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מה קוראים מספרים:

לא קראתי את הספר, אלא למדתי את הספר.
 

המסר השיווקי שבו כל-כך לוגי, פשוט ונכון )שיווק בלי 
בלבולי ביצים(, ורוב העצמאיים לא חושבים עליו.

 
בהחלט הספר יכול להיות ה“תנ"ך" של כל עסק קמעונאי.

 
בהצלחה,    

 
מרדכי סונק    

סונק סוכנויות בע"מ    
יבוא ושיווק מוצרים אקולוגיים    

***
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שלום אבינועם,
אני כותבת לך את ההמלצה כי הספר באמת מצוין ו"לקחתי" 

ממנו המון דברים.
פעמים,  הרבה  ושמעתי  קודם  עוד  ידעתי  מהדברים  חלק 
אלא שאחרי שקראתי את הספר שלך באמת "יצאתי לפעולה".
"בלבולי  בלי  וענייני, כמו שהבטחת:  הספר מאוד פרקטי 
ביצים" )סליחה על הביטוי(. הספר עמוס בהצעות ברורות של 

פעולות פשוטות המניעות לפעולה ולהצלחה!

תודה רבה ויישר כוח!   
אושרת בן דוד   

מאמנת אישית, זוגית ומשפחתית   
מחנכת ומורה לחיים   

050-2803098   

***

קראתי את הספר בשקיקה!!
כל מילה שנכתבה שם בספר - סלע!

כל מילה שנכתבה, נכתבה מתוך אמונה אמתית בחזון של 
אבינועם, שכל עסק וכל עסקה הינם בני-ביצוע כשבעל העסק 
מאמין בצדקת דרכו ובזכות הקיום האמתית של העסק, כשזאת 
באה לידי ביטוי בעשייה וללא “שפיכת מזומנים" ללא אבחנה.

יישר כוח!!  
עפרה ברגר  

מוסך שרת רח, בעלי המלאכה 10, תלפיות, ירושלים.  
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***
הספר היה לי לשעון מעורר, מאוד נהניתי מקריאתו, כתוב 
איכותי ושנון. לקחתי ממנו מיד את סודות השיווק והתחלתי 
ועכשיו  ועוד כסף,  ולבצע. תמיד רציתי עוד לקוחות  ליישם 
להכיר  בחום  ממליץ  אני  זה.  את  לעשות  כיצד  יודע  גם  אני 

ולחקור כל מידע ממר אבינועם שחר.

פמסון בועז     
יזמות     

***

קראתי את הספר “בנשימה אחת".
כלים  ונתן  הקיים  על  הוסיף  שלי,  הידע  את  חיזק  הספר 

ומוטיבציה לפעולה.
את  ולהפנים  לזכור  וגרם  רב  עניין  הוסיף  השזור  הסיפור 

כללי השיווק שרצה אבינועם להקנות.
לדעתי, חשוב לכל בעל עסק לרענן מדי פעם את הידע שלו 

בנושא השיווק, והספר הזה עושה זאת בצורה הטובה ביותר.
 

אלדה צביון   
ד"ר יורם צביון    

משרד לעריכת פטנטים וקנין רוחני.   

***
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אבינועם יקר,
ברצוני להודות לך על ההשראה שספרך “שיווק בלי בלבול 
ביצים" העניק לי. הספר כתוב בצורה סיפורית, מרגש וסוחף 
לקריאה, הוא מורה נבוכים כיצד להצליח באמת בשיווק, בלי 
בלבול ביצים. התחלתי ליישם את המלצותיך בספר והתוצאות 

בהתאם. 
בברכה,   

רונן שפירא   
בעלים ומנכ"ל משותף מכון הליו"ם -    

המכון לפיתוח יצירתיות ועוצמה מתחדשת.   

***

העסק  לשיווק  הגישה  את  מעלות  ב-180  לי  שינה  הספר 
שלי.

אחד )או שלושת הדברים( העיקרים שלקחתי מהספר הם:
1. להבין שמישהו אסף בעבורי את הלקוחות.

ולא  האלה  ללקוחות  מתאימה  הצעה  לפרסם  שצריך   .2
לכתוב איזה כרטיס ביקור.

הארוכה  )הדרך  העסק  בתוך  ולא  העסק,  על  לעבוד   .3
והקצרה!(.

עובד על כתיבת הצעה שמתאימה לכל רשימה  אני  כעת 
ונותן פקודה לטייס האוטומטי לרוץ :-(

תודה רבה. אתה איש מדהים, אני לומד ממך המון.
מיקי גביזון צילום אמנותי.   

050-7549315   
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***

חיים.  סיפור  ממש  שלך.  הספר  את  לקרוא  נהניתי  מאוד 
אני מניחה שייקח לי עוד הרבה זמן עד שאני אפנים את כל 

התובנות שקיבלתי. 

תודה רבה,    

רבקה קליין    
עיצוב אופנה ותדמיתנות    

***

סקפטית  מאוד  הייתי  יום  כל  בשיווק  שמתעסקת  כמי 
כשקיבלתי את הספר שלך. חשבתי לעצמי “מה הוא כבר יכול 
יכולתי  לא  אותו  לקרוא  שהתחלתי  אחרי  אבל  לי?"  לחדש 
להפסיק, וגם לא הצלחתי להירדם מרוב רעיונות חדשים שהיו 
מדהים  שלי.  הלקוחות  של  והעסקים  שלי  העסק  לקידום  לי 

איך אתה מצליח להפתיע אותי כל פעם מחדש.

תודה רבה,   
דפנה כהן - יועצת שיווק ומכירות    

מומחית להגדלת מכירות לעסקים קטנים.   
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תוכן העניינים

פרק ראשון: איך פנסיונר אמריקני עזר לי תמורת
213 ש"ח לצאת מחובות של 300,000 ש"ח   

13 ולהקים עסק מצליח      

פרק שני: מה אתה באמת רוצה מהעסק 
22 )ומהחיים( שלך?      

26 פרק שלישי: למה, לעזאזל, שייקנו דווקא ממך? 

פרק רביעי: אני כל-כך בודד, אף לקוח אחד 
33 לא מתקשר אליי      

45 פרק חמישי: איזו גבינה העכבר שלך אוהב? 

פרק שישי: אל תשדוד תחנת דלק, תשדוד 
51 אחוזת פאר       

פרק שביעי: מישהו כבר אסף בעבורך את כל 
60 הלקוחות שאתה צריך     
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73 פרק שמיני: מיליונר תוך 12 חודשים  

81 פרק תשיעי: סטארט-אפ בשבע דקות  

פרק עשירי: 10,000 דולר מהגג של 
87 מגדלי עזריאלי      

פרק אחד-עשר: כל סודות המכירה על מפית 
96 זולה מוכתמת בקפה      

103 פרק שנים-עשר: כמה קל לעשות כסף  
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פרק ראשון:

איך פנסיונר אמריקני עזר לי תמורת 
213 ש"ח לצאת מחובות של 300,000 

ש"ח ולהקים עסק מצליח

העצמאות  בעולם  שלי  החוויות  על  לך  לספר  רוצה  אני 
אבל  מכירים,  לא  אנחנו  בו.  הניסיון שצברתי  ועל  הכלכלית 
אני בטוח שאפשר למצוא לא מעט נקודות השקה בין הסיפור 

שלי לסיפור שלך. 

לפני כ-10 שנים סיימתי את לימודיי באוניברסיטה )תואר 
בינוני-בורגני  למעמד  כבן  קפה(.  ובהכנת  הדשא  במדעי 
טיפוסי - אב רופא ואם שעובדת באוניברסיטה הפתוחה - היה 
ברור לי שאני צריך למצוא עבודה “מסודרת". בזמן הלימודים 
ולניהול  הסטודנטים  לארגון  אחראי   - פוליטי  פעיל  הייתי 
בתחום  דומה  עבודה  וחיפשתי   - מר"צ  במפלגת  קמפיינים 

המסחרי. 

שלחתי קורות חיים והתקבלתי מהר מאוד לעבודה במשרד 
ליחסי ציבור. מכובד. תוך זמן קצר נכנסתי לשגרה: לקום בבוקר 
ולנסוע למשרד ברמת-גן, לשבת שעות מול מסך המחשב ועם 
הטלפון ביד, ובין לבין לשוחח עם חברותיי למשרד. הזמן חלף 
לו, הכול נראה בסדר, אבל הייתי אומלל. חשבתי שאולי בגלל 
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מקום העבודה, הבוסית או האנשים במשרד ולכן, לאחר כשנה 
עזבתי ועברתי למשרד אחר. אבל תחושת האפרוריות הבלתי 
נסבלת לא נעלמה. תיעבתי את ההכרח למלא אחר הוראות של 
מישהו אחר וחשתי כלוא במשרד המחניק שישבתי בו, משתזף 
לא  עדיין  אבל,  יום.  בכל  רבות  שעות  הפלואורסצנט  בקרני 

ידעתי מה אני באמת רוצה והמשכתי להתגלגל. 
שנים  ארבע  במהלך  ושוב.  שוב  עצמו  על  חזר  הסיפור 
החלפתי שישה מקומות עבודה. עם הזמן הבנתי שאני רוצה 
להיות עצמאי, ובכל פעם שעזבתי אמרתי לעצמי: אבינועם, 
כשהגיעה  אך  בגדול.  זה  את  לעשות  הולך  אתה  עכשיו 
השעה קיבלתי רגליים קרות ורצתי מהר מאוד חזרה לחממה 
עבודה  מקום  שבכל  העובדה  שכיר.  להיות  כלומר  )"אלק"(, 
התפקיד  למדי.  משעשעת  הייתה  בתפקיד  השתדרגתי  חדש 
האחרון שלי כשכיר היה ג'וב חלומי - משרה בסניף הישראלי 
בעולם  בגודלו  שני  המדורג  אמריקני  ציבור  יחסי  של משרד 
)כן, האבא הדוקטור שלי היה מאושר(. קיבלתי רכב, טלפון 
להתחכך  הזדמנות  על  לדבר  שלא  שמנה,  ומשכורת  סלולרי 
עם מנהלים בכירים בחברות כמו "GE", "מוטורולה" ותאגידי 

ענק כאלה ואחרים. ולמרות זאת עדיין הייתי אומלל. 

לי.  לאותת  החל  שלי  הגוף  במשרד,  שנה  כחצי  לאחר 
אותי  והסתבר שתקפה  נוראיים  בטן  מכאבי  לסבול  התחלתי 
והמשכתי  כוחות  גייסתי  איכשהו,  הגס.  במעי  כרונית  דלקת 
לעבוד למרות המחלה. חשבתי שאם אמשיך להתנהל כרגיל, 
מיני  לכל  הלכתי  קרה.  לא  זה  אבל  מעצמה.  תעבור  המחלה 
עזרו. המשכתי  כדורים שלא ממש  לי שלל  רופאים שהציעו 
ונסעתי  בוקר  בכל  קמתי  זאת  ובכל  קשים  מכאבים  לסבול 
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יום אחד הגיעה סוף כל סוף ההארה:  מתל-אביב לירושלים. 
"זה לא שווה את זה".

עוד באותו היום הגשתי את מכתב ההתפטרות שלי. אמנם 
בפעם הראשונה מאז גיל 16 הייתי מובטל, אבל זה לא היה רע. 
לא רק שהמצב הבריאותי שלי השתפר תוך ימים אחדים, אלא 
שגם קרה לי משהו מדהים - עצרתי וחשבתי איך אני רוצה 

לחיות את חיי.

צרויה  ואישה", ספרה של  “בעל  ימים קראתי את  באותם 
יום  הבעל  מתעורר  הסיפור,  בעלילת  כלשהי  בנקודה  שלו. 
אותו לעשרות  לוקחת  גופו. האישה  בכל  בהיר אחד משותק 
רופאים, אך הם אינם מצליחים לזהות את המחלה. בצעד נואש 
ובודקת  המשותק  הבעל  אל  מגיעה  וזו  להילרית,  פונה  היא 
וההילרית  אותו. לאחר הבדיקה האישה שואלת מה לעשות, 

עונה שלפעמים מחלה היא גם הזדמנות.

הייתה  שלי  שהמחלה  הבנתי  המשפט,  את  כשקראתי 
ההזדמנות שלי לעצור ולשנות כיוון בחיים. כאילו משמים 
התקשר אליי מעסיק לשעבר, איש יחסי ציבור ותיק ושמו 
כשלושה  לאחר  אליו.  לחבור  אותי  והזמין  שיפמן,  מרדכי 
העצמאית.  לדרכי  יצאתי  שחלפה,  ומחלה  אבטלה  חודשי 
וגייסתי  שותפי,  של  הוותיקים  הלקוחות  מעגל  עם  עבדתי 
לקוחות חדשים. לאחר כשנה נפרדתי גם ממנו ויצאתי לדרך 

לבד לגמרי.

לקוחות  ועוד  עוד  גייסתי  עבודה.  של  לאטרף  נכנסתי 
סביב  עבדתי  חיים,  לי  היו  לא  עובדים.  שלושה  ושכרתי 
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גיליתי  האכזבה  למרבה  מנוחה.  וחסר  עצבני  והייתי  השעון 
שלמרות הצמיחה של העסק, לא נותר לי די רווח. נוצר מצב 
אבסורדי - העובדים שלי הרוויחו יותר ממני. במקום "לעשות 
יותר,  רווחית  אחרת,  בדרך  העסק  את  ולנהל  חושבים"  רגע 
לוויתי כספים. הייתי כמו עכבר שרץ על גלגל בכלוב. עבדתי 
כמו חמור, 60-50 שעות בשבוע, ובסוף החודש נותרתי בלי 
פרוטה. נחשו מה עשיתי. צדקתם - המשכתי ללוות מהבנקים 
של  לסכום  והגיעו  תפחו  שלי  והחובות  כספים  ועוד  עוד 
כ-300,000 ש"ח. ואז הבנק הפסיק להיות נחמד, סגר לי את 

הברז ודרש ממני להחזיר את הכסף.

רע.  התחיל  חיי,  את  שינה  לאחור  שבראייה  ההוא,  היום 
הרעוע  הבניין  במדרגות  ירדתי  בזריזות,  התארגנתי  בבוקר 
שגרתי בו, בשכונת מונטיפיורי בתל-אביב, ופתחתי את מנעול 
ברחוב  ששכן  שלי  המשרד  לכיוון  מפדל  בעודי  האופניים. 
בחילה,  לי  הייתה  להתפתל.  התחילה  שלי  הבטן  זמנהוף, 
הרגשתי שאני על סף עילפון. זה היה עוד בוקר שלא ידעתי 
מה עליי לעשות. החובות חנקו אותי בעוצמה שלא נתנה לי 
רגע מנוחה. הייתי מתוח ועצבני כל הזמן, וכדי להמחיש את 
עומק הצרה, צלצל הטלפון ושוב הופיע על הצג מספר חסוי. 
ידעתי שזו שיחה מהבנק, וידעתי שאני צריך ללכת לליאורה 
עוד  ממנה  ולבקש  חיי  על  להתחנן  כמה  יודע  המי  ובפעם 
אשראי )לאחר שהיא כבר סירבה כמה פעמים(. וכאילו לא די 
בכך, עוד מעט אגיע למשרד ואצטרך לשחק את הבוס הבטוח 
בעצמו ולשדר לעובדים שלי שהכול בסדר, אף על פי שהם 

כבר ידעו שהמצב בכי רע. 
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שילמתי מחיר כבד כדי להיות עצמאי. עברתי הכשרה של 
ארבע  ואחרי  הביטוי(  על  )סליחה  חרא  המון  אכלתי  שנים, 
מאשר   - ונפשית  כלכלית   - יותר  גרוע  במצב  הייתי  שנים 
בתקופה שבה הייתי שכיר. כשיצאתי לעצמאות, הייתי בטוח 
שאם רק אתן את השירות הטוב ביותר, הלקוחות יגיעו אליי 
ובהמוניהם, ושההצלחה היא עניין של שנה-שנתיים ולא יותר. 
והנה, אני באמת מספק ללקוחות שלי תמורה אדירה בשביל 
הפרוטות שהם משלמים, אבל לא רק שהם לא מעריכים את 

זה, אלא שהעסק שלי כושל. 

ידעתי שהדברים חייבים להשתנות, אבל לא ידעתי איך 
אני עושה את זה.

הסלולרי זמזם שוב, על הקו הייתה אורלי מהמשרד שלי. 
הייתי כל-כך שקוע במצוקות שלי שלא באמת שמעתי מה היא 
אמרה ועניתי לה שאני חייב ללכת לבנק ושנתראה אחר כך. 
ניסיתי  דיוושתי לסניף הבנק שלי ברחוב אבן גבירול ובדרך 
כבר  היא  תסכים?  ליאורה  הפעם  אולי   - עצמי  את  לעודד 
עשתה את זה פעמים רבות בעבר, אבל לאחרונה היחס שלה 
אליי השתנה. הייתי צריך לשלם משכורות, לא שילמתי עדיין 
את שכר הדירה שלי ואת המע"מ של החודש הקודם וביטוח 
לאומי רוצים כסף, כרגיל, ורק השד יודע על מה ולמה. ואני? 
החשבון שלי במינוס ענק ועם הלוואות אין-סופיות. אבל אם 
ליאורה רק תיתן לי צ'אנס, ניחמתי את עצמי, עוד צ'אנס אחד 

קטן... אני בטוח שאצליח להתאושש. 

מול  לבנק בתחושה של השפלה. שנאתי לשבת  נכנסתי 
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הפקידים היושבים במשרות המרופדות שלהם ומחליטים על 
גורלי, ולבקש מהם חסדים. עמדתי מחוץ לתא של ליאורה 
שאלתי  לשבת?"  יכול  “אני  לעברי.  הסתכלה  בקושי  והיא 
ומבויש. “אבינועם, מה עכשיו? דיברנו  נזוף  ילד קטן  כמו 
יכולה לתת לך עוד אשראי,  ואמרתי לך שאני לא  שלשום 
שיקים  לי  יש  ליאורה,  “תראי  ואמרתי:  אוויר  לקחתי  די". 
דחויים מלקוחות ואני עומד לסגור חוזה עם לקוח חדש. אני 
צריך רק עוד 20 אלף שקל ואני מסתדר". התשובה הגיעה 
מהר, ובחוסר סבלנות מופגן: “אבינועם, אני לא יכולה לאשר 
ובכל פעם אתה מבקש  סוף,  בלי  לך דבר. הלכנו לקראתך 
עוד אשראי. יש גבול. כבר אמרתי לך, תחזור להיות שכיר 

ותמצא עבודה מסודרת באיזה משרד". סיכמה בהחלטיות.

איזו תקווה קלושה שלמרות הכול  לי  הייתה  בדרך לבנק 
קודמות,  פעמים  בהרבה  כמו  ליאורה,  עם  להסתדר  אצליח 
תעזור  לא  ליאורה   - לחלוטין  ברור  לי  היה  נגמר.  זה  אבל 
הוריד את השלטר.  כאילו מישהו  סביבי החשיך,  לי. העולם 
הראש  לעמוד.  הצלחתי  ובקושי  הזכוכית  מדלתות  יצאתי 
שלי הסתחרר והתיישבתי מהר על ספסל. הייתי קפוא לגמרי. 
זמן ישבתי כך. בשלב כלשהו התחלתי לחזור  יודע כמה  לא 

לעצמי, וידעתי דבר אחד - אני עוצר כאן ועכשיו. 

ולאחר כשעתיים התגלגלתי  הסתובבתי בעיר ללא מטרה 
מהמחשב  הראש  את  הרימה  אורלי  שנכנסתי  ברגע  למשרד. 

ושאלה “הכול בסדר?" 
“לא ממש", עניתי. 

שלי.  לחדר  לבוא  ומתמיר  משיר  מאורלי,  ביקשתי 
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שלושתם התיישבו מולי והביטו בי. “אני סוגר את המשרד", 
לא  שמשהו  ידעו  הרי  הם  המומים,  נראו  לא  הם  אמרתי. 
טוב קורה. “זה לא הולך", המשכתי, “לפעמים צריך פשוט 
אין  הביתה,  ולכו  שלכם  הדברים  את  קחו  חברים,  לעצור. 

יותר מה לעשות כאן". 
הם נשארו במשרד עוד כשעה, לעכל קצת את מה שקרה, 
והלכו אחד אחד. כל אחד מהם אמר משהו כמו “אולי נעבוד 

יחד בעתיד..." אבל ידענו שזה לא יקרה בגלגול הזה. 

התקשרתי לבעל המשרד. אמרתי לו שאני עוזב. הוא שאל 
מתי. עניתי “מחר אני מפנה הכול". יצאתי החוצה. עליתי על 
האופניים ורכבתי הביתה. נכנסתי לדירה ונשכבתי על המיטה 
כמו משותק. המחשבות התרוצצו ולא נתנו מנוח. איך הגעתי 
לזה? איך יש לי חובות שמתקרבים ל-300,000 שקל? איך אני 

עובד כל-כך קשה וכל מה שצברתי הם חובות?

ימים בביצה של רחמים עצמיים בחברת  התבוססתי כמה 
במבה וקולה מול ערוץ הסרטים הגרועים. בוקר אחד הרגשתי 
על  לרכוב  האופניים,  על  לעלות  והחלטתי  זה,  את  שמיציתי 
המדרכות הלוהטות של תל-אביב ולפנק את עצמי בכוס קפה 
מול הים. יהלי סובול כתב פעם שכשהוא קורס תחת הצרות 
הוא הולך לים כי שכאתה רואה את הים הגדול אתה מבין כמה 

הצרות שלך קטנות. החלטתי לשמוע בעצתו.

זה היה יום אביבי שטוף שמש והחלטתי לתפוס מקום על 
אחד מכיסאות הפלסטיק של המסעדה בחוף פרישמן. הזמנתי 
קפה, וכשהנחתי את העיתון על השולחן העין שלי קלטה זוג 
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אמריקנים מבוגרים שישבו לא רחוק ממני. אמנם הם לא נראו 
בתל-אביב,  שמסתובבים  אחרים  אמריקנים  מתיירים  שונים 
אולי  שלי.  העין  את  שמשך  משהו  בהם  היה  זאת  בכל  אבל 
דיברו  הם  האפרפר.  השיער  בעל  הגבר  של  האדום  הפפיון 
)וחוסר  סקרנות  ומתוך  קולנית,  אמריקנית  באנגלית  ביניהם 

עניין בעיתון( צותתי להם.

של  רגילים  עניינים  במיוחד,  מעניינת  הייתה  לא  שיחתם 
תיירים - מה נעשה היום ומה מחר. כשהבנתי שהם קלטו שאני 
המגונדרת  כשהאישה  נבוך.  קצת  הייתי  מבטים,  בהם  נועץ 
קמה לשירותים, האיש המבוגר הסתכל עליי ושאל בקול רם: 

 "How are you?“
“Fine, thank you" עניתי, ומשם החלה להתגלגל שיחת 
את  עושים?  אתם  מה  מקליבלנד...  אתם?  מאיפה  חולין. 
מי אתם מבקרים? “הבת שלי התחתנה עם ישראלי". שמו 
היה אל שוורץ )ובלשונו ֵאללל שוּוֹו ררץ( והוא הזמין אותי 
להצטרף אליו לשולחן. האיש סיקרן אותי. בילדותי חייתי 
האנגלית  את  לתרגל  אוהב  תמיד  ואני  בקנדה  שנים  כמה 

שלי.

התחלנו לדבר. הוא סיפר לי שהוא בפנסיה, ושבעבר עבד 
הפיננסי.  בענף  וכקופירייטר  שיווק  כיועץ  שנים   40 במשך 
לא יכולתי להתאפק ובלי שהספקתי לעצור בעצמי נפלט לי: 
מה אני עושה עם העסק שלי?" הוא התחיל לשאול  “תגיד, 
מה אני עושה ובאיזה תחום העסק שלי, אך אשתו המגונדרת 
הייתי  הולכים.  שזהו,  לו  וסימנה  בנימוס  אליי  חייכה  חזרה, 
בהלם מעצמי - פניתי לאדם זר לחלוטין כאילו אנחנו מכירים 
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מימים ימימה. הייתי נבוך והרגשתי מוזר, אבל הייתי כל-כך 
זמן  אולי  “יהיה לך  זקוק לשמוע את דעתו שפשוט שאלתי, 

לשבת אתי?" 
באופן מפתיע אל נראה דווקא מרוצה מתשומת הלב שקיבל 
מהבחור הצעיר שפגש זה עתה ואמר, “החדר שלנו במלון דן 
תל-אביב, תפגוש אותי הערב ב-19:30 בלובי. אם תיקח אותי 

לאכול סטייק טוב אני מבטיח לעזור לך."
פגשתי את אל בלובי של המלון. הוא לבש ז'קט שונה, אבל 
נשאר עם הפפיון האדום. תפסנו מונית למסעדת “רק בשר" 
בסלמה מול המשטרה, שם אפשר לראות את נתח הבשר לפני 

שהוא נצלה. 

והארוחה  הזמנתי  אני  )כי  ולחרדתי  היה מרוצה מאוד  אל 
עליי(, בחר ב-250 גרם של נתח קצבים יקר. הזמנתי 150 גרם 
של נתח אנטריקוט שנראה לי הכי זול. התיישבנו, ולמזלי אל 
הסתפק ביין הבית שעלה רק 18 ש"ח לכוסית. לאחר שיחה 
קצרה על המשפחה שלו, ניגשנו לעניין. במשך כשעה סיפרתי 
לו מה קרה לי בעסק, ואיך נקלעתי לחובות. אל הישיר אליי 
רבים  ליזמים  קורה  זה  שנכשלת.  נורא  לא  “אבינועם,  מבט, 
בנקודה כזו או אחרת בחייהם העסקיים. השאלה היא מה אתה 

עושה עכשיו."

דבריו,  את  שקלטתי  לוודא  כדי  כנראה  לרגע,  עצר  הוא 
והמשיך, “אבינועם, נפלת לבור של רוב העסקים הקטנים - 

חשבת על שיווק מהסוף להתחלה".
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פרק שני: 

מה אתה באמת רוצה מהעסק 
)ומהחיים( שלך?

בור הוא מדבר?  איזה  בור, על  בהיתי באל בחוסר הבנה. 
אתה  מה  “אבינועם,  כמובן.  שלי,  החובות  על  נוסף  כלומר 
מבט  בו  נעצתי  שלך?"  ומהחיים  שלך  מהעסק  רוצה  באמת 
שפירושו “סלח לי, איזו שאלה דבילית". “מה, לא ברור? אני 
רוצה יותר כסף, אני רוצה חיים יותר טובים". אל שתק לרגע 

והמשיך. 

מאוד  יוקרתי  בסמינר  אורח  מרצה  הייתי  שנים  “לפני 
דולר   3000 כמו  משהו  שילמו  אנשים  ג'רזי.  בניו  לעסקים 
ה'גורואים' של שיווק  לסוף שבוע עם מיטב  דמי השתתפות 
לעסקים קטנים ובינוניים. היו שם משהו כמו 80 משתתפים. 
המרצה של הבוקר השני היה מאמן עסקי מפורסם שדיבר על 
הצבת מטרות. לפני הפסקת הצהריים, הוא ומרצה נוסף נפנפו 
בשטרות של 100 דולר והודיעו למשתתפים שכל מי שיחזור 
לאחר ההפסקה עם מטרות כתובות, יקבל שטר של מאה דולר. 
כמה אנשים, לדעתך, כתבו מה המטרות שלהם? מתוך 80 
ורציניים ששילמו הרבה כסף  בעלי עסקים, אנשים מבוגרים 
כדי להיות שם, רק שניים - כן שניים - כתבו את המטרות 

שלהם. אגב, הם גם קיבלו 100 דולר".
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“כן, כן, אלף פעמים כבר שמעתי על הצבת מטרות", אמרתי 
בנימת זלזול קלה, “אני לא מבין איך זה יעזור לי לשווק את 
שלי  שהתגובה  היה  נראה  כסף".  עוד  רוצה  אני  שלי.  העסק 
בעיה,  אין  כסף?  עוד  רוצה  “אתה  העצבים.  על  לאל  עלתה 
ואת  הציניות  בוא, שים את  20 שקל. אתה מרוצה?  עוד  קח 
אנשים  הרבה  כוח.  יש  מטרות  להצבת  בצד.  שלך  הספקנות 
מכריח  לא  אני  כסף.  עוד  רוצים  שהם  כמוך,  ממש  אומרים, 
אותך, חס וחלילה, לעשות את זה. אני רק חושב שאם תכתוב 
את המטרות שלך, החיים שלך ישתנו כי לא רק שתדע כמה 
אותו  להשיג  רוצה  אתה  איך  תדע  גם  אלא  רוצה,  אתה  כסף 

ואיך אתה רוצה לנהל את החיים שלך".

מחברת  תוציא  “אבינועם,  שתיקה.  השתררה  קצר  לרגע 
ותרשום". הוצאתי מחברת מרופטת שהבאתי אתי ממש במקרה, 
וביקשתי מהמלצרית עט. אל חיכה בסבלנות עד שהייתי מוכן.

את  תחלק  שלך:  המטרות  את  שתכתוב  רוצה  אני  “כך 
החיים לשלושה תחומים - כלכלי, אישי/רוחני וחומרי. בכל 
תכתוב  הכלכלי  בתחום  מטרות.   20 תכתוב  מהתחומים  אחד 
או כל שנה, מהיכן  כל חודש  רוצה להרוויח  כמה כסף אתה 
יגיע הכסף ומה תעשה כדי להשיג אותו. בתחום הרוחני/אישי, 
תכתוב מה הם הקשרים שהיית רוצה לפתח, אילו שפות היית 
מעוניין  אתה  העשרה  ופעילויות  חוגים  באילו  ללמוד,  רוצה 
שאתה  הצעצועים  מהם  תכתוב  החומרי  בתחום  להשתתף. 
רוצה - כלומר מכוניות, יכטות, סוסים, סלון חדש... כל מה 

שעולה בדעתך. 
לאחר שכתבת את המטרות בכל תחום, ציין ליד כל אחת 
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מהן תוך כמה זמן תגיע אליה - שנה, שלוש שנים, חמש שנים 
או 10 שנים. לאחר מכן תסמן בכל תחום מטרה אחת שהיא 
אותן  ותכתוב  המטרות  שלוש  את  קח  ביותר.  לך  החשובה 
במקום שתראה אותן כל הזמן מול עיניך. זה הכול. כל הסיפור 
צריך לקחת לא יותר מ-20 דקות. שווה לעשות אותו שוב ושוב 
אחת לכמה זמן. בתקופות שאני מבולבל או מרגיש מיואש, זה 

מה שאני עושה ומקבל פרופורציה לעסקים ולחיים". 
“זה הכול?" שאלתי.

