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 מאת אבינועם שחר 

 המכון לשיווק 

 ]ליווי שיווקיחובה לקרוא לפני פגישה ותהליך [

אם אתה בעל עסק כאן תוכל לפתור את 
כל בעיות הפרסום והשיווק שלך מבלי 

 לאבד את המכנסיים והתחתונים

 ,יזם יקר

למען . העסק שלך בחודשים הקרובים אתה תגלה אסטרטגיה פשוטה לשיווק !חדשות טובות 
. והוא מושתת בעיקר על שכל ישר ומעט הגיון בריא' מדע גרעיני'שיווק אפקטיבי הוא לא , אמתה

ת על שלושה יסודות ת שנות עבודתי בתחום מושת12שיטת השיווק שלי אותה גיבשתי במשך 
 :עיקריים ועקרוניים

 מסר נכון*

 שוק נכון*

 מדיה נכונה*

 בעל. זה מה שבדרך כלל קורה. עם המדיה, סוףמהרוב בעלי העסקים הקטנים דווקא מתחילים 
המכירות  וזה בדרך כלל תלוי באיש(מחליט לפרסם איפשהו ו לעורר את המכירות לחוץהעסק 

לבחור ). מולו באותו רגע פייסבוק שנמצא/ גוגל / אתר אינטרנט / דפי זהב  / מודעות/ של הרדיו
ות מתקבלות כך והתוצאה הרבה החלטות גרוע. ליתאטאטעות פ מדיה פרסומית תחת לחץ זו

 .ובזבזני לא אפקטיבי, היא פרסום רע

 את אמצעי הפרסום בוא נחשוב קודם על מה שיש לנו נבחרלפני ש .גישה מעט שונה בוא נאמץ
  ).מסרמה נתחיל בוא, אז. םמשהו שיעניין אות (.נציאליים שלנוללקוחות הפוט לומר

 

  !הנכוןהמסר , המסר הלא נכון, אין מסר: שלוש אפשרויות

, יקרים המציינים את שם החברה" כרטיסי ביקור" הם פשוט .עסקים קטנים אין שום מסרלרוב ה
 את סוגי ציינת ברשימת מכולתמכמו מאפייה ש. הם נמצאים  מה הם עושים ואיפה,מי הם

, דיני מסחר:  או משרד עורכי דין שכותב אילו סוגי שירותים הוא מציעהעוגות שהיא מציעה
 .עכשיו הםתית לפנות אלייבידול או סיבה אמ, אין כאן שום מסר .ב"וכיוליטיגציה 
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  בתיאוריםמתמקד. "הכי זולאני "או  "גם אני"  עסקים המציגים מסר בנאלי של.מסר שגוי
בידול או  גם כאן אין שום. אינטרסים של הלקוחותהתשוקות וה, המוצרים שלהם במקום ברצונות

  .םסיבה אמיתית לפנות אליה

, כשיש לך משהו נועז הכי טוב לפרסם .בדוחק לקוחותלהשיג  גרוע לפרסם כשצריכים הכי
– הדרך לברר מהי ה. הקונים אמירה שתייצר תגובה מיידית מקהל. חדשני ושונה לומר, מעניין
USP -Unique Selling Proposition  מהי הצעת המכירה הייחודית -או בתרגום חופשי , שלך  

 שלך  שאר המתחריםעל פנייבחר בך  ציאלינלמה שלקוח פוט"ך עצמהיא לשאול את  ,ךשל
היא דורשת חשיבה ואף משתנה לאורך  לעיתים. התשובה היא לא סלוגן קליט "?באותו קטגוריה
פיצה " , ליונים כמו למשלילפריצת דרך השווה מ  עשויה להובילהתשובה טוב. חייו של העסק

יה קטנה ישהפכה בעל פיצר "את כספך חזרה  דקות או שתקבל30חמה וטרייה אצלך תוך 
אם לא "שאיתו עבדתי שהבטיח ש  אדריכל או. דומינוס - לבעלים של רשת בינלאומיתוכושלת 

. שניהם נותנים אחריות בלתי רגילה למוצר שהם מספקים ".תקבל את התוכניות כל כספך יוחזר
 תקבל  תוכנית הליווי שליבמסגרת. אבולוציוני שקורה כל הזמן יצירת המסר שלך הוא תהליך

