


למדת עיסוק מדהים

(אך כמובן פונה גם לכן הנשים המדהימות , המדריך נרשם בלשון זכר)

אתה  . ואתה משקיע את מיטב זמנך במטרה להצליחלהגשים את עצמך תשוקה לך יש 

האתר נראה מדהים ויש לך סרטונים רבים שמראים מה אתה  , בקלותבפייסבוקמשווק 

יש  . על השירותים שאתם נותןפידבקים והמלצות חמות מכל מקום אתה מקבל . עושה

עוזר להרבה  אתה . איש שמחכה כל פעם שתוציא עוד מסר10,000לך קהילה של 

אתה יודע מה השירות שלך נותן ולמי  . וכל מי שמתעניין בתחום שלך מכיר אותךאנשים 

אם זה המצב . ויודע לשווק את עצמך כמו שצריךאתה מלא בביטחון עצמי . הוא מיועד

.המדריך הזה לא רלוונטי, שלך

: אם אתה במקום רחוק מזה

.לפנות זמן ולהתחיל לקרוא, לקחת עט או עיפרון, כדאי לך להדפיס את המדריך

המון אנשים  . את המדריך כתבתי בעקבות מקרים שפגשתי במהלך הליווי האישי

משקיעים זמן רב בדברים לא רלוונטיים  , מוציאים הרבה כסף על פרסום לא אפקטיבי

...ובכלל מתקשים בעניין השיווק ומה צריך לעשות בשביל להצליח

שאתה הוא איש השיווק הכי  , העיקרון שעומד מאחורי פיתוח התודעה השיווקית הוא

.אתה פשוט תצליח, ואם תלמד איך להיות בתודעה שיווקית, טוב לעסק שלך

.המדריך מיועד למי שרוצה ללמוד איך לשווק את עצמו

.להרגיש להתרכז ופשוט לשווק בכיף, לדבר, לחשוב, הוא יעזור לך להבין

.הצעדים לתודעת שיווק מנצחת8במדריך תגלה את 

.לשווק בכוחות עצמך את העסקתקבל כלים וטיפים מהותיים

?אז קדימה למה אתם מחכים
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להאמין שאפשר

?האם אתה מאמין שאתה יכול לשווק

... אתה יושב בבית: דמיין לעצמך
נודף ריח של זיעה עם , ומולך מופיע איש מכירות לבוש בחליפה ועניבה, אתה פותח בחשש... דפיקות בדלת

תודה רבה יש לנו "אומר לו , אתה לא רוצה. הוא נכנס לתוך הבית ומתחיל למכור לך שואב אבק. בושם מסריח

!  לבד, דקות5הוא יכול לנקות את כל הבית ב, תקשיב אתה לא מבין איזה שואב אבק זה", והוא ממשיך..." כבר

יש לנו , תודה"אתה עונה בנימוס !!" לקלח את הילד ואפילו הוא מכין לבד ארוחת צהריים, ה'כולל לעשות ספונג

אתה טורק את הדלת ומבקש ממנו  . בסוף מוותר והולך, הוא ממשיך לנסות". כבר שואב אבק ואנחנו לא צריכים

!"  וואי איך אני שונא מכירות", בראש עובר לך.... שלא יחזור

?הייתה פעם בסיטואציה? מכיר

אני לא  ", שגורמת להם להגיד, לרוב כשמדברים על מכירות מופיעה לאנשים תמונה כזאת בראש

שאתה לא  : אמירה זו יוצרת סיפור שלם אצלך בראש המוביל למסקנה". אני לא איש מכירות, כזה

. מאמין שאתה יכול למכור ולשווק

?האומנם, בשביל לבדוק את האמונה הזאת יש לשאול

?  שפשוט היית חייבים להמליץ עליה, שהייתה כל כך טעימה, האם אכלת פעם מנה במסעדה

,  יותר מזה? אנשים לפחות10האם קראת מאמר שעזר לך כל כך שהיית חייב להראות אותו לעוד 