“כן, זה הכול. כל-כך פשוט, אבל מעט מאוד אנשים עושים 
את זה. רוב האנשים עסוקים במירוץ החיים ומתגלגלים בלי 
לעצור לרגע ולשאול מה הם באמת רוצים. המטרות והרצונות 
שלנו משתנים לאורך הזמן, כמובן, ולכן חשוב לשבת ולכתוב 
לי  תבטיח  אבינועם,  שנה.  בחצי  פעם  לפחות  מחדש  אותם 
יותר  נכון  או  דרכך  להמשך  מאוד  קריטי  זה  זאת.  שתעשה 

לומר, לתחילת התהליך של יציאתך לדרך חדשה". 
“בסדר, אני מבטיח לעשות את זה מחר על הבוקר", אמרתי.
“יש עוד כמה הנחיות", הוא עצר ולגם פעם נוספת מהיין, 
את  הסלולרי,  את  כבה  מהכול.  תתנתק  זאת  תעשה  “כאשר 
המחשב, את הטלוויזיה וכל דבר אחר שיכול להסיח את דעתך. 
לכתיבה".  כל-כולך  את  ותקדיש  שעה  דקות-חצי   20 קח 
כשאתה  חשוב.  דבר  “ועוד  המשיך,  והוא  בהסכמה  הנהנתי 
כותב את המטרות שלך, אל תגביל את עצמך. תנסה לחשוב 
שוב כמו ילד. אני מסתכל בקנאה על הנכדים שלי. אין גבול 
מה  החמש  בן  שלי  הנכד  את  שאלתי  למשל  שלהם.  לדמיון 
הוא רוצה ליום ההולדת והוא ענה שהוא רוצה הליקופטר. רגע 
אחר כך הוסיף שגם מטוס. שאלתי אם הוא מתכוון לצעצועים 
והוא ענה בנחרצות שממש ממש לא. הוא מתכוון להליקופטר 
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ולמטוס אמתיים והוא רוצה אותם בחצר האחורית של ביתו. 
אתה מבין, ילדים לא מגבילים את עצמם. אנחנו, המבוגרים 
הספקניים והציניים, עוצרים את עצמנו ומגבילים את עצמנו. 
שתתפרע.  רוצה  אני  המטרות  את  כותב  כשאתה  בקיצור, 
תכתוב הכול, כל מה שאתה רוצה מהחיים שלך", אמר בחיוך 

מאוזן לאוזן.
את  וכותב  מהכול  מתנתק  אני  בבוקר  מחר  ראשון  “דבר 
שיווק?"  על  קצת  לדבר  אפשר  בבקשה,  אבל  שלי.  המטרות 

שאלתי, נואש למשהו קצת יותר קונקרטי. 
על  דיוק  ליתר  או  שלך  השיווק  על  נדבר  בוא  “אוקיי, 
הטעות שעשית ושרוב העסקים הקטנים עושים". נדרכתי מיד.
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פרק שלישי: 

למה, לעזאזל, שייקנו דווקא ממך?

“אבינועם, טעית בנקודה שרוב העסקים הקטנים טועים 
כלל  בדרך  להתחלה.  מהסוף  שלך  השיווק  על  חשבת  בה. 
עסקים קטנים חושבים קודם על המדיה, כלומר היכן לפרסם 
 - לומר  רוצים  שהם  הדברים  על  כך  אחר  ורק  עצמם,  את 
ועל השוק שלהם, כלומר מי הלקוחות   - על המסר שלהם 
מכירות,  להשיג  לחוץ  כמוך  עסק  בעל  האידאליים שלהם. 
ולשם כך הוא מחליט לקנות פרסום. בדרך כלל זו החלטה 
באיש  רבה,  במידה  תלויה,  והיא  מחשבה  לה  קדמה  שלא 
המכירות שנקרה בדרכו. זה יכול להיות סוכן המכירות של 
העיתון המקומי, של הרדיו או של האינטרנט;  בעל העסק 
יקנה אצל מי שזמין באותו רגע. להזמין פרסום תחת לחץ זו 
טעות נפוצה של הרבה בעלי עסקים. הרבה החלטות גרועות 
ובזבזני.  יעיל  לא  רע,  פרסום  היא  והתוצאה  כך  מתקבלות 
לפני שאתה בוחר את אמצעי הפרסום אתה חייב לחשוב מה 
אתה רוצה לומר ללקוחות הפוטנציאליים שלך. תחשוב מהו 

המסר.

יכול להיות שאין לך מסר, כמו להרבה עסקים קטנים. רוב 
שם  את  המציינים  יקרים  ביקור  כרטיסי  מציגים  העסקים 
החברה, מי הם, מה הם עושים והיכן הם נמצאים. לדוגמה 
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שהיא  העוגות  סוגי  של  מכולת'  'רשימת  שמציגה  מאפייה 
מציעה ומשרד עורכי-דין שמציג רשימה של תחומים: דינים 
מסחריים, נדל"ן כיו"ב. אין ברשימות כאלה מסר או סיבה 
עסקים  יש  אליהם.  דווקא  לפנות  ללקוח  שתגרום  אמתית 
מעתיקים  פשוט  שהם  אני'  'גם  כמו  בנלי  מסר  המציגים 
למתחרים  גם  קרובות  לעתים  כי  טעות  )וזו  מהמתחרים 
שלהם אין מושג בשיווק(. אחרים בוחרים לומר לכל העולם 
'אני הכי זול' וזו, אגב, אסטרטגיה הרסנית ביותר לכל עסק 
קטן, ויש מי שמתמקדים בתיאור המוצרים במקום ברצונות, 
בתשוקות ובאינטרסים של הלקוחות. הם שוכחים את הדבר 
דווקא  לפנות  אמתית  סיבה  ללקוח  לתת   - ביותר  החשוב 

אליהם ולא אל המתחרים שלהם". 

בשלב הזה קצת התרגזתי, כנראה כי מצאתי אמת בדבריו 
של  מכולת  רשימת  לתת  נהגתי  אני  גם  הרי  הכאיב(.  )וזה 
המשיך  אל  אליי.  פנה  לא  אחד  שאף  והופתעתי  שירותיי 
כשצריכים  לפרסם  טוב  “לא  שלו:  הגישה  את  להסביר 
לקוחות באופן מיידי. הכי טוב לפרסם כשיש לך לומר משהו 
נועז, מעניין, חדשני ושונה - אמירה שתייצר תגובה מיידית 
רוצה שתכיר מושג חשוב  אני  מקהל הקונים הפוטנציאלי. 
 Unique Selling Proposition USP, ראשי תיבות של  מאוד: 
מה  לברר  כדי  ייחודית(.  מכירה  הצעת   - חופשי  )בתרגום 
ה-USP שלך אתה חייב למצוא תשובה לשאלה הבאה: למה 
באותה  המתחרים  כל  מבין  בך  יבחר  פוטנציאלי  שלקוח 

קטגוריה?"

כתוב  אל,  "תשמע  בצעקה  כמעט  לו  ועניתי  התעצבנתי 
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באתר שלי ובכל החומר השיווקי שלי שאני מעניק יחסי ציבור 
בלתי רגילים. זו לא סיבה טובה לפנות דווקא אליי?" התרסתי. 
בעברית(  )ססמה  "סלוגן  ואמר  רגוע  מבט  אליי  הישיר  אל 
קליט הוא לא התשובה. כדי להגיע לתשובה נדרשת חשיבה 
מתמשכת לאורך חייו של העסק. תשובה טובה עשויה להוביל 
לפריצת דרך השווה מיליונים". הוא הזדקף בכיסא ולגם שוב 

מהיין. 
 USP אני רוצה לתת לך דוגמה לעסק קטן שבאמצעות"
קטן שינה תעשייה שכולנו מכירים, תעשיית המזון המהיר", 
הוא עצר לרגע והמשיך: “בשנות ה-70 )של המאה הקודמת, 
שנות  בראשית  צעירים  סטודנטים  אחים,  שני  קנו  כמובן( 
במדינת  קולג'  בעיירת  כושלת  פיצרייה  לחייהם,  ה-20 
יעבוד  מהם  שאחד  תכננו  הם  הברית.  שבארצות  אילינוי 
וללמוד  להתפרנס  שניהם  יוכלו  וכך  בערב  והאחר  בבוקר 
לא  האחים שהעסק  אחד  ראה  שנה,  כחצי  לאחר  בזמן.  בו 
 - כסף  להפסיד  המשיכה  הפיצרייה   - מקום  לשום  הולך 
לקח את הוואן של העסק ופשוט ברח. לטום, האח האחר, 
את  לסגור  יכול  היה  הוא   - אפשרויות  מאוד  מעט  נותרו 
הייתה  הצרה  אותו.  להחיות  ניסיון  עוד  לעשות  או  העסק 
שלא היה לו תקציב לפרסום. טום חיפש מה יכול להכניס 
את  שישנו  המשפטים  אחד  את  והגה  ומהר,  לעסק,  כסף 
גורלו ואת גורל התעשייה כולה. טום הבטיח לכל הלקוחות 
30 דקות או  וטרייה אצלך תוך  ‘פיצה חמה  של הפיצרייה 
נתן  הוא  וחד,  קצר  אחד,  במשפט  הכסף'.  את  לך  שנחזיר 
מענה לבעיה שהטרידה לקוחות רבים בסביבה שלו. תזכור 
שמדובר בעיירת קולג' ושסטודנטים אוהבים לעשן כל מיני 
"לאחר  שובב,  במבט  חייך  אל  וירוקים",  שוטים  עשבים 
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קלט  טום  ומהר.  פחמימות  צריכים  הם  מעשנים,  שהם 
זמן  שהרבה סטודנטים מתלוננים שהפיצות מגיעות לאחר 
רב ושהן כבר לא חמות ולא טריות וכך - באמצעות משפט 
אחד - הוא נתן מענה לבעיה אמתית בשוק. אבינועם, שים 
לב עד כמה האמירה ‘פיצה חמה וטרייה תוך 30 דקות או 
איכות הפיצה,  טום לא מדבר על  יוחזר' מדויקת.  שכספך 
לא מספר שהפיצה עשויה לפי מתכון מיוחד של סבתא שלו 
מסיציליה - הוא מדבר ישר ולעניין". אל סיים את סיפורו 

בחיוך רחב. 
“עוד עניין בנוגע למסר. עסק קטן חייב לאמץ גישה של 
שיווק ישיר הממוקד במכירות. זה ההפך הגמור ממה שעושות 
חברות ענק שמבזבזות הון על פרסום המכונה בניית מותג - 
לבנות  צריך  אתה  מהן.  להעתיק  קטן,  עסק  כבעל  לך,  אסור 
עניין.  יביעו  שלך  בשירות  המעוניינים  לקוחות  שבו  תהליך 
מיוחד',  'דו"ח  באמצעות  למשל,  זאת,  לעשות  יכול  אתה 
להתחיל  יש  מכן  לאחר  להם.  שתיתן  הנחה  שובר  או  מתנה 
בתהליך השיווק וצעד אחר צעד לקרב אותם למכירה. אתן לך 
כדוגמה את מה שנהגתי לעשות עם חלק מהיועצים הפיננסיים 
שליוויתי. פרסמנו מודעות במגזינים המיועדים לגברים מעל 
רלוונטי מאוד בעבורם: הצענו להם  בהן מסר  50 שהיה  גיל 
חייב  שאתה  דברים   10' הייתה  שלו  שהכותרת  דו"ח  בחינם 
הוזמנו  הקוראים  השקעות'.  יועץ  בוחר  שאתה  לפני  לדעת 
להיכנס לאתר אינטרנט או להתקשר למענה קולי כדי לקבל 
את הדו"ח בתמורה למסירת הפרטים שלהם. כך בנינו רשימה 
יועץ  של  בשירותים  המעוניינים  פוטנציאליים  לקוחות  של 
השקעות. אחר כך התחלנו בשלב השני - הפצת חומר פרסומי 
שמשווק  למי  שמתאימה  אסטרטגיה  זוהי  וטלמרקטינג. 
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באינטרנט וגם מחוצה לו. התוצאה שלה היא פרסום ממוקד 
מדיד מאוד".

שלנו  והבטן  מהיין  קלות  מסוחררים  היינו  כבר  שנינו 
ממוקד  לא  "פרסום  עצר:  לא  אל  אבל  מהבשר,  התפוצצה 
עלול להיות יקר ובזבזני, והוא משול ל'פול גז בניוטרל'. ברגע 
שתעבור לשיווק ממוקד בשוק שלך, כלומר בלקוח האידאלי 
או מהשירות  ביותר מהמוצר  הגבוה  הערך  את  לקבל  שיכול 
שלך, תקבל תמורה גבוהה בעבור כל דולר שתשקיע בשיווק".
מקופירייטינג  "התפרנסתי  לעברי:  ורכן  לרגע  עצר  אל 
למעלה מ-40 שנים ומזמן הבנתי שה'מי' חשוב יותר מה'מה'. 
כל חומר שיווקי - מכתב מכירות, פלייר או מודעה - שמגיע 
הוא  אם  גם  מעולות  תוצאות  להניב  יכול  הנכונות,  לעיניים 
כתוב ברמה בינונית ומטה. אבל חומר שיווקי שמגיע לאנשים 
הלא נכונים לא ישיג אף תגובה אחת גם אם הוא נכתב בידי 

מיטב הקופירייטרים". 

הדברים של אל הלחיצו אותי, כי הבנתי שגם אני "יריתי 
לכל הכיוונים". לא בדקתי מי הלקוח האידאלי שלי והתוצאה 
הייתה הרסנית. בזבוז זמן וכסף על פרסום לא יעיל, לקוחות 
גרועים שלא משלמים ושאינם מעריכים את העבודה, והרבה 

עגמת נפש. 

מסר  רק  לא  למצוא  צריך  אני  אותך.  הבנתי  בסדר,  "טוב, 
לעזאזל  איך  אבל  שלי.  האידאלי  הלקוח  את  גם  אלא  טוב 
אתה  "עכשיו  סבלנות.  בחוסר  שאלתי  אליו?"  מגיע  אני 
מהיין,  סמוקות  בפנים  אמר  הוא  מדיה",  על  לדבר  רוצה 
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הנשמה  ואל  התודעה  אל  המסר  להעברת  האמצעי  "שהיא 
קורס  כמו  נשמע  "זה  סבלנות.  איבדתי  שלך".  השוק  של 
לפרסם?"  צריך  אני  היכן  אל,  בבקשה,   באוניברסיטה, 

"ידידי, אולי לא תאמין לי אבל אין אמצעי פרסום טובים או 
רעים. הטעות שלך היא שאתה חושב, כמו רוב בעלי העסקים 
בעיות  את  יפתור  אחר  או  כזה  באמצעי  שפרסום  הקטנים, 
השיווק. עיתונות, רדיו, גלויות, אתרי אינטרנט וכיו"ב - כל 
אחד מהם עשוי להביא לך תוצאות עסקיות מעולות. השימוש 

במדיה צריך להתאים לתקציב של כל עסק ולמידות שלו. 
אני מחלק את השימוש במדיה לכמה רמות: הרמה הראשונה 
והבסיסית ביותר היא פרסום ממוקד באינטרנט - גוגל, רשימות 
תפוצה ייעודיות )ניוזלטרס(, שימוש בדפי נחיתה, דיוור באי-
מייל - והפצת מכתבים בדיוור ישיר. לקמעונאים אני ממליץ 
לשלוח ללקוחות קופונים בדואר או באמצעות אתרי אינטרנט 
לפרוץ  הרוצים  קיים  ועסק  בחיתוליו  עסק  ‘גרופון'.  כמו 
חייבים להתחיל משימוש באמצעים אלה ואם ידלגו על הרמה 
הראשונה ויקפצו היישר לשלבים הבאים הם פשוט זורים כסף 
לרוח. הרמה השנייה היא שימוש ברדיו, במודעות בעיתונות 
רק  לבוא  צריכה  והיא  מרכזיים,  אינטרנט  באתרי  ובבנרים 
ברגע  תקציב.  לכך  להקצות  כדי  הון  די  צבר  שהעסק  לאחר 
שעסק צובר עוד כסף הוא יכול לעבור לרמה השלישית שהיא, 
בדרך כלל, הפרסום היקר ביותר: שלטי חוצות וטלוויזיה. אלה 
היסודות או אם תרצה, הרגליים: מסר, שוק, מדיה. תחשוב על 
לא  הרגליים. אם אחת מהן  בעלי שלוש  הישנים  השרפרפים 
בדיוק מה שיקרה לשיווק  זה  ייפול.  תהיה במקום, השרפרף 

שלך אם לא תדע להרכיב את הרגליים האלה כמו שצריך".
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הייתי  עדיין  אבל  למדי,  פשוטים  לי  נשמעו  הדברים 
מתוסכל. שנינו היינו עייפים והזמנו חשבון שהסתכם ב-213 
זאת  בכל  בכאב,  שלי  מהארנק  המזומנים  את  הוצאתי  ש"ח. 
שנתחלק  הציע  לא  אפילו  )הוא  המזמין  שאני  לו  הבטחתי 
אל  של  המלון  לבית  חזרה  ובדרכנו  מונית,  עצרנו  בחשבון(. 
אמרתי לו: "הכול נשמע פשוט מאוד, אבל איך אני מיישם את 

כל מה שאמרת לי בפגישה הזו?" 
אל הביט בי ואמר, "כרגע אני קצר בזמן, עוד יומיים אני 
לפגוש.  צריך  שאני  אנשים  הרבה  ויש  הברית  לארצות  חוזר 
תשלח לי אי-מייל ואשלח לך בחזרה רשימת משימות. אבל 
הדבר הראשון שאתה חייב לעשות הוא לכתוב את המטרות 

שלך כמו שהבטחת לי". 
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פרק רביעי: 

אני כל-כך בודד, אף לקוח אחד לא 
מתקשר אליי

את  זכרתי  מהדהד.  ראש  כאב  עם  התעוררתי  למחרת 
ולהתחיל  למחשב  לגשת  לא  והחלטתי  לאל  שהבטחתי  מה 
הבית" שנתן  “שיעורי  להכין את  הרגילות, אלא  במשימות 
לי. הכנסתי מחברת מרופטת ועט לתיק גב, יצאתי מהבית 
ועליתי על האופניים. החלטתי לרכוב שוב לים, לאזור קרוב 
למקום שפגשתי בו את אל. לא לקחתי את הסלולרי. אמרתי 

לעצמי שאני באמת מתנתק.

הגעתי לחוף פרישמן, קשרתי את האופניים וירדתי לחוף. 
מצאתי ספסל עזוב והתיישבתי. עברו לא מעט דקות, אבל 
בסופו של דבר נכנסתי לזה וכתבתי איך אני רוצה שהחיים 
שלי ייראו. כתבתי שאני רוצה הכנסה חודשית של 100 אלף 
ומחצית  באינטרנט  ממכירות  תגיע  ממנה  שמחצית  שקל 
מייעוץ ללקוחות. כתבתי שאני רוצה למצוא זוגיות. כתבתי 
בבוקר.  בשמונה  יום  כל  לקום  ולא  משרד  רוצה  לא  שאני 
מה  את  אשיג  איך  ידעתי  לא  דברים.  המון  עוד  כתבתי 
חייכה  השמש  יותר.  טוב  הרגשתי  איכשהו  אבל  שכתבתי, 

אליי וריככה קצת את הכאב שעדיין ישב לי עמוק בלב. 
לכתוב  התיישבתי  ומיד  הביתה  חזרתי  צהריים  לקראת 
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מייל לאל. כתבתי לו את המטרות שסימנתי לעצמי וביקשתי 
שישלח לי את רשימת הספרים שהוא דיבר עליה. אל לא אכזב 
ושלח לי רשימה של קרוב למאה ספרים. הוא גם הפנה אותי 
לכל מיני ניוזלטרס על שיווק ולדיסקים שאני צריך להזמין. 
של  האשראי  במסגרת  שנותר  המועט  הכסף  את  הוצאתי  כך 

חשבון הבנק האומלל שלי.

הקדשתי ימים שלמים לקריאה אינטנסיבית של החומרים 
הבנתי  מתוסכל.  קצת  הייתי  אבל  אליהם,  אותי  הפנה  שאל 
שלפני הכול אני צריך לחשוב על מסר, על הצעה שתמשוך 
את הלקוחות דווקא אליי, אבל לא הבנתי איך בדיוק לעשות 
את זה. אמנם התמונה התחילה להתבהר, אבל הרגשתי שאני 
וביקשתי לדבר אתו  מייל  לו  זקוק להכוונה של אל. שלחתי 

בטלפון. קבענו לדבר בסקייפ ביום חמישי בערב. 

סוף-סוף הגיע יום חמישי ובדיוק כששטפתי כלים שמעתי 
והנחתי  הכול  עזבתי  הסקייפ.  של  המעצבן  הצלצול  את 

במהירות את האוזניות עם המיקרופון על הראש. 
“היי אל, מה שלומך?"

“בסדר גמור, אני מקווה שאתה נהנה מהחומר שהמלצתי לך 
עליו. דע לך שמעט מאוד בעלי עסקים טורחים לעשות משהו 
לגבי העסק שלהם, רובם מאשימים את כל העולם בכישלון 
ואתה  מוכן לעשות משהו  - אתה  יתרון  יש  כבר  לך  שלהם. 

מבין שאתה אחראי לכל מה שקורה בעסק או לא קורה בו". 
שתקתי רגע והשבתי: “תודה על העידוד, אבל אם תשאל את 
הפקידה שלי בבנק היא עדיין תאמר לך שאני על הקרשים". 

וגם לא בשנה.  “בסדר", ענה אל, “רומא לא נבנתה ביום 
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יכול לעזור לך? כבר חשבת על מסר מפתה  אני  אוקיי, איך 
שימשוך את הלקוחות שלך?"

שתגרום  הצעה  איזושהי  לבנות  צריך  שאני  הבנתי  “אל, 
ללקוחות פוטנציאליים לפנות אליי, אבל בוא תעזור לי להבין 
משהו. למה לא פונים אליי גם עכשיו? אני יודע שאני מקצוען 
נורא  אני  מדהים.  שירות  ממני  מקבלים  שלי  ושהלקוחות 

מתוסכל..."
“אבינועם עצור. אני רוצה להחזיר אותך לשיחה הראשונה 
שלנו במסעדה. זוכר את השרפרף בעל שלוש הרגליים? מסר, 
שוק, מדיה. בהחלט חשוב שיהיה לך מוצר או שירות טוב, כך 
תקבל פניות מלקוחות קיימים. אבל יש שתי נקודות חשובות 
מאוד: האחת, חשוב שיהיה לך מנגנון להניע את הפניות, נדיר 
האחרת,  בהמשך.  אתך  אדבר  כך  ועל  מעצמן,  מגיעות  שהן 
אטי  בתהליך  מדובר  כי  פניות,  על  רק  להסתמך  לך  אסור 
שלוקח זמן רב. הלקוח לא יושב כל היום וחושב ‘איך אני עוזר 

לאבינועם?' הוא צריך להתמודד עם הבעיות שלו. 
לב  תשומת  להקדיש  לך,  אמרתי  שכבר  כמו  צריך,  אתה 
מהסוף  שיווק  על  זוכר שדיברנו  לשוק.  למסר שאתה משדר 
להתחלה? רוב בעלי העסקים מתחילים מהמדיה - קונים פרסום 
בדפי זהב, בגוגל, במודעה בעיתון וכיוצא בזה, ורק לאחר מכן 
חושבים מה הם יכתבו בה. הרבה בעלי עסקים קטנים פונים 
למשרדי פרסום בתקווה לקבל עזרה בגיוס לקוחות. כמי שעבד 
גלויות שהדבר  לך  לומר  יכול  אני  הפרסום,  בתעשיית  שנים 
האחרון שמעניין משרדי פרסום הוא התוצאות שיהיו ללקוח. 
בוא אספר לך מה קורה כשלקוח כמוך פונה למשרד פרסום. 
ברוב המקרים, אלא אם מדובר במשרד קטן, אתה תשב מול 
תקציבאי אשר כשמו כן הוא. חשוב להבהיר שהתקציבאי אינו 
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מבין דבר בפרסום, הוא פשוט איש מכירות של מדיה. אחת 
השאלות הראשונות שישאל אותך היא מה התקציב שלך. אתה 
לך  יאמר  והוא  שקל,   200,000 נניח  התקציב,  מה  לו  תאמר 
באילו מקומות אפשר לשים לך מודעה או באיזו תחנת רדיו 

אפשר לפרסם אותך".
אל חידד את הנקודה: “למשרד הפרסום יש אינטרס חזק 
מאוד שתוציא כמה שיותר כסף על מדיה משום שהוא מקבל 
עמלה מהגוף שהמודעות שלך יפורסמו בו. רק לאחר שתתחייב 
לך  לבנות  שינסו  הקריאייטיב  אנשי  יגיעו  שתוציא,  לתקציב 
בעומס  תלוי  לך,  לעזור  יכולים  אולי  הם  קמפיין.  איזשהו 
העבודה שלהם )יהיה להם קשה לחשוב על רעיון טוב לקידום 
העסק שלך אם באותו זמן הם מטפלים בכמה עשרות לקוחות 
אחרים(. התוצאה, לעתים קרובות, היא פרסום שמכונה ‘אימג' 
יפה מאוד,  - אנשי הקריאייטיב ישתמשו באיזו תמונה  בנק' 
ידביקו לה את הלוגו ואת מספר הטלפון שלך וישגרו אותה 

הלאה. הבנת אותי?" 
“כן, בטח - משרדי הפרסום הם רשעים גדולים", התבדחתי. 
“לא, זה לא מה שאני אומר. אני אומר שבשום אופן אל תצא 
מנקודת הנחה שהם ידאגו לאינטרסים שלך. האינטרס שלהם 
אחר, ולכן לפני שאתה רץ ומוציא כסף על רכישת מדיה, עליך 
לחשוב היטב מה אתה אומר למי שיקרא את המודעה שלך, 
שייכנס לאתר שלך או שייחשף לכל פרסום אחר שאתה עושה. 
ליתר דיוק, עליך לפענח מה יגרום למי שרואה את הפרסום 

שלך לפנות אליך". 
יש  אל,  “תשמע  אמר.  שאל  הדברים  על  לרגע  חשבתי 
בו מאמרים  כותב  אני  ומושקע.  יפה  אינטרנט ממש  לי אתר 
חדשים כל הזמן, אני אפילו ממוקם בעמוד התוצאות הראשון 
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של גוגל. לא ענית לי על השאלה שכל-כך מציקה לי - למה 
לא פונים אליי לקוחות גם עכשיו?"

אמתית  סיבה  להם  מספק  לא  שאתה  מפני   - “בפשטות 
כשישבנו  עליו  שדיברתי   UPS-ה את  זוכר  אליך.  לפנות 

במסעדה?" שאל. 
 ,Unique Selling“ סבלנות,  בחוסר  עניתי  “ודאי", 
Proposition הצעת המכירה הייחודית שלי", דקלמתי. "כל זה 
נשמע יפה מאוד, אבל קצת אקדמי. אין לי זמן לתאוריות. איך 

 "?USP אני מוצא את אותו
אל לא התרגש מנימת ההתרסה שליוותה את דבריי. “יש 
שש דרכים להציג את המסר הייחודי לעסק. אפשר להשתמש 

באחד מהאלמנטים הבאים או לשלב כמה מהם:

עסקים קטנים כמו שלך נופלים משום שהם מתארים, בדרך 
כלל, את המוצר שלהם כ'הכי טוב' או את השירות שלהם כ'הכי 
מקצועי'. לרובם אין מוצר או שירות ייחודי, כלומר מוצר בעל 
שוני שהלקוח יכול להבחין בו לפני הרכישה. מוצר או שירות 
אינם  כטובים מאלה של מתחריו  עסק  בעל  בעיני  שנתפסים 
מעניקים להם יתרון תחרותי. למה? משום שברוב המקרים אין 
ללקוח יכולת לשפוט אם מוצר כלשהו טוב ממוצרים אחרים 
מוצר  שמוכר  עסק  בעל  אגב,  אותו.  קנה  שהוא  לפני  מסוגו 
לא-מי-יודע-מה מבריק, מנסה לחפות על כך ומשקיע יותר 
בשיווק, דבר שמקשה גם הוא על הלקוח להבחין בין מוצרים 
מוצר  של  ייחודית  תכונה  למסר  להכניס  אפשר  איכותם.  לפי 
רק אם הלקוח יכול להבחין בה בבירור לפני הרכישה. לדוגמה, 
אם מדובר ביהלום אפשר בקלות להבדילו באמצעות תכונותיו 
זירקון. גם האייפון הוא דוגמה למוצר שהצליח, בעזרת  מאבן 
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תכונותיו, להמציא מחדש את המושג ‘טלפון סלולרי'. המסקנה 
היא שהמוצר צריך להיות בעל שוני בולט וברור מאוד, שהלקוח 
יוכל להבחין בו לפני הרכישה. ואם למוצר שלך אין שוני שכזה, 
אבל אתה משוכנע שהוא מוצר טוב ושהלקוח יתאהב בו לאחר 
שירכוש אותו, אחת הדרכים היא לתת לו את המוצר ולחייב אותו 
שהאמריקנים  כמו  מראש.  מוסכמת  תקופה  אחרי  רק  בתשלום 
אומרים: ‘Try till you buy' )בתרגום חופשי: נסה עד שתקנה(". 

הנהנתי, מאשר לעצמי שהבנתי על מה אל מדבר.

הפיצרייה  ועל  טום  על  הסיפור  את  זוכר  "אבינועם, 
הכושלת שלו בעיירת הקולג' הקטנה במישיגן?" שאל אל. 