 .דוגמאות מעסקים אחרים 'לשאול 'שלך וגם תוכל  USP-היאת כלים למצ

. עסקים קטנים לאורך כל הדרך אתה תגלה את הגישה של המכון לשיווק. ועוד עניין הנוגע למסר
ממה  זהו ההפך הגמור .לקוחות קיימיםלו ציאלייםנהמכון דוגל בשיווק ישיר ללקוחות הפוט

לשווק   ההדרך הכי גרוע . עושות"בניית מותג"א  ענק המבזבזות הון על פרסום שנקרשחברות
המעוניינים   היא לבנות יחד איתך תהליך בו לקוחותיהמטרה של. להעתיק אותם תבניסיונו

מתנה או שובר , מיוחד זה יכול להיות באמצעות דוח. ו ענייןעויבי "ירימו את היד" בשירות שלך
זוהי אסטרטגיה . למכירה אחרי זה לשווק להם וצעד אחר צעד לקרב אותם. מתנה שתיתן להם

 . פרסום מאוד מדיד ומחושב התוצאה היא.  לוצהשמתאימה למי שמשווק באינטרנט וגם מחו

  ?תסיני נשמע לך כמו

 . לקוחות יהיה קשה לסרבלאתה תבין מהר מאוד איך לתפור הצעות שאני מבטיח לך ש

   אתה יכול לפתח מסר ממש מרגשבו נניח ש, לעת עתה אבל
 

  'מה'יותר חשוב מה' מי'ה –השוק 

ברגע שתעבור  . בזבזני ומשול לזריקת בוץ על הקיר,פרסום ושיווק לא ממוקד עשוי להיות יקר
הערך הגבוה ביותר   אתקבל שי- אליי הלקוח האיד-לשיווק הממוקד בקהל המטרה שלך 

  .ע בפרסוםשתשקי  עבור כל שקלה יותר גבוהתקבל תמורה הרבה, השירות שלךממהמוצר או 

יותר חשוב ' מי'ה  שנה12כמי שמתפרנס מכתיבת טקסטים שיווקיים כבר מעל  .יש לי ווידוי
אם הוא כתוב באופן חסר  פלייר או מודעה גם, מכתב מכירות: למעשה כל חומר שיווקי. 'מה'מה

אבל חומר שיווקי שנכתב בידי . ונותהנכ תקנה עשוי להניע תוצאות מעולות אם הוא מגיע לעיניים
אחת הדרכים  .הוא מגיע לאנשים הלא נכונים  לא יגרור אף תגובה אםהקופירייטריםמיטב 

 באמצעות : להתחבר ללקוחות האידיאלים שלךהבדוקות להשיג פריצת דרך במכירות היא 
 מה שיש ז לקבל אתעלהם רצון  אלה האנשים שיש . ר או כל דרך אחרתלאת תנועה, רשימות

 .לך להציע
 

  ...אנחנו מגיעים ל ,  סוף סוףהנה
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 של הלקוחות) נשמההו( שבו אתה משתמש כדי להעביר את המסר שלך לתוך התודעה מדיה
 .ציאליים שלךנהפוט

ב כל אחד "אתרי אינטרנט וכיו, גלויות, רדיו, מודעות בעיתונות :אמצעי פרסום טובים או רעים אין
רוב בעלי העסקים הקטנים חושבים שפרסום  . מעולותלך תוצאות יאבמהאמצעים הללו עשוי לה

שאין כזה  ופתעים לשמוע אותי אומר הם מ.השיווק באמצעי כזה או אחר יפתור להם את בעיות
זה לא תלוי בפטיש אלא . שפטיש הוא כלי טוב או רע זה כמו לומר. דבר מדיה טובה או רעה
: להשתמש במגוון רחב של מדיותגלה איך  תניממעם ההכשרה שתקבל  .באיך אתה משתמש בו

 .שלך עסקלשווק את המודעות כדי , פליירים, מכתבים, אינטרנט
 

תאר לעצמך איך  . אמצעי פרסום שונים כדי למשוך לקוחות3 עד 2-רוב העסקים משתמשים ב
אתה  .אתה משתמש  בהםאמצעי הפרסוםתכפיל או תשלש את מספר ברגע שהעסק שלך יראה 