?שהיית חייבי לשתף ולעשות לייקבפייסבוקהאם ראית סרטון מדליק 

.  אתה יכול לשווק ולמכור, אם עשית אחד מדברים אלו

תמיד שיווקת ומכרת, אתה יכולים למכור, אתה כבר משווק:  את האמת

!רק שעכשיו אתה תתחיל לשווק את עצמך בדיוק והצלחה

,  תתלה אותו מעל המחשב שאתה עובד עליו, קח את המשפט. תקרא את המשפט האחרון שוב

למשפט זה יש עוצמה אדירה בשינוי האמונה שלך לגבי . ותגיד אותו לפחות פעם אחת ביום
. השיווק

אני יוכיח לך  , תרגיש ותאמץ את האמונה שאתה יכול לשווק את עצמך, בעזרת המדריך אתה תבין
.במהלך פיתוח התודעה השיווקית שבעזרת כמה צעדים פשוטים תוכל להצליח לשווק
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הבנת השיווק

?לדעתכםשיווק מהו 

:  ליעונים , שיווקלרוב כשאני שואל אנשים מהו 

עושה  איך אני ? נו להביא אנשים לעסק שלי לא, שיווק ומכירות? מה זאת אומרת"
..." ?כסף

.הם חושבים על הלקוחות שלהם כעל כסף,האנשיםאת רוב מטעה ש זו התפיסה 

.שלךאת הקול להשמיע הדרך הינה להבין הוא שהשיווק שעליך הדבר 

:  מתקייםשבה הדרך 

.המוצר או השירות שלךהפתרון עבורו באמצעות הצורך של הלקוח ומציאת זיהוי 

:הגדרה המדויקת יותרה

"  מדע זיהוי הצרכים ואמנות הפיכתם לפתרונות"הינו שיווק 
.פרופסור פיליפ קוטלר, המודרניאבי השיווק לפי 

לזהות את הצורך מנסה הזמן כל אתה , שיווקיתבתודעה כשאתה נמצא , אומרתזאת 

אתה יכול  ללקוח איך אתה מראה , השיווקייםבאמצעות המסרים . שלךשל הלקוח 

.את הבעיה שלולפתור לעזור 
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לחשוב שיווק

,  לחשוב כל הזמן על הלקוחות שיקראו את התוכןעליך , לכתוב תוכן שיווקיכשאתה חושב 

.שלךבוידאושיראו את התמונות ושיצפו 

:  מוטעהבחשיבה הפייסבוקשמנסים לשווק דרך עסקים רואה אני , בליווי האישי

חושבים באופן שעונה  , כלומר. להגידבא להם לכתוב ומה רוצים הם חושבים על מה הם 

.רק על הגחמות שלהם

:לחשובעליך , לרשוםלך במקום על מה בא 

...לפני סוף השבוע/ הבוקר/ עכשיו, שלך צריכיםהלקוחות מה 

שלךהזמן לחשוב ולהבין מהם הצרכים של הלקוחות כל עליך 

,עכשיותרשום לעצמך אז 

?מהו הכאב שלהם? צריכיםשלך הלקוחות מה 

1._____________

2._______________

3._________________

.שלולצורך מודע להיות , לחשוב על הלקוחכשאתה משווק עליך 

, שלךהלקוחות את הצרכים של שאתה יודע ומכיר אחרי 

:שלךהשירות /באמצעות המוצרשאתה נותן הזמן להבין את הפתרונות הגיע 

?שלךללקוחות שאתה מציע מהם הפתרונות 

1 ._______________________

2 .__________________________

3 ._____________________________

נותן הם אבני הדרך  שאתה והפתרונות שלך של הלקוחות הצרכים , שני עקרונות אלו

.  בתודעה השיווקית

לחשוב על  עליך , כל פעילות שיווקית כלשהימבצע או , תוכן שיווקיכשאתה כותב : הטיפ

.מציע לו כל הזמןאתה איזה פתרוןועל מה הלקוח צריך
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להתרכז בשיווק

.בראשלהשתיק קצת את הרעש שקיים עליך , לחשוב שיווקתוכל על מנת שבאמת 

.שלרובן אנחנו בכלל לא מודעים, מחשבות10,000–חושבים יותר מ אנחנו במהלך היומיום 

..."  ?איך מתחילים? למה הלקוח ביטל לי? איך אני אמור לשווק! אין לי מספיק לקוחות"