“בהחלט, הוא המציא את הסלוגן ‘פיצה חמה וטרייה תוך 
30 דקות או שהפיצה חינם', בטח שאני זוכר", עניתי באושר, 

שמח להראות לו שאני מקשיב בשקיקה למה שהוא אומר. 
שלו  ההצהרה  כמה  עד  לב  לשים  ממך  ומבקש  שב  “אני 
ממוקדת במתן מענה מדויק לצורך שזיהה - סטודנטים רעבים 
שלא  רק  לא  הפיצה  אך  בדחיפות,  לפחמימות  זקוקים  שהיו 
הגיעה מהר, אלא שכאשר הגיעה היא הייתה קרה ולא טעימה". 
אני  שירות,  מוכר  אני  פיצות.  מוכר  לא  אני  אבל  “בסדר, 

מוכר את הידע ואת המומחיות שלי", אמרתי מעט ברוגז. 
הייחוד  את  למצוא  בשביל  פיצות  למכור  חייב  לא  “אתה 
בשירות שלך. לקוח שהיה לי מכר תכנה למפעלי מזון העובדים 
סביב לשעון. מתחילת דרכו הוא הציע לכל לקוחותיו תמיכה 
במשך 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, אך מעולם לא 
ציין זאת בפרסומים אלא רק בפגישה הראשונה עם הלקוחות 
 '24/7‘ בפרסומיו  להבליט  שהתחיל  ברגע  הפוטנציאליים. 
הוא קיבל פניות מלקוחות חדשים. יתרה מזאת - החשש שלו 
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שמא הלקוחות ינצלו את השירות לרעה ויציפו אותו בכמות 
גדולה של קריאות בשעות שונות ומשונות, התבדה. בקיצור, 
אני רוצה שתחשוב אם יש משהו מיוחד בעסק שלך. האם יש 
אינך  כיום, אבל  אחריות מסוימת שאתה מעניק ללקוח כבר 
מדגיש? האם יש יתרון כלשהו בשירות שלך שאינך מפרסם 

מראש?" ניסה אל למקד אותי בנקודה שהעלה. 
"דרך נוספת שאתה יכול למשוך בה לקוחות היא להדגיש 

את האישיות שלך". “למה בדיוק אתה מתכוון?" שאלתי. 
בתחום  מתחרים  אלפי  לך  שיש  להיות  יכול  “אבינועם, 
להיות  עשוי  אישי  שיווק  אותך.  רק  יש  בעולם  אבל  שלך, 
אחת הדרכים האפקטיביות ביותר לקידום העסק שלך. כל מה 
שאתה צריך לעשות זה לשים את עצמך בפרונט. תראה אנשים 
כמו הקואצ'ר טוני רובינס או איש העסקים לי אייקוקה. הדגש 

בשיווק שלהם הוא בתכונות האישיות שלהם". 
פנינה  את  יש  בישראל  אותך.  הבנתי  אל,  צודק,  “אתה 
זכתה  רוזנבלום  פנינה  לדוגמה.  גל,  אלון  את  או  רוזנבלום 
דוגמנית  הייתה  מכן  לאחר  המים',  ‘מלכת  יופי  בתחרות 
בתחום  אימפריה  ולבנות  שלה  המראה  את  למנף  והצליחה 
מוצרי הקוסמטיקה. אלון גל הצליח למצב את עצמו כ'מאמן 
בתכנית  מציג  הישירה שהוא  הגישה  המדינה' באמצעות  של 
הטלוויזיה שלו. שניהם בנו את עצמם תוך הדגשת התכונות 

האישיות שלהם".
לא  שכיום  הוא  שנפלא  “ומה  צהל,  הוא  רואה",  “אתה 
צריך להיות מלכת יופי לשעבר או לקבל תכנית טלוויזיה כדי 
אי- בלוג,   - האינטרנט  באמצעות  שלך.  בשוק  סלב  להיות 
עם  ישיר  קשר  ליצור  יכול  אתה   - ופייסבוק  וידאו  מיילים, 
הלקוחות שלך ולהפוך אותם למעריצים שלך. למה כל הסלב'ס 
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הילטון  פריס  כמו  אנשים  למה  בטוויטר?  כיום  משתמשים 
בטוויטר שלהם  להמליץ  כדי  דולרים  אלפי  מקבלים עשרות 
על משקה מסוים או על קו אופנה כלשהו? כי הטוויטר הוא 
ערוץ ישיר להשפעה על המעריצים שלהם. חברות משלמות 

להם כי הן יודעות שציוץ שלהם שווה מכירות, והרבה". 
“וואו, אתה מפתיע אותי, לא חשבתי שאתה מכיר טוב כל-
כך דברים כמו טוויטר ו..." הוא קטע את דבריי וצחק, “אתה 

רואה, אני לא תרח זקן כמו שחשבת". 
בעיה אם אשים את  לא תהיה  אל,  בכנות  לי  תגיד  “אבל 
עצמי בפרונט וכולם יידעו שהעסק שלי הוא למעשה אופרציה 
של אדם אחד? היו לי עובדים עד לא מזמן, אבל עכשיו אין לי 

כסף לשכור אף אחד". 
“הרבה עסקים קטנים נופלים כי הם מסתירים את העובדה 
חברות   - לא  שהם  מה  להיות  ומנסים  קטנים  עסקים  שהם 
הסקייפ  של  האחר  מהצד  אל  התרגש  תאגידים",  או  גדולות 
כאילו חיכה לשאלה שלי, “במציאות, אנשים מעדיפים לעשות 
אם  זה.  את  הבינו  התאגידים  וגם  אחרים  אנשים  עם  עסקים 
תראה  הרכילות  במדורי  ותציץ  כלשהו  עסקים  מוסף  תפתח 
שם מדי יום ידיעות ששותלים אנשי יחסי ציבור של חברות 
הרי  במשק.  מהגדולים  עסקים  אנשי  של  חייהם  על  גדולות 
הפרסום  את  לכאורה,  צריכים,  שלא  עסקים  באנשי  מדובר 
הזה. אבל הם הבינו שכדי להצליח בעסקים צריך שהלקוחות 
השירותים  את  רק  ולא   - אישית   - אותם  גם  ‘לקנות'  ירצו 
ואת המוצרים שלהם. תחשוב רגע על הענקים הבאים ותראה 
גם מכיר כל  יודע מי המנכ"לים שלהם, אלא  רק  שאתה לא 
מיני סיפורים עליהם - פייסבוק, מייקרוסופט, אפל..." סיים 

אל בנימת שביעות רצון.
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בעיני  שלך  הערך  את  אוטומטית  שמעלה  נוספת  "דרך 
עושה  הקוסמטיקה  תעשיית  בנישה.  התמחות  היא  הלקוחות 
קרם  רוקחים  שמהם  החומרים  את  נבדוק  אם  מיליונים.  כך 
עיניים, קרם לילה וקרם יום נגלה שהם דומים מאוד. חברות 
הקוסמטיקה שמבינות היטב ללבן של לקוחותיהן, בידלו בין 
‘מיוחד'  המוצרים והלקוחות מסכימות להוציא כסף על קרם 

למטרה ‘ייחודית'. כל קרם והנישה שלו..."
בשם  חנות  יש  שלי  לבית  מתחת  ממש  צודק.  “אתה 
זית  שמן  ורק  אך  למכור  בחרה  החנות  בעלת  ‘אוליה'. 
זית", הייתי שבע רצון מהדוגמה  ומוצרים הקשורים לשמן 

שהצלחתי לשלוף. 
אתך  להתערב  מוכן  “ואני  אל,  הגיב  מעולה",  “דוגמה 
שאם תבדוק תמצא שחלק גדול מהמוצרים שיש בחנות הזו 
אפשר לקנות בכל מעדנייה, אך בעלת החנות בחרה לעצמה 
נישה ספציפית מאוד ולכן היא נחשבת למובילה בתחומה. 
שלך  הערך  את  להעלות  והקלות  הפשוטות  הדרכים  אחת 
בעיני הלקוח היא לבחור בנישה מסוימת של השוק ולציין 
שאתה מתמחה בה. אתה לא חייב לוותר על נישות אחרות, 
כלל  בדרך  ונישה.  נישה  לכל  השיווק  את  להתאים  אלא 
המוצר הוא אותו מוצר, אבל אם אתה אומר ללקוח שהוא 
מתאים בול בשבילו, הוא יעריך אותו וירצה לקנות אותו". 

“החברה  אל,  המשיך  משקל',  ‘שומרי  את  לדוגמה  קח 
חברתי.  לאירוע   - דיאטה   - קיים  מוצר  להפוך  השכילה 
לקוחות החברה נפגשים ומשתפים את חברי הקבוצה בקשיים, 
באתגרים ובהצלחות שלהם. כך, שומרי משקל המציאו מחדש 
החליטה  החברה  קלוריות,  סופרים  לא  גם  הם  הדיאטה.  את 
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לא  מדברים  והם  שלה  ללקוחות  פנימית  שפה  להמציא 
בקלוריות אלא בנקודות".

מאוד  פופולרית  מסעדה  לי  מזכיר  זה  צודק.  אתה  “אל, 
בימינו בשם ‘מחניודה' שנמצאת בשוק מחנה יהודה בירושלים. 
מפוזרים  ירקות  שקי  הסירים,  על  שם  מתופפים  השפים 
כל  ועוד  המנות  את  להכין  יעזרו  שהלקוחות  כדי  במסעדה 
מיני גימיקים. כשאתה יוצא משם, הדבר האחרון שאתה מדבר 
ועל  עליו הוא האוכל. אתה מדבר על החוויה האישית שלך 
האינטראקציה עם עובדי המסעדה שנותנים לך מופע אדיר". 
הלקוח  האם  לשאול,  המקום  “וכאן  אל,  הגיב  יפה",  “דוגמה 
יקבל חוויה מיוחדת במגע אתך? ואם אכן תיצור חוויה שכזו, 

כיצד תוכל לשלב זאת במסר שלך?" זרק לעברי.

“הצעות בלתי רגילות -  
בסדר אל, אבל מה קורה אם אין לי מוצר שונה או שירות 
יוצאת  חוויה  או  במיוחד  מעניינת  אישיות  לא  וגם  ייחודי, 
דופן להעניק ללקוח? מה אני עושה במקרה כזה?" שאלתי 
אחת  לאף  שלי  העסק  בין  לחבר  הצלחתי  לא  כי  בתסכול, 

מהדוגמאות שלו.
כמה  לפני  אתו  שעבדתי  לקוח  של  דוגמה  לך  “אתן 
שליד  בקניון  שנמצאת  תכשיטים  חנות  של  בעלים  שנים, 
הבית שלי", הוא ענה. “עשינו מבצע ושלחנו בדואר לנשים 
הלוגו  ללא  רגילה  מעטפה  הקניון  של  הקרובה  בסביבה 
של  התחושה  למען  יד  בכתב  כתבנו  הכתובות  את  שלו. 
פנייה אישית. בתוך המעטפה היה מכתב אישי ובו כותרת 
גדולה ‘זכית! את מוזמנת להגיע לחנות שלנו עד יום שישי 
ולקבל במתנה את צמיד הזירקון שלך'. ציינו במכתב שאם 
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שלה  הזכייה  את  למסור  רשאים  אנו  תגיע,  לא  המוזמנת 
מאוד  אפקטיבי  מכירות  קידום  היה  זה  אחרת.  למישהי 
שהביא לחנות התכשיטים לקוחות רבות ומכירות יפות בזמן 
קצוב. כולנו חולמים לזכות בפרסים והקמפיין העניק לאותן 
להן  נתנו   - אחרות  ובמילים  מיוחדות,  שהן  הרגשה  נשים 

לטעום הגשמת חלום".
“אני מנסה לומר לך", המשיך אל, “שאם לא הצלחת להרכיב 
מסר שימשוך לקוחות, עליך לחשוב על הצעה שתפתה אותם 

לפנות אליך. הנה כמה דוגמאות להצעות כאלה:
הרכב  עם  להיכרות  הדרכה  מפגשי  להציע  יכול  מוסכניק 

)‘איך לא להידפק על-ידי מוסכניקים'(.
בעלת חנות פרחים יכולה להציע שירות תזכורות למנהלים 
עסוקים על מועדי ימי הולדת של בני/בנות הזוג, ימי נישואין 
כמובן,  התזכורת,  את  מלווה  היא  דומים.  נוספים  ואירועים 

בהצעה לזר פרחים מתאים לאירוע.
למתווך מתאים להציע חוברת ‘איך למכור את הבית שלך 

במחיר הגבוה ביותר'.
חנות בגדים יכולה להציע ללקוחותיה שירותי סטיילינג. 

ועוד ועוד, השמים הם הגבול. כבעלי עסקים אנחנו צריכים 
לחשוב כל הזמן על הצעות בלתי רגילות, מעין ‘עסקים בתוך 

עסקים', אם תרצה".
“אז מה אני עושה עכשיו?" שאלתי מבולבל. 

בלתי  הצעה  על  לחשוב  צריך  אתה  שעכשיו  חושב  “אני 
רגילה שאתה יכול לתת ללקוחות שלך. תחשוב על הדרכים 
עכשיו:  עליהן  שדיברנו  לעסק,  הייחודי  המסר  את  להציג 
לידי  שלך  האישיות  את  להביא  ייחודי,  שירות  או  מוצר 
ביטוי, התמחות בנישה מסוימת, חוויית הלקוח וכמובן, הצעה 
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שתפתה לפנות אליך. תכתוב הצעה או אפילו מדריך לתחום 
אבינועם,  בהצלחה  הבאה.  בשיחה  יחד  עליו  ונעבור  שלך 

להשתמע".
נותרתי  ירד מהסקייפ.  “תודה על השיחה..." ראיתי שאל 
לא  עדיין  המחשבות.  ועם  המחשב  עם  השקט,  בחדר  לבד 
ידעתי מה בדיוק אני אמור לעשות עם כל המידע שאל המטיר 

עליי, אבל ידעתי שאני צריך לעשות משהו.
במשך יומיים הסתובבתי חסר מנוחה. עברתי בראש שוב 
ורציתי  תקוע  שאני  הרגשתי  אל.  עם  שלי  השיחה  על  ושוב 
לשלוח לו מייל ולכתוב שאני לא מוצא את הפתרון, אבל בכל 
פעם שהתיישבתי לכתוב התחרטתי. ויום אחד, כשהייתי בחנות 
של AM:PM, נפל האסימון. רצתי מהר לשלם והקופאית לא 
הבינה למה אני מחייך מאוזן לאוזן. ידעתי שעליתי על משהו. 
את  והפעלתי  הביתה  מיהרתי  לעשות.  צריך  אני  מה  הבנתי 

המחשב. 
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פרק חמישי:

איזו גבינה העכבר שלך אוהב?

ישבתי כל הלילה וכתבתי. כתבתי 15 עמודים ונתתי להם 
ציבור".  יחסי  משרד  לבחירת  המלא  “המדריך  הכותרת  את 
החלטתי לכתוב מדריך על התחום שלי, יחסי ציבור, ולשתף 
בעלי עסקים בכל מה שהם צריכים לדעת כדי לבחור משרד 
שיתאים להם. בסוף המדריך הצעתי למי שייפגש אתי תכנית 
בוקר  לפנות   3:30 כבר  הייתה  השעה  בחינם.  לעסק  חשיפה 
אני  הבוקר  ושעל  לישון  הולך  שאני  החלטתי  שפוך.  והייתי 

שולח את המדריך לאל.
התעוררתי אחרי ארבע שעות וחצי של שינה חסרת שקט. 
האצבעות שלי כאבו, אבל הייתה בי ציפייה גדולה. בגאווה 
רבה שלחתי מייל לאל, צירפתי את המדריך וכתבתי שאשמח 
לדבר אתו. אל הפתיע והחזיר מייל תוך דקות “שכחת שאני 

לא יודע לקרוא עברית ;-(. אני זמין בסקייפ, תתחבר".
להיות  צריך  אצלכם  כאלה?  בשעות  ער  אתה  למה  “אל, 
על  לשבת  אוהב  “אני  התפלאתי.  בלילה",  אחת  כמו  משהו 

המחשב בשעות האלה. יש לי שקט", השיב. 
“גם אני, וזה בדיוק מה שעשיתי הלילה. ראית את המדריך 
ששלחתי לך?" “אבינועם, אתה מצחיק אותי. אני ציוני, אבל לא 
יודע לקרוא עברית. קצת עברית של בית כנסת עוד איכשהו, 

אבל בטח לא את מה ששלחת לי. בוא תספר לי מה כתבת".
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“אני חושב שהבנתי על מה דיברת בשיחה שלנו על המסר. 
לקבל,  ירצה  שהוא  הצעה  ללקוח  לתת  צריך  שאני  הבנתי 
ואמרת שזה יכול להיות סוג של מידע שהלקוח זקוק לו באותו 
רגע. אוקיי, אז ישבתי אתמול בלילה וכתבתי מסמך - ‘המדריך 
המלא לבחירת משרד יחסי ציבור'. כתבתי שם את מה שכל 
יחסי  משרד  בוחר  שהוא  לפני  לדעת  צריך  קטן  עסק  בעל 
ציבור, איך יחסי ציבור עובדים וכמובן, למה כדאי לו לפנות 
אליי. בסוף המדריך הוספתי הצעה - תכנית חשיפה חינם למי 
שיגיע אליי לפגישת ייעוץ. מה דעתך?" הייתי סופר-מרוצה 
מעצמי ודמיינתי את המחמאות שיגיעו עוד רגע מהצד האחר 

של הסקייפ.
“זה בסדר, אבל למה הכותרת שלך כל-כך משעממת?" 

הרגשתי כאילו אל שפך עליי דלי מים קרים. נעלבתי מאוד. 
השקעתי שעות בכתיבת החוברת וחשבתי שהיא פאר היצירה. 

לא ציפיתי לביקורת קטלנית ממי שאפילו לא קרא אותה.
“מה כל-כך משעמם בכותרת?" שאלתי, והעלבון נשמע 
מחפש  “הוא  אל,  ענה  הלקוח",  על  רגע  “תחשוב  בקולי. 
זה  את  אבל  חשוב,  התהליך  נכון,  חלום.  לו  יש  תוצאות. 
אתה  מתקדם.  בשלב  אלא  עכשיו  לדעת  צריך  לא  הוא 
צריך לתת לו הבטחה גדולה בהצעה שלך. למשל למה לא 
תקשורתית  חשיפה  של  הסודות  ‘חמשת  למדריך  לקרוא 
בחינם  להשיג  ‘איך  או  לעולם',  לכם  יספרו  לא  שיח"צנים 
פרסום השווה מיליונים?' ואלה סתם שליפות מהשרוול. אני 
כותרות  עוד  למצוא  נוכל  קצת,  זה  על  נחשוב  שאם  בטוח 
את  לבחור  היא  המטרה  משלך.  אטרקטיביות  יותר  הרבה 
הגבינה המתאימה ביותר שאתה צריך לשים במלכודת כדי 
הלקוחות  את  ימשוך  מה  כלומר,  שלך.  העכבר  את  לתפוס 
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הראשוני  בשלב  אליך  לפנות  אותם  ויפתה  הפוטנציאליים 
נשמעה  הרצון שלו  ושביעות  דבריו  את  הוא חתם  ביותר", 

היטב דרך הקו האינטרנטי.
“זה לא קצת בנלי וצעקני? כל-כך הרבה אנשים מדברים 
על ‘סודות'. גם הכותרת השנייה רעשנית מדי בשבילי, והיא 
בכלל לא נכונה. אדם שיקרא את המדריך לא ידע איך להשיג 

בחינם פרסום בשווי מיליונים..." 
“אההה!!!" הצעקה שלו הכאיבה לי באוזניים, “אתה יודע 

איך להשיג חשיפה בשווי מיליוני שקלים?" שאל. 
“בטח, עשיתי את זה כמה פעמים בעבור הלקוחות שלי". 

“בדיוק. אז הכותרת כן מדויקת, כי המדריך ישקף ללקוח 
למה הוא צריך אותך", אמר אל כאילו גילה לי את אמריקה. 
“ולגבי ההערה שלך על ה'סודות', אתן לך דוגמה. אתה מכיר 
חזק.  עכשיו  לזה  נתפסתי  פטנק?  לו  שקוראים  המשחק  את 
שזרקתי  פעם  בכל  כי  עליי  צחקו  כולם  לשחק  כשהתחלתי 
את הכדור הוא עף מחוץ למגרש. יום אחד נמאס לי וביקשתי 
את  לזרוק  כדאי  איך  לי  להראות  הוותיקים  השחקנים  מאחד 
הכדור. אחרי שעת הדרכה, כבר השתפרתי. עכשיו אני ממשיך 

לעבוד אתו ומשתפר כל הזמן".
לבוא  מבטיח  ואני  כרטיסים  לי  תשלח  אל,  הכבוד  “כל 
קליבלנד",  של  הפנסיונרים  ליגת  של  הפטנק  לאליפות 
לומר  מתכוון  אני  חכמולוג.  “בסדר,  קל.  בלגלוג  אמרתי 
היו  ותיק  פטנק  לשחקן  מאליהם  מובנים  הנראים  שדברים 
בהקשר  גם  נכון  שזה  להבין  צריך  אתה  סוד.  כמו  בשבילי 
העסקי. לא משנה מה העסק שלך עושה - שיווק מזון לבעלי 
חיים, עיצוב שיער או שירותים מקצועיים - הלקוח לא יודע 
ידע,  ללקוח  מציע  שאתה  ברגע  לכן  יודע.  שאתה  מה  את 
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אתה עושה כמה דברים גדולים. ראשית, ובשונה מהמתחרים 
שלך, אתה לא מוכר ללקוח ידע אלא מציע אותו בחינם וכך 
ממצב את עצמך כיועץ סמכותי ולא כאיש מכירות. שנית, 
שהוא  מידע  אצלך  מקבל  שהוא  מבין  הפוטנציאלי  הלקוח 
צריך ומוריד את המגננות שלו, וכך אתה מעלה את הסיכוי 
את  לו  משווק  למעשה  אתה  שלישית,  אליך.  יפנה  שהוא 
לו מידע  כי אתה מספק  ביותר  העסק שלך בצורה החכמה 
ו'על הדרך' מסביר לו למה הכי כדאי לקנות ממך. אתה מבין 

מה כאן גדול?" שאל באושר.
“כן, אני חושב שהבנתי אותך. אבל עכשיו אני לא בטוח 
במדריך  להיות  צריך  מה  כך,  אם  רלוונטי.  שכתבתי  שמה 

כזה?" שאלתי.
“לפני הכול אתה צריך לראות המדריך כמנוף למכירות 
שלך. אתה לא צריך לספק ללקוח הפוטנציאלי את כל הידע 
המידע  כל  את  לעכל  כלים  לו  אין  גם  האמת  ולמען  שלך, 
שתיתן לו ולהשתמש בכך. זכור שמבחינת ידע, הלקוח לא 
נמצא במקום שאתה נמצא וגם אם תאמר לו בדיוק מה הוא 
סביר  רוצה,  התוצאות שהוא  את  להשיג  כדי  לעשות  צריך 
שצריך  מה  הנה  ההנחיות.  עם  לעשות  מה  ידע  לא  שהוא 
התוצאות  על  שמבשרת  גדולה  כותרת  במדריך:  להיות 
שהלקוח ישיג אם יקנה ממך, לדוגמה אם מדובר בתעשיית 
ההרזיה הכותרת צריכה להיות משהו כמו ‘איך לרדת שמונה 
ק"ג תוך חודשיים בדיאטה טבעית'. לאחר מכן אתה מציג 
השירותים  או  המוצרים  את  שקנו  שלך  מלקוחות  המלצות 
כלליים  בקווים  רק  אבל  המידע,  את  מספק  אתה  ואז  שלך 
שאתה  מה  על  הסבר  למעשה  הוא  המידע  בגדול,  מאוד. 
לאחר  המדריך,  ובסוף  מציע.  שאתה  הפתרון  או  משווק, 
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שכתבת את המידע, אתה צריך לומר ללקוח מה השלב הבא. 
זו יכולה להיות פגישה אתך או הצעה לקנות מוצר כזה או 
אחר. חשוב להיות מפורש ומדויק מאוד, אתה צריך להנחות 

את הלקוח הפוטנציאלי ולומר לו מה לעשות הלאה". 
“אוקיי, נראה לי שיש לי כאן עוד הרבה עבודה. אני צריך 
לכתוב את המדריך מחדש. יש לי רק עוד שאלה אחת: נניח 

שסיימתי לכתוב את המדריך, מה אני עושה אתו?" שאלתי.
אבינועם.  באמת,  אתו?  עושה  אתה  מה  אומרת  זאת  “מה 
אתה מפרסם אותו, או ליתר דיוק מציע לאנשים את המדריך 
בחינם בתמורה לקבלת הפרטים שלהם - שם, מספרי טלפון, 
גולש  אתה  מכאן  מגורים.  כתובת  גם  ואולי  מייל  כתובת 
לשלב הבא - שימוש בפרסום ובמדיה, אבל זה עוד לא הזמן 
הנכון. כשתהיה מוכן, נדבר עליהם, כעת אתה דואג שהמידע 
על קיומו של המדריך יהיה בכל מקום שבו אתה מפרסם את 
שאתה  ובמכתבים  בפקסים  שלך,  האינטרנט  באתר   - עצמך 
הראשונית  ההצעה  שזו  זכור  שם.  שאתה  במודעות  שולח, 
הלקוח  של  העיניים  מול  לשים  צריך  ביותר שאתה  והחכמה 
הפוטנציאלי", הוא עצר לרגע והמשיך: “טוב, בחור צעיר, צא 

לדרך. תעדכן אותי ותספר לי על ההתקדמות שלך".
והורדתי את  ניתקתי את הסקייפ  לילה טוב".  “תודה אל, 
האוזניות-מיקרופון מהראש. השתלטה עליי התחושה המוכרת 
שאני הולך לאיבוד. הספקות החלו לנקר שוב - כל זה נכון? 
שווה להשקיע את הזמן בכתיבה של מדריך? מי בכלל יקרא 
אותו? לאנשים אין סבלנות לקרוא, למה שיקראו את מה שאני 
ולבסוף  בבית  מנוח  כותב? במשך כשעתיים הסתובבתי חסר 
החלטתי שאני הולך לעשות את מה שאל אמר. הרי אין לי, 
לצערי, יותר מדי עבודה וממילא אין לי שום כיוון אחר כרגע. 
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התנעתי את מעבד התמלילים והתחלתי לשכתב את המדריך 
על פי ההנחיות שקיבלתי מאל. 

כדי  נאבקתי  ימים  וגמרנו. במשך  זבנג  היה  לא  זה  הפעם 
להושיב את עצמי מול המחשב, וכשסוף-סוף התיישבתי בהיתי 
שעות ארוכות בשורות המרצדות על המסך. אבל לא ויתרתי, 
המדריך  כשבועיים  לאחר  השתלם.  המאבק  דבר  של  ובסופו 
שאל  שידעתי  שם  לו  נתתי  הפעם  לשיגור.  מוכן  היה  החדש 
יאהב: “סודות החשיפה התקשורתית: הדרך המהירה לטלוויזיה 
ולעיתונות". שלחתי את המדריך למשפחה המורחבת, לחברים 
ולכל הלקוחות שעוד היו לי. שמעתי להוראות של אל והצגתי 
גדולות  באותיות  כתבתי  שלי.  האינטרנט  באתר  גם  אותו 
ובולטות את ההצעה שלי: השאר את הפרטים שלך וקבל את 

המדריך בחינם. 
עשיתי  אם  בטוח  הייתי  לא  אבל  משהו,  שעשיתי  ידעתי 
והן  ועצבני. חיכיתי לתגובות,  הייתי קצת מתוח  משהו טוב. 

לא איחרו לבוא.
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פרק שישי:

אל תשדוד תחנת דלק, תשדוד אחוזת 
פאר

לקבל  התחלתי  המדריך  את  ששלחתי  לאחר  שעות  כמה 
תגובות. רובן היו מחמיאות, בסגנון “כל הכבוד", ולקוחה אחת 
אפילו כתבה לי שזה “המסמך הכי יסודי על התחום שהיא אי 
פעם ראתה". הפידבקים החיוביים חיזקו אותי וחיכיתי לראות 
באמת  התקשורתית"  החשיפה  “סודות  האם   - צדק  אל  אם 

יפנה אליי לקוחות פוטנציאליים חדשים? 
שלי.  מהאתר  ההורדות  כמות  אחר  באובססיביות  עקבתי 
השאירו  לאתר,  נכנסו  אכן  אנשים  הראשונה  היממה  במהלך 
לא   - דממה  בינתיים,  אבל  המדריך,  את  והורידו  פרטים 
התחלתי  נוספים,  יומיים  עברו  אחת.  פנייה  אפילו  קיבלתי 
לשקול להתקשר לאנשים שהורידו את המדריך ולשאול אותם 
מה הם חשבו עליו ואם הם רוצים להיפגש אתי. הפיתוי היה 
גדול, אבל עצרתי בעצמי. נזכרתי שאל אמר לי באחת השיחות 
שאסור לי להיתפס בעיני הלקוח כאיש מכירות, אלא כיועץ 
סמכותי. ואז הטלפון התחיל לצלצל והפניות החלו לטפטף. 
אנשים שקראו את המדריך רצו להיפגש אתי. השתדלתי לרסן 
לקוחות  עם  פגישות  ותיאמתי שלוש)!(  שלי  ההתלהבות  את 

פוטנציאליים חדשים לשבוע הקרוב.
כל אותו שבוע התרוצצתי ממקום למקום. לפני כל פגישה 
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התעוררה בלבי תקווה גדולה - אולי זה הלקוח הגדול הבא? 
לקוח חדש, כזה שיישאר אתי לכל החיים. המציאות איכזבה. 
כל פגישה הייתה גרועה מקודמתה. אף אחד מהאנשים לא היה 
בעל עסק רציני ולאיש מהם לא היה את הכסף הדרוש בעבור 
השירות שלי. יתרה מכך, הם עדיין לא היו בשלב שהם זקוקים 
לשירות שאני מעניק. הם היו אנשים נחמדים מאוד, אבל לא 

התאימו להיות לקוחות שלי. 
שלחתי לאל מייל ללא תוכן מלבד שורת הנושא שכתבתי 
מיידית.  התייחסות  ממנו  לקבל  רציתי  עובד".  לא  “זה  בה: 
בדקתי אם הוא מחובר לסקייפ, אבל הוא היה מנותק. השארתי 
את המייל פתוח ונשכבתי על הספה בתחושת ייאוש. כל כמה 
שניות הצצתי בקוצר רוח במסך, מחכה לאות חיים מאל. לאחר 
כשעתיים שנראו לי כנצח, הגיעה, סוף-סוף, התשובה: “מה לא 

עובד?" 
“זה לא עובד, כל הקטע עם המדריך. היו קצת פניות, אבל 
לא מאנשים שמתאימים להיות לקוחות שלי". למזלי, הפעם 
הוא ענה לי לאחר כמה דקות. “הבנתי. אין לי זמן לדבר אתך 
היום, אבל בוא נתחבר מחר בשעה 18:00 שלכם. עד אז אני 
רוצה שתפתח פרופיל בג'יי דייט, כלומר אם אין לך עדיין". 
הסקרנות שלי התעוררה מיד. אנחנו מדברים על עסקים והוא 
רוצה להכיר לי מישהי? “מה הקטע? אתה רוצה לשדך לי איזו 
יהודיה כשרה שאתה מכיר?" השבתי לו בהודעה. הוא לא ענה 

והשאלה נותרה פתוחה.
נכנסתי לפרופיל שלי בג'יי דייט, דבר שלא עשיתי כבר 
מעל לחצי שנה. חשבתי שאולי אל הכין לי הפתעה, אולי 
הוא סיפר לאיזו קרובת משפחה שלו בארץ עליי והיא רוצה 
לסדר לי את הבת שלה. בדקתי אם קיבלתי הודעה חדשה, 
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שלי  האחרונה  ההתכתבות  התחדש.  לא  דבר  לצערי  אך 
הייתה, כפי שזכרתי, לפני יותר מחצי שנה. מה לעזאזל הוא 

רוצה ממני? 
עונה  למחרת הטלפון המשיך לצלצל. החלטתי שאני לא 
לאף אחד עד שאני מדבר עם אל. בבדיקת האתר שלי ראיתי 
שעוד ועוד אנשים מורידים את המדריך. החוויות מהפגישות 
בערב  בשש  אתם.  לדבר  טעם  שאין  אותי  שכנעו  שקיימתי 

התיישבתי מול המחשב ותוך כמה שניות שמעתי את אל. 
נראה  שלך  מההודעה  יקירי?  שלומך  מה  “אבינועם, 
של  גן  לך  הבטיח  לא  אחד  אף  צעיר,  בחור  שהתייאשת.  לי 
שושנים", אמר, ונשמע מחויך מעט. “תודה אל, באמת תודה". 
בן  בעסקים  להצליח  אפשר  יודע,  “אתה  בציניות.  לו  עניתי 
לילה... כלומר בערך אחרי 10 שנים של עבודה קשה". עכשיו 
בוא  “טוב,  לצחוק.  כמעט  הפך  שלו  החיוך  כאילו  נשמע  זה 

נתקדם. מה לא עובד?" שאל.
“תראה, כתבתי את המדריך בדיוק כמו שאמרת ופרסמתי 
אותו באתר שלי. הגיעו אליי פניות, אבל אחרי שנפגשתי עם 
האנשים שפנו ראיתי שזה סתם בזבוז זמן. אף אחד מהם לא 

התאים להיות לקוח שלי". 
הסיבה  בדיוק  זו  שיקרה.  מה  שזה  צפיתי  אותך.  “הבנתי 
“מה  ענה.  הוא  דייט",  בג'יי  פרופיל  לפתוח  ממך  שביקשתי 
על  אתך  מדבר  “אני  צעקתי.  כמעט  דייט?"  לג'יי  קשור  זה 
עסקים ואתה מדבר אתי על רומנטיקה". “ממש לא, סבלנות 
אבינועם. תפתח בבקשה את הג'יי דייט ותיכנס לכרטיס של 
אחת מהבחורות הנחמדות שם. כל כרטיס יתאים, זו לא צריכה 

להיות מישהי ספציפית".
“אוקיי,  דייט.  ג'יי  של  האתר  את  מקביל  בחלון  פתחתי 
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אתה  תגיד  נחמדה.  לי  בחורה שנראית  לפרופיל של  נכנסתי 
רוצה להכיר לי מישהי?" שאלתי בסקרנות.