  !תבלבל את המתחרים ות עצמךתדהים א
 

  .מדיה, שוק, מסר: שנרכיב יחד" חתיכות של הפאזל"ה  כלןאלה ה
 
 " !העסק שלי שונה, אבל"

 מאוד מפתה לחשוב שאתה הילד. המילים האלה הלוואי והיה לי שקל על כל פעם ששמעתי את
אם אתה  .תאבל זהו גם מחסום ענק לכל התקדמו.  ושהבעיות והצרות הן רק שלךהכי מיוחד

 אתה פשוט תדרוך שלךהנישה העסקית מ רעיונות ומידע, דוגמאותלשמוע רק על  מתעקש
משום מה עסקים ששים לבודד את  .אתה משיג היוםשמשיך לקבל את אותן תוצאות ות במקום
 פריצות דרך בתחום המכירות .שיווק הזהה לשאר המתחרים בתחומם באמצעות עצמם

אותו הוא , כל רעיון שיווקי אפקטיבי בשקיקה חןובעל העסק אשר ברק עבור  ות אפשריותההכנסו
התפקיד  . התפקיד והאחריות שלך במסגרת השותפות שלנווזה .יכול לתרגם ולאמץ בעסק שלו

התפקיד שלך הוא  .החזקות והמדהימות ביותר, שלי הוא להראות לך את שיטות השיווק הטובות
 אסטרטגיה שיווקית יאמץיועץ פיננסי לא שוע מד, למשל. לראות מעבר לתחום העיסוק שלך

לתרגם , את האסטרטגיה הליבה לחלץ הפואנטה היא? אפקטיבית שעובדת עבור חנות חיות
 מסוגל לבחון אסטרטגיה יםליא המקסימיםיזם חכם החפץ ברווח .ולהעביר אותה לעסק שלך

 . שלובעסק וליישם אותה בכל עסקשיווקית 

". העסק שלי שונה"של  פוס החשיבהד איתצטרך להתגבר ההמשוכה הגדולה ביותר עליה 
 .כל מה שבאמת עובדאת " ולאמץ  תרגם" כשתבין איך לו ביותר יגיעיםהגדול יםהרווח

 
, יוצא דופן אסטרטגיות רדיקליות להפיכת עסק רגיל לעסק  בו תגלהיכאן המקום היחיד

,  להפחית את הלחץ,להגדיל באופן משמעותי את ההכנסהגישות ושיטות לא שגרתיות 
זהו המקום ליזמים אגרסיביים עם אהבה . ולא העבד שלו העסק שלךל שך אותך לאדון הפול

 שיטות פתוחים לשמוע וליישםש, )על זה אני לא מתנצלו (לשיווק ורצון אמיתי להתעשר
  .שעובדות בשוק של היוםדוגמאות ואסטרטגיות , שיווק

 בעמוד לי להציג את עצמי בכמה נקודות הרשה עצמוך על התהליך אבל רגע לפני שאספר ל
 :הבא
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 שנים 12בעל נסיון של מעל אני  •
 בתחום השיווק

 עסקים במגוון 100-עבדתי עם יותר מ •
 , GE מחברות ענק כמותחומים החל 

) הויאגרה יצרנית(פייזר , מוטורולה
 איש אחד ועד לעסקים של

 ר הסטודנטים של מרצ"כיהנתי כיו •
ם הסטודנטים וכאחראי על תחו

 נבה'ביוזמת ז

 PRNETר  שנים הקמתי את5לפני  •
הזוכה , עיתון מקוון לאנשי יחסי ציבור

 בחודש  גולשים30,000למעל 

 כתבות פרי עטי ואודותי 30מעל  •
' הנה קולאז (פרסמו בכלי התקשורת

 )חביב

 

 

 
 

י בזמן  דולר ממגדלי עזריאל10,000 המשטרה עצרה אותי כשהבטחתי לזרוק – פרט קטן ועוד
 . שקידמתי כנס כלכלי

 
 