לחשוב שיווק ויוצר רעש רקע ומצב עליך מחשבות אלו יוצרות נהר גועש בראש שמקשה 

. תמידי של סטרס וכאבי ראש

?אז מה עושים

.ומתחברים בחזרה לשקט שבתוכנו. נושמים עמוק. עוצרים לרגע

(עיניים תעצום עד הסוף ואז תקרא )כלי מדהים לשקט נפשי קבל 

?חושב עכשיואתה על מה , לחשובעליך 

? איך עושים את זה

אתה בעיניים סגורות ורפויות מסתכלים קדימה וחושבים על מה , לוקחים נשימה עמוקה

".?על מה אני חושב עכשיו: "את השאלהעצמך את תשאל פשוט . חושב

השאלה המודעת  , לרוב. במחשבותשלך ממקדת את תשומת הלב , פעולה פשוטה שכזו

.לרגע הזהשלך את התודעה שאתה מכוון מהסיבה , יוצרת פתאום שקט מופתי

.  על כלוםחושב לא אתה פתאום " ?על מה אני חושב"עצמך את וכשאתה שואל 

,  שוב ושובעצמך את תשאל נשימה עמוקה ובמשך דקה שלמה קח , עינייםתעצום , עכשיו

"?על מה אני חושב עכשיו: "כמו מנטרה

?איך זה קשור להצלחה העסקית שלך

של הלקוח  בצורךממוקד ללמוד להיות עליך פעולות שיווקיות עושה או כשאתה משווק 

.שלךלו על ידי השירות שאתה מציע ובפתרון

דבר הגורם ללקוח  , בתודעה שיווקיתאתה נמצא , בלקוח100%במתרכז אתה כאשר 

.זה עובד , את זהתנסה . באופן לא מודעאליך להתחבר 

בתודעה  כשאתה ממוקד . שלךבלקוח תתמקד , לכן. בו גדלשאתה מתמקד מה : טיפ

אתה  פתאום בכל מקום . לזהות בכל מקום את הצרכים של הלקוחותתוכל , השיווקית

כיוצא בזה מגיעים אנשים  , לכאבים שלהםשלך להראות לאנשים את הפתרונות מצליח 

!שלךכל זאת ועוד רק מלשנות את החשיבה . מלשווקאתה נהנה ואפילו , לעסק
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לדבר שיווק

בשיחות  , באירועיםעצמך את אתה מציג מתחיל בהיכרות מעמיקה עם איך הדיבור השיווקי

.מכירה ופגישות אישיות

?עצמךאת אתה מציג אז איך 

.בכךללקוחות לרצות לבחור אתה גורם , בצורה שיווקיתעצמך איך להציג את כשאתה יודע 

.נוצרת בעקבות הדיבור השיווקיבך הבחירה 

... אף אחדמכיר לא אתה , שחוץ ממנו, בחתונה או ביום הולדת של חבראתה ? את זהמכיר 

?פה בכללאתה עושה מה אתה חושב לעצמך , יש תחושה מוזרה כזאת

.לרוב בסיטואציות האלה התחושה היא של כיווץ וחוסר נוחות

כי בנינו חוץ  , מכירלא שאתה באירועים כאלו הכי כדאי לבחור לדבר עם אנשים , בתכלס

שיש באירוע לקוח  תהיה בטוח . יותר מדי מה לעשות שםלך אין עצמך מלשווק את 

.לו את הבעיהשתפתור שממש מחכה , לפחות אחד, פוטנציאלי

נאום המעלית: כלי מדהים לשיווק עצמי קבל 

?עצמךלהציג את אתה מתחיל איך 

:שאלות3עונים על 

?__________________________מי אני

?________________________(מה המומחיות שלי)מה אני עושה 

?________________________איך אני עושה את זה

אני עוזר לאנשים  ,  אני מפתח תודעה שיווקית בעסקים, שמי עידו לזר, שלום: לדוגמא

.  להצליח לשווק את עצמם על ידי שינוי תודעתי אפקטיבי

אחד הדברים החשובים ביותר כאשר אתם  !!!את נאום המעלית מול המראהשנן : טיפ

חשוב לחזור כמה וכמה פעמים על הנאום  . הוא שינון מול המראה, המעליתעם נאום מתחיל 

את תצעק בהתחלה אם צריך . עם הרבה כריזמהומדבר בביטחון עצמך את כשאתה ממלא 

.על מנת שההצגה העצמית תהיה זורמת ומלאה באנרגיההכלתעשה , זה
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להרגיש שיווק