אני  אחרת.  בהזדמנות  עליך  אחשוב  אני  אבל  כרגע,  “לא 
רוצה שתבדוק בכרטיס שלה מה היא כותבת על בן הזוג שהיא 
מחפשת". נכנסתי לעמודה הרלוונטית בכרטיס שלה והתחלתי 
להקריא: “היא כותבת שהיא מחפשת גבר רציני, לא פלספן, 

שיודע מה הוא רוצה מעצמו ומהחיים שלו..." 
שהוא  רוצה  היא  כמה  בן  למטה.  תסתכל  עכשיו  “בסדר, 

יהיה, מה היא מחפשת - דתי או חילוני?" 
“היא מחפשת בחור בין הגילים 40-32 עם תואר ראשון או 

שני ושיהיה חילוני".
“יפה מאוד. הבנת את זה?" 

יכול  שאני  הבנתי  בעצם  דבר.  הבנתי  לא  ממש  “לא. 
שלה  שהתמונות  היא  האמת  אבל  הזאת,  לבחורה  להתאים 
לאלבום  שוב  נכנס  שאני  כדי  תוך  לו  עניתי  משהו..."  לא 
התמונות שלה. “לא, לא לכך התכוונתי. שים לב - הבחורה 
אתה  האידאלי שלה.  הזוג  בן  שיהיה  רוצה  היא  מי  כותבת 
צריך לדעת לומר לשוק שלך את אותו הדבר בדיוק, כלומר 
עצר.  הוא  שלך",  האידאלי  הלקוח  שיהיה  רוצה  אתה  מי 
זה באתר או רק לדעת  “מה אני צריך לעשות? לכתוב את 
לפני  וגם.  וגם  “גם  אומר".  אתה  מה  לי  ברור  לא  לעצמי, 
הכול אתה צריך לדעת מי הנסיך שלך, מי הלקוח האידאלי 
שלך. מי יקבל את הערך הגבוה ביותר ממה שאתה מציע. 
ואז, כשאתה כבר יודע, אתה צריך לכתוב באתר שלך בדיוק 
התיאור  מתאים.  לא  הוא  ולמי  מתאים  שלך  השירות  למי 

צריך להיות גם במדריך שכתבת".
“אבל אל, אני לא קצת יורה לעצמי ברגל? אם אכתוב שאני 
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ואני  אליי  יפנו  לא  אחרים  מסוים,  פרופיל  בעל  לקוח  רוצה 
עלול להפסיד לקוחות".

כמוך  חושבים  קטנים  עסקים  בעלי  הרבה  לא.  “ממש 
וממשיכים לנסות למכור לכולם. ומה קורה? כלום. אתה מכיר 
את הפתגם ‘תפסת מרובה לא תפסת'? אתן לך דוגמה: חברה 
האחרון  בביקור  אותה  הכרתי  מתרגמת.  היא  שלי  הבת  של 
שלי בישראל והיא סיפרה לי, בדיוק כמוך, שהעסק שלה לא 
מתרומם. שאלתי אותה מה היא מציעה ואיך היא משווקת את 
באינטרנט  עצמה  את  משווקת  שהיא  לי  סיפרה  היא  עצמה. 
ומגיעות אליה בעיקר עבודות תרגום בעבור סטודנטים. מדובר 
ובהכנסה לא קבועה שאי- בעסקאות בהיקפים קטנים מאוד 
אפשר לצפות מראש. היא לא יודעת מתי תהיה עבודה, וגם אם 
יש עבודה ההכנסה לא גבוהה דיה. אמרתי לה בפשטות שהיא 
היא  כלומר  דלק'.  תחנות  ולא  פאר  אחוזות  ‘לשדוד  צריכה 
בסיס  על  שלה  כמו  בשירותים  שמשתמשים  לקוחות  צריכה 
קבוע ובהיקפים גבוהים. לקוחות שיוכלו לשלם את מה שהיא 

רוצה וליהנות מהשירות שהיא מציעה. 
לזכותה  ייאמר  כאלה.  לקוחות  קיימים  אם  אותה  שאלתי 
שהיא ידעה מיד את התשובה - בניגוד להרבה בעלי עסקים 
של  לתרגום  וזקוקות  מוצרים  לישראל  שמייבאות  חברות   -
לה  אמרתי  האריזות.  גבי  על  הכיתוב  ושל  השימוש  הוראות 
שאת כל מאמצי השיווק שלה היא צריכה להשקיע בהן ולרדת 
שאינם  כאלה  כלומר  ‘גרועים',  לקוחות  עם  מעבודה  לגמרי 
מתחיל  אתה  הסטודנטים.  אלו  שלה  במקרה  לה,  מתאימים 

להבין את הנקודה שלי?" שאל אותי.
“כן, כן, כן", צעקתי בקול. “זה בדיוק השוק שדיברת עליו 
לי שהמסר,  נזכר. אמרת  אני  עכשיו  בשיחה שלנו במסעדה, 



שיווק בלי בולשיט    |  56

במקרה שלי המסר הוא המדריך שכתבתי, צריך להגיע לשוק 
הנכון, כלומר ללקוחות הפוטנציאליים המתאימים".

מהילד  שמרוצה  הורה  כמו  אליי  דיבר  הוא  מאוד".  “יפה 
שלו שעשה עכשיו את הצעד הראשון. “אתה חייב לשאוף כל 
לך, אלא  רק למי שמתאים  לא  הזמן להביא את המסר שלך 
למי שהוא בעל הסיכוי הגבוה ביותר לקנות ממך. רוצה עוד 

דוגמה?" שאל. “בשמחה", עניתי.
“לפני כמה שנים יצר אתי קשר מנקה שטיחים שהיה באחת 
מההרצאות שלי כמה שבועות קודם לכן. הוא סיפר לי שעשה 
כל מה שאמרתי - כתב הצעה וכתב מדריך, והוא משווק את 
עצמו באמצעות חלוקת פליירים בשכונה הסמוכה למשרד של 
החברה שלו. אבל, התלונן באוזניי, אף על פי שהפלייר הופץ 
כמה פעמים בעשרות אלפי תיבות דואר אף אחד לא מתקשר 
אליו. לכאורה הוא עשה הכול על פי ההנחיות שנתתי בהרצאה. 
החלטתי שאני מוכן לעזור לו וביקשתי שיפקסס לי צילום של 
קיבלתי  דקות  כמה  תוך  בטלפון.  נדבר  מכן  ולאחר  הפלייר 
עותק של הפלייר וראיתי שההצעה הייתה די טובה. הוא הציע 
למי שיפנה אליו מבצע לניקוי השטיחים בבית ומדריך לניקוי 
שטיחים. לאחר כמה דקות הוא התקשר, כפי שקבענו. אמרתי 
לו שהפלייר מצוין ושאלתי אותו היכן המפיצים מחלקים את 
הפלייר. הוא זרק שמות של כמה רחובות לדוגמה, ואני אמרתי 
לאן  לראות  רוצה  אני  אותי,  תאסוף  בוא  מה,  יודע  ‘אתה  לו 

הפרסום שלך מגיע'.
לאזור  יחד  ונסענו  אותי  אסף  הוא  דקות  כ-20  לאחר 
ביקשתי  המדוברת  לשכונה  כשהגענו  ציין.  שהוא  החלוקה 
הוא  ברגל.  לסיבוב  ויצאנו  המכונית  את  להחנות  ממנו 
סיפר לי שזו, למעשה, הפעם הראשונה שהוא מגיע בעצמו 
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המקום  את  רואה  היה  הוא  אם  התפלאתי.  לא  ואני  לאזור 
קודם לכן הוא לא היה טורח להשקיע בפרסום שם. השכונה 
מתיבות  ולא מעט  ולא מטופחת,  מלוכלכת  עזובה,  נראתה 
שהשירות  ברור  היה  לשנינו  הרוסות.  היו  בבניינים  הדואר 
ולמחרת  הזו,  השכונה  של  לתושבים  מתאים  פחות  שלו 
הוא התקשר לחברה שמפיצה בעבורו את הפליירים וביקש 
שהדיירים  בשכונות  ולהתמקד  החלוקה  אזורי  את  לשנות 
בהן ממעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר, או במילים אחרות 
- לשכונות שבהן יש סיכוי שהתושבים ירצו לרכוש שירות 

ניקוי לשטיחים.
מרוצה  היה  אליי שוב, הפעם  הוא התקשר  לאחר כשבוע 
מהתוצאות החדשות. הוא גם שלח לי מכתב תודה עם המלצה 
טובים  היותר  הלקוחות  לאחד  היה  מכן  לאחר  שנים  ובמשך 
שלי. אבל כל זה היסטוריה. חשוב להבין שהדוגמה מלמדת 
שתגיע  בינונית,  היא  אם  גם  הצעה,  לך:  אמרתי  שכבר  מה 
הכי  מההצעה  יותר  הרבה  תצליח  הנכונות  ולעיניים  לידיים 
טובה שתגיע לאדם הלא נכון. מה אתה מבין מזה?" שאל אותי.
“שאני צריך לבחור לקוחות טובים יותר, לקוחות שיתאימו 
וכמובן, שיש להם את  לי, שצריכים את מה שיש לי להציע 
היכולת הכלכלית לשלם את מה שאני רוצה לקבל", השבתי. 

ללקוח  להגיע  מחפש  לא  אתה  אבינועם,  ממש.  “לא 
אנשים  מעט  שלא  בטוח  די  “אני  בפסקנות,  אמר  ש'צריך'", 
מאותה שכונה עזובה צריכים ניקוי שטיחים, אבל הם בחיים 
לא יזמינו את השירות כי זה לא מעניין אותם וגם לא בהישג 
ידם. הלקוחות שאתה מחפש לא רק ‘צריכים' את מה שיש לך 
להציע, אלא גם בעלי מוטיבציה גבוהה ויש סיכוי גבוה ביותר 

שיקנו ממך".
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“אני חושב שאני מתחיל להבין מה אתה אומר לי. מה אני 
צריך לעשות עכשיו?" שאלתי אותו. 

 - שלך  האידאלי  הלקוח  של  פרופיל  להכין  הכול  “לפני 
אם תרצה, ‘נסיך החלומות' שלך - תן לו אפילו שם. תחשוב 
בן כמה הוא, היכן הוא עובד, מה הוא עושה. הוא גבר? מה 
טובה  דרך  שלו.  לנעליים  להיכנס  נסה  שלו?  התחביבים 
להכנת הפרופיל של הלקוח האידאלי היא להתבונן בלקוחות 
הוותיקים שלך ולבחון מי מהם היו הלקוחות הטובים ביותר 

ומה המשותף ביניהם".
“בסדר, ומה אני עושה אחרי כן?" שאלתי. 

“תתחיל במשימה הפשוטה הזו ומשם נתקדם. תעדכן אותי 
במייל", השיב, “אל תשכח שמישהו כבר עשה בעבורך את רוב 
העבודה. מישהו אסף את כל הלקוחות שאתה צריך. אתה רק 

צריך להתחבר למאגר הזה".
המשפט האחרון הדליק לי בבת אחת את כל הנורות.

“מממה???" שאלתי המום, “בסוף ההרצאה הארוכה שנתת 
לי אתה מספר לי שיש מקום אחד שבו אמצא את כל הלקוחות 
שאני צריך? על מה, לעזאזל, אתה מדבר?" לא יכולתי להירגע.
דממה. לאחר דקה קצרה אמר אל: “תפעיל קצת את הראש 
שלך, אתה בחור חכם. לא מדובר במקום אחד, אלא בהרבה 
מקומות. וכן, כל הלקוחות שאתה צריך מרוכזים בהם". ענה 

לי בפסקנות.
צעקתי  כמעט  עצמך",  את  תסביר  מדבר?  אתה  מה  “על 

לתוך המיקרופון.
“אבינועם אני חייב לסיים. תחשוב קצת. אני בטוח שתבין 

לבד".
“אני לא מבין לבד", צעקתי בייאוש, “תכוון אותי". “אני 
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חייב ללכת, הבוסית קוראת לי... אנחנו הולכים לראות שידות 
ביי  שלך.  הראש  את  קצת  תפעיל  כזה.  משהו  או  עתיקות 

בינתיים".
“רגע, אל..." השיחה נותקה. נותרתי לבד בחדר, שוב. עם 

מחשבות טורדניות, שוב. 
הלקוחות  לי?  סיפר  לא  שאל  סוד  איזה  באמת  יש  האם 
כדי  להגיע לשם  צריך  רק  ואני  נמצאים במקום כלשהו  שלי 
להשיג אותם? אל בטוח שיש כאלה מקומות. מן הסתם הוא 
לא התכוון לקבוצת נטוורקינג, או לכנס, או לקניון עזריאלי... 

אולי כן???... לא יודע. המחשבות המשיכו לאכול אותי.
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פרק שביעי:

מישהו כבר אסף בעבורך את כל 
הלקוחות שאתה צריך

וחשתי  מנוחה  וחסר  תשוש  הייתי  נורא.  יום  עליי  עבר 
המשפט  ומשותק.  בודד  המחשב  מול  ישבתי  גדולה.  מועקה 
לי  הדהד  צריך"  שאתה  הלקוחות  כל  את  אסף  כבר  “מישהו 
בראש ולא הרפה ממני. איפה הם? לקראת צהריים שלחתי מייל 
לאל. “היי אל, אמרת לי שהלקוחות שלי נמצאים במקומות 

מסוימים, אתה מוכן לתת לי קריאת כיוון?" 
הייתה לי תחושה שקצת נמאסתי עליו ושלא אקבל תשובה 
בקרוב. מבחינתו, חשבתי לעצמי, הוא מקדיש מזמנו, מהידע 
שלו ומהניסיון שצבר כדי לעזור לי, ואילו אני לא מעריך את 
המאמצים שלו ורק מתעצבן עליו. התמלאתי ברגשות אשם. 

לא כיף.
במחשב  בהיתי  משווע.  תפקוד  בחוסר  היום  את  העברתי 
משהו  שם  יש  אולי  למייל,  ושוב  שוב  נכנס   - שעות  במשך 
לעשות,  עבודה  לי  הייתה  חדשות.  באתרי  קצת  גולש  מאל, 
אבל כל הרוח יצאה לי מהמפרשים. שוב הייתי תקוע עם שאלה 
ענקית בראש שלא הרפתה ממני. עברתי מבהייה סתמית במסך 

המחשב לבהייה סתמית במסך הטלוויזיה. 
העברתי שעות על הספה בחוסר תנועה מוחלט, במצב של 
עדיין  שקוע  והייתי  ירד  הערב  בינוני.  עד  קל  מוחין  טמטום 
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עמוק במצב הרוח המבואס שלי, מוטרד מהשאלות שמנקרות 
לפתע,  החובות.  וממצב  אל  עם  השיחה  לאחר  בראש  לי 
הקטן  המסך  לחיים.  התעורר  הספה  על  לידי  שנח  הסלולרי 
האיר את החדר ועל הצג הופיע בכתב גדול “גיא רוזן". אין 
לי כוח אליו... מלמלתי לעצמי. גיא היה חבר, אבל לא ממש 
ידיד נפש. החברות בינינו הייתה פונקציונלית מאוד, בעיקר 
יצאנו יחד לבלות. לגיא היה עסק משגשג, אבל עיקר העיסוק 
שלו היה לתפוס בחורות. נראה היה שגיא, שכבר נשק ל-40, 
החליט מזמן שזה כל מה שמעניין אותו בחיים. אם הוא לא 
היה בדייט עם בחורה חדשה הוא היה בצ'ט באתר היכרויות 
מישהי.  להשיג  מנסה  בבר תל-אביבי,  או  בפייסבוק  כלשהו, 
אהבתי את התעוזה של גיא ואת הגישה שלו לחיים, מין רוח 
חופשית שכזו. ידעתי שהוא מתכנן לנו ערב אין-סופי של בר 

ועוד בר ומסע ממסיבה למסיבה. 
לבילוי  לצאת  כוח  לי  היה  לא  כי  לו  לענות  רציתי  לא 
והמחשבה על כך שיציאה כזו עלולה להסתכם ב-200 שקל 
)לפחות( שלא היו לי, החרידה אותי. התעלמתי מכמה וכמה 
המעצבן.  למכשיר  נכנעתי  דבר  של  בסופו  אבל  צלצולים, 
הרוח  לפחות תשפר את מצב  גיא  עם  קצרה  חשבתי ששיחה 
אתך  “מה  בנונשלנטיות.  שאלתי  גבר?"  קורה  “מה  שלי. 
כבר  הוא  לענות  שהספקתי  לפני  שאלה.  גיא  החזיר  כריש?" 
ברחוב  למועדון  הולכים  גבר,  “בוא  הערב.  כל  את  לי  תכנן 
הארבעה. גלית, האקסית שלי, מארגנת שם מסיבה". שתקתי 
רגע ואמרתי, “גיא, אני לא ממש במצב רוח ואתה יודע שאין 

לי גרוש על התחת..." 
“עזוב, עזוב, אני מזמין. אתה חייב לצאת מזה. מה תעשה? 

תשב בבית כמו חמור?" 
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כזה  וערב  נכנעתי מהר. חשבתי שאולי הוא צודק  “בסדר", 
יוציא אותי מהבאסה שלי ואם הוא מזמין אותי לבירה, למה לא. 
“בוא ניפגש בכניסה למועדון ב-23:00", סיכם גיא את השיחה 

הקצרה. 
לרחוב  ורכבתי  האופניים  על  עליתי  השעה  כשהגיעה 
הארבעה. גיא כבר חיכה לי. “מה קורה כריש? בוא תקשור את 
הב.מ.וו שלך וניכנס". מול הכניסה היו ארבעה מחסומי מתכת 
בו שני מאבטחים מגודלים  שיצרו מעין מתחם סגור שישבו 
ומפחידים ובחורה רזה שהחזיקה לוח כתיבה עם כמה ניירות 
המלכה לאותו ערב -  מוחזקים בקפיץ שבקצהו. היא הייתה 
הסלקטורית שחרצה את גורלו של ההמון שהתחיל להתגודד 
למישהו  אישרה  שהמלכה  ברגע  למועדון.  הכניסה  סביב 
הדקה  המתכת  שרשרת  את  פתח  המאבטחים  אחד  להיכנס, 
שחיברה בין שני מחסומים. תמיד חשבתי שמשונה לראות את 
המבע על פניו של אדם ברגע האושר הזה, הרגע שבו “התקבל" 

והשרשרת נפתחה.
גיא לא חיכה, משך אותי ופילס לנו את הדרך היישר לעבר 
הסלקטורית. הוא נעמד מולה זקוף, כל מה שהפריד ביניהם 
היה המחסום המתכתי המתקלף, ואמר בגאווה “גיא רוזן פלוס 
אחד". הסלקטורית העיפה מבט חטוף בגיא והתחילה לדפדף 
באוסף הניירות שהיה מונח על לוח הכתיבה שלה. “אני לא 
רואה את השם שלך. מי רשם אותך?" שאלה. גיא הסתכל על 
השם  אליאסי.  גלית  “גלית,  ואמר  הבנה  בחוסר  הסלקטורית 
על  שוב  הסתכלה  הסלקטורית  ברשימה".  להיות  חייב  שלי 
הניירת ואמרה לגיא, “לא, השם שלך לא מופיע כאן. מתנצלת, 
זו מסיבה פרטית". המצב התחיל להיות ממש לא נוח. הרגשתי 
שאני עומד שם כמו מפגר, דוחפים אותי מכל כיוון ואני נתקע 
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שלי  המשקל  שיווי  את  מאבד  אני  רגע  ועוד  הקר,  במחסום 
ונופל. “לא יכול להיות", גיא התווכח עם הסלקטורית, “גלית 

לא מייחצנת את המסיבה הזאת?" 
“כן, אבל אני לא רואה את השם שלך. בבקשה זוז הצידה, 
בחוסר  לו  אמרה  להיכנס",  אחרים  לאנשים  מפריע  אתה 

סבלנות. “בוא נצא מכאן ותתקשר לגלית", אמרתי לגיא. 
המתחם.  על  שצבא  להמון  מחוץ  אל  להשתחל  הצלחנו 
לי",  גיא לגלית. “היא לא עונה  חמוש בסלולרי שבידו חייג 
אמר. “תסמס לה", יריתי לכיוונו. “שולח..." גיא ניסה ליצור 
קשר עוד כמה פעמים, אבל ללא הועיל. גלית לא ענתה. גיא 
נראה פגוע מגלית - לא רק שלא הכניסה אותו לרשימה, אלא 
גם לא ענתה לו. ידעתי שהיא לא סתם עוד אחת בעבורו, אלא 
ואמרתי,  שלו  הכתף  את  תפסתי  מיתולוגית.  אקסית  סוג של 
“עזוב, בוא נלך לפאב כאן ליד. אם היא תחזור אליך, נספיק 
פסענו  ויחד  בשתיקה  שלי  ההצעה  את  קיבל  גיא  להיכנס". 

לעבר הפאב שהיה במרחק שני בניינים מהמועדון ה"אסור".
שועל  הביס  לא  למועדון  בכניסה  שחווינו  שמה  הסתבר 
קרבות ותיק כמו גיא; ברגע שנכנסנו לפאב, הרים את הראש 
שני  מצאנו  הבית.  בעל  לפחות  הוא  כאילו  והתנהג  בגאווה 
כיסאות פנויים על הבר והתיישבנו. גיא שלף שטר של 200 
שקלים, נפנף בו לעבר הברמן והכריז בקול רם: “אני מזמין 
את כולם". חייכתי, זה היה הקטע הקבוע שלו. גיא הזמין לנו 
שתי בירות ושני צ'ייסרים של וויסקי. בזמן שהברמן הגיש לנו 
את המשקאות, גיא החל לבחון את הסביבה ולסמן לי: “תראה 
הצ'ייסרים  כוסיות  את  השקנו  אותה..."  ו"תראה  אותה..." 

ושטפנו את הוויסקי עם הבירה. 
גיא חזר להתעסק עם הסלולרי שלו וממראה הפנים שלו 
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הבנתי שגלית עדיין לא עונה. שקעתי בדכדוך שלי. הצרות 
הכספיות והשאלות המציקות מהשיחה האחרונה עם אל הציפו 
לא  “אני  השתיקה:  את  ששבר  הראשון  היה  גיא  שוב.  אותי 
בזמנו  רציתי  ואני  לרשימה.  אותי  הכניסה  לא  שהיא  מאמין 
להתחתן אתה... כלבה", מלמל. פתאום העיניים שלי נפקחו 
לרווחה. דפקתי עם היד על הבר וגיא הסתכל עליי בתדהמה. 
“גיא אני חייב לעוף מפה עכשיו!" קראתי בקול. “משהו קרה? 
טוב",  משהו  אבל  קרה,  “קרה,  מבולבל.  שאל  בסדר?"  אתה 
עניתי. לקחתי לגימה מהירה אחרונה מהבירה ויצאתי מהפאב 

בזריזות, משאיר את גיא המום.
חזרתי הביתה ומיד התיישבתי לעבוד על המחשב. בארבע 
לפנות בוקר כבר בקושי הצלחתי להחזיק את הראש שצנח 
כל רגע. הלכתי לישון ולאחר שלוש שעות וחצי התעוררתי 

וחזרתי לעבוד. 
אחר הצהריים הטלפון התחיל לצלצל. באותו יום קיבלתי 
שלוש פניות מלקוחות פוטנציאליים ולמחרת עוד חמש. שבוע 
לאחר מכן כבר קיבלתי שבע, שמונה ולפעמים גם יותר מ-10 
ובעוד  יום. היומן שלי התחיל להתמלא בפגישה  פניות בכל 
אחת ועוד אחת. על הפנים שלי החל לצוץ מדי פעם חיוך של 

אופטימיות קלה. 
בפועל, המצב הכלכלי שלי היה עדיין בכי רע. הכספומט 
שוב בלע את הכרטיס שלי, ואני ספרתי את השקלים הבודדים 
האגורות  עשרות  את  אספתי  אפילו  אחד  בוקר  לי.  שנותרו 
כדי  לבנק  והלכתי  בדירה  מקומות  מיני  בכל  מפוזרות  שהיו 
לקבל בעבורן שטר של 20 שקלים. קרה גם שאמרתי לבעל 
דוכן הפלאפל בשכונה ששכחתי את הארנק כי רציתי לדחות 
את התשלום על המנה. אבל ידעתי בוודאות גמורה שהמצב 
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מלאים  היו  מכן  שלאחר  השבועיים  להשתפר.  עומד  הגרוע 
בפגישות, וידעתי שהעסקה הבאה ממש מעבר לפינה ושהיא 
ונכונה. מעולם לא  לא תהיה סתם עסקה - היא תהיה טובה 
הבנתי  שלי.  לשירות  ביקושים  של  גל  כזה  לייצר  הצלחתי 

שמשהו השתנה.
עם השקלים הבודדים האחרונים, פשוטו כמשמעו, עליתי 
לקו 51 ונסעתי לרמת גן. זו הייתה הפגישה השנייה עם עורך-
דין שנפגשתי אתו כמה ימים לפני כן. ואז זה קרה - עורך-
כל אחד.  לי שלושה שיקים על סך 5800 שקלים  הדין מסר 
הייתי מאושר - החזקתי ביד שיקים בסכום של 15 אלף ש"ח 
לפני מע"מ. הכסף הזה היה אוויר לנשימה עבורי ויתרה מכך, 

אף פעם אחת לא סגרתי עסקה באופן כל-כך מהיר וקל. 
הייתי  המגמה.  נמשכה  מכן  שלאחר  השבועות  במהלך 
לא הספקתי לשלוח הצעות  אפילו  ולפעמים  חנוק מפגישות 
ללקוחות פוטנציאליים שנפגשתי אתם. כך נסגרה עוד עסקה 
אלף  ל-20  מעל  של  חודשית  להכנסה  הגעתי  עסקה.  ועוד 
אסגור  לא  אם  גם  שלי  ההכנסה  תהיה  שזו  וידעתי  שקלים, 
עסקאות עם לקוחות חדשים בשלושת החודשים הקרובים. כל 
זה קרה כי הבנתי למה אל התכוון כשאמר שמישהו כבר אסף 

את הלקוחות בעבורי.
כרטיס  חודשיים המצב שלי החל ממש להשתפר.  כעבור 
והמחנק   - עצמו  בפני  הישג   - אליי  חזר  שנבלע  הכספומט 
והדכדוך נעלמו כלא היו. התעוררתי בבקרים מלא אנרגיות, 
על  עבדתי  הימים  באחד  חדש.  עבודה  ליום  ומזומן  מוכן 
המחשב ולפתע שמתי לב שאל מחובר. הרבה זמן לא דיברתי 
אתו ובאותו רגע הרגשתי צורך לומר לו תודה ענקית ולספר לו 
שהתלמיד האטי שלו הבין, בסופו של דבר, על מה הוא דיבר. 
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שלחתי לו מיד הודעה לצ'ט: “אני יכול לדבר אתך בסקייפ?" 
צעיר,  בחור  “בוודאי  אחדות:  שניות  אחרי  הגיעה  והתשובה 

הרבה זמן לא שמעתי ממך".
לך  לומר  רציתי  “מצוין.  שאל.  שלומך?"  מה  בוי,  “יזראלי 
“על מה בדיוק?" אל  תודה רבה". אמרתי בחיוך מלא הוקרה. 
נשמע סקרן. “הבנתי על מה דיברת וזה הפך לי את העסק ואת 
החיים", עניתי לו. “למה אתה מתכוון? דיברנו על הרבה דברים", 
שאל אל. “זוכר שאמרת לי שמישהו כבר אסף את כל הלקוחות 
שאני צריך? לקח לי זמן, אבל בסוף הבנתי על מה דיברת. דיברת 
הלקוחות  של  הפרטים  כל  את  ריכז  כבר  מישהו  רשימות.  על 
למצוא  הוא  לעשות  צריך  שאני  מה  וכל  שלי  הפוטנציאליים 
אותם ברשימות. אל, הבנתי אותך", צהלתי, “הבנתי לגמרי. גם 
פרסום בעיתון הוא פרסום לרשימה - רשימת הקוראים. כך גם 
פרסום בטלוויזיה, מכתבים, אינטרנט - כולם ברשימה, כל הכסף 