 :ס יקרה'מה תכל.  שליהשיווקיתהליך הליווי 
 
 יעוץ וגיבוש תוכנית פעולה,  אבחון– פגישה ראשונה. 1

הגדרת , לאחר מילוי השאלון באתר נתאם פגישה ראשונית לבחינת השיווק בעסק שלך היום
 .היא בתשלוםהפגישה .  עבורךהמטרות וגיבוש התחלתי של נוסחת שיווק אפקטיבית
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שכלל לא נתאים לעבודה יתכן . עיתים שואלים אותי למה אני גובה כסף על פגישה ראשונהל
 .בשלושה חלקיםעל השאלה הזו אני עונה . משותפת

 
חתם הסכם התקשרות ליישום התוכנית שתגובש הסכום הזה ינוכה מהסכום במידה וי )א

 .הכולל של יישום התוכנית
 במקום להיפגש איתך אני יכול לכתוב דף מכירה או מכתב לרשימה שלי .הזמן שלי יקר )ב

 .ולהרוויח באותו זמן הרבה יותר כסף
שרות אם לא מאות אני תמיד נותן רעיונות וכיוונים לשיווק העסק שלך בשווי עבפגישה  )ג

 .אלפי שקלים
אם תקבל את התוכן . יכול להיות שתכעס עלי ומה שאני אומר על מה שאתה עושה היום )ד

עדיין תכעס  יכול להיות שאבל אם תשלם, ם זה שום דברעהזה בחינם אתה לא תעשה 
 . אך הסיכוי שתשקול את הדברים שלי בכובד ראש יעלה,עלי

 
 :ת החומרים הבאים אעבורילפני המפגש עליך להכין 

 דוח רווח הפסד של השנתיים האחרונות ודוח רווח הפסד מצטבר לשנה הנוכחית •

 עותק של כל הפרסומים והפעולות השיווקיות שעשית מהשנה האחרונה •

 רשימת לקוחות עם הפרטים המלאים •

 תסריטי שיחה טלפוניים ולפגישות פנים מול פנים לאנשי מכירות •

 מחור הנוכחי שלהםרשימת מוצרים ושירותים והת •

 רשימה של העובדים בעסק והסבר לגבי התפקיד שכל אחד ממלא •
 

הכולל בהסכם (למען הסר ספק ודאגה מליבך ברשימת הפגישה אנו חותמים על הסכם סודיות 
 ).ההתקשרות איתי

 
 תוכנית שיווקיתהצגת . 2

 ימים מהפגישה 7 עד 3-אנו מתאימים לעבודה משותפת נתאם פגישה נוספת לבמידה ונחליט כי 
 על פי המטרות  לחצי שנה הקרובהךעבור העסק שלהראשונה בה תוצג לך תוכנית פעולה 

התוכנית תכלול בראשי פרקים תיאור של אסטרטגיה שיווקית עבור . שהוגדרו בפגישה הראשונה
 תיאור הלקוח האידיאלי –השוק ,  לו אתה זקוק כדי למשוך עוד לקוחות המסראפיון :העסק שלך

ואמצעי הפרסום בהם נשתמש במהלך חצי השנה הקרובה כדי להגיע רכים לאתר אותו והד
 . ללקוחות חדשים ולמכור עוד ללקוחות ותיקים

 
 ישום התוכנית השיווקית. 3

הגשמת היעדים  שמטרתהיישום התוכנית השיווקית כולל עבודה שוטפת ומשותפת שלנו 
מעיין ניהול שיווק ומכירות (צידי כוללת יישום מלא של התוכנית מהעבודה . שהוגדרו

בניית כתיבת תסריטי מכירות , החומרים השיווקייםוכתיבת גיבוש  לרבות) באאוטסורסינג
במהלך . הכל בהתאם לתוכנית שגובשה. רשימות לקוחות ויצירת אמצעי פרסום אפקטיביים

. ית שבועיתפנים מול פנים וכן שיחה טלפונלחודש פגישה אחת לפחות יישום התוכנית נקיים 
או אעביר הדרכות לעובדים בנושא /בהתאם לתוכנית יתכן ואקח חלק בישיבות צוות בעסק שלך ו