?  שהצלחתאת ההרגשה הזאת מכיר 

?באנרגיהואתה מלא בלב לך את התחושה הזאת שנעים 

אנשים  אה מושך אליך כי זו הדרך בה , כשאתה משווקלהיות בה שאתה צריך זאת ההרגשה 

כשאתה  באנרגיה מלא להרגיש לך פיתוח התודעה השיווקית עוזרת . בכלל ולקוחות בפרט

.  שמולךלאדם שלך השירות /את המוצרמשווק ומציג 

:רגעבלהרגיש טוב לך כלי מדהים שיעזור קבל 

חיוך מטומטם  תרים , את המילים הללושאתה קוראה עכשיו תוך כדי , כן כן. תחייך לעצמך

... חייך, תנסהקדימה ? מחייךלא אתה נו למה . וחייך לעצמךוחסר כל קשר 

, רק עוד רגע אחד.. יופי.. לחייךתמשיך ... עוד קצתוחייך נשימה עמוקה תיקח , תוך כדי חיוך

את ותרגיש הצידה הביט , את החיוךשאתה מוריד לפני ... לחייךתמשיך , את כל האווירתוציא 

...שלךהלב 

?לךאיך זה מרגיש 

מופעלים שרירי פנים שזוכרים חיוך ובצורה  , גם אם זה מאולץ, כשאתה מחייך לעצמך

.אוטומטית מופרשים חומרים במוח אשר גורמים לנו להרגיש טוב יותר

הכול לטובה , חיוךתן אז 

?את נאום המעלית מהדף הקודםזוכר 

תחייך  , לפני אירוע חשובשלך את נאום המעלית ומדקלם מול המראה כשאתה עומד : טיפ

.  לפני כל פגישה חשובה, רצוי לעשות זאת לפני כל שיחת טלפון. מיליון דולרלעצמך ותרגיש 

.  ותראה איך תרגיש, שלךאת האנרגיה תעלה 
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האינטואיציה השיווקית

??איך האינטואיציה קשורה לשיווק? מה

?את החתונה של החברזוכר 

ללכת לדבר  החלטת שאתה רוצה . אף אחדמכיר לא אתה באירוע שחוץ מהחתן אתה נמצא 

את הלקוח  אתה מחפש שבתכלסאו , שלךעם מישהו בשביל לתרגל את נאום המעלית 

לבטן  תקשיב , אומראני . אף אחדמכיר לא ואתה , איש בחתונה350יש ? לאן הולכים. הבא

.אותךמובילה שלך לראות לאן האינטואיציה תנסה מהבופהוחוץ שלך 

.בתור היועץ הקטן לקבלת החלטות ברגע הזה, האינטואיציהאני אוהב לחשוב על 

עמוק בכל אחד מאיתנו יש יועץ שמחובר למציאות בצורה הרבה יותר טובה מאשר השכל  

דברים שקשורים לרגע  אלא אך ורק על , האינטואיציה לא מדברת על העתיד. הישר שלנו

.הזה

?ואיך מתחברים לאינטואיציה הזאת ברגע

מפנים את תשומת הלב  , לוקחים רגע אחד נשימה עמוקה, כשיש הרבה אנשים מסביב

פשוט הולכים ושואלים  , שזה האדם הנכוןשאתה רואה ומרגיש והאדם הראשון ללב , שלך

אחרי  " ?ומה אתה עושה? איך קוראים לך: "שואלים, ומתחילים לדבר" ?הי מה נשמע: "אותו

האינטואיציה  תדאג אל . הבאאת הלקוח ויוצר , שלךאת נאום המעלית אתה נותן שהוא עונה 

.לדבראתה צריך את הדרך ולרוב היא יודעת אם מי לך תראה 

אבל עד שלא  , זה לוקח זמן להקשיב לאינטואיציה, עכשיו כמובן זה לא דבר קל לעשות

כמו  , לתרגל ולחזק את השריר הזהעליך , האינטואיציה היא כמו שריר. תצליחלא תתחיל  

כמה וכמה פעמים עד שהם יהפכו להיות  עליהם לחזור עליך כל כלי בתודעה השיווקית 

.שלךמדויקים ומחודדים מספיק שיהפכו להיות טבע שני 
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תכנון השיווק