נמצא ברשימה", התלהבתי. 
“אבינועם, יפה מאוד שעלית על זה. הכסף אכן ברשימה. 
זה מזכיר לי טכנאי שיניים שהכרתי לפני שנים. הוא נסע כל 
פעם לעיירה אחרת וחתם שם על הסכם עם מרפאת שיניים 
הלא  הלקוחות  של  הרשימות  את  לוקח  הוא  שלפיו  מקומית 
על  ישיר  בדיוור  קמפיין  להם  ומוציא  המרפאה  של  פעילים 
בהכנסות  המרפאה  בעל  עם  התחלק  הוא  בתמורה  חשבונו. 
שהגיעו מכל לקוח שהצליח להחזיר. הוא עשה מזה מיליונים".
איך  עשית?  אתה  “ומה  בסקרנות  ושאל  לרגע  עצר  אל 
לו,  עניתי  שומע",  “אתה  לי".  ספר  ברשימות?  השתמשת 
“נכנסתי לאתרים שמרכזים פרטים של לקוחות פוטנציאליים, 
בעיקר אינדקסים עסקיים כמו דפי זהב, ולקחתי את הפרטים 
מיילים  פקסים,  להם  שלחתי  לי.  שמתאימים  הלקוחות  של 
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ומכתבים והצעתי להם את המדריך שלי בחינם. כל מי שקיבל 
ממני את המדריך קיבל ממני שבוע לאחר מכן עוד מייל ובו 
הצעה לפגישה. לאחר שבוע פניתי שוב למי שלא הגיב להצעה 

הראשונה. כך בניתי לי רשימה של לקוחות פוטנציאליים".
הצעות  ועוד  עוד  להם  תן  מהם.  תרפה  אל  מאוד,  “יפה 
רוצים  לא  שהם  יגידו  או  עסקים  אתך  לעשות  שיסכימו  עד 
לשמוע ממך. במילים אחרות - או שהלקוח קונה, או שהוא 
מבקש שתפסיק ליצור אתו קשר, או שהוא מת..." גיחך אל. 
“אבינועם מה שעשית נשמע מעולה, אבל אני רוצה לתת לך 
עוד טיפ שישפר את התוצאות שלך. כל עסק חייב שיהיו לו 
שלושה מרכיבים כדי להצליח בשיווק, אתה מקשיב לי? כדאי 

שתרשום את זה". 
“חכה שנייה..." לקחתי דף מהמדפסת ושלפתי עט פיילוט 

כחול. “לך על זה מר שוורץ".
להצליח  כדי  מרכיבים  שלושה  חייב  עסק  כל  ככה.  “אז 
בשיווק, וכמובן במכירות. מרכיב אחד: קהל עם בעיה קשה 
או עם תשוקה עזה, תחום ההרזיה הוא דוגמה טובה. מדובר 
יעשו  והם  מאוד  אותם  שמטרידה  בעיה  להם  שיש  באנשים 
לרדת  עזה  תשוקה  להם  יש  אותה.  לפתור  כדי  הכול  כמעט 
בדיוק  וזו  הבישול,  חובבי  שוק  הוא  דומה  שוק  במשקל. 
מתכונים  ספרי  בישול,  תכניות  הרבה  כל-כך  שיש  הסיבה 
ואתרי אינטרנט בתחום. דוגמאות נוספות לשווקים כאלה הם 
משקיעים בשוק ההון או חובבי ספורט כלשהו. אצלנו, למשל, 
הכול  ויקנו  הכול  יעשו  הם  גולף.  על  אנשים שמשוגעים  יש 
רק בשביל לשפר טיפ-טיפה את הביצועים שלהם כדי שביום 

ראשון הם ינצחו סוף-סוף את חבריהם למשחק. 
לא מעט בעלי עסקים קטנים מנסים להמציא את הגלגל, 
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בשירות  או  במוצר  מתמקדים  הם  הדרך.  בתחילת  בעיקר 
לא  כך מתפלאים שהעסק  ואחר  קנה,  לא  עדיין  שאף אחד 
מתרומם. בעסקים, כמו במציאות, מסוכן להיות חלוץ. נכון, 
לעשות  שבוחר  מי  אבל  מתקדם,  העולם  החלוצים  בזכות 
ולהיערך בהתאם. לרובנו  נכנס  זאת צריך לדעת למה הוא 
אלה  הן  ביותר  המצליחות  החברות  מתאים.  לא  פשוט  זה 
עושות  לחלופין,  או  אותו  ומשפרות  קיים  מוצר  שלוקחות 
את  לקחה  לדוגמה,  מייקרוסופט,  חברת  מעולה.  שיווק  לו 
לכן.  קודם  שנים  אפל  לחברת  שהייתה  תכנה  ‘חלונות', 
שלה  ההפעלה  מערכת  את  להכניס  הצליחה  מייקרוסופט 
לרוב המחשבים בעולם לא כי המוצר שלה היה טוב יותר - 
מערכת ההפעלה של אפל בפירוש הייתה יציבה יותר - אלא 
בזכות שיווק אגרסיבי מבית מדרשו של ביל גייטס. בקיצור, 
אל תנסה למכור משהו שאף אחד לא רוצה. העובדה שיש 
לך מוצר ‘גדול', לדעתך, לא אומרת דבר. אתה זקוק לקהל 
שכבר יש לו תשוקה עזה לקנות את המוצר הזה. מה שמוביל 

אותי למרכיב הבא.
אתה רוצה קהל שמישהו כבר ריכז בעבורך. אכן הבנת יפה 
כשהתחלת לעבוד עם רשימות. גם אם אתה מפרסם בעיתון, 
להגיע  הוא  ביותר  ריכז. הטוב  אתה מפרסם לקהל שהעיתון 
למקום שכבר ריכז בדיוק את הקהל שאתה צריך. לדוגמה, מי 
שרוצה למכור מוצר לחובבי אופניים שיפרסם מודעה במגזין 
שמיועד לחובבי אופניים, לפרסום תוסף תזונה יתאימו אתר 
אינטרנט או מגזין בתחום הבריאות. מה שמוביל אותי למרכיב 
השלישי והחשוב ביותר. נדמה לי שעליו עוד לא עלית. אתה 

אתי אבינועם?" שאל. “ברור, ברור", השבתי.
הסתובבו  עוד  כשדינוזאורים  הפרה-היסטורית,  “בתקופה 
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ברחובות קליבלנד, כלומר לפני כ-40 שנה", אל נשמע כאילו 
מקומי  ‘גורו'  בעבור  “עבדתי  עצמו,  את  מאוד  משעשע  הוא 
דברים כאלה, אבל  אז עשינו  גם  כן,  קטנים.  לשיווק עסקים 
עברנו  כיום.  עליה  יודעים  לא  שכמעט  בטכניקה  השתמשנו 
ומכרנו  וממשרד למשרד,  כלומר מעסק לעסק  מדלת לדלת, 
כרטיסים לסמינרים בנושא שיווק. זאת הייתה עבודה מתישה 
מאוד, אבל אני שמחתי על ההזדמנות לעבוד בעבורו. היינו 
צוות של מעל ל-20 אנשי מכירות, אבל כמעט אף אחד לא 
הצליח למכור כמות סבירה של כרטיסים מלבד איש מכירות 
אחד. אמנם ברוב המקרים הצלחתי להיכנס לעסק או למשרד, 
שלי  הסגירה  אחוזי  אבל  עצמו,  הבעלים  עם  לשבת  ואפילו 
היו נמוכים מאוד. רוב בעלי העסקים היו מוכנים לדבר אתי 
על העסקים שלהם, אבל לא לרכוש כרטיס ולהתחייב להגיע 

לסמינר על שיווק. 
בצוות  היחיד  היה  הוותיקים  המכירות  מאנשי  אחד 
חודש  כרטיסים.  ביותר של  מרשים  מספר  למכור  שהצליח 
בישיבות  כולנו  מולו  התביישנו  חודש  אחר  חודש  אחר 
יום אחד התגברתי על האגו הפגוע שלי ושאלתי  הסיכום. 
אותו בזכות מה הוא כל-כך מצליח. לא אשכח את תשובתו 
הוא  שלי.  בקריירה  המשמעותיים  הרגעים  אחד  היה  זה  כי 
הסתכל עליי, רכן לעברי ואמר כמעט בלחש ‘כשאתה מגיע 
למשרד של בעל עסק תמיד תסתכל על המדפים בחדר שלו. 
אם יש לו ספרים או קלטות שעוסקים במוטיבציה אישית, 
כל  את  בפגישה  ותפעיל  אתו  תישאר  בשיווק  או  במכירות 
לו  שאין  רואה  אתה  אם  מכיר.  שאתה  הכבדים  התותחים 
כלל אמצעי עזר כאלה, תן לו פרוספקט, תאמר כמה מילות 
נימוס הכרחיות ותסתלק משם כמה שיותר מהר". אל עצר 
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לרגע את שטף הדיבור שלו. “אתה כבר אשף שיווק בזכות 
עצמך, אבינועם, אני רוצה שתספר לי: מה התובנה הגדולה 

מהסיפור הזה?" 
גירדתי את הראש ועניתי בכנות “אני לא בטוח שאני מבין 

אותך".
לנצח.  חייך העסקיים  ישנה את  זה  כי  טוב-טוב  “תקשיב 
קונה הוא קונה הוא קונה. כלומר תמיד יהיה קל יותר למכור 
למישהו שכבר קונה משהו זהה או דומה מאוד לשלך. בשורה 
התחתונה, מה שאמר לי איש המכירות המוצלח היה לא לבזבז 
את הזמן שלי על אנשים שלא קנו עד כה מוצר כמו שלי כי 
רוב הסיכויים שהם גם לא יקנו אותו בעתיד. ולא משנה, אגב, 
אם הם צריכים אותו; אם הם לא מוכנים לנקוף אצבע, הם לא 
יקנו. אתן לך עוד דוגמה - לפני כמה שנים התקשר אליי לקוח 
לשעבר ששיווק תכניות הרזיה. הוא נשמע כולו צוהל וסיפר 
לי שמדינת אוהיו סוף-סוף ביטלה את החיסיון על הפרטים 
גובה  כמו  פרטים  כולל  התושבים,  של  הנהיגה  רשיונות  של 
ומשקל. הלקוח חשב שזה נפלא כי יוכל לאתר כך את תושבי 
הייתי  לא  זאת,  לעומת  אני,  משקל.  מעודף  שסובלים  אוהיו 
שותף להתלהבות שלו. אמרתי לו בפשטות שהעובדה שהוא 
משהו  לעשות  ירצו  שהם  פירושה  אין  השמנים  מיהם  יודע 
בנידון. צריך לזכור שקונה הוא קונה הוא קונה, אבל גם לא 

קונה הוא לא קונה הוא לא קונה".
בשיווק  להצליח  ממש  בשביל  כך,  אם  אותך.  “קלטתי 
דומה  שירות  בעבר  קנו  שכבר  אנשים  לאתר  צריך  אני  שלי 
לשלי?" שאלתי אותו. “בהחלט, עכשיו אתה מבין למה טכנאי 
השיניים כל-כך הצליח? הוא הלך על משהו בטוח, הוא שיווק 
שירות - במקרה שלו טיפולי שיניים - לקהל שכבר קנה אותו 
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בעבר. הוא לא ניסה להמציא את הגלגל, ובדיוק בזכות זה הוא 
הצליח". 

כאלה,  ללקוחות  מגיע  אני  איך  אבל  אל,  מעולה  “נשמע 
כלומר לאנשים שכבר קונים שירות כמו שלי? הרי המתחרים 

שלי לא יתנו לי את רשימת הלקוחות שלהם", הקשיתי.
“זה לא מסובך כמו שאתה חושב. הרבה בעלי עסקים אינם 
מבינים את חשיבות המידע, ולא אתפלא אם המתחרים שלך 
יסכימו למכור לך את רשימת הלקוחות הלא פעילים שלהם. 
נוסף על כך אתה יכול למצוא חברות שנותנות שירות משלים 
לשלך או דומה לו, אבל הן לא מתחרות ישירות שלך, ולשתף 
אתן פעולה. אל תצפה לתשובות ברגע זה, אני מציע שתחשוב 
על הדברים. בינתיים אני רוצה לשלוח לך ספר שאני מאמין 
שתקבל ממנו לא מעט תובנות שיווק. שם הספר ‘מיליונר תוך 

12 חודשים', שמעת עליו?"
“מיליונר תוך 12 חודשים... זה נשמע כמו נוכלות", אמרתי 

לו.
“אתה צודק, כתב את הספר בחור אמריקני ממוצא איטלקי 
בשם וינסנט ג'יימס, ‘ויני' בפי חבריו, שאכן הורשע בעבירות 
הונאה כי מכר למאות אלפי לקוחות תוסף תזונה שלא אושר 
על-ידי משרד הבריאות והרוויח מכך עשרות מיליוני דולרים".
“למה אתה רוצה שאני אקרא את זה? אני לא נוכל, ואין לי 

שום כוונה להיות כזה", אמרתי נחרצות.
“תתפלא, אפשר ללמוד הרבה מנוכלים, הם אנשי המכירות 
משהו  וחלילה,  חס  לעשות,  ממליץ  לא  אני  ביותר.  הטובים 
לא חוקי, לא אתי או לא מוסרי. אבל תאר לעצמך שיהיו לך 
תספק  שאתה  אלא  לנוכל,  כמו  מעולות  מכירה  מיומנויות 
לשנים  לקוחות  תרוויח  אתה  לי,  תאמין  והגון.  אמתי  שירות 
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ולכל החיים. תקרא את הספר, מה כבר יכול לקרות? מקסימום 
תהיה מיליונר תוך 12 חודשים", גיחך בשביעות רצון. “טוב 
בדרך  הספר  בוי,  יזראלי  “אוקיי,  הספר".  את  לי  תשלח  אל, 

אליך". “תודה לך אל, תמסור ד"ש לגברת שוורץ".
בספקנות  לעצמי  מלמלתי  חודשים...   12 תוך  מיליונר 

מהולה בלא מעט תקווה.
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פרק שמיני:

מיליונר תוך 12 חודשים

עבר שבוע וסוף-סוף קיבלתי מסניף הדואר הקרוב את 
ידעתי  בעבורי.  שהגיעה  חבילה  על  לי  שבישרה  הפתקית 
את  לאסוף  לדואר  קפצתי  ומיד  לי  שלח  שאל  הספר  שזה 
כמו  שנראה  משהו  מצאתי  מגושמת  במעטפה  החבילה. 
 Month 12“ חוברת עבת כרס ובעמוד השער שלה הכותרת
כבר  לקרוא;  התחלתי  ומיד  הביתה  הגעתי   ."Millionaire
בעמוד הראשון נשאבתי פנימה ולא הצלחתי להפסיק לקרוא. 
האינטנסיבית,  השיווק  עבודת  את  עוצר  שאני  החלטתי 
לקרוא  כדי  ימים  שלושה  ומקדיש  לחכות  ללקוחות  אומר 

את הספר ברצף. 
המחברת שלי התמלאה בהערות ובתובנות שכתבתי במהלך 
הקריאה. מדי פעם דפקתי עם היד על השולחן, על הספר או 
על כל מה שהיה בסביבה ושאלתי את עצמי למה אף אחד לא 
נתן לי את הספר כשיצאתי לדרכי כעצמאי. ניחמתי את עצמי 

בפתגם “כשהתלמיד מוכן, המורה מופיע". 
שנים  תוך  אימפריה  בנה  איך  מספר  ויני,  ג'יימס,  וינסנט 
ספורות. הוא מכר עשרות מוצרים שונים, החל בתוספי מזון 
על  בספרים  וכלה  בדין(  דבר להרשעתו  בסופו של  )שהביאו 
סקס. הוא מסביר איך שיווק את המוצרים שלו בצורה מחושבת 
על  מוצר  לכפות  מעולם  ניסה  לא  הוא  מסוכנת.  ולא  מאוד 
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ובדק  ירצה,  השוק  שלדעתו  מוצר  זיהה  להפך.  אלא  השוק, 
בצורה מדודה מאוד את מידת ההיענות אליו. 

ויני מדגים את העיקרון על תוסף מזון בתחום ההרזיה. בת 
הזוג שלו סיפרה לו שהמוצר עזר לה מאוד לרזות. הוא נכנס 
לבית מרקחת סמוך וגילה שהיקף המכירות של המוצר נמוך 
מאוד. הוא הבין שהחברה שמייצרת אותו לא משווקת כהלכה, 
בעל  זהה  מוצר  בעבורו  שיכין  יצרן  ומצא  התוסף  את  רכש 
אותם מרכיבים בעלות של 2 דולר כולל האריזה. לאחר מכן 
רכש רשימת דיוור של מנויים על מגזין בריאות ושלח מכתבי 
מכירות לאלף מנויים כדי לבדוק את רמת ההיענות. המשלוח 
עלה לו 400 דולר. מהסטטיסטיקה עולה כי פרסום טוב יגרום 
תמיד ל-1%-2% מאלו שמקבלים פרסום לרכוש את המוצר. 
הוא התבסס על החישוב הנ"ל ותמחר את המוצר ב-50 דולר 
+ 10 דולר דמי משלוח וטיפול, בסך הכול - 60 דולר. אם 1% 
 10 כלומר  המכירות,  מכתב  את  להם  המנויים ששלח  מאלף 
אנשים, יקנו את תוסף המזון הכנסתו תהיה 600 דולר. פירושו 
של דבר שכיסה את הוצאות השיווק ואף הרוויח. אם 2% יקנו 
הוא יכניס 1,200 דולר, ובניכוי הוצאות הייצור, משלוח התוסף 

והדיוור של הקמפיין ירוויח 600 דולר.
אבל זה לא היה “הכסף הגדול". הכסף הגדול לא נמצא, 
לשיטתו של ויני, במכירה הראשונה. לכל מי שקנה את תוסף 
המובחרים"  הלקוחות  ל"מועדון  להצטרף  הציע  הוא  המזון 
יוכל הרוכש לקבל את התוסף אחת לחודש  וכחבר במועדון 
כל  משלוח.  דמי  דולר   10 בתוספת  בלבד,  דולר   40 תמורת 
לקוח שהצטרף נשאר במועדון לפחות ארבעה חודשים, והכניס 
לוויני מינימום 220 דולר בתקופת היותו לקוח של העסק. אם 
שקנו  לקוחות   20 מכל  כדוגמה,  ויני  של  בקמפיין  נשתמש 
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 4,400 אלא  דולר   1,200 לא  הרוויח  הוא  למועדון  והצטרפו 
להרוויח  שכדי  ולחשב  להמשיך  יכול  היה  הוא  מכאן  דולר. 
 4,000 של  בעלות  קמפיין  להוציא  צריך  הוא  דולר   44,000
ביותר  החשוב  הדבר  איש.   10,000 של  דיוור  לרשימת  דולר 
ו/או  דומה  מוצר  קנו  שכבר  אנשים  תכלול  שהרשימה  הוא 
למצוא  צריך  ולכן  המוצר,  את  שיקנו  גבוהים  סיכויים  שיש 
רשימות נוספות של מגזינים ושל ארגונים שעוסקים בתחום 
הבריאות. את אותה אסטרטגיה בדיוק אפשר ליישם באינטרנט 
אפשר  למשל  באינטרנט,  ובעיתונים.  במגזינים  במודעות  או 
לקנות “קליקים" )כניסות לעמוד( באמצעות רשת פרסום כמו 
לזכור,  וחשוב  ויני.  העיקרון של  פי  על  מכאן  ולתמחר  גוגל 
הוא  הראשונה.  המכירה  לאחר  יגיע  הגדול  שהכסף  כאמור, 
יגיע מהמוצרים שנמכור בהמשך לקהל שכבר הזדהה כקונה 

בשלב הראשון.
שצריך  מדגיש  מיודענו,  ויני  הוא  הלוא  ג'יימס,  וינסנט 
לבדוק תמיד כל פרסום שאנחנו עושים, לנסות אותו ולמדוד 
אותו. הכול עניין של מספרים ושל פסיכולוגיה, כלומר לדעת 
וכמה  מוציאים  אנחנו  כמה  המספרים:  “אומרים"  מה  תמיד 
אנחנו מרוויחים. עלינו גם לדעת מי האדם שאנחנו מתקשרים 
שתדבר  מודעה  ולכתוב  הנכונות  ברשימות  לבחור  אתו, 
הלקוחות  של  התשוקות  ואל  החלומות  אל  האינטרסים,  אל 
או  במוצרים  “להתאהב"  לא  לנו  מציע  ויני  הפוטנציאליים. 
בשירותים שאנחנו מוכרים. כך נישאר ערניים וקשובים ואם 
משהו לא עובד, כלומר לא מוכר, נהיה מסוגלים להפסיק בזמן 

ולעבור הלאה, לדבר הבא. 
מהפרסום  להרוויח  חייבים  תמיד  שלא  גם  טוען  ויני 
הראשונית,  ההשקעה  בכיסוי  להסתפק  אפשר  הראשון. 
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ולפעמים אפשר אפילו קצת להפסיד. כדוגמה לכך הוא מספר 
על מודעה שפרסם במגזין בתחום הכושר הגופני. הוא הציע 
שם ספר על תכנית כושר חדשה בעלות מזערית של 10 דולר 
רק כדי להחזיר את ההשקעה במודעה שעלתה 20,000 דולר. 
אמנם אם 2,000 איש יזמינו, הוא יחזיר את ההשקעה בלבד, 
אבל לטווח ארוך זוהי רשימה של 2,000 לקוחות פוטנציאליים 
שמעוניינים בתכנית כושר. ואכן ויני הציע לכל מי שפנה אליו 
להצטרף למועדון החברים המיוחדים ולקבל בכל חודש קלטת 
ובה הדרכת כושר חדשה בעלות חודשית של 40 דולר בתוספת 
להצטרף  הסכימו  מהלקוחות  כ-20%  משלוח.  דמי  דולר   10
לא  מהמודעה  ההכנסה  כלומר  הספר,  רכישת  בעת  למועדון 
הייתה 20,000 דולר בלבד אלא 30,000 דולר )20,000 דולר 
מהאנשים  דולר   10,000 ועוד  הספר  את  שרכשו  מהאנשים 
יותר  הרבה  זה  האמת,  למען  החברים(.  למועדון  שהצטרפו 
מעוד 10,000 דולר לחודש, כי המצטרפים למועדון נשארים 
חברים בו ארבעה חודשים בממוצע ולכן ההכנסות מהמודעה 
)20,000 דולר מהאנשים שקנו את  הן למעשה 60,000 דולר 
הספר ועוד 40,000 דולר מהמנויים(. זה לא נגמר כאן כי מבין 
ה-80% שלא קיבלו את ההצעה הראשונית להצטרף למועדון 

יש להניח שיהיו מי שיצטרפו בהמשך.
הרעיון הוא לא להשיג לקוח בשביל למכור, אלא למכור 
בשביל להשיג לקוח. רוב העסקים, והעסקים הקטנים בפרט, 
הכסף  מהכנסותיה.  רק  וחיים  הראשונית  במכירה  מתמקדים 
והרביעית.  השלישית  השנייה,  במכירה  דווקא  נמצא  הגדול 
לכן כדאי להציע בהתחלה מוצר ראשוני בסכום נמוך, ולו כדי 
למשש את הדופק של הלקוח ולראות אם הוא מעוניין במה 
שיש לנו להציע. אם הוא מעוניין, אפשר להציע לו בהמשך 
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מוצר או שירות יקרים יותר. גם אם הוא לא מקבל את ההצעה 
המתקדמת, אפשר להמשיך לשווק לו שוב ושוב כי כל הפרטים 

שלו כבר אצלנו ברשימה.
הראש שלי התחיל לעבוד במהירות של 500 קמ"ש. ידעתי 
עסקים.  בעלי  מאוד  למעט  שיש  משהו  טוב.  משהו  לי  שיש 
האם אני מחזיק בקוד הסודי ליצירת רווחים? בכך לא הייתי 
בטוח. כדי להיות בטוח שזה באמת עובד הייתי חייב לבדוק 
את הדבר במבחן המציאות. נזכרתי בהרצאה ששמעתי לפני 
שנים בארצות הברית ובה טען המרצה שהרבה אנשים אומרים 
הוא  שידע  משום  נכון  לא  ממש  זה  לדעתו  כוח.  הוא  שידע 
כוח רק אם משתמשים בו ומיישמים אותו. הרגשתי שטענה זו 

נכונה מתמיד.
השגת  אחת:  למשימה  כולי  מכוון  הייתי  הבאים  בימים 
קולגות  עם  קשר  יצרתי  פוטנציאליים.  קונים  של  רשימות 
של  רשימות  לי  להעביר  להפתעתי,  הסכימו,  וחלקם  שלי 
לקוחות לא פעילים תמורות כמה אלפי שקלים בלבד. ידעתי 
שסגרתי  עסקה  שכל  מאחר  הסכום,  את  להשקיע  לי  שכדאי 
נעה בין 15,000 ש"ח ל-30,000 ש"ח. כל עוד אין לי הוצאות 
ולא שילמתי משכורות  נוספות, הרי סגרתי את המשרד  ענק 
לעובדים, מרווחי הרווח שלי עצומים. אמנם זה דרש ממני לא 
מעט עבודת נמלים, אבל הסתבר לי שממש לא מסובך לבנות 
את הרשימה. אפילו גיליתי שכמה מהקולגות שלי פרסמו את 
שמות הלקוחות הלא פעילים שלהם באתר האינטרנט שלהם. 
לקידום  חברות  עם שתי  פעולה  שיתופי  יצרתי  כך  על  נוסף 
אינטרנט שהסכימו להציע את השירות שלי ללקוחות  אתרי 

שלהן, בתמורה לחלק מההכנסות. 
תוך שלושה ימים הצלחתי לבנות רשימה ובה 448 שמות 
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קנו  שכבר  אנשים  היו  ברשימה  פוטנציאליים.  לקוחות  של 
שירות דומה או לחלוטין זהה לשירות שלי. “קונה הוא קונה 
הוא קונה", נזכרתי במה שאל אמר לי. אזרתי אומץ והחלטתי 
רוצה  בחינם. אם מישהו  אף אחד  נפגש עם  לא  אני  שלהבא 
כולל  ש"ח   580 של  סמלי  סכום  שישלם  אתו,  אעבוד  שאני 
גם  כך  ציבור.  יחסי  ותכנית  ראשונה  פגישה  בעבור  מע"מ 

אחזיר חלק מעלויות הקמפיין וגם אדע מי באמת רציני. 
ישבתי לנסח מכתב מכירות טוב. באחד הספרים שאל נתן 
לי קראתי על גימיק חביב של איש שיווק שנהג לצרף דולר 
הדולר  את  “צירפתי  הכותרת  את  ולהוסיף  שלו  למכתבים 
הזה כדי לספר לך על ההזדמנות שלך להכניס עוד מיליונים 
אצרף  אני  שגם  והחלטתי  בעיניי  חן  מצא  הגימיק  כמוהו". 
דולר לכל מכתב. ידעתי שכך אייקר את עלות הקמפיין, אבל 
הנחתי שהדולר יגביר את הסקרנות של המכותבים לקרוא את 
המכתב. הצעתי ללקוחות הפוטנציאליים לקבל ממני פגישת 
הכוונה ותכנית יחסי ציבור תמורת 580 ש"ח וציינתי שאם הם 
ישכרו את השירות שלי הסכום ינוכה מדמי השירות הכוללים. 
הקושי היחידי היה להשיג 448 דולרים בודדים. לא הדואר 
ולא הבנקים החזיקו בהם. נותרו תחנות הצ'יינג' ברחבי העיר, 
והיות ואף אחת מהן לא החזיקה את כל הכמות שרציתי, רכבתי 
על האופניים מתחנת צ'יינג' אחת לאחרת עד שהצלחתי לגרד 

את כמות הדולרים הדרושה.
את  לקחתי  ולמחרת  דפוס  לבית  המכתבים  את  שלחתי 
לבנות  למעטפות  אותם  הכנסתי  המודפסים.  המכתבים 
וכתבתי  אותם  יפתחו  אנשים  שיותר  שכמה  כדי  לוגו  ללא 
את הכתובות בכתב ידי. העבודה ארכה כמה שעות טובות 
על  פנטזתי  במהלכה  אבל  ומייגעת,  מונוטונית  די  והייתה 
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כשקונים  בראש  שרצות  לפנטזיות  בדומה  שיגיעו,  הצ'קים 
כרטיס לוטו.

להוביל  כדי  גדולות  ירוקות  אשפה  שקיות  שתי  נדרשו 
את כל המעטפות לדואר. בחישוב כולל, העלות של המכתב 
הראשון הייתה 3,292 ש"ח. אמנם הדולר שצירפתי לכל מכתב 
ייקר את עלות המשלוח, אבל ידעתי שהמשלוח הבא לאותם 
נמענים יהיה זול יותר כי כבר לא אצרף דולר אלא רק אזכיר 
שקיות  את  מסרתי  אחדים.  ימים  לפני  דולר  להם  ששלחתי 

האשפה לפקידה בסניף הדואר וחיוך רחב נמרח על פניי. 
עכשיו,  יקרה  מה  מעניין  דרוכה.  בציפייה  הביתה  חזרתי 
מהם  כמה  המכתב?  את  יקראו  אנשים  כמה  לעצמי.  חשבתי 
בכלל יפתחו אותו? עבר יום ודבר לא קרה. עברו עוד יומיים 
ועדיין דממה. ביום הרביעי התחילו טפטופים של טלפונים. 
הגימיק  את  אהבו  לומר שהם  כדי  רק  אנשים שהתקשרו  היו 
עם הדולר, אחרים ביקשו ממני עוד פרטים. והיו שישה אנשים 
- קצת  שהזמינו אותי לפגישה בתשלום. כמו שעון שוויצרי 
 3,000 החזרתי  כבר  קנו.  אליהם  שפניתי  מאלה  מ-1%  יותר 
שקל מההשקעה שלי בקמפיין. זה לא נגמר כאן כי בארבעת 
השבועות שלאחר מכן סגרתי חוזים שמנים עם ארבעה מששת 
הלקוחות שנפגשתי אתם והכנסתי קצת יותר מ-80,000 שקל. 
לא רע, בלשון המעטה, בתמורה להשקעה ראשונית של כמה 

אלפי שקלים בודדים.
לא הסתפקתי בכך והמשכתי לשלוח עוד מכתב ועוד מכתב 
מחדש  פעם  בכל  עצמו  את  הוכיח  העיקרון  רשימה.  לאותה 
- מכל משלוח פנו אליי קצת מעל 1% מרשימת המכותבים 
סגרו  מהם  כמחצית  לרוב,  580 שקלים.  תמורת  אתי  ונפגשו 

אתי על חוזה שירות. 
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מטורף.  עבודה  בעומס  עצמי  את  מצאתי  חודשיים  תוך 
בעיה  יצרתי  אבל  נחלצתי מהדוחק הכלכלי,  סוף-סוף  אמנם 
את  והזנחתי  שוטפת  עבודה  הרבה  כל-כך  לי  הייתה  אחרת. 
שנוצר  העומס  את  ממני  להוריד  צריך  הבנתי שאני  השיווק. 
שנה  חצי  רק  עברה  אמנם  עלי.  יקל  שקצת  עובד  ולשכור 
מהרגע שסגרתי את המשרד ופיטרתי את העובדים, ועדיין לא 
יצאתי מכל החובות, אבל המצב התזרימי שלי השתפר פלאים. 
פרסמתי מודעה לעובד והתחלתי לחפש משרד קטן ואינטימי 

שאוכל להעביר אליו את האופרציה המורכבת שלי.
תחושת ההצלחה והשמחה החזיקה מעמד זמן קצר בלבד 
תחושת  עליי  השתלטה  מה  זמן  כעבור  מהר.  די  והתפוגגה 
ריקנות ואפילו שקעתי בדיכאון קל. כן, העסק בסדר עכשיו, 
ואפילו התחלתי לשקם את החיים החברתיים שנטשתי קודם 
לכן למשך חודשים ארוכים, אבל עצבות החלה ללוות אותי 
חריג  בצעד  הרוח.  מצב  את  לי  שיפר  לא  דבר  בקביעות. 
עם  להיפגש  התחלתי  היקרה,  אמי  של  ובעצתה  מבחינתי, 
רגשי  לבור  נפלתי  למה  לברר  חייב  שאני  הבנתי  פסיכולוג. 