 . הקשורים לשיווק ומכירות
 

 עלויות
אך לא פעם ולא , התאם לתוכנית השיווקיתבמן הסתם העלות לליווי משתנה מעסק לעסק ו

מה אם בעבודה של מספר . ן יחסיזה עניי" יקר"אני מאמין ש". יקר"פעמיים שמעתי את המילים 
 מיליון 5 מיליון שקל לשנה לעסק שמגלגל 1חודשים אנו נהפוך את העסק שלך מעסק שמגלגל 

 ). מה שכבר קרה בעבר(שקל 
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השיווקיות ולאחר מכן " הקמת התשתיות"בדרך כלל התוכנית כוללת השקעה ראשונית עבור 
 שקל לחודש תלוי 20,000- שקל ל5,000 חודשי קבוע למשך תקופה ההתקשרות הנע בין סכום

 .ברמת האינטנסיביות של העבודה
 

 או באמצעות 077-5009705לטלפון במידה ועדיין יש לך שאלות אתה מוזמן לצור איתי קשר 
בקולי (את המענה הקולי במידה ואני לא אענה לטלפון ואתה תשמע .  טופס יצירת הקשר באתר

 .אנא השאר לי הודעה ברורה ואני מבטיח לחזור אליך בהקדם האפשרי). שלי
 

 ,)ואולי של שנינו יחד(להצלחה האגדית שלך 
 

 אבינועם שחר

 
 המכון לשיווק 

 
לא בטוח שהפתרון שלהם . כמה המלצות של לקוחות שעבדתי איתםבעמוד הבא צירפתי . ב.נ

 .לך אבל חשוב לי שתראה שאני לא רק מדבר אלא גם פועל כל הזמןהוא בדיוק מה שמתאים 
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  המכון לשיווק מספרים–לקוחות אבינועם שחר 
 

כאשה היודעת בדיוק מה היא 
אני חייבת לפרגן לכם , רוצה

ולהודות לכם על העבודה 
הנפלאה שעשיתם עבור החברה 

 . שלנו
קבוצת שטיר מפיקה תערוכות 

בכל מקצועיות במגוון תחומים 
ללא ספק הוכחתם את . השנה

היכולת שלכם לקדם כל תערוכה ותערוכה ביצירתיות 
העבודה שלכם עזרה לנו להביא אלפי . ובמקצועיות

 . מבקרים לתערוכות שלנו
 

 ,אתם ענקים
 

" כרישים"חברת פאנל ב(ישראלה שטיר אינשטיין 
 )10ערוץ 

 נשיאת קבוצת שטיר

המפתחת אני מנהל חברה 
ים המסייעים פתרונות רפואי

 .לאנשים עם בעיות שינה
בתחילת הדרך היה לנו שלב 
מאוד קריטי בו היינו צריכים 

על  לגייס השקעה כספית
מנת להאיץ את פיתוח 

 .החיבור עם אבינועם היה בדיוק בזמן. המוצרים שלנו

שלנו יחד עם אבינועם  העבודה השיווקית הממוקדת
לבסוף הובילה לפניות מצד משקיעים פוטנציאליים ש

ח שסייעה מאוד " ש350,000הובילה להשקעה על סך 
 .לפיתוח מואץ של המוצרים

 .מאחל לך שתמשיך עם העבודה המשובחת

 ל ניקסואה"מנכ, ר עדי משיח"ד 

 

 

שמי לירון אטיאס ואני 
ל של חברת רז קל "מנכ

המשווקת תוספי מזון 
אני מכירה . ותוכניות הרזיה

את אבינועם רק שלושה 
וא ממש שינה לי חודשים וה
בזמן הקצר . את החיים

הזה החברה הכפילה את 
המחזור המכירות שלה והיום היא מכניסה מעל 

אני ממליצה לכל בעל עסק .  שקל כל חודש300,000
 . לא לחכות אלא פגוש את אבינועם כמה שיותר מהר

 מ"ל חברת רז קל טבע בע"לירון אטיאס מנכ

נעזרו באבינועם כדי לקדם את 
תהילה המציעה לימודי מכללת 

מאוד . רפואה סינית וקוריאנית
הופתענו מהתוצאות שקיבלנו