.הדבר החשוב ביותר לפני שמתחילים לשווק בפועל הוא הבנת קהל היעד

.נמצאשלך נבין איפה קהל היעד בוא 

(את החסרמלא : )כלי למיקוד קהל היעד שלכםקבל 

גברים / נשים

?_________  גילאים

מוסדיים  / עסקיים/ לקוחות פרטיים

?_________אזור מגורים

?_______________________מהם תחומי העניין? במה הם מתעניינים

?  להגיע אליהםאתה יכול איך , והדבר הכי חשוב

?לךברשימת תפוצה שיש | באירועים עסקיים | door to door| דרך גוגל | הפייסבוקדרך 

_____________________אחר

.שלךשירות /בכדי לחשוף אותם למוצר, נמצאיםשלך להבין איפה הלקוחות אתה חייב 

להתחיל ליצור את התכנים דרכם  אתה צריך , נמצאשלך איפה קהל היעד שהבנת לאחר 

מקימים תיקיה במחשב שנקראת חומרים  ? איך עושים זאת. שלךאת המוצר תחשוף 

.ליצור סרטונים לצלם תמונות ולאסוף חומרים שיווקיים, מתחילים לכתוב תכנים, שיווקים

...את כל החומרים מתחילים לשווקלך אחרי שיש 
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לנהל את השיווק

להשקיע בכל אחד מהערוצים אשר יניבו  עליך , נמצאשלך איפה קהל היעד שהבנתה לאחר 

איתי  דבר , בעתיד אוציא אחד כזה, זהו לא מדריך לשיווק דיגיטלי. את התוצאות הרצויותלך 

מומלץ לנהל את , שבחרתכבר לשווק בערוצים אתה יודע אם . בנושאאתה מתקשה אם 

.בעזרת לוח שיווק שבועישלך השיווק 

:כלי ניהול לעשייה השיווקיתקבל 

ותוודא  , לעשות כל יוםעליך מה תכתוב . טבלה שבועית לפי ימים ושעותתעשה לעצמך 

:לדוגמא. שעליך לעשותאת הפעולה שאתה מבצע 

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשוןשעות

העלאת10:00

פוסט  

לפייסבוק

העלאת  

סרטון  

נחמד 

ליוטיוב

שיחות

יזומות  

ללקוחות

שיווק  

מחדש  

לסרטון

העלאת  

ברכת

סופשבוע  

עם תמונה

שיחות12:00

יזומות  

ללקוחות

העלאת

פוסט  

לפייסבוק

עבודת

קידום  

לאתר

שיחות

יזומות  

ללקוחות

14:00

שיתוף  16:00

מחדש  

לסרטון

כנס  18:00

נטוורקינג

נטוורקינג

בחתונה  

של חבר

העלאת

פוסט  

לפייסבוק
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למכור את השירות

...הגיע הזמן למכור, לשווק בכל אחד מאמצעי השיווקהתחלת , מי קהל היעדשהבנת לאחר 

..."ספר לי קצת? רציתי לדעת כמה זה עולה? .....הגעתי ל? הלו"

.שלךלרוב כך מתחילה שיחת הטלפון הראשונה כשמתעניינים במוצר 

?לשיחה הזאתאתה מוכן האם 

.שבעלי עסקים לא יודעים איך למכור את עצמם דרך הטלפון, בליווי האישי אני שם לב

. בשיחת הטלפון הראשונהמדויק להיות יותר לך פיתוח התודעה השיווקית מסייע 

אצל הלקוח  ותיצור , ביטחוןתשמע חסר /שתתחיל לגמגםייתכן , לשיחהמוכן לא כשאתה 

המטרה העיקרית של שיחת הטלפון הראשונית היא . ובךתחושת היסוס וחוסר אמון בעסק 

ולהעניק ללקוח תחושה של , שיודע מה הוא נותן, לגרום לאנשים להבין שיש כאן עסק רציני

.ביטחון ואמון

:לשיחת הטלפון הראשונה( העתק הדבק)תסריט שיחה : כלי מדהים קבל 

"?....הי הגעתי ל"הלקוח עונה < (. כמובן עם חיוך )" שלום"-

הלקוח עונה  < מי עומד בצד השני של הקו יודע כבר אתה כאן –" ?עם מי אני מדבר, נכון"-