לאחר שהצלחתי לצאת מהבור הכלכלי. 
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פרק תשיעי:

סטארט-אפ בשבע דקות

מהאסכולה  פסיכולוג  שהוא  הבנתי  כי  בערן  בחרתי 
הביהביוריסטית, כלומר פסיכולוג התנהגותי. מהמחקר הקצר 
בדפוסי  טיפול  של  אסכולה  שזו  הבנתי  באינטרנט  שעשיתי 
חשיבה והתנהגות, וחשבתי שזה יתאים לי. מעולם לא הייתי 
מאמין גדול בהתפלשות בעבר וממש לא היה לי חשק לדבר 
על הילדות שלי, על הקשר עם הוריי או על הטראומה שיש 
לי מהשכן שצעק עליי כשהייתי בן חמש. חיפשתי פתרון כאן 

ועכשיו. 
לערן הייתה דירה צנועה בשכונת עליית הנוער בגבעתיים. 
בכורסה  התיישבתי  לחדר,  אותי  וליווה  הדלת  את  פתח  הוא 
והוא התיישב מולי. הערכתי שהוא בראשית שנות ה-40 לחייו, 
להיראות  לו  גרמו  שהרכיב  הקטנים  העגולים  והמשקפיים 
בדיוק כמו שרבים מאתנו מדמיינים פסיכולוג - חנון. השתררה 
שתיקה מביכה )מבחינתי לפחות( לכמה רגעים ואז פתח ערן 

ושאל “אבינועם, למה אתה כאן?" 
לא הייתי צריך יותר מכך - התחלתי לשפוך הכול. סיפרתי 
לו על הנפילה העסקית שלי, על סגירת המשרד, על הקשר עם 
אל ועל ההתאוששות של החודשים האחרונים. לסיום שאלתי 
למה. למה לאחר שהצלחתי לצאת מהבור הכלכלי אני מרגיש 

כל-כך מדוכא?
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ערן הישיר אליי מבט: “אתה יודע למה מתמכרים להימורים 
“זה  עניתי,  מושג",  לי  “אין  להמר?" שאל.  הזמן  כל  חוזרים 
המשיך  הוא  מובן".  לא  ולגמרי  שיגעון,  כמו  לי  נראה  תמיד 
חוזרים  הם  ולרוב  השנים,  לאורך  מהם  הרבה  עם  “עבדתי 
לשמוע  ציפיתי  לא  האקסטרים".  בגלל  ההימורים  לשולחן 
בדיוק?"  מתכוון  אתה  “למה  הזו.  המילה  את  מפסיכולוג 
מייצר  שההימור  הקיצוני  לריגוש  מתמכרים  “הם  שאלתי. 
בעבורם - לאקסטרים - אף על פי שהם יודעים שהדבר הורס 

אותם ואת בני משפחתם".
הסתכלתי עליו והגלגלים התחילו לנוע אצלי בראש. “אתה 
מנסה לומר שאני מכור לאקסטרים?" שאלתי. הוא לא ענה, 
הסכמה.  כמו  לי  שנראתה  הראש  עם  קטנה  תנועה  עשה  רק 
“אבינועם, דיברת כאן עם המון רגש והתלהבות גם על הנפילה 
שהדרך  לב  שמת  אם  יודע  לא  אני  ההתאוששות.  על  וגם 
שתיארת בה את המשבר הכלכלי שלך הייתה כמעט רומנטית. 
אחר כך סיפרת לי שעכשיו הכול הולך מצוין - העסק עובד, 
יש לקוחות, יש הכנסות וגם העתיד נראה טוב. אתה מבין למה 
אתה מרגיש כזו ריקנות, למה אתה כל-כך סובל?" הוא התבונן 

בי, מצפה לתשובה. 
“בשביל זה אני משלם לך, כדי שאתה תגיד לי", עניתי לו 
בציניות. “אני חושב שאתה כבר מבין אותי", אמר ערן, “עד לא 
מזמן היה לך ‘בשביל מה לחיות'. היית מגויס כולך להישרדות 
ולמאבק - היית באקסטרים. עכשיו, כשיצאת מזה ונכנסת לסוג 
של שגרה, אתה מרגיש, ובצדק, שמשהו השתנה". שתקתי כמה 
דקות וחשבתי על מה שאמר. אחר כך עניתי לו: “כשאתה מציג 
כך את הדברים, אני חייב להודות שאני אכן צריך את הריגוש, 
את המאבק..." ערן קטע את דבריי ואמר משהו שבחיים לא 
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הייתי מאמין שפסיכולוג יאמר, לפחות לא באופן גלוי: “אתה 
חייב להתבגר. אני מסכים אתך שבשגרה יש משהו משעמם, 
אבל יש בה גם משהו טוב, משהו שאפשר להישען עליו. לפי 
מה שסיפרת לי, מצאת שיטה שעובדת. אם כך, למה לעזוב 
רק  הכול  להרוס   - מכך  גרוע  או  אחר,  משהו  ולחפש  אותה 
כדי שתוכל לחזור ולהיות רומנטיקן מסכן?" הוא הפסיק לרגע 
והמשיך: “לך עם השגרה, תן לה הזדמנות. אתה תגלה שהיא 
מעניקה לחייך המון שקט. אני לא אומר שאתה צריך לוותר 
על הריגושים, אבל הם לא צריכים לעמוד בסתירה לשגרה. 
תמצא בחיים האישיים והעסקיים שלך מקומות שתוכל לייצר 

בהם ריגושים לצד השגרה, לא במקומה".
זו הייתה, ללא ספק, אחת הפגישות הטובות שהיו לי בחיי. 
כשיצאתי מהדירה של ערן הרגשתי כאילו הוסרה אבן ענקית 
לעצמי.  הפעם  חייכתי,  שוב  פתאום  החזה.  על  לי  שרבצה 
הרהרתי ביני לביני ותהיתי היכן אני יכול למצוא את הריגוש 

הבא.
 The Marker למחרת עיינתי בבית הקפה השכונתי בעיתון
ואחת הכתבות לכדה את עיניי. סופר שם על בחורה בשם עינת 
שעומדת להקים אתר אינטרנט שיחבר בין יזמי היי-טק לבין 
משקיעים. הדבר הצית לי את הדמיון. תמיד נמשכתי לעולם 
היזמות, ולעולם הסטארט-אפ בפרט. היה משהו מרגש מאוד 
בסכומים המטורפים שעברו לאנשים האלה בין הידיים. נזכרתי 
באמסטרדם.  במלון  במקרה  לגמרי  אליו  שנקלעתי  באירוע 
הביקורים  ובאחד  הולנדית  חברה  לי  הייתה  לכן  קודם  שנים 
שלי אצלה טיילנו לפנות ערב ברחובות העיר, באזור הדאם. 
מלון  בית  של  לובי  לתוך  וברחנו  מטורף  מבול  החל  פתאום 

מפואר.
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לעמוד  ובמקום  ממשיך,  שהמבול  ראינו  שעה  כרבע  לאחר 
בעדנו  עצר  לא  אחד  אף  במלון.  להסתובב  התחלנו  במקום 
עד  המפואר,  המלון  את  בסקרנות  בוחנים  להנאתנו,  וטיילנו 
לרגע,  להסס  מבלי  מהודרות.  אדומות  דלתות  לשתי  שהגענו 
פתחה חברתי את הדלתות ושנינו נשפכנו לאולם הופעות קטן. 
מה שראיתי שם הדליק אותי לגמרי. זו לא הייתה הופעה, לפחות 
לא הופעה שמצפים לראות במלון פאר באמסטרדם. לאחר כ-20 
דקות של צפייה אינטנסיבית במתרחש מולי, החברה שלי אמרה 
שמשעמם לה והיא רוצה ללכת. אני, לעומת זאת, נדלקתי לגמרי 
ממה שראיתי שם וחשבתי שאני חייב לעשות משהו כזה בארץ. 

מובן שכאשר חזרתי, לא עשיתי דבר.
התקשרתי לעיתונאי שכתב את הכתבה. הכרתי אותו בזכות 
קידום לקוחות שהיו לי בתחום הטכנולוגיה וההיי-טק, ולאחר 
כמה דקות של שיחת חולין קיבלתי ממנו את מספר הטלפון 
של עינת. התקשרתי אליה ותוך שנייה היה ברור שיש בינינו 
לה על הרעיון שצץ במוחי באירוע שראיתי  סיפרתי  כימיה. 
למחרת  להיפגש  קבענו  התלהבה.  והיא  באמסטרדם  במלון 
במשרד שלה שהיה במגדל המאה בתל-אביב, על אבן גבירול 

בין ארלוזורוב לז'בוטינסקי.
הצדדים.  משני  התלהבות  ומלאת  מעולה  הייתה  הפגישה 
פעולה.  תכנית  לבנות  התחלנו  ומיד  הרעיון  את  אהבה  עינת 
תמיד אהבתי הפקות, עוד מימיי כפעיל פוליטי באוניברסיטה. 
שמתכנסת  העבודה  זו  אולי  ומרגש,  מלהיב  משהו  בהן  יש 
לקראת משהו אחד גדול. מה שהצעתי לעינת היה לחבר בין 
יכולת ההפקה  בין  מובילים,  טק  היי  יזמי  עם  הקשרים שלה 
חברה  של  בעלים   - שלי  הלקוחות  אחד  ובין  שלי,  והקידום 

מובילה בתחום התערוכות העסקיות.
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המטרה הייתה להרים אירוע המחבר בין יזמים למשקיעים 
בסגנון הספידייטינג )כן, זה מה שראיתי במלון באמסטרדם(. 
)“אנג'לים" בשפת  עינת תדאג להביא 10 משקיעים פרטיים 
ההיי טק( שישמעו רעיונות של יזמים ובמקביל יקדם האירוע 
את “אתר השידוכים" שהיא מקימה ויכניס לי באותה הזדמנות 

כמה פרוטות לכיס. 
ולשלוח  יזמים  של  באתרים  האירוע  את  לקדם  התחלנו 
אבל  רבה,  היענות  הייתה  לא  בהתחלה  לעיתונות.  הודעות 
ואת  אותי  לראיין  “מעריב"  כתב של  החליט  קצר  זמן  לאחר 
עינת על האירוע. יומיים לאחר מכן התפרסמה הכתבה במדור 
העסקים של מעריב ובראשה התנוססה הכותרת “ספידייטינג: 
התחילו  הכתבה  פרסום  עם  דקות".  בשבע  סטארט-אפ 
כדי  אחד  כל  דולר  אלף  שילמו  יזמים   30 לזרום.  הטלפונים 
להשתתף באירוע ולהעמיד את עצמם מול משקיעים שקשה 
דקות  שבע  קיבל  יזם  כל  אחרת.  בדרך  אליהם  להגיע  מאוד 
כדי להציג את המיזם שלו למשקיע, ולשכנע את היזם לשים 
גייסנו גם כמה  את הכסף. בזכות החשיפה שקיבלנו לאירוע 
החסויות  היי-טק.  ליזמי  שירותים  שמכרו  מעסקים  חסויות 

הכניסו לנו עוד כמה אלפי שקלים. 
יום האירוע עצמו היה פיצוץ. עינת הוזמנה להופיע באחת 
מתכניות הבוקר של הטלוויזיה, ובאירוע עצמו, שנראה לעתים 
מערוצים  טלוויזיה  צוותי  שלושה  היו  תקשורתי,  קרקס  כמו 
שונים וכתבים של אתרי אינטרנט ושל העיתונות הכתובה. הם 
הסתובבו בין השולחנות העגולים הקטנים וראיינו את היזמים 
ביום  רעיון שנולד  איך  לראות  היה מדהים  ואת המשקיעים. 
בתל-אביב,  וגידים  עור  קורם  באמסטרדם  פאר  במלון  גשום 

ומצליח בגדול.
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הצלחה  היה  למשקיעים  יזמים  בין  הספידייטינג  אירוע 
אחת",  ב"מכה  שהכנסתי  המכובד  הסכום  על  נוסף  אדירה. 
גייסתי עוד כמה לקוחות מתחום ההיי-טק. האירוע הדגים לי 
היטב את אחד הדברים החשובים שאמר לי אל בזמנו: צריך 
הסכימו  להשתתף  שבחרו  היזמים  חלום.  ללקוחות  למכור 
בקלות להשקיע אלף דולר משום שהם הבינו שיפגשו משקיעים 
מהדרג העליון ביותר. בינינו, מה הם אלף דולר לעומת הסיכוי 
ולהשיג השקעה של כמה מיליונים שעשויים  להגשים חלום 

להוביל להנפקה של מיליארדים? 
גם האריזה, או ליתר דיוק הכותרת, הייתה חשובה. מאירוע 
הכותרת  ויזמים,  משקיעים  מאוד,  קטנה  נישה  עם  שמתכתב 
מסקרנות  אסוציאציות  לאירוע  סיפקה   - “ספידייטינג"   -
אליו.  התחברה  שהתקשורת  הסיבות  אחת  זו  וצבעוניות. 
השקעה בהיי-טק היא סיפור הנוגע לקבוצה קטנה של אנשים 
גורלות  חורץ  שכנוע  וניסיון  ספידייטינג  אבל  כלל,  בדרך 

בשבע דקות, זה עניין אחר לגמרי. 
כמו תמיד, תחושת ה"היי" חלפה מהר מאוד והתחלתי מיד 
לחפש את הריגוש הבא. התאהבתי בעולם ההפקות העסקיות. 
אמרתי לעצמי שהגיע הזמן לעשות את זה בגדול ולהרים אירוע 
לא לכמה עשרות אנשים, אלא לכמה מאות. ידעתי שהפקות 
לקייטרינג  לאולם,  מתחייבים  מסוכן.  דבר  הן  גדול  בהיקף 
ולספקים אחרים ועלולים להפסיד בסופו של דבר לא רק את 
גדול  המכנסיים אלא גם את התחתונים. איך מרימים אירוע 

בלי לקחת סיכון גדול? שברתי את הראש.
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פרק עשירי:

10,000 דולר מהגג של מגדלי עזריאלי

איזה  ידעתי  ימים חסרי שקט בעבורי. עדיין לא  היו אלו 
שעות  במשך  באינטרנט  גלשתי  להפיק.  רוצה  אני  אירוע 
וחיפשתי רעיונות מאירועים שהתקיימו בחו"ל. ידעתי שאני 
רוצה להפיק אירוע עסקי, אבל לא היה לי ברור באיזה תחום 
רבה  מחשבה  הקדשתי  כך  על  נוסף  היעד.  קהל  יהיה  ומי 
חס  שוב,  אכנס  שלא  כדי  אירוע  כזה  של  ההפקה  לעלויות 

וחלילה, לבור כלכלי כמו זה שלא מזמן יצאתי ממנו.
כל הזמן הסתובבו לי בראש שלושת העקרונות הבסיסיים 

להצלחה בשיווק שאל דיבר עליהם:
קהל עם תשוקה עזה.

קהל שקל להגיע אליו )שמישהו כבר אסף אותו(.
קהל שכבר קונה מוצרים דומים.

באחד הימים ישבתי במשרד. השעה הייתה כבר שש בערב 
והעובדת שלי הלכה הביתה. מהחלון אפשר היה לראות שאזור 
לא  ממכוניות.  מתרוקן  בו,  שכן  המשרדים  שבניין  התעשייה 
רציתי ללכת הביתה, אבל גם לא רציתי לעבוד. הייתי תקוע 
כדי  רק  במיילים  דקות  כמה  במשך  בהיתי  המחשבות.  עם 
לגלות שדבר לא התחדש. צלצול טלפון הפר את הדממה. על 
הקו הייתה אישה שנשמעה בשנות ה-50 לחייה. היא שאלה 
אם אני נותן שירות גם למטפלים מתחום הרפואה המשלימה. 
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עניתי לה בחוסר סבלנות שאני לא עובד עם עסקים מהתחום 
שלה, אבל האישה התעקשה: “ראיתי באתר שלך שדווקא כן". 
“נכון, בעבר עבדתי. אבל הסתבר שעלות השירות שלי אינה 
מתאימה למטפלים ברפואה משלימה", עניתי לה בחוסר חשק. 
ניפגש? אתה תראה שיש לי  היא המשיכה בשלה: “אולי רק 

הרבה לתת, אבל הבעיה שאין לי חשיפה..." 
כל הזמן התקשרו אליי מטפלים ומאמנים ולא היה לי מה 
למכור להם כי התעריפים שגביתי בעבור השירות השוטף שלי 
היו תמיד גבוהים מדי לטעמם, וכנראה גם ליכולתם. פתאום 
אותה.  שאלתי  לך?"  קוראים  “איך  בראש.  נורה  לי  נדלקה 
“יהודית". “יהודית, היית מגיע לכנס שיווקי רק למטפלים?" 
יהודית חשבה רגע וענתה: “נראה לי שכן. מה בדיוק יש בכנס 

הזה?" 
“עזבי, אודיע לך כשזה יהיה רלוונטי", אמרתי וסגרתי את 

הטלפון.
וואללה,  העיניים שלי התעוררו לחיים. הזדקפתי בכיסא. 
זה יכול לעבוד, אמרתי לעצמי. נכנסתי לאינטרנט והתחלתי 
לחפש פרטים על מכללות גדולות לרפואה משלימה. הרכבתי 
רשימה קצרה וחייגתי. בחלק מהמכללות לא הייתה תשובה, 
מפסיק  שאני  החלטתי  למחרת.  להתקשר  לי  נאמר  באחרות 
וממשיך על הבוקר. למחרת הגעתי למשרד ב-8:30 ופתחתי 
מאוד  מהר  שלי.  ברשימה  שהיו  למכללות  טלפונים  בסבב 
שהיא  הגדולות  המכללות  אחת  מנהלת  עם  פגישה  השגתי 
למעשה שלוחה של אחת האוניברסיטאות בארץ. יומיים לאחר 

מכן כבר ישבנו יחד במשרד שלה. 
אנחנו  זמן  הרבה  “כבר  שלי.  הרעיון  על  לה  סיפרתי 
נדחה",  תמיד  זה  איכשהו  אבל  דבר,  כזה  לעשות  מתכננים 
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לה:  לסרב  אוכל  שלא  הצעה  לי  הציעה  מכן  לאחר  אמרה. 
ותפרסם  מקומות   400 בו  שיש  אולם   )!( חינם  לי  תיתן  היא 
של  ובוגרים  תלמידים  ל-3,000  ובמכתבים  במייל  הכנס  את 
המכללה. אני אקבל אחריות על כל ההפקה, כלומר אשיג את 
המרצים ואשלם להם, אדאג לכיבוד למשתתפים ולפרסום למי 
שאינו תלמיד המכללה או בוגר שלה. החלק הטוב ביותר היה 
שכל ההכנסות, כולל דמי הכניסה, החסויות שאגייס לאירוע 
והמכירות במהלכו, מגיעות אליי. נראה היה שלא אכפת לה 
כלל מהכסף שיכניס האירוע ושהדגש מבחינתה הוא להעמיד 

אירוע בעל ערך מוסף בעבור התלמידים והבוגרים.
והחלטנו  בכסף",  “מטפלים  הקליט  בשם  לאירוע  קראנו 
שלה  מהמשרד  יצאתי  פסח.  שלפני  בשבוע  אותו  לקיים 
אולם  השגתי  גם  חיי.  עסקת  את  עשיתי  שהרגע  בתחושה 
ביותר  היקרה  ההוצאה  כלל,  בדרך  וזו,  פרוטה  לשלם  בלי 
כל  על  קהל שעונה  מצאתי  וגם  לפרסום(  )פרט  כנס  בהפקת 
כבר  עזה, שמישהו  עם תשוקה  קהל   - אל  הקריטריונים של 
הייתי בטוח  קורסים.   - דומה  קונה מוצר  וכבר  ריכז בעבורי 
 400 ברגע  ואושיב  קלילה  בהליכה  אקח  הזה  האירוע  שאת 

ישבנים של מטפלים בכיסאות.
בניתי תכנית ושריינתי מרצים שונים בנושאים הרלוונטיים 
כסף  יותר  קצת  להוציא  החלטתי  ושיווק.  כלכלה  עסקים,   -
שימשוך  כדי   - מליניאק  אריה   - “סלב"  מרצה  ולהזמין 
את  הבטיחו  המרצים  כשכל  פוטנציאליים.  משתתפים 
השתתפותם הגיע הרגע להתחיל בשיווק הכנס. הייתי משוכנע 
שמייל אחד של המכללה יסגור לנו אולם מלא. אבל זה לא 

קרה. 
יצא חודש לפני האירוע וההיענות הייתה  המייל הראשון 
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דלה. אמנם קיבלנו כמה עשרות טלפונים, אבל רק 16 אנשים 
נרשמו. חשבתי שאולי מועד הכנס רחוק מדי, ובתחושת פניקה 
קלה ביקשתי מאנשי המכללה להוציא שבוע לאחר מכן מייל 
נוסף והזכרתי להם לשלוח, כמוסכם מראש, גם מכתב בדואר 

לכל התלמידים והבוגרים. 
לא  אנשים.   28 רק  נרשמו  הכנס  לפני  שבועות  שלושה 
הבנתי מה קרה. ניסיתי לנחם את עצמי ולומר שהרבה אנשים 
הייתי  אבל  יגיעו.  הם  בסדר,  ויהיה  האחרון  ברגע  מחליטים 
לחוץ נורא, כמובן, ובצעד של ייאוש הזמנתי פרסום באתרים 
של מטפלים )דבר שעלה לי עוד כמה אלפי שקלים(. ביקשתי 
הכנס  על  לכתוב  לי  שתעזור  לאירוע  ששכרתי  מהמפיקה 

בפורומים למטפלים ברחבי האינטרנט. 
שבועיים לפני האירוע גם המנהלת של המכללה התחילה 
להראות סימני מצוקה. היא התקשרה כמה פעמים ביום ושאלה 
בפניקה קלה: “כמה נרשמו? כמה נרשמו?" ואני מרחתי אותה 
ואמרתי דברים כמו: “זה בסדר, נרשמים כל הזמן. אני לא יודע 

בדיוק מה המספר. אגיע למשרד ואבדוק". 
המציאות הייתה עגומה. רק 46 אנשים נרשמו ונותרו 10 
שהרגשתי  )האמת  מושקע  הייתי  כבר  אני  הכנס.  עד  ימים 
פרסום  על  שהוצאתי  שקלים  אלפי  בכמה  מופסד(  כמו  יותר 
ולמרצים.  לקייטרינג  ובהתחייבויות  ששכרתי,  המפיקה  ועל 
הפרסום פשוט לא עבד. ניסיתי לחשוב מה לא בסדר. איזו רגל 
מהשרפרף התלת-רגלי של אל חסרה לי - המסר? השוק? אולי 

המדיה? שאלתי את עצמי בייאוש. 
בבוקר שלמחרת כינסתי ישיבת חירום של הצוות שחבריו 
ואני.  לאירוע  ששכרתי  המפיקה  שלי,  הקבועה  העובדת  היו 
“צריך לעשות משהו גדול. אני עדיין לא יודע מה, אבל אני 
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יודע שזה חייב להיות גדול אחרת כל העסק הזה מתרסק" )יחד 
אתי, אמרתי בלב(. ישבנו במשרד ובמשך דקות ארוכות רבצה 
מה  “יאללה,  צעקתי  זמן  כמה  לאחר  רועמת.  שתיקה  בחדר 
קורה? אני רוצה רעיונות". העובדת והמפיקה התחילו לדבר 
או  ממוקדים  לא  היו  שהם  אלא  רעיונות,  ולהציע  סוף-סוף 
בלתי אפשריים לביצוע. גם אני הצעתי כמה דברים, אבל מיד 
במחשבות  שקעתי  ואני  דממה  השתררה  שוב  אותם.  שללתי 
שלי. פתאום נזכרתי בתרגיל תקשורתי שהקים בפריז מהומת 

עולם בזמנו וצעקתי: “יש לי!"
מכן.  שלאחר  השבוע  של  שני  ביום  להתקיים  עמד  הכנס 
החלטנו שנעשה את התרגיל ביום חמישי שלפני האירוע כדי 
לארגן  יומיים  רק  לנו  היו  בסוף השבוע.  עליו  ידברו  שכולם 
לעיתונות  הודעה  כתבתי  מהר.  לפעול  צריכים  והיינו  הכול 
והלכתי עם המפיקה לבדוק את המקום שבחרנו לקיים בו את 

האירוע.
את  התקשורת  אמצעי  בכל  להפיץ  התחלנו  רביעי  ביום 
ההודעה. הכותרת שנתנו לה הייתה: “גשם של דולרים בשמי 
מתכוונים  משלימה  לרפואה  כלכלי  כנס  מארגני  תל-אביב. 
תוך  עזריאלי".  מגדלי  של  מהגג  דולר   10,000 מחר  לזרוק 
שעה עלתה כתבה ב-YNET והשתמשנו בה כדי לפתוח דיונים 
בפייסבוק ובפורומים ולהתחיל לייצר “באזז". הידיעה יצאה 
בשעה שתיים בצהריים וכבר בשעה ארבע הטלפון במשרד לא 
הפסיק לצלצל. מי? מה? למה? אתם באמת הולכים לעשות את 
זה? הסערה לא פסקה לאורך כל היום. כל כמה דקות התקשר 

עיתונאי אחר שביקש ממני עוד פרטים.
יוסי,  “מדבר  מפתיעה:  טלפון  שיחת  הגיעה  בלילה  ב-11 
כסף  לזרוק  ירקון של המשטרה. אתה מתכוון  קמב"ץ מרחב 
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מעזריאלי?" בקול רועד קצת עניתי שאכן כן. “יש לך מושג 
לכמה אנשים הידיעה הגיעה? זה כבר הגיע לאלפי אנשים", נזף 
בי מר קמב"ץ. למשמע קולו החמור צץ בי חשק להתחכמות 
קטנה ושאלתי אותו: “איך אני יודע שאתה באמת מי שאתה 

אומר שאתה?" 
“בסדר", ענה לי, “אני שולח לך ניידת". 

אמרתי  ניידת",  לשלוח  צריך  לא  ממש  בסדר,  זה  “לא, 
בבהלה קלה. 

יוסי שתק לרגע ואמר בקול רגוע “אתה מודע לכך שאתה 
עלול  ואתה  ביותר  מרכזי  בצומת  מדובר  הציבור?  את  מסכן 
מסכני  מצבים  ולעוד  אנשים  בין  לקטטות  לתאונות,  לגרום 
ציבור. למה לא תיאמת אתנו? דיברנו עם ההנהלה של עזריאלי 

וגם הם לא יודעים דבר. אתה חייב לבטל את האירוע". 
לא  אבל  לפועל,  ייצא  לא  שהאירוע  ידעתי  רגע  באותו 
את  להרוויח  רציתי  לכך  נוסף  ליוסי.  זה  את  לומר  יכולתי 

הפרסום בעיתונים שלמחרת. 
למחרת העיר אותי צלצול טלפון ב-6:30 בבוקר. על הקו 
ידידי החדש. “אבינועם קום, קום. מחכה לך  יוסי,  שוב היה 

ניידת למטה". 
“טוב, תן לי דקה להתארגן". 

איך הוא יודע איפה אני גר? שאלתי את עצמי בתמימות. 
לי  חיכתה  ברחוב  וירדתי.  וג'ינס  חולצה  במהירות  לבשתי 
ניידת ובה שני שוטרים. השוטר שאחז בהגה סימן לי להיכנס 
מאחור. פתחתי את הדלת והתיישבתי. “אתה עושה לנו צרות", 
אמר השוטר האחר וחייך, “תראה מה עשית", הוא פתח עיתון 
והראה לי כתבה עם הכותרת: “היום דולרים בשמי תל-אביב". 
יודע איזה בלגן יהיה שם". שתקתי.  “אתה משוגע, אתה לא 
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לתחנת  שהגענו  עד  תל-אביב  ברחובות  לה  גלשה  הניידת 
המשטרה שברחוב הרכבת. השוטרים ליוו אותי למשרד שישב 
את  זיהיתי  אליי  פנה  כשהוא  גדול.  שולחן  מאחורי  קצין  בו 
קולו. זה היה יוסי. “בוא אבינועם שב, אתה רוצה קפה?" הוא 
יוסי הזמין לנו קפה שחור  הצביע על הכיסא מולו. הנהנתי. 

ורכן קדימה. “מה יש לך לומר?" שאל. 
“אתה מתכוון לעצור אותי?" החזרתי שאלה. 

