisation-expéditeur התאמה אישית לשולח
personnel sur le terrain   שדה עובדי
perte de marchés   שוק אובדן
petite affiche    פלקאט
petite annonce   יתוןבע מודעה
pièce jointe   חומר מצורף
plafond du crédit   גבול אשראי
plan d’insertion טבלת גיול  
plan de développement du 
produit

  תכנון מוצר

plan de production   תכנון ייצור
plan de rémunération עמלות תוכנית  
plan du marketing   שיווק תוכנית
plan média   וםפרס תוכנית
plan publicitaire תוכנית פרסום
plancher   רצפה
planificateur, planeur מתכנן האסטרטגיה הפרסומית  
planification   בניית האסטרטגיה הפרסומית 
planning תכנון
planning de distribution   תכנון הפצה
pleine garantie   ערבות מלאה
pliage mécanique מכני קיפול
plier לקפל
poids משקל
point d’attraction, accrocheur   תופס עין
point d’exposition brut   הבודדות החשיפות מכלול
point de fermeture   הפסד/נקודת סגירה
point de livraison   מסירה מקום
point de référence   מוצא נקודת
point de saturation   רוויה נקודת
point de vente   מכירה קודתנ



point mort, seuil de rentabilité נקודת איזון
seuil de rentabilité נקודת איזון
politique d’escompte   הנחות מדיניות
politique d’octroi de crédit אשראי מדיניות  
politique de commercialisation   שיווקית מדיניות
politique de lancement du 
produit

  מוצרים דיניותמ

politique de pénétration des 
marchés

  לשוק חרירה מדיניות

politique de recouvrement   מדיניות גבייה
politique des prix   מדיניות המחרה
politique du prix unique   מדיניות מחיר אחד
population cible   אוכלוסיית מטרה
port d’entrée et de départ   יסה ויציאהנמל כנ
port de déchargement   נמל פריקה
port de destination   נמל יעד
port de refuge   נמל מקלט
porte à quai   מדלת לרציף
portefeuille de produits   תיק מוצרים
portion alimentaire 
individuelle

  יחידת צרכנים

position concurrentielle עמדה התחרותית  
position dominante en matière 
de fixation des prix

  מנהיגות מחירים

positionnement מיצוב  
positionnement de la marque   מיצוב מותג
positionnement du produit   מיצוב מוצר
positionnement sur le marché   מיצוב שוק
possession adversative   חזקה פגומה
possibilité d'adressage מיעון אפשרות
poste (bureau de poste) משרד דואר
poster, placard   כרזה
pot-de-vin   מתחת לשולחן
potentiel de vente   פוטנציאל מכירות
potentiel du marché   פוטנציאל שוק
poudre aux yeux   אחיזת עניים
pourriel   זבל דואר
pouvoir d‘achat כוח קנייה
pratique anticoncurrentielle התחרות מונעי נהלים  
pratique commerciale illégale   חוקי לא סחר
pratique du double prix   כפולה המחרה
prédispositions de la clientèle   נטיות קונים
pré-emballage מראש אריזה  
préférence   העדפה
préférence pour une marque   מותג העדפת
première de couverture   השער עמוד/  עטיפה
préoccupation pour les prix   מחיר תודעת
préparation des adresses עיבוד רשימות