הלקוח עונה< כאן בכדי לעזור לו  שאתה לגרום ללקוח להבין –" ?איך אני יכול לעזור לך"-

להשיג קצה חוט  : המטרה. מקרביכולה ליצור שאו שאלה –"?מה אתה עושה בחיים? מאיפה אתה"-

שיחה קלילה שתשבור את הקרח שקיים בשיחת   , בשביל שתוכלו לדבר לרגע על משהו שלא קשור לעסק

הלקוח עונה  < . הטלפון הראשונית

–(מדבר על התועלת שתצא משימוש השירות שלי..." )אז אתה מחפש ל"-

"כן: "הלקוח< המטרה שהלקוח יגיד כן  

שאתה נותןמספרים על מה השירות –...."אז אני! מעולה"-

"כן: "הלקוח<"  ?זה מה שאתה מחפש", ובסוף

שאלת סגירה מאוד חשובה–" ?אז מתי אתה רוצה שנקבע, יופי"-

איך למכור את  יודע לא אתה אם , אליךלהביא את הלקוחות אתה יודע משנה כמה טוב לא 

!  זה לא שווה כלום, השירות

,  כל הזמןעליך דף יפה שיהיה תכין , שלךאת התוכן תעתיק ותכניס , את התבניתקח : טיפ

.תהיה מוכןשתמיד 
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...מקווה שעזרתי

כבר . שנים האחרונות חקרתי את התודעה10ב: קצת עלי

לפני עשור הבנתי שיש בכל אחד מאתנו פוטנציאל אינסופי  

.  שאם רק נלמד לפתח אותו נוכל להשיג כל מה שנרצה

לאחר . התודעהלפיתוח למדתי והפכתי להיות מומחה , חוויתי

מחקר מעמיק הבנתי שההצלחה של עסקים לא קשורה  

כלים השיווקיים בהכרח אלא לרמת התודעה  הללימוד 

. השיווקית שהם נמצאים בה

שיטה  , לכן יצרתי את שיטת פיתוח התודעה השיווקית

. שעוזרת לאנשים להצליח לשווק את העסק שלהם בעצמם

תעודת מאמן אישי ולמדתי , יש לי תואר ראשון בפסיכולוגיה

.  שיווק מהמאסטרים המובילים בארץ

. אני כאן כדי להוביל אותך להצליח לשווק את העסק שלך

לשווק את עצמך בהנאה–התודעה השיווקית פיתוח 

..דפים וסיימנו2עוד 
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כלים שיווקיים

.שלךלעשות בשיווק העסק שעליך יש דברים רבים שהבנת כפי 

:ק ליסט של דברים שכדאי לך לעשות אם אין לך עדיין'הכנתי במיוחד עבורך צ

.בפייסבוקלהקים דף עסקי 

.פוסטיםללמוד איך ומתי להעלות –

.ליצור קהילה שתגיב למה שאתה כותבים–

.ללמוד להניע לפעולה ולגרום לאנשים להתעניין במוצר שלכם–

.שיגרום ללקוחות שלכם לראות מי אתם ומה אתם עושיםיוטיובליצור חשבון 

.  לצלם ולערוך סרטוני תדמית–

.לשווק את הסרטונים–

.ליצור דפי נחיתה שיובילו אנשים להתעניין במוצר שלך

.ללמוד מה צריך להיות רשום בדף נחיתה–

.לבנות ולהקים דף נחיתה–

.ובגוגלבפייסבוקלשווק אותו –

.להשתמש במערכת דיוור ורשימת תפוצה–

.אם נחוץ, לבנות אתר אינטרנט

.לאפיין את האתר שיוביל גולשים להפוך ללקוחות–

.בונים את האתר או מעבירים למתכנת שאתם סומכים עליו, אחרי האפיון–

.SEOלקדם את האתר בגוגל –

.להביא תנועה אל האתר ולהמיר את הגולשים ללקוחות–
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זהו נגמר

קדימה לעבודה

עזראשמח לשמוע אם המדריך 

עזרהואתה צריך במידה 

חופשי להתקשר אליתרגיש 

עידו052-3836266

www.selfmarketing.co.il
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