“עוד לא עשית דבר אז אין לי סיבה לעצור אותך. אבל תדע 
שאם תגיע למקום אוכל לעצור אותך מחשש סכנה לציבור". 
יגיעו  אנשים  כמה  יודע  “אתה  והמשיך:  לאחור  נשען  הוא 
ששואלים  אנשים  של  בטלפונים  מופצצים  בעזריאלי  היום? 
מרכזי  שם  הדרכים  שצומת  יודעים  ואני  אתה  האירוע.  מתי 
ביותר, מי יודע מה יכול לקרות. במקרה הטוב אנחנו מדברים 
הולך  רק  זה  ומכאן  האזור,  בכל  לתנועה  רצינית  הפרעה  על 
לריב  להתפרע,  שיכולים  אנשים  דרכים,  תאונות   - ומחמיר 

ואפילו, חס וחלילה, לדקור ולהידקר. וכל זה יהיה עליך!" 
אני אוציא הודעה  “בסדר,  הזמן להיות חכם.  הבנתי שזה 
שאנחנו מבטלים את האירוע. אבל רק בגלל שביקשת כל-כך 

יפה", אמרתי בהתחכמות. לחצתי ליוסי את היד ויצאתי.
על  לתקשורת  הודעה  להוציא  כדי  שלי  למשרד  מיהרתי 
הייתה  התקשורתית  החגיגה  הזה  הזמן  בכל  האירוע.  ביטול 
בעיצומה - כולם דיברו על האירוע, והטלפון שלי לא הפסיק 
להופיע  מתחקירנים  הזמנות  אין-ספור  קיבלתי  לצלצל. 
בתכניות אקטואליה בטלוויזיה ולהתראיין ברדיו. אחרי שעה 
הייתי במשרד ושיגרתי את ההודעה על ביטול האירוע. כתבתי 
ייפגעו  שאנשים  מחשש  המשטרה  בהמלצת  בוטל  שהאירוע 

במהלכו. 
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ההודעה לא עצרה את הטירוף. בשעה 14:00, השעה שבה 
התגודדו  אנשים  אלפי  להתקיים,  היה  אמור  הדולרים  פיזור 
למרגלות מגדלי עזריאלי. הם עמדו במקום, הסתכלו למעלה 
הודעתי  זמן  באותו  משמים.  כסף  לחיקם  שייפול  וחיכו 
דיזנגוף  בכיכר  סמלי  אירוע  עושים  שאנחנו  לעיתונאים 

ומחלקים בו את הדולרים )שבאמת היו בתיק שלי(.
מהכנס.  שכחתי  כבר  מסביב  שנוצר  האדיר  הבלגן  בגלל 
העובדת  זז.  משהו  אם  לשאול  כדי  למשרד  מהר  התקשרתי 
שלי אמרה שהטלפון לא מפסיק לצלצל, ושמאז שעות הבוקר 
לא  עדיין  אבל  חשבתי,  בסדר,  זה  אנשים.   30 עוד  נרשמו 
מספיק. התקשרתי מהר למנהלת של המכללה שהייתה קצת 
עוד  למחרת  שתשלח  ממנה  וביקשתי  הרעש  מכל  מבוהלת 
למרות  בעזריאלי?"  דולרים  זרקנו  “למה  הכותרת  עם  מייל 
התרגיל לא סגרתי את רשימת הנרשמים לכנס, אבל המהומה 
הצליחה לעורר כמה נותני חסות פוטנציאליים שפניתי אליהם 
לפני כן. במהלך הבלגן של היום הצלחתי לסגור לכנס חסויות 

מחברת ביטוח גדולה ומדפי זהב. 
המכללה  של  ולבוגרים  לסטודנטים  למחרת  שיצא  המייל 
נרשמו  אנשים  השבוע  סוף  כל  לאורך  העבודה.  את  עשה 
לא  אמנם  בטלפונים.  מוצפים  היינו  ראשון  וביום  באינטרנט 
מילאנו את האולם, אבל מתוך 400 מקומות סגרנו מעל 300 
היה  עצמו  הכנס  חסויות.  כאמור,  והשגנו,  בתשלום  אנשים 
מרוצה  הייתה  המכללה  ומנהלת  נהנו  המשתתפים  מוצלח. 

מאוד.
יומיים לאחר הכנס ישבתי על החשבונות. ראיתי שלמרות 
החוויה המסעירה סביב התרגיל התקשורתי והצלחת האירוע 
ברגע האחרון, כמעט ולא הרווחתי. אמנם לא הפסדתי כסף, 
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אבל להערכתי הרווחתי קצת יותר מ-1,000 ש"ח. הפרסומים 
שלי.  הרווח  בשורת  וכרסמו  ביוקר  לי  עלו  בלחץ  שהזמנתי 
הייתי מבואס. בשביל זה עשיתי את כל הבלגן הזה? המשכתי 
לי  צחקה  העגומה  והמציאות  במספרים  קצת  עוד  לפשפש 
התרומם.  לא  העסק  האחרונים  החודשים  בארבעת  בפרצוף. 
אמנם הוא היה רווחי, אבל המחזור נשאר פחות או יותר באותו 
היקף. לא הבנתי למה זה קורה לי. הרי עשיתי כל מה שאל 
תקוע.  אני  עכשיו  אבל  מהתהום,  אותי  הוציא  וזה  לי  אמר 

רציתי לגדול ולצמוח ולא לדרוך במקום. 
לאל:  וכתבתי  הג'ימייל  את  התנעתי  פעמיים.  לא חשבתי 
“אל היקר, אני מרגיש קצת תקוע עם העסק. אפשר להתייעץ 

אתך?" 
טיפה  לך  יש  “אם  מייל:  לי  החזיר  אל  שעתיים  כעבור 
סבלנות, אשמח להיפגש אתך. אני מגיע לישראל לפסח. אהיה 

בתל-אביב עוד שבוע". 
יכול לומר על מה ולמה, עלה בי חשד שאל  פתאום, לא 
את  הסודות,  כל  את  לי  גילה  לא  שהוא  הכול,  לי  מספר  לא 
במוח  כפתור  לי  הסתובב  כאילו  יודע.  באמת  שהוא  מה  כל 
משהו  לשלילית.  הפכה   - אמתי  מושיע   - שהערצתי  ודמות 
לא הסתדר לי. ניסיתי כל הזמן להילחם בזה. אמרתי לעצמי 

“עזוב, תפגוש את הבן אדם, תראה מה יש לו לומר".
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פרק אחד-עשר:

כל סודות המכירה על מפית זולה 
מוכתמת בקפה

בחוף  להיפגש  קבענו  שלו.  מהמלון  אליי  התקשר  אל 
גורדון, בבית הקפה שנפגשנו בו בפעם הראשונה. מצד אחד, 
שמחתי לפגוש אותו שוב כי הרגשתי שאני הולך לפגוש ידיד 
ותיק ומשמעותי בחיי. מהצד השני, היו לי קצת ספקות לגביו. 
בינוניות  היו  עדיין  התוצאות שלי  הכול?  לי  גילה  הוא  האם 
והמספרים מלמדים שכבר חודשים אני תקוע עם אותו מחזור 
מכירות פחות או יותר. בכל זאת התרגשתי לקראת הפגישה, 

עברה כמעט שנה מאז התראינו.
הגעתי עם האופניים לחוף הים, כולי מזיע. אל כבר ישב 
ליד השולחן. כשראה אותי הרים את הראש וקרא בשמחה 
אבל  אותו,  לחבק  היה  שלי  האינסטינקט  בוי".  “יזראלי 
החזקתי את עצמי ופשוט נתתי לו לחיצת יד איתנה. לאחר 
שיחת חולין קצרה הגענו לעניין שלשמו, לפחות לפי דעתי, 
התכנסנו. “אל, עזרת לי מאוד. המודל שנתת לי הוציא אותי 

מהבור..."
“אבל..." הוא המשיך את המשפט שלי.

אני  האחרונים  בחודשים  תראה,  תקוע.  מרגיש  אני  “אבל 
משיג שוב ושוב את אותן תוצאות, מחזור המכירות שלי נשאר 
משהו  אולי  אותך,  לשאול  רציתי  דבר.  אותו  יותר  או  פחות 
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חסר? יש איזה סוד, או סודות, שעדיין לא גילית לי?" שאלתי 
בחיוך מבויש. 

סודות.  שום  אין  פעמים.  אלף  לך  אמרתי  כבר  “אבינועם 
אבל  בכך,  מבחינים  לא  שאנשים  להיות  יכול  גלוי.  הכול 
בעסקים הכול גלוי. לפני שאנחנו מדברים עסקים בוא נעצור 

רגע, יש משהו שאני רוצה לספר לך". 
“אני מרגיש ממש קרוב אליך, כאילו אתה הבן שלי. גילו 
יודעת, אבל  וזה כנראה סופני. אשתי  אצלי סרטן בערמונית 
אנחנו לא מספרים לבת שלי. אני לא רוצה שהיא תבוא עכשיו 
חיי  כל  אבל  ציוני,  אני  וילדים.  בית  פה  לה  יש  לקליבלנד, 
חייתי בקליבלנד ושם אני רוצה למות. אתה מבין שאני כבר 
קשים  טיפולים  לעבור  עומד  אני  יותר.  לך  לעזור  אוכל  לא 
מאוד והרופאים אומרים שהסיכויים לא טובים". הוא הפסיק 
הייתי בהלם. הבטתי  בי.  והביט  וחזר  הים  לרגע, הסתכל על 
באל וכאב גדול הציף אותי. לא כל-כך ידעתי מה לעשות, מה 
לומר ואיך ממשיכים את הפגישה מכאן, אבל אל הפתיע אותי 

ועבר לפסים ענייניים.
“אם אתה בכל זאת מתעקש אני מוכן לגלות לך מהו הסוד 
מפית  מהשולחן  הרים  הוא  במכירות".  דרך  לפריצת  האמתי 
מוכתמת בקפה, הוציא מכיס חולצתו עט פרקר וכתב שלוש 
מילים באנגלית. אחר כך הרים את ראשו מהמפית, הביט בי 

ודחף אותה לכיווני.
המילים  את  קראתי  הבנה.  בחוסר  המפית  על  הסתכלתי 
שוב ושוב ולא הבנתי. “זהו, זה הכול? זה הסוד הגדול? נראה 
לי שטות גמורה". אל הסתכל עליי במבט קר ואמר: “קח את 
המפית ותקרא את המילים שוב ושוב. שים אותה בכיס שלך 
ותקרא שוב כשאתה רגוע. תבין שזה מה שאתה מוכר, זה מה 
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מהי  יודע  אתה  עכשיו  מוכר.  אחד  מה שכל  וזה  מוכר  שאני 
באמת מכירה".

הייתי כבר ממש עצבני, אך בכל זאת שמעתי בקולו ותחבתי 
השקט  חוסר  את  קלט  אל  שלי.  המכנסיים  לכיס  המפית  את 
קורקטית.  יד  בלחיצת  נפרדנו  חשבון.  להזמין  לי  ורמז  שלי 
עדיין  והייתי  שנתראה  האחרונה  הפעם  שזו  בלבי  ידעתי 
בשוק מהידיעה על מחלת הסרטן שלקה בה. ולמרות זאת לא 
הצלחתי להסתיר מפניו את הכעס שלי. כשאני נזכר בכך כיום, 

אני מתבייש בעצמי.
חזרתי הביתה, הוצאתי את המפית המוכתמת מהכיס וזרקתי 
נשארה  המפית  ימים  במשך  שלי.  העבודה  שולחן  על  אותה 
שם. כל פעם קראתי מחדש את המילים שאל כתב לי. המילים 
לא  כימיה  ושום  במשך שעות  באנגלית  בי  הביטו  והאותיות 

נוצרה בינינו. עד שסוף-סוף...
נפל האסימון. הבנתי למה אל התכוון.

לי על  בשבועות שלאחר מכן הפנמתי את מה שאל כתב 
המפית, ויישמתי את התובנה בעסק. התוצאות היו מדהימות. 
שלי  ולקוחות  עצמי,  של  מכירות  שיאי  לשבור  התחלתי 
שיישמו את הגישה נהנו גם הם מהיקפים אדירים של מכירות. 
לילה אחד לפני שהלכתי לישון נזכרתי פתאום באל. תפסתי 
את הראש ורצתי למחשב כדי לכתוב לו מייל. “אל אני ממש 
לך  לספר  רציתי  ילדותית.  הייתה  שלי  ההתנהגות  מתנצל, 
שהבנתי את ה'סוד' שלך. תכתוב לי בבקשה מה נשמע אצלך, 

אני רוצה לדבר אתך." 
דאגתי  מאל.  שמעתי  ולא  יומיים  עוד  עברו  יום,  עבר 
לא  שזה  מאוד  קיוויתי  נפטר.  הוא  שאולי  חששתי  מאוד. 
קרה. עבר קצת מעל לחודש מאז נפגשנו, וניסיתי לשכנע את 
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מהר.  כל-כך  אותו  הכריע  שהסרטן  להיות  יכול  שלא  עצמי 
חיפשתי במחברת שלי את מספר הטלפון שלו בקליבלנד אבל 
לא מצאתי. לא זכרתי איך קוראים לבת שלו שגרה בישראל 
ולאחר שחשבתי קצת מצאתי באינטרנט את המספר של חברת 
הטלפונים בקליבלנד. המרכזנית נתנה לי מספרים של שלושה 

אנשים ששמם אלפרד שוורץ.
והקול  תשובה,  הייתה  לא   - הראשון  המספר  את  חייגתי 
שבקע מהמשיבון לא היה מוכר לי. חייגתי למספר הבא והקול 
שענה “הלו", היה מוכר לי. זיהיתי את הקול של דוריס, אשתו 
של אל. “דוריס, מה שלומך? מדבר אבינועם מישראל, זוכרת 

שנפגשנו בחוף גורדון לפני שנה?" 
“בוודאי אבינועם, מה שלומך?" 

“דוריס, אני חייב לדבר עם אל. הוא בסדר? הוא נמצא?" 
שאלתי. 

“כן, אל בקומה התחתונה, כבר אעביר לך אותו". נשמתי 
להרים את  צועקת לאל  דוריס  חי. שמעתי את  הוא  לרווחה. 

הטלפון. 
“הלו", שמעתי את קולו של אל והדמעות התחילו לזרום 
בקול  אמרתי  שלומך?"  מה  לאל.  תודה  “אל,  שליטה.  ללא 
אמר  בוכה?"  ואתה  בסרטן  חולה  כאן  אני  בחור,  “היי  רועד. 
הפגישה  על  מתנצל  ממש  ממש  אני  “אל,  משועשע.  בטון 
האחרונה שלנו. התנהגתי כמו ילד קטן. לא אמרתי לך מספיק 

פעמים תודה, אתה שינית לי את החיים". 
נהניתי  אני  גם  בוי.  יזראלי  דרמטי,  כזה  להיות  “תפסיק 
עושים  כולנו  ההתנצלות.  את  מקבל  ואני  אתך  שלי  מהקשר 

מעצמנו חמורים לפעמים", אמר. 
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“איך אתה עובר את הטיפולים?" שאלתי. 
“בסדר, זו לא החוויה הכי מהנה, אבל אין לי ממש בֵררה 
פתאום  שנים".  כמה  עוד  לחיות  להמשיך  רוצה  אני  אם 
השתררה שתיקה קצרה. קטעתי אותה ואמרתי, “אגב, הבנתי 
את מה שכתבת לי על המפית. למעשה יישמתי את זה גם 
בעבר, אבל באופן לא מודע. עכשיו אני מיישם זאת באופן 
והתוצאות  שלי  הלקוחות  של  ובעסקים  שלי  בעסק  מודע 

פשוט מדהימות".
“יפה מאוד אבינועם. הבנת את הדבר. כולנו בעסקי הרגשות 
וזו הסיבה שכתבתי לך You Sell Feelings. לא משנה מה אתה 
מוכר - עיצוב שיער, מזון לבעלי חיים - אנשים קונים רגשות. 
לעצמם  להסביר  כדי  רציונליים  בנימוקים  משתמשים  הם 
ולסביבתם למה הם קנו, למשל ‘זה במבצע' או ‘זה בתשלומים' 
אבל בסופו של דבר הם קונים רגשות. רוצה לדעת איזה רגש 

אנחנו מוכרים יותר מכל רגש אחר?"
“בטח", עניתי לו.

“ביטחון, שליטה וודאות. זה מה שאנשים מחפשים. שמעתי 
פעם ביטוי נפלא: ‘אנשים נולדים עם חבל הטבור ביד וכל הזמן 
מחפשים איפה לתקוע אותו'. לכן פוליטיקאים, מנכ"לים ועוד 
אנשים בעמדות בכירות שמנהלים אלפי אנשים הולכים לכל 
מיני מיסטיקנים ו'גורואים'. הם מחפשים אצלם את הוודאות. 
גם לא ממש משנה להם אם אותם גורואים טועים מדי פעם, כי 
האדם תמיד יחפש משהו אחר שיעניק לו ביטחון. אתה מבין 

אותי?"
שלי  ללקוח  לשדר  צריך  שאני  אומרת  זאת  בטח.  “כן, 
ביטחון מלא שמה שאני נותן לו יעבוד. הוא חייב להאמין בי 

ובמה שאני נותן לו". השבתי.
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“בינגו", אמר אל. “אתן לך דוגמה. לפני שנים עבדתי עם 
כירופרקט, אחד מאלה שמסדרים לאנשים את העצמות בגב. 
הוא הגיע אליי לא כי הייתה לו בעיה של שיווק, דווקא הגיעו 
אליו המון מטופלים, אלא של מכירות. אנשים הגיעו לפגישה 
אחת ונעלמו. החלטנו יחד על שינוי מרחיק לכת. ראשית, בסוף 
הוא  שנית,  טיפולים.  תכנית  למטופל  תוצג  הראשון  המפגש 
יתחיל לגבות תשלום מראש בעבור סדרת טיפולים וכך ימנע 
בריחה לאחר הטיפול הראשון. היה לו קשה מאוד כי הגישה 
הייתה מנוגדת לנורמות המקובלות בענף שלו. אגב, בהערת 
בניגוד  לעבוד  צריך  אתה  להצליח  רוצה  אתה  אם  סוגריים, 
יומיים קיבלתי ממנו טלפון  לנורמות של הענף שלך. לאחר 
להצטרף  והחלטתי  התפלאתי  עובד'.  לא  ש'זה  התלונן  והוא 
אליו לפגישה ראשונה עם לקוח חדש. מה שראיתי היה מזעזע. 
ברגע שהוא היה צריך לנקוב במחיר ולומר למטופל מהם תנאי 
התשלום הוא התחיל לרעוד. נו, והוא התפלא שכל הלקוחות 
ברחו ממנו. בן אדם מפקיד את הגב בידיים שלו והוא רועד לו 

מול הפנים". 
“מה עשיתם?" שאלתי. 

עד  ושוב  שוב  והתאמנו  המראה  מול  אותו  “העמדתי 
הוא  הכירופרקט  לרעוד.  בלי  הכסף  את  לבקש  למד  שהוא 
לבעלי  ביותר  האופיינית  הבעיה  קיצונית.  דוגמה  באמת 
אחרת.  היא  עובד  לא  שלהם  שהשיווק  המתלוננים  עסקים 
תיאור  למעשה  הוא  שלהם  שה'שיווק'  היא  שלהם  הבעיה 
לא  שהם  פלא  מוכרים.  שהם  המוצר  או  השירות  של  יבש 

מצליחים למכור?
למכור  שמנסים  עסקים  בעלי  אבינועם:  טוב-טוב  תזכור 
העיקר  את  מחמיצים  והשירותים  המוצרים  תיאור  באמצעות 
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- את המניע האמתי ואת טבע האדם - הרגש. אם הם ימשיכו 
לנהוג כך הם לעולם ישיגו תוצאות דלות".
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פרק שנים-עשר:

כמה קל לעשות כסף

קורא יקר,
סיפורי מגיע אל סיומו. 

אנחנו נפרדים בתודה גדולה מאל ומחכמת החיים המדהימה 
שלו ועוברים לכמה דברים שאני רוצה לשתף אותך בהם רגע 

לפני שאתה סוגר את הספר. 

כמה קל לעשות כסף
זה נשמע אולי מטורף, ולפני ארבע שנים אין מצב שהייתי 
לכסף  שלי  הגישה  כל  האחרונות  בשנים  אבל  זה.  את  אומר 
להרוויח  אותנו שקשה  מלמדים  החיים  כל  לאורך  השתנתה. 
עסק.  לנהל  ושקשה  כסף  בשביל  קשה  לעבוד  שצריך  כסף, 
אנחנו מאמצים את הגישה )אין לנו יותר מדיי בֵררה, הרי כולם 
מספרים כמה זה קשה(, והחוויה שלנו עם כסף הופכת לסופר-

מאתגרת במקרה הטוב, ולקשה מאוד במקרה הרע. 

מלמדים אותנו שכסף זה משחק סכום אפס; כלומר אם 
לבקש  אסור  אחר.  מישהו  חשבון  על  יבוא  זה  כסף  ארוויח 
הרבה כסף כי זה לא הוגן, כי אם תיקח למישהו את הכסף 
לא תהיה לו דרך להתאושש. חברים, אין כאן שום משחק 
אתה  היום   - דינמי  דבר  הוא  כסף  זורם,  כסף  אפס.  סכום 
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מוציא אותו, מחר מגיע אליך סכום אחר. זה נכון, כמובן, גם 
לגבי אלו שלכאורה אנחנו מרוויחים כסף על חשבונם. הם 
מוציאים כסף על השירות או המוצר שקנו מאתנו, ומקבלים 
זאת  שיודעים  מי  פשוט.  כל-כך  אחרים.  ממקורות  כסף 
היטב הם, למשל, בעלי עסקים שפשטו את הרגל פעם אחת 
בחייהם וחוו את הדבר על בשרם. גם לי הייתה חוויה דומה 
נופלים  וחשבתי שאו-טו-טו השמים  ענק  בחובות  הייתי   -

וסוף העולם מגיע. 

אבל זה לא קרה. קראת את הסיפור שלי והבנת ששיניתי 
את הדרך ותוך כחצי שנה התאוששתי. למען האמת, לא רק 
לי  יותר מהעסק שהיה  בניתי עסק טוב  גם  התאוששתי אלא 

במשך ארבע שנים קודם לכן.

אם נדמה לך שהעולם סביבך סובל ממחסור בכסף - צא 
אנשים  כסף  כמה  ותראה  בקניון,  או  ברחוב  תטייל  החוצה, 
שמוכרים  אוהבים  לא  )הם  לקנות  אוהבים  אנשים  מוציאים. 
להם( ואוהבים להוציא את כספם על מה שעושה להם טוב על 
הנשמה. זה התפקיד שלך: לספר להם משהו שיעשה להם טוב 
על הלב ולמכור להם אותו )אני לגמרי רציני. אין בדבריי ולו 

קמצוץ של ציניות(.
 

על  ויותר  שיווק  על  פחות  לדבר  רוצה  אני  סיום  לקראת 
גישה נכונה לעסקים ולהציג בפניך את היסודות להקמת עסק 

מצליח ואיתן: 
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באופן  לחשוב  ותתחיל  הזדמנויות  אחר  לרדוף  תפסיק   .1
אסטרטגי

החיים העסקיים שלי ושל הלקוחות שלי השתנו כשעברנו 
מחיפוש הזדמנויות לחשיבה אסטרטגית. למה אני מתכוון? 
כמחפש  התנהלתי  שלי  העצמאית  הקריירה  כל  לאורך 
הזדמנויות. הרי מה שמלמדים אותנו הוא שכבעלי עסקים 
אנחנו כל הזמן צריכים למצוא את ההזדמנות הבאה. טעות! 
התוצאה של גישה שגויה זו היא שאנחנו כל הזמן מחפשים 
הזדמנויות, וגם הולכים שולל אחריהן, וכך אנחנו מאבדים 
את  הקמנו  המטרה שלשמה  מה  שוכחים  שלנו.  הכיוון  את 

העסק. 

כשהקמתי את העסק הראשון שלי חיפשתי כל הזמן את 
ההזדמנות לברוח ממנו. סיפרתי על כך לא מעט בספר הזה. 
להתמקד  ובמקום  גדול"  עסקים  איש  “אני  לעצמי  אמרתי 
האנרגיות  ואת  הזמן  את  השקעתי  הקיים,  העסק  בבניית 
שלי במיזמים צדדיים שראיתי כהזדמנויות גדולות שיצילו 
אותי. הקמתי פורטל - אתר אינטרנט לענף יחסי הציבור - 
מבלי לדעת איך אני אעשה ממנו כסף. השקעתי זמן וכסף 
באתר לשירותי דיאטות און-ליין. עשיתי הכול כדי לברוח 
מהעסק שלי, העסק שהכניס לי הכי הרבה כסף ושבו הייתי 
הכי טוב, כי לא רציתי לפספס, חס וחלילה, את ה"הזדמנות" 
בכל  נמצא  שהכסף  חשבתי  אמתי.  כסף  לעשות  הגדולה 
העסק  ההכנסה,  עיקר  את  לי  שסיפק  המקום  מלבד  מקום 

הקטן שלי.

כבעלי עסקים אנחנו צריכים לעבור מחשיבה ומהתנהגות 
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אסטרטגיים.  ולהתנהגות  לחשיבה  הזדמנויות  מחפשי  של 
פז  הזדמנות  אחר  הזמן  כל  לרדוף  במקום   - אחרות  במילים 
שנמצאת מעבר לדלת, אנחנו צריכים לעבוד עם מה שיש לנו 
עכשיו. לראות איך אנחנו מתכננים עסק שעובד ובונים אותו. 

האחרונות.  בשנים  נשחקה   - אסטרטגיה   - הזו  המילה 
הכול  שבימינו  שנראה  כך  כדי  עד  יתר  שימוש  בה  נעשה 
אליה  מתייחס  אני  כי  בה  להשתמש  ממעט  אני  אסטרטגי. 
על  מדבר  אני  אסטרטגית",  “חשיבה  אומר  כשאני  בכבוד. 
תכנון שקול ונכון של הצעדים שלך. כלומר, ברגע שתפתח 
אסטרטגיה ייחודית לך ולעסק שלך תגיע פריצת הדרך, כי 
כל ההזדמנויות האורבות בחוץ כבר לא יבלבלו אותך. אתה 
תדע בדיוק מה הצעד הבא שאתה צריך לעשות. אתה תשקול 
את כל מה שיציעו לך באמצעות פילטר חכם שיאפשר לך 
להחליט אם ההצעה שעל הפרק מקדמת את המטרות שלך 

או לא מקדמת אותן. 

כל יום מתקשרים אליי בעלי עסקים ושואלים אותי “איך". 
איך אני מרים דף נחיתה, איך אני עושה שיווק באי-מיילים 
ועוד שלל שאלות. למעשה הם מבקשים ממני “ת'כלס", הם 
משדרים: “בוא נהיה מעשיים". אמנם אלה שאלות חשובות, 
ואני ממש לא מזלזל בהן, אבל אני תמיד עוצר אותם ושואל 
שקועים  כל-כך  העסקים  בעלי  כל  להשיג.  רוצים  הם  מה 

ב"איך" שהם לא עוצרים לחשוב על ה"מה".

תכנית  לבנות  כיצד  החשוב:  לחלק  אותי  מחזיר  זה 
זה די פשוט. כל מה שצריך  אסטרטגית לעסק שלך. האמת, 
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זה דף ועט. אפשר לעשות את זה על המחשב, אבל העדיפות 
האישית שלי לתהליכי חשיבה כאלה היא נייר ועט. הנה כמה 

שאלות מנחות שעשויות לעזור לך בתהליך:
כמה  אותם?  תמכור  למי  תמכור?  שירותים/מוצרים  אילו 
בדיוק  לפרט  חודש? חשוב  כל  מזה  להכניס  רוצה  כסף אתה 
אותם  מציע  אתה  בכמה  מציע,  אתה  שירותים/מוצרים  אילו 

ומי הלקוח האידאלי שיתאים לקנות אותם.
באילו טכניקות תשתמש כדי למכור ובאילו לא תשתמש? 
זוהי נקודה חשובה מאוד כי כאן אתה צריך לשקול איך תגיע 
ללקוחות ואיך תמכור להם. חשוב מכך, ציין באילו שיטות לא 

תשתמש כדי למכור להם. 

ש-99%  משהו  גדול,  משהו  שתעשה  מבקש  אני  עכשיו 
ועט  דף  תיקח  שאם  והאמת  עושים  לא  העסקים  מבעלי 
ותכתוב, יהיה לך יתרון אדיר על פני רוב מתחריך: כתוב את 
כל החודשים בשנה - מינואר עד דצמבר - וציין אילו שירותים 
או מוצרים תקדם בכל חודש ואיך תעשה זאת. תביא בחשבון 
חופשות, חגים, מועדים וכיו"ב. עשה את התרגיל הזה ואתה 

בליגת-העל של העסקים. 
עשית? אתה גדול! אל תעשה את התרגיל אם אתה רוצה 
להמשיך להיות “יצירתי". כן, מלמדים אותנו שבעסקים אנחנו 
חייבים, אבל חייבים, להיות יצירתיים. גם אני הייתי מה-זה 
“יצירתי" במשך שנים. כל הזמן התגלגלתי מיזמה אחת לבאה 
חודש  עוד  לשרוד  אצליח  רק  שאם  משוכנע  הייתי  אחריה. 
ועוד חודש הפריצה הגדולה תגיע איכשהו, מתישהו. הטעות 
הגורלית הזו כמעט הביאה אותי לפשיטת רגל. שים לב שכל 
החברות הגדולות עובדות בצורה מתוכננת. הן יודעות בדיוק 
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להן  שנותן  מה  זה  השנה.  כל  לאורך  מה  מקדמות  הן  מתי 
יתרון על פני המתחרים הקטנים שפשוט מתגלגלים וכל הזמן 

מחפשים הזדמנויות. 

2. למד להתמודד עם תסכול ועם אנשים שאומרים לך “לא"
בעיה לשלוף  לי  אין  קהל.  מול  להופיע  לי  קל  כבר  כיום 
הרצאה מהשרוול ואפילו למכור, ובהיקפים נאים, למשתתפים. 
לא תמיד זה היה כך. במשך שנים פחדתי מקהל פחד מוות. 
בהופעות הראשונות שלי התרסקתי. לא אשכח ערב אחד שבו 
אנשים פשוט קמו ויצאו בזמן שאני מדבר. מבין אלה שנשארו, 

רבים פשוט צחקו לי בפרצוף. 
מהטראומה.  להתאושש  ימים  כמה  לי  שלקח  מודה  אני 
רוצה  אני  שאם  ידעתי  אבל  ולוותר,  ידיים  להרים  יכולתי 
ולכן,  להופיע  חייב  אני  שלי  העסק  ואת  עצמי  את  לקדם 
חייב ללמוד להופיע מול קהל. להעז ולנסות שוב ושוב עד 

שאצליח. 
כל  לא  העסקיים.  החיים  של  מובנה  תוצר  הוא  התסכול 
עסקה תיסגר, לא כל לקוח יקנה. מה שבטוח הוא שיהיו יותר 
נפילות מהצלחות. חשוב לזכור שההצלחות יהיו, בדרך כלל, 
כל-כך גדולות, עד שהנפילות הקטנות לאורך הדרך ישתלמו 

לנו בסופו של דבר.

3. גישה שלילית הורסת משמעת עצמית
אני לא ממש מתחבר לאנשים שמטיפים לחשיבה חיובית. 
לדעתי חשיבה חיובית חשובה כשלעצמה, כמובן, אך אין בה 
די. לא מספיק לחשוב חיובי - צריך להיות מפוקס על המטרה 
ועל העשייה. מנגד, אם תהיה לך גישה שלילית כל הזמן, היא 
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“למה בכלל  כגון  היא תוביל אותך למחשבות  אותך.  תשתק 
לטרוח", ואז לא תעשה דבר ומכאן גם לא יקרה דבר. 