présentateur   מגיש
présentation d’un produit   מוצר הצגת
présentation en masse   המונית תצוגה
presse עיתונות  
presse électronique   רונייםאלקט פרסום אפיקי
presse locale   עיתונות מקומית
presse nationale   עיתונות ארצית
prestation de services שירות
prêt à la consommation   צריכה הלוואת
prêt commercial   מסחרית הלוואה
prêt conditionné   כובלת הלוואה
prêt non garanti   מובטחת לא הלוואה
pré-test מבחן מקדים  
pré-test publicitaire   תמליל מבחן
prévision de la demande   ביקוש חיזוי
prévision des réponses   תגובות חיזוי
prévision des ventes   מכירות חיזוי
prévision des ventes   תחזית מכירות
prévision saisonnière   תחזית עונתית
prévisions   ציפיות
prime בונוס
prime  à l’exportation   מענק ייצוא
prise de contact   התקשרות
prise de rendez-vous ראיון/קביעת פגישה
privilège   זכות
prix מחיר
prix administré   מנהלי מחיר
prix annoncé/affiché   פרסומי מחיר
prix au comptant   במקום/ במזומן מחיר
prix au marché libre   פתוח שוק מחיר
prix au rabais   ירוד מחיר
prix catalogue   קטלוגי/מחירון מחיר
prix conseillé   מחיר מומלץ לצרכן
prix contractuel/forfaitaire חוזי מחיר  
prix courant מחירים שוטפים  
prix d’achat   מחיר קניה
prix d’équilibre   מחיר יעד
prix de base   בסיסי/מחיר יסודי
prix de cession   מחיר העברה
prix de détail   מחיר קמעונאי
prix de gros   מחיר סיטונאי
prix de gros imposé   מחיר קמעונאי קבוע
prix de l’offre   היצע מחיר
prix de revient   עלות מחיר
prix de vente   מכירה מחיר
prix de vente   מכירות עלות
prix demandé   מבוקש מחיר
prix départ entrepôt   מחיר במחסן



prix départ usine   מחיר בשער המפעל
prix double   מחיר כפול
prix du marché   מחירים שוטפים
prix en dollars   מחיר בדולרים
prix en shekalim מחיר השקלים  
prix équitable   מחיר הוגן
prix ferme   מחיר מחייב
prix franco à bord   ב"מחיר פו
prix garanti   מחיר מובטח
prix habituel   מחיר מקובל
prix hors taxes   מחיר ללא מכס
prix imposé   מחיר קובע
prix initial   מחיר התחלתי
prix le plus bas   מחיר מינימום
prix libre   חופשי מחיר
prix limite   מחיר גבולי
prix livré   מחיר במקום היעד
prix minimum   מוםמיני/מחיר מזערי
prix national   מחיר ארצי
prix négocié   התמקחות מחיר
prix net   כולל מחיר
prix nominal   משוער/מחיר נומינלי
prix non arrondis   מחירים לא מעוגלים
prix occasionnel מחיר מציאה  
prix offert   המחרת מכרז
prix plafond   מחיר תקרה
prix prévu   מחיר צפוי
prix promotion   מתחת לקו
prix réduit   מחיר מופחת
prix régional   מחיר אזורי
prix spécial   מחיר מבצע
prix standard   מחיר תקני
prix sur le marché   מחיר שוק
prix unique/commun   מחיר אחיד
prix unitaire   מחיר יחידתי
prix variable   מחיר משתנה
procédé de diffusion   יצותתהליך נפ
procédure de vente   תהליך מכירה
processus d’achat   תהליך קנייה
processus d’adoption   תהליך סיגול
processus de communication   תהליך תקשורת
production ייצור
produit   מוצר
produit d’achat impulsif   מוצר דחף
produit d’appel   מוצר פיתוי
produit de marque   מוצר מותגי
produit de prestige   מוצר יוקרה
produit élastique   מוצר גמיש



produit final   מוצר סופי
produit homogène   מוצר הומוגני
produit inélastique מוצר לא גמיש  
produit lié   מוצר משולב
produit phare   מוצר דגל
produit principal   מוצר ליבה
produit spécialement 
conditionné

  מוצר לפי מידה

produits de consommation 
courante

  נוחות מוצרי

produits de luxe   מותרות מוצרי
produits de substitution   תחליפיים מוצרים
produits étrangers   חוץ תוצרת
produits périssables   מוצר כלה
produits spécialisés   ייחוד מוצרי
profil de client   לקוח חתך
profil de clientèle   הלקוחות פרופיל
profil de l’audience   הצופים/ פרופיל קהל המאזינים 
profil des consommateurs   צרכנים חתך
profile de l’auditoire   נחשף קהל חתך
profile du marché   שוק חתך
profit רווח
profit net sur les ventes   על מכירותרווח נקי 
programme commun   תוכנית שותפים
programme d‘analyse des 
résultats

תוכנית ניתוח תוצאות

programme de contact clientèle תוכנית גישה ללקוחות
programme de promotion des 
ventes

תוכנית קידום מכירות

progrès התקדמות
prometteur מבטיח 
promo   קדימון
promoteur   מקדם
promotion   קידום
promotion de ventes   מכירות קידום
promotion faisant appel à des 
personnalités connues

  סלבריטי/   ידוען ידי על פרומו

propagande   תועמלנות/ תעמולה 
prospecteur   לוקט הזמנות
prospecteur   תועמלן מכירות
prospection de clientèle   איתור לקוחות
prospectus   פרסום דף
prospectus חוברת פרסום
prospectus   עלון מידע
prospectus   פרוספקט/ עלון פרסומת 
prospectus distribué dans la 
rue

  עלון פרסומת מחולק ברחובות

protêt du capitaine   מחאה ימית



prototype   ניסוי דגם
prototype de l’annonce   ופי ראשיעותק ס
prudent   סולד סיכון
public   ציבור
publication   גיליון
publication לאור הוצאה
publication   פרסום
publicitaire פרסומאי
publicitaire (adj)   של פרסום/ תעמולתי 
publicité   פרסומת/פרסום
publicité sur lieu de vente פרסומת בנקודת מכירה
publicité vérité   אמת בפרסום
publipostage vidéo    בווידיאו ישר דיוור
publireportage   תשדיר פרסומת תיעודי 
puissance du marketing   שיווקי כוח
pyramide de produits   פירמידת מוצרים
qualité   איכות
qualités de la marque   סגולות מותג
quarantaine הסגר  
quasi monopole   ופולמעיין מונ
question fermée   שאלה סגורה
questionnaire   שאלון
quota   מכסה
quota de ventes   מכסת מכירות
rabais perdu   אובדן הנחה
rachat de dettes   קניית חובות
rapport de gestion דוח שנתי
ratio de la marge bénéficiaire 
brute

  גולמי רווח יחס

ratio de rotation   מחזור שיעור
ratios de rotation   מחזור יחסי
rayon des soldes   מציאות מדפ
réaction משוב/ תגובה
réceptif précoce   מסגלים מוקדמים
recherche   חיפוש
recherche active   איתור פעיל
recherche conceptuelle   חיפוש רעיוני
recherche descriptive   מחקר מתאר
recherche détaillée   חיפוש מקיף
recherche factuelle   חיפוש עובדתי
recherche sur la motivation   מחקר מניעים
recherche sur les attitudes   מחקר עמדות
recherche verticale   חיפוש אנכי
recherches sur les besoins des 
consommateurs

  צרכנים מחקר

réclamation תלונה
recommandation des experts   מומחים המלצת
recommandé רשום



reconnaissance des occasions   הזדמנויות זיהוי
recouvrable   גבייה בר
recouvrement de dettes   חוב גביית
recrutement de vendeurs   מוכרנים גיוס
recrutement par parrainage   חבר מביא חבר
rédacteur publicitaire   רעיונאי
rédaction   עריכה
rédaction publicitaire   תמלילנות
réduction הורדה/הנחה
réduction commerciale   מסחרית הנחה
réduction des écarts   פערים גישור
réduction sous condition   מותנית הנחה
refus   סירוב
région géographique   גיאוגרפי אזור
règlement de conflits   ודיםניג יישוב
réglementation des prix   פיקוח על תעריפים
relations associatives   קשר אסוציאטיווי
relations commerciales עסקיים יחסים
relations consommateur-
marque

  מותג- יחסי צרכן

relations publiques ציבור יחסי
relations vendeur-acheteur   לקוח- יחסי מוכר
relevé de compte bancaire חשבון מצב
rembourser בחזרה לשלם
remise à l’achat   קניות הנחת
remise cachée   הנחה סמויה
remise cumulée   הנחה מצטברת
remise de fidélité   הנחת נאמנות
remise du distributeur   הנחת מפיץ
remise en chaîne   הנחות בשלשלת
remise entre professionnels   מסחרית עסקה
remise perdue   הנחה שאבדה
remise pour quantité   לכמות הנחה
remise pour règlement rapide   מזומנים הנחת
remise promotionnelle   קידום מענק
remise saisonnière   עונתית הנחה
remise sur la quantité, 
dégressif sur le volume

  לכמות הנחה

rémunération au rendement   ביצוע לפי תשלום
rendement   פדיון
rendement תוצר
rentabilité רווחיות
répondre à des intérêts 
spécifiques

  לספק אינטרסים מיוחדים

réponse payée   דמי תשובה שולמו
repositionnement   מיצוב מחדש
représentant en gros   סיטונאי נציג
reprise   ןעסקת חליפי



reprise de possession   חזקה חוזרת
réseau d’affichage, couverture 
d’affichage

  הפצה/רשת פרסום

réseau d’associations   רשת אסוציאציות
réseau de vente מכירות רשת
réseau privé virtuel   רשת בין ארגונית פרטית 
résidu   שארית
responsabilité de transporteur   ות מובילאחרי
responsabilité directe   אחריות ישירה
responsable de budget   תקציבאי
responsable de l’achat 
d’espace

  אחראי על קניית שטחי פרסום

resserrement des marges de 
profit

  מחיר עליות מלכוד

restriction commerciale   סחר הגבלת
résultats mesurables ות תוצאות מדיד
retour postal אי מסירה
retour sur vente   מכירות על רווח
revente   מכירה חוזרת
revenu disponible   הכנסה פנויה
revenu en primes   פדיון פרמיית
revue spécialisée מקצועי עת כתב
rigidité des prix   קשיחות מחירים
risque commercial   סיכוני סחר
risque de crédit   אשראי סיכון
risque de non paiement פירעון אי סיכון  
risque de rejet   דחייה סיכון
risque perçu   נתפס סיכון
ristourne   החזר
rubrique du marché   עלון שוק
rubrique publicité   פרסום מדור
saisonnalité עונתיות  
sans valeur commerciale   מסחרי ערך ללא
saturation   רוויה
scanning סריקה
secteur d’activité   ענפי מגזר
secteur de vente   מכירות אזור
secteur économique מגזר כלכלי
sécurisation du paiement   תשלום איבטוח
segment de marché   שוק פלח
segmentation פילוח  
segmentation de marché   שוק פילוח
segmentation par avantage   פילוח לפי תועלת
segments d’information   יחידות מידע
sélection aléatoire אקראית בחירה
sélection par clusters/liasses   בררת אשכולות
self service   שירות עצמי
self service de gros   סיטונאי עצמי שירות



sensibilisation   מודעּות
sensibilité aux prix   מחירים שותרגי
service après vente שירות ללקוח
service de la publicité   פרסום מחלקת
service des ventes / service 
vente

מחלקת מכירות

service médias   שירותי מדיה 
services de recouvrement   שירותי גבייה
seuil de vulnérabilité פגיעות רמת  
sigle סמל מסחרי
signe   סימן
signet   סימנייה
situation d’achat   מצב קנייה
slogan   סיסמה
slogan de la marque   סיסמת מותג
société חברה
société affluente חברת שפע  
société cible   מטרה/ חברת יעד
société d’affacturage   חברה לקניית חוב של חייבים
société de cartes de crédit אשראי טיסיכר חברת
société de publicité   פרסום חברת
société de publicité et 
d’affichage

  ושילוט פרסום חברת

société dominante   מנהיגה פירמה
solution de rechange   חלופה
somme globale   סכום כולל
sondage d’opinion   משאל דעת הקהל
sondage d’opinion   סקר דעת הקהל
sondage omnibus   סקר כוללני
soumission collusoire   קנוניה במכרז
soumission la plus basse   הצעת מכרז הנמוכה ביותר
souplesse de l’offre   היצע גמישות
souplesse des circuits de 
distribution

  שיווק צינור גמישות

souricière מלכוד עכברים  
sous-agent   סוכן משנה
sous-culture   תרבות משנה
sous-groupe קבוצה תת
sous-marché   תת שוק
sous-segmentation תת פילוח  
soutien des distributeurs גיבוי מפיצים
soutien des prix   מחירים תמיכת
spécialisation sélective   סלקטיבית התמחות
spot publicitaire   פרסומת סרטון
spot publicitaire   ספוט/  טלוויזיה או רדיו תשדיר
message publicitaire à la radio 
ou la TV

  ספוט/  טלוויזיה או רדיו תשדיר

stabilisation des prix   מחירים ייצוב



stand ביתן
stand agricole   חקלאי דוכן
standardisation   תקנון
statut social   חברתי מעמד
stimulant   גירוי
stimulant des ventes   מכירות תמריץ
stimulation   תמריץ
stimulation financière   מזומנים תמריץ
stimuler les ventes   לדרבן מכירות 
stock de clôture   מלאי סגירה
stock en aval   קדמי מלאי
stock en stagnation   מת מלאי
stock important   רציני מלאי
stock minimal/indispensable   סיסיב מלאי
stock régulateur   ביטחון מלאי
stockage אחסנה
stocker לאגור/לאחסן
stratégie  אסטרטגיה
stratégie d’attaque frontale   אסטרטגיית מתקפת חזיתית
stratégie d’expansion et de 
croissance

  אסטרטגיית הרחבה וגידול

stratégie de constriction   אסטרטגיית התכווצות
stratégie de contre-offensive   אסטרטגיית מתקפת נגד ההגנה
stratégie de couverture totale   אסטרטגית כיסוי מלא
stratégie de croissance   אסטרטגיית צמיחה
stratégie de défense mobile   אסטרטגיית הגנה ניידת
stratégie de distribution   הפצה אסטרטגיית
stratégie de diversification   הגוונה אסטרטגיית
stratégie de l’expansion du 
marché

  שוק הרחבת אסטרטגיית

stratégie de la concurrence   מתחרים אסטרטגית
stratégie de ma création   אסטרטגיית יצירתית
stratégie de pénétration   אסטרטגיית העמקה בשוק
stratégie de réfutation   ת הפרכהאסטרטגיי
stratégie des concurrents   אסטרטגיית מתחרים
stratégie marketing de 
développement

  מַפתח שיווק

stratégie multinationale   לאומית- אסטרטגיית רב
stratégie promotionnelle המכירות קידם אסטרטגיית
stratégie tirée   אסטרטגיית משיכה
structure atomistique   ה אטומימבנ
structure de prix   מבנה מחירים
structure du marché   מבנה שוק
structure du message   מבנה המסר
styliste ; couturier   מעצב
sublimation   עידון
succès הצלחה
succursale סניף



suivi מעקב
suivi du client שירות ללקוח
fidélisation du client שירות ללקוח
supermarché   מרכול
supplément de journal   בעיתון תותב עלון
support publicitaire   פרסום מדיית
support publicitaire   פרסום רכב
sur commande מידה לפי  
personnalisé מידה לפי  
sur mesure לפי מידה
suracheté   יתר קניית
surcommission   על עמלת
surexposer   חשיפת יתרלחשוף 
surexposition   חשיפת יתר
survente יתר מכירת  
système à deux niveaux   שיטת שער כפול
système de contrôle adaptatif   מערכת בקרה מסתגלת
système de distribution   הפצה מערכת
système de marketing direct מערכת דיוור ישיר
système de prix   מחירים שיטת
système de réponse informatisé מערכת תשובה בעזרת מחשב
système social   חברתית מערכת
systèmes administrés   נשלטות מערכות
tableau chronologique des 
comptes débiteurs

  מחייבים חשבונות/גיול טבלת

talon    שובר
tarif   לוח תעריפים
tarif à la page   מחיר לעמוד
tarif commun   שיעור משולב
tarif contrôlé   מפוקח/מבוקר מחיר
tarif d‘encaissement גבייה דמי
tarif d’affrètement דמי שכר  
tarif de base   מחיר בסיסי
tarif des insertions מחירי פרסום  
tarif discriminant   תעריף מפלה
tarif fixe   תעריף פרסום יחיד
tarif fondé sur le prix de 
revient

  המחרה לפי עלות

tarif géographique   מחיר גיאוגרפי
tarif groupé   מחיר משולב
tarif indicatif   מחירון מנחה
tarif local   מחיר מקומי
tarif minimum   תעריף מזרחי
tarif pour marchandises 
diverses

  תעריף למטען כללי

tarif publicitaire   מחיר הפרסום
tarif publicité   מחיר הפרסומת 
tarif spécial pour imprimés en בצובר דואר מחיר



nombre non urgents
tarif unique   מחיר אחיד
tarif   מחירון
liste des prix   מחירון
tarification au coût plus large   המחרת מרווח
tarification d’un produit 
nouveau

  המחרת מוצר חדש

tarification d’une ligne de 
produit

  מוצרים קו המחרת

tarification de prestige   יוקרה המחרת
tarification limitée   המחרה מגבילה
tarifs postaux דואר דמי
taux d’acceptation   קצב התקבלות
taux de base   תעריף יסוד
taux de conversion   יחס המרה
taux de couverture des charges 
financières

  יחס כיסוי שירותי חוב

taux de disponibilité   זמינות שיעור
taux de remplacement   תדירות רכישה
taux de réponses   תגובות שיעור
taux libre   שיעור פתוח
taux pondéré   כולל תעריף
taux révisé   מותאם שער
taux toute quantité   כלשהי לכמות מחיר
taux unique   אחיד שיעור
taxe à l’achat   קניה מס
taxe comprise   מכס כולל מחיר
taxe cumulée   מס מצטבר
taxe de livraison מס מסירה
technique de communications 
commerciales

  שיווקית תקשורת

technique de vente   מוכרנות
technologie de la 
consommation

  צריכה טכנולוגית

technologie de pointe טכנולוגיה עילית
technologie de vente שיטת המכירות
télémarketing / marketing par 
téléphone

  בטלפוןבאמצעות  שיווק

téléphone impromptu, visite à 
froid

  עיוור טלפון

télévente / vente par téléphone שיווק באמצעות הטלפון
télévision interactive   הידודית טלוויזיה
temps de réponse   תגובה זמן
tendance saisonnière   עונתית מגמה
terminal מסוף
terrain d’action   פעולה שדה
terrain d’expérience   ניסיון מרחב
test ניסוי
test analogique   אנלוגי מבחן



test anonyme / aveugle   עיוור מבחן
test conjoint   העדפות יסוינ
test d’efficacité de vente   מבחן יעילות מכירות
test d’emballage   מבחן אריזה
test de concept / pré-test מבחן תפיסה
test de conception   מושגי מבחן
test de marché מבחן שוק
test de produit מבחן מוצר
test de sensibilisation   מבחן מודעּות
théorie de l’apprentissage   למידה תורת
théorie de l’attribution   תיאוריית שיוך
théorie de la motivation   הנעה תורת
théorie des files d’attente   התורים תורת
théorie du traitement de 
l’information

  מידע עיבוד תורת

tiers שלישי צד  
tirage au sort הגרלה
tirage au sort gratuit הגרלה חינם
tirage contrôlé   מוגבלת תפוצה
tiré   נמשך
titre constitutif de propriété   קניין שטר
tonne forte   מלאה טונה
tonneau d’affrètement טונה משקל  
traite libre   שטר נקי
traitement de l‘information / de 
données

  עיבוד נתונים

transaction à long terme עסקה ארוכת מועד  
transaction incomplète   עסקה לא גמורה
transaction sur capitaux 
propres

  עסקת בעלות

transaction téléphonique עסקה טלפונית  
transactions inter-sociétés עסקות בין חברתיות  
transbordement   משלוח נשנה
transfert   העברה
transitaire   כן שילוחסו
transmission multiplex   אפיקים-העברה רב
transparence du marché השוק שקיפות
transport   תחבורה
transport combiné   תובלה משולבת
transport de retour   הובלה חוזרת
transport direct   הובלה ישירה
transport ordinaire   מוביל כללי
transporteur   מוביל
transporteur contractuel   מוביל חוזי
transporteur particulier   מוביל פרטי
transporteur public   מוביל ציבורי
transports publics   תחבורה ציבורית
union des consommateurs   צרכנים איגוד



unité יחידה
unité d’achat   יחידה קונה
unité de commande   יחידת הזמנה
unité de marketing   יחידת שיווק
unité mobile de publicité   יחידת פרסום ניידת
utilisateur   משתמש
utilité   תועלת
utilité dans le temps   תועלת זמן
utilité de l’information   תועלת מידע
utilité fonctionnelle   תועלת תכליתית
utilité négative   תועלת שלילית
vache à lait, mine d’or   פרת מזומנים
valeur   ערך
valeur ajoutée   ערך מוסף
valeur de l’achat   ערך רכישה
valeur de l’emplacement de 
l’affichage

  ערך מיקום המודעה

valeur de la marque   ערך מותג
valeur économique   ערך כלכלי
valeur normale   ערך רגיל
valeur pécuniaire כספי ערך
variable commerciale   משתני שיווק
variable libre   תלוי בלתי משתנה
variété de produits   מוצרים מבחר
vendable עובר לסחור/ָשוויק  
vendeur   מוכר/זבן
vendeur   מוכרן
vendeur d’espace publicitaire   פרסום שטח מוכר
vente   מכר
vente à court terme   מכירה קצרת מועד
vente à crédit   באשראי מכירה
vente à partir d’un point de 
départ fictif

  מוצא נקודת מחיר

vente à terme   עתידית מכירה
vente à tout prix, bradage מצוקה מכירת  
vente additionnelle מכירה משלימה  
vente au comptant   במזומנים מכירה
vente au comptant   מכירה מיידית
vente au détail   מכירה קמעונאית
vente croisée   מכירה צולבת
vente d’essai   מכירה ניסיונית
vente de liquidation   חיסול מכירת
vente directe au consommateur   הדואר באמצעות מכירה
vente directe au consommateur   מכירה ישירה
vente en gros   מכירה בסיטונות
vente en gros   סיטונות
vente en ligne   שיווק באמצעות דואר אלקטרוני
vente en ligne/électronique   מכירה במכוון



vente ferme מכירה מוחלטת
vente forcée   מכירה בנאמנות
vente informatisée מחשב בעזרת שיווק
vente non agressive   מכירה רכה
vente normale   מכירה רגילה
vente par correspondance 
(VPC)

הדואר באמצעות סחר

vente par lot   בצובר מכירה
vente par moyen détourné   עוקפת מכירה
vente personnelle   אישית מכירה
vente privée   אישית מכירה
vente pyramidale פירמידית מכירה  
vente supplémentaire מכירה נוספת
ventes de remplacement   החלפה מכירות
versement initial   ראשון תשלום
versements échelonnés   בשיעורין תשלום
verso אחורי
vieillissement technique 
prématuré

  מיוחדת התיישנות

visa de diffusion   הפצה אישור
vitesse d‘opération מהירות תפעולית
vitesse d‘opération מהירות תפעולית
vitesse d’oubli d’un produit   שיעור שכחת מוצר 
vitrine d’exposition   תצוגה תיבת
vrac צובר
zonage   חלוקה לאזורים
zone commerciale   אזור המסחר
zones économiques (REMP) אזורים כלכליים