גאונית  מילה   - “אופסימיסט"  להיות  צריך  בעסקים 
אופטימיסט  בין  לשילוב  חביבי  אמיל  הסופר  שהמציא 
להאמין   - אופטימי  להיות  צריך  אתה  כלומר,  לפסימיסט. 
הזמן  כל  ולחתור  תקווה  בעל  להיות  להצליח,  יכול  שאתה 
לשיפור הביצועים שלך. בו בזמן אתה צריך להיות פסימי - 
הזמן את  כל  הזמן עם האצבע על הדופק, לבדוק  כל  להיות 
יד  עם  הזמן  כל  ולהיות  המספרים,  דוגמת  הקטנים  הפרטים 
דברים  אלה  עובד.  לא  ומה  עובד  מה  לזהות  כדי  הדופק  על 

שמרתיעים, בדרך כלל, בעלי עסקים. 

4. למד איך להתמודד עם לחץ כלכלי
 למה טייקון הפך לטייקון? יש לא מעט סיבות לכך ואחת 
לחץ  עם  להתמודד  למדו  שהטייקונים  היא  שבהן  העיקריות 
טלפונים  עשרות  יום  מדי  מקבלים  הטייקונים  כל  כלכלי. 
למדו  פשוט  והם  הכסף?"  “איפה  אותם  ששואלים  מאנשים 
לנהל את זה בצורה יעילה. אחד השיעורים החשובים שלמדתי 
מההתרסקות הכלכלית שלי הוא הצורך לדעת כל הזמן בדיוק 
איפה נמצא כל שקל. אני למדתי בדרך הקשה וזה ממש לא 
כעסק  הכספים  את  לנהל  עליך  עסק  כבעל  כך.  להיות  חייב 
בפני עצמו. השתמש בדוח של אקסל או בתכנה אחרת, אחת 
מהתכנות הרבות שיש בשוק כיום. אם אתה רוצה עסק גדול 

עליך לדעת לנהל היטב את הכספים של העסק הקטן.
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את  תבחן  אך  ביותר,  אליך  הקרובים  האנשים  את  כבד   .5
דבריהם בשבע עיניים 

לפני שנים, כמה חודשים לפני שיצאתי לעצמאות, ישבתי 
עם מי שהיה אז חבר טוב שלי לבירה בפאב שכונתי. סיפרתי 
בשאיפות  אותו  שיתפתי  לעצמאות.  לצאת  רוצה  שאני  לו 
שלדעתו  לי  ואמר  פנים  החמיץ  מצדו  הוא  שלי.  וברעיונות 
אין לי סיכוי להצליח, שיש המון תחרות בחוץ ושאין לי דבר 
כי  אותי  הפחידו  והם  שלו  מהדברים  מאוד  נפגעתי  להציע. 
ביטא  להבין שהוא  כמה שנים  לי  לקח  אותו מאוד.  הערכתי 
פקיד  )ועודנו(  היה  הוא  קנאה(.  גם  )ואולי  הפחדים שלו  את 
אומץ  אזר  לא  אך  לעצמאות,  לצאת  חלם  שתמיד  ממשלתי 

לעשות זאת.
לעתים, עלול להיות מסוכן לשאול לדעתם של הקרובים 
אין  שלנו  הזוג  לבנות  או  לבני  רבים  במקרים  ביותר.  אלינו 
זה להיות עצמאי.  יבין מה  מושג בעסקים. שכיר לעולם לא 
הוא אולי יחשוב שהוא מבין, אבל הבנתו תישאר תמיד ברמה 
לכן, אם  זה באמת.  ירגיש את  לא  והוא אף פעם  הרציונלית 
עם  להתייעץ  עדיף  שלך,  המיזם  לקידום  חדש  רעיון  לך  יש 
עסקים  אנשי  עם  להתייעץ  טוב  הכי  אחרים.  עסקים  בעלי 
שכבר מצליחים כלכלית, יהיו להם כלים משמעותיים לבחון 

את הרעיון שלך.

6. עשה משהו קטן בשביל הלקוח שלך
מוכרים  אנחנו  שלנו,  האחרונה  בשיחה  ציין  שאל  כמו 
אין- במאבק  חיים  רבים  אנשים  אחר.  דבר  מכל  יותר  רגש 
סופי ומרגישים שחייהם אפרוריים, דלים ומשעממים. כבעלי 
עסקים, אנחנו צריכים לעשות דבר אחד קטן - לשפר את מצב 
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הרוח של הלקוח הפוטנציאלי שלנו. אם נעשה זאת, לא תהיה 
לנו בעיה למכור. 

להגשמת החלומות הססגוניים ביותר שלנו!
להשתמש  שרוצים  העסקים  בעלי  לכל  חשובה  הודעה 

בשיווק הכי לוהט שקיים בשוק היום:

“סוף-סוף, אתה מקבל גישה לאסטרטגיות שיווק, פרסום 
בחוץ...  הלשון  עם  שלך  המתחרים  את  שישאירו  וקמפיינים 

והקטע הכי טוב הוא - שאתה מקבל את הכול חינם!"

בעבור דמי משלוח וטיפול בסך 29 ש"ח אתה יכול לקבל 
ממני חברות למשך 30 יום בחינם במועדון ה"משווק המורד"... 

יחד עם בונוסים בשווי 1,414 ש"ח. 
אבל מומלץ להזדרז... 

זהו מבצע מיוחד לקוראי הספר והוא עלול להסתיים בכל 
רגע.

“המכון  מייסד  שחר,  אבינועם  של  העבודה  משולחן 
לשיווק":

חבר יקר,
שיקרו לך... שיקרו לך כל החיים כשדיברו אתך על עסקים.

שיקרו לך כשסיפרו לך... שבעסקים מספיק להיות מקצוען 
יגיעו  הלקוחות  ואז  טוב  שירות  לתת  שמספיק  מומחה...  או 

מפה לאוזן.
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את השקרים  לספר  הוא שאנשים ממשיכים  מה שמפתיע 
שונה.  לגמרי  תמונה  לנו  מציגה  שהמציאות  למרות  האלה. 
בהכרח  לא  הם  המקצועית  ברמה  ביותר  הטובים  האנשים 

האנשים המצליחים או המרוויחים ביותר באותו ענף.

עושים  לא  כלל  בדרך  הם  עושים;  האנשים  שרוב  מה  זה 
האנשים  אלה  מפסידים.  או  מדשדשים  מכך  וכתוצאה  כלום 
שמסתכלים על המתחרים שלהם )שגם הם כושלים(, ופשוט 

מעתיקים אותם.

אין מה לעשות, שיווק הוא לא משחק הוגן. 
אם תמשיך לחשוב שמספיק להיות מקצוען זה מה שיקרה; 
השוק יכתיב לך את התנאים שבהם אתה עושה עסקים, ותיאלץ 

להספק בפירורים שהמתחרים שלך משאירים.

לעומת זאת, זה מה שהמצליחנים עושים: הם שוחים נגד 
הזרם. 

המצליחנים בכל ענף הם המורדים; הם מורדים במוסכמות, 
בנורמות שהענף שלהם מנסה להכתיב להם. הם בוחרים את 
אתם  לעשות  איך  אחרים  לאנשים  ומכתיבים  שלהם  הדרך 

עסקים. יש להם גישה מעשית - נטולת פחד.

הם לא קורבנות של אף אחד, הם לא מאשימים אף אחד. 
הם מתעוררים בבוקר ויודעים בדיוק מה לעשות כדי לבנות את 
העסק שעליו הם חלמו, כי יש להם כיוון, יש להם השראה, הם 
יודעים לאן הם הולכים ומשיגים את כל הכלים, הידע והעזרה 

כדי להפוך את הרעיונות ואת התכניות שלהם למציאות.
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למועדון  להצטרף  תוכל  אתה  איך  לך  אספר  מיד 
האקסקלוסיבי הזה - מועדון המורדים. אבל לפני כן אני בטוח 

שאתה רוצה לשאול אותי שאלה מטרידה...

איך זה יכול להיות? הרי אנחנו חיים בעידן האינטרנט כל 
זמינים לכולם, כמעט חינם... אז למה עדיין  הידע והכלים 

רוב בעלי העסקים נכשלים?

לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  של  הנתונים  פי  על 
אחרי 7 שנים יותר ממחצית העסקים נסגרים. למרות מהפכת 
האינטרנט הנתונים לא השתנו והם די זהים לנתונים של לפני 

10 ו-20 שנים. הנה הסיבות לכך שאנשים נכשלים בעסקים:

הם ממשיכים להאמין לשקרים שסיפרו להם לגבי עשיית 
עסקים.

הם עושים מה שרוב האנשים עושים, שזה בדרך כלל כלום.
הם לא מוכנים לשמוע, ללמוד או לקבל סיוע ועזרה.

הם מאמינים שאין להם בכלל יכולת להשפיע על גורלם, 
שהכול קבוע מראש והם נידונו לכישלון. 

הם לא מתמידים; הם קופצים מיוזמה אחת לשנייה מבלי 
להתמיד ולפתח שיטה אחת שעובדת ומביאה לקוחות לעסק.

)כמות  מקצועית  ולהדרכה  לכלים  לידע,  גישה  להם  אין 
הגיבוב והזבל שיש היום באינטרנט עלולה רק לבלבל(.

בעלי  אותם  כמו  שנים.  במשך  ככה  התנהלתי  אני  גם 
העסקים הכושלים שתיארתי כאן. 

לפני 8 שנים הקמתי את העסק הראשון שלי והייתי משוכנע 
שאצליח תוך דקה. תמיד הייתי ה"כוכב" במשרד שלי כשעבדתי 



114  |   שיווק בלי בולשיט

בתור שכיר. עבדתי במשרדי פרסום שונים ותמיד נתנו לי לנהל 
את התיקים הכי גדולים. ניהלתי תקציבים של חברות כמו סנו, 
ומכל  יפה  ממשכורת  ממעמד,  נהניתי  ופייזר.   GE מוטרולה, 

ההטבות הנלוות. 
הייתי בטוח שאם אני עכשיו מקים עסק, אני מיד ארוויח 
הרבה כסף, איהנה מכבוד גדול יותר ושהכול בעצם יהיה דבש. 

אבל זה לא קרה. 
מיותר  אלף שקל.   49 רק  הכנסתי  הראשונה שלי  בשנה 
לציין שבקושי הצלחתי לשרוד. אחר כך המחזור שלי אמנם 
שכרתי  כבר  עכשיו  כי  כסף  יותר  עוד  הפסדתי  אבל  גדל, 
משרד ועובדים. לא ידעתי איך לגייס לקוחות ואיך לשמר 
קניתי  פתרונות.  מיני  כל  וניסיתי  מבולבל  הייתי  לקוחות. 
מאנשים  אך  פניות,  הרבה  אמנם  באינטרנט שהביא  פרסום 
שלא באמת התאימו להיות לקוחות שלי. אלא שאני הייתי 
כל-כך נואש עד שניסיתי בכוח לעבוד איתם. כשכן הייתי 
סוגר עם הסוג הזה של הלקוחות, זה בדרך כלל היה נגמר 

ממש רע. 
אז אחרי שנתיים התחילו ספקות לחלחל. כל הזמן חשבתי: 
"מה לא בסדר איתי? למה פעם הייתי כזה כוכב ועכשיו אני 

מרגיש כזה כישלון?" 
אך במקום לשנות כיוון, כמו מהמר בלוטו החלטתי שזה 
או הכול או כלום. שכרתי אשת מכירות בעלת ניסיון. הייתי 
בטוח שאם אני לא מצליח היא בטח תעשה את העבודה ותביא 
טלפונים  והרבה  מאמצים  הרבה  עשתה  באמת  היא  לקוחות. 
אבל התוצאות היו דלות. בואו נגיד שהן ממש לא הצדיקו את 

המשכורת שלה.
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ועוד  חודש  עוד  אשרוד  רק  אני  שאם  חשבתי  הזמן  כל 
חודש אז פריצת הדרך תבוא מעצמה....

חובות  לי  היו  בקיר.  פגעתי  מסוים  בשלב  קרה.  לא  זה 
חונקים שהתקרבו ל-300,000 שקל. הבנק לא הסכים למחזר 
את ההלוואה שלי בפעם המי-יודע-כמה. נאלצתי לסגור את 
חוץ  כלפי  נוראה.  בושה  הרגשתי  שהקמתי.  המפואר  העסק 
הייתי מאוד מצליח - " יש לו משרד ועובדים...", אבל האמת 

היא שהספקות אכלו אותי מפנים.
אבל למרות כל הקושי לפחות לא הרמתי ידיים. אתה אף 

פעם לא יודע מתי תבוא פריצת הדרך. 
המנטור  שיהיה  מי  את  זמן  באותו  פגשתי  במקרה  ממש 
כיועץ  בעבר  שעבד  שוורץ  אל  בשם  אמריקני  פנסיונר  שלי, 
שיווק וקופירייטר. הוא חשף אותי לאסטרטגיות שיווק ישיר 
ומכירות אותן הוא יישם אצל הלקוחות שלו. אלה אסטרטגיות 
שעובדות אצל עסקים קטנים בארצות הברית כבר מעל ל-200 
בעידן  מתמיד  יותר  ורלוונטיות  רעננות  הן  כיום  אבל  שנה 

האינטרנט.
אני מכיר הרבה בעלי עסקים שפשוט נמאס להם, שחשים 
את אותו תסכול שאני הרגשתי עד לא מזמן. הם יודעים ואפילו 
רוצים לעשות דברים אחרת, אבל לא יודעים מאיפה להתחיל. 
גם הם רוצים למרוד אבל הם לא יודעים בדיוק איך לעשות את 
זה. הם מסתכלים על הענף שלהם ורואים שהכול עקום, אבל 

אין להם אלטרנטיבה.

למעשה  שהוא  הזה  המכתב  את  לך  ששלחתי  הסיבה  זו 
הזמנה אישית להצטרף אליי למועדון המורדים.



116  |   שיווק בלי בולשיט

אזהרה, אין כאן גימיקים טכנולוגיים.

אופנות  או  טרנדים  מעניינים  לא  שאותי  היא  האמת 
מודע  אני  לטבח.  צאן  כמו  אחריהם  נוהר  שההמון  שיווקיות 
אם  אבל  חשובה  הטכנולוגיה  להם.  משתעבד  לא  אבל  להם 
אמצעי  בכל  להשתמש  תדע  ולמכור  לשווק  איך  יודע  אתה 

פרסום כדי להגיע ללקוחות שלך. 
כיום אני משתמש כמעט בכל מדיה אפשרית - החל משיווק 
באינטרנט, רשתות חברתיות, וידאו ועד למודעות בעיתונים, 

פקסים ומכתבים.

לשנה  שקלים  מיליוני  עשרות  שמכניסות  חברות  בעלי 
סומכים עליי שאני אספק להם את שיטות השיווק הכי טובות 
מאות  שנה  בכל  משקיע  שאני  הסיבה  זוהי  היום.  של  בשוק 

אלפי שקלים בקורסים, בספרים ובסמינרים בחו"ל. 

אני רוצה לתת לך כרטיס כניסה לראש ולגישה שלי ושל 
לקוחותיי הטובים ביותר. גישה שאם תהיה אדם פתוח ותאמץ 
אותה, תשנה את חייך כפי שהיא שינתה את חיי ואת חייהם 

של אין-ספור בעלי עסקים. 
בכל חודש אספר לך על כל מה שעובד בשוק שלך היום. 
אציג לך דוגמאות למודעות מצליחות שאני והלקוחות שלי 
כתבנו. אציג לך את הפרסום הכי טוב שיש בשוק של היום 
ואראה לך איך להתאים אותו לעסק שלך. בנוסף, בכל חודש 
תוכל  שממנו  שלו,  בענף  מוביל  יזם  עם  ריאיון  ממני  תקבל 
בעסק  שינויים  לביצוע  גבית  ורוח  רעיונות  השראה,  לקבל 

שלך.
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זהו מכרה זהב אמתי - המודיעין העסקי הכי טוב שאתה 
יכול להשיג בכל מה שנוגע לשיווק ומכירות, כי אתה תוכל 
לראות מה קורה מאחורי הקלעים של יצירת הקמפיינים הכי 

לוהטים בשוק. 
היום אתה מחזיק ביד שלך הצעה שאסור לך להחמיץ, אך 
ראשית עליי להזהיר אותך ולומר - שרוב הסיכויים שזה לא 

בשבילך. ואני לא אומר את זה סתם כמין טכניקת מכירה.

זה לא בשבילך משתי סיבות עיקריות:
ראשית, אתה צריך להיות קצת משוגע בשביל להיות חבר 
שיצטרפו  יודע  אני  ומכירות.  בשיווק  רק  במועדון שמתעסק 
למועדון הזה רק אנשים שהם הגרעין הקשה. אנשים שחולים 
על שיווק ומכירות כמוני, כאלה ששואפים להיות מאסטרים 

בתחום, ולצערי יש נורא מעט אנשים כאלה.

לרוב  המורד".  “המשווק  לזה  שקוראים  סיבה  יש  שנית, 
להם  אציג  שאני  הדברים  עם  להתמודד  קשה  יהיה  האנשים 
ועוד יותר קשה ליישם אותם. לא כי זה קשה טכנית, פיזית או 
אפילו יקר - זה קשה כי רוב הדברים שאני מראה נוגדים את 

מה שהרוב המרושש חושב, אומר ועושה. 

לדוגמה, איש עסקים מירושלים ששינה את המודעות שלו 
בהתאם למה שקיבל ממני והחל לקבל עשרות טלפונים בכל 
יום. אבל אשתו והגיס שלו כל הזמן אמרו לו “ככה לא עושים 
את זה בענף שלך", וזה למרות התוצאות החיוביות. אותו איש 
עסקים בסופו של דבר נכנע וחזר לדרכו הישנה. זה רק סיפור 

אחד, יש לי עוד עשרות כאלה. 
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החברים  הקולגות,  המתחרים,  מול  לעמוד  קשה  כן, 
והמשפחה, אבל לפעמים זהו המחיר של הצלחה בעסקים.

אליי  להצטרף  שתבחר  ברגע  אליך;  שלי  ההצעה  זו 
למועדון ה"משווק המורד", אתה מקבל ממני את הבונוסים 

הבאים:

בונוס #1: גישה מיידית און-ליין לסמינר שהעברתי - 
“איך להפוך מילים לכסף" ובו תקבל נוסחאות קופירייטינג 
שיטריפו את הלקוחות שלך ויגרמו להם להוציא את הארנק. 
המתסכלת,  הכפיים  עבודת  את  שתפסיק  הזמן  הגיע  לא 
תוכל  איך  לך  אני אראה  ושליחת ההצעות?  עם הטלפונים 
למכור את השירותים שלך בלי להחליף מילה עם הלקוח, 
או להביא אותו אליך כשהוא כבר “מבושל" ומוכן לעשות 
אתך עסקים. אני אראה לך את התהליך המדויק, צעד אחר 
צעד, שבו אני משתמש לכתיבת מודעות לאינטרנט ולעיתון. 
ובאתר  הזה,  ביום  להשתתף  כדי  ש"ח   936 שילמו  אנשים 
הוא  עכשיו  אבל  ש"ח,  ב-797  נמכר  הוא  שלי  האינטרנט 

ניתן לך במתנה.

את  שישנו  דרך  פריצות   5  - עבודה  חוברת   :#2 בונוס 
הגישה שלך לעסקים. בחוברת זו אני מנחה אותך צעד אחר 
צעד באמצעות שאלות ותשובות שעליהן תענה כדי להאיר את 
עיניך לרווח האמתי המסתתר בעסק שלך. שווי החוברת 49 

ש"ח ואתה מקבל אותה חינם.
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בונוס #3: זינוק מהיר: איך להשיג 100 לקוחות ב-100 
אני  שבהם  העקרונות  על  מדבר  אני  שבה  הדרכה  זוהי  יום. 
והלקוחות שלי השתמשנו כדי לצבור כמות אדירה של לקוחות 
בפרקי זמן קצרים, ועל האופן שבו תוכל ליישם אותם בעסק 

שלך. שווי התקליטור 97 ש"ח ואתה מקבל אותו חינם.

בונוס #4: גישה לאתר החברים שבו מצויות מעל ל-30 
שעות הדרכה בנושאים כמו:

איך לסגור את העסקה במחיר הכי גבוה
כיצד לבנות מערכת הפניות

איך לבנות רשימת תפוצה ולמכור לה כל הזמן
כיצד תהפוך את הלקוחות שלך למעריצים

לאתר,  גישה  בעבור  לחודש  297 ש"ח  אנשים משלמים 
ועכשיו היא ניתנת לך חינם.

סה"כ שווי הבונוסים 1,414 ש"ח

בנוסף, במסגרת החברות שלך כל חודש תקבל: 

היזמים  את  מראיין  אני  חודש  בכל   - חודשי  תקליטור 
הפעולה  דרכי  על  אותם  שואל  שונים,  בתחומים  המובילים 
עסקים  ובונים  לקוחות  ומביאים  משווקים  הם  איך  שלהם, 
ולא  היום  גישה  אין לך  זה המידע הפנימי שאליו  מצליחים. 

תמצא אותו במדורי הכלכלה של העיתונות היומית.

כן,  אותו תקבל בדואר עד הבית.  מנייר  ניוזלטר חודשי 
נייר. למה נייר בעידן דיגיטלי? כי למען האמת, קשה לחשוב 
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ולקבל החלטות כשאתה קורא מהמסך. לכן, בעיתון החודשי 
לך  אציג  היום.  בשוק של  מה שעובד  כל  על  כותב  אני  הזה 
פרויקטים עליהם אני עובד, ואת המודעות הכי מצליחות של 
לעסק  אותם  להתאים  איך  לך  אראה  בנוסף,  שלי.  הלקוחות 
להצעות  דוגמאות  תקבל  חודש  שבכל  אומרת  זאת  שלך. 

מנצחות שבהן תוכל להשתמש באופן מיידי.

עכשיו במיוחד לקוראי הספר שלי, ההשקעה שלך היא רק 
29 ש"ח לכיסוי דמי הטיפול ובמסגרת המבצע, 30 יום חברות 
במתנה. בעוד חודש, כשתקבל את הגיליון השני של “המשווק 

המורד", החיוב יתחדש לפי המסלול שאתה תבחר:

חברות בסיסית - בהשקעה של 197 97 ש"ח לחודש כולל 
הבונוסים  עם  יחד  התכנים  לכל  מלאה  גישה  בעבור  מע"מ 

בשווי 1,414 ש"ח.

חברות כסף - בהשקעה של 297 197 ש"ח כולל מע"מ, 
 1,414 בשווי  ולבונוסים  לתכנים  בנוסף  ממני,  מקבל  אתה 
ש"ח,  גם שיחת יועץ טלפונית חודשית וביקורת חודשית על 

החומרים השיווקיים שלך.

אני מזכיר לך שאין כל התחייבות. תוכל לבטל את החיוב 
אחרי חודש התנסות באתר החברים או מתי שתרצה בטלפון 
077-5009705. המטרה שלי היא שתישאר חבר במועדון הזה 
למשך שנים על גבי שנים. יש לי אינטרס שהעסק שלך יצמח, 

ואני רוצה שתצמח יחד אתי!
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היכנס לכתובת הזו עכשיו:
www.avinoams.co.il/mored

למה אני עושה את זה?

מעט  לך  יש  שאם  יודע  אני  לעסקים.  טוב  זה  בפשטות, 
שכל ישר אתה תבין מהר מאוד שזה החומר הכי טוב שנמצא 
זה  קטנים.  בעסקים  ומכירות  לשיווק  שנוגע  מה  בכל  בשוק 
לא הבולשיט שתמצא במדורי הכלכלה בעיתונים, או הגיבוב 
מעבודה  השאוב  חומר  אלא  באינטרנט,  שתמצא  האין-סופי 
)ואפילו ממאבק( יום-יומי בשיווק עסקים כמו שלך ושלי. אני 
בכל  ותחכה  לזה  תתמכר  אתה  הניסיון  תקופת  שאחרי  יודע 
חודש בציפייה לגיליון הבא. כמו שאמרתי, אין כל התחייבות 
והאחריות שלי היא שאתה תהיה מרוצה ב-1000% מכל מה 

שתקבל ממני.

להגשמת חלומותיך הססגוניים ביותר,

            אבינועם שחר - המכון לשיווק

נ.ב. זוהי הזמנה להצטרף לעולם שלי ושל הלקוחות שלי. 
עולם שבו אתה רואה רק עוד ועוד הזדמנויות. עולם שבו לא 
כדי  תמיד תדע מה לעשות  כי  תהיה תלוי באף לקוח אחד, 
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להשיג עוד כסף ועוד עסקאות. כן, יש כזה דבר, והוא נמצא 
ממש כאן ועכשיו ביד שלך.

נ.ב.: אני מזכיר לך שאתה מקבל 30 יום ניסיון ועוד בונוסים 
בשווי 1,414 ש"ח ואין כל התחייבות מצדך. זו האחריות שלי 
שאתה תהיה מרוצה ב-1000% ותישאר אתי למשך שנים. זהו 
מבצע מיוחד לקוראי הספר והוא עלול להסתיים בכל רגע, כך 
שעדיף להתקשר עכשיו לטלפון 077-5009705 או למלא את 
הטופס המצורף כדי להצטרף למועדון “המשווק המורד", או 

www.avinoams.co.il/mored לגשת לכתובת

טופס הרשמה למועדון המשווק המורד
כן אבינועם! אני רוצה גישה לאסטרטגיות שיווק, פרסום 

וקמפיינים שישאירו את המתחרים שלי עם הלשון בחוץ.

אני יודע שאני מקבל את הבונוסים הבאים:

בונוס #1: גישה מיידית און-ליין לסמינר שהעברתי “איך 
קופירייטינג  נוסחאות  אקבל  שבה  לכסף",  מילים  להפוך 
שיטריפו את הלקוחות שלי ויגרמו להם להוציא את הארנק. 

הוא נמכר ב-797 ש"ח אבל עכשיו הוא ניתן לי במתנה.

את  שישנו  דרך  פריצות   5  - עבודה  חוברת   :#2 בונוס 
הגישה שלך לעסקים, שבה אראה צעד אחר צעד באמצעות 
שאלות ותשובות שעליהן אענה כדי להאיר את עיניי לרווח 
ואני  ש"ח   49 החוברת  שווי  שלי.  בעסק  שמסתתר  האמתי 

מקבל אותה חינם.
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בונוס #3: זינוק מהיר: איך להשיג 100 לקוחות ב-100 
זוהי הדרכה שבה אראה מהם העקרונות והכלים שבהם  יום. 
עסקים השתמשו כדי לצבור כמות אדירה של לקוחות בפרקי 
זמן קצרים ואיך אוכל ליישם אותם בעסק שלי. שווי התקליטור 

97 ש"ח ואני מקבל אותו חינם.

גישה לאתר החברים שבו מעל ל-30 שעות   :#4 בונוס 
הדרכה בנושאים כמו:

לבנות  כיצד  גבוה,  הכי  במחיר  העסקה  את  לסגור  איך 
כל  לה  ולמכור  תפוצה  רשימת  לבנות  איך  הפניות,  מערכת 
הזמן, כיצד אהפוך את הלקוחות שלי למעריצים, ועוד הרבה 

יותר.
לאתר,  גישה  בעבור  לחודש  297 ש"ח  אנשים משלמים 

ועכשיו היא ניתנת לי חינם.

סה"כ שווי הבונוסים 1,414 ש"ח

בנוסף במסגרת החברות שלך כל חודש תקבל: 

יזמים  עם  ראיונות  אקבל  חודש  בכל   - חודשי  תקליטור 
נמצא  חשוב שלא  פנימי  מידע  זהו  שונים.  בענפים  מובילים 
במדורי הכלכלה. בכל ריאיון אשמע על דרכי הפעולה שלהם, 
איך הם משווקים ומביאים לקוחות ובונים עסקים מצליחים. 

ניוזלטר חודשי מנייר אותו תקבל בדואר עד הבית - ובו 
אראה פרויקטים שעליהם אבינועם שחר עובד ואת המודעות 
איך  לך  אראה  בנוסף,  שלו.  הלקוחות  של  מצליחות  הכי 
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אקבל  חודש  שבכל  אומרת  זאת  שלי.  לעסק  אותן  להתאים 
דוגמאות להצעות מנצחות בהן אוכל להשתמש באופן מיידי.

עכשיו במיוחד לקוראי הספר, ההשקעה שלי היא רק 29 
יום   30 אקבל  המבצע  ובמסגרת  הטיפול  דמי  לכיסוי  ש"ח 
חברות במתנה. בעוד 30 יום כשאקבל את הגיליון השני של 

“המשווק המורד", החיוב יתחדש לפי המסלול שאני בוחר:

חברות בסיסית - בהשקעה של 197 97 ש"ח לחודש כולל 
מע"מ, אני מקבל גישה מלאה לכל התכנים יחד עם הבונוסים 

בשווי 1,414 ש"ח.

חברות כסף - בהשקעה של 297 197 ש"ח לחודש כולל 
מע"מ, אני מקבל בנוסף לתכנים ולבונוסים בשווי 1,414 ש"ח, 
גם שיחת יועץ טלפונית וביקורת על החומרים השיווקיים שלי 

מאבינועם שחר בכל חודש. 

)הפוך את העמוד למילוי הפרטים והרשמה(

נא למלא טופס זה במלואו ולשלוח אותו לפקס מספר:
077-4702067

ניתן לסרוק את הטופס ולהעבירו גם למייל
 avinoam@bitt.ws

בכל שאלה ניתן ליצור קשר לטלפון 077-5009705 )אם 
הקו תפוס, התקשר שוב(.
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פרטים אישיים / פרטי העסק המלאים:

שם מלא                                                                         
חשבונית לכבוד                                                           

ענף עסקי                                                                      
כתובת מלאה )רחוב, מס' בית, עיר, מיקוד(                         

טלפון                                       
מייל                                                                              

ההשקעה בקורס - סמן X בתיבה ליד המסלול שבחרת:

**מסלול בסיסי - תשלום על סך 29 ש"ח כולל מע"מ דמי 
משלוח וטיפול. 30 יום חינם מתחדש לאחר מכן ב-97 ש"ח 

כולל מע"מ לחודש.

או

דמי  כולל מע"מ  29 ש"ח  סך  על  - תשלום  כסף  מסלול   -
משלוח וטיפול. 30 יום חינם מתחדש לאחר מכן ב-197 ש"ח 

כולל מע"מ לחודש.
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התשלום אפשרי רק באמצעות כרטיס אשראי 

שם בעל הכרטיס:                                                            

סוג כרטיס                                                                    
מס' כרטיס אשראי                                                             

                                                             )MM/YY( תוקף
3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס                         

שם בעל הכרטיס                                                              
ת.ז. של בעל הכרטיס                                                      

חתימה                                                                          

** אני מבין שאין כל התחייבות ואני יודע שאני יכול 
לבטל את החברות באמצעות הודעה באתר החברים או בטלפון 

077-5009705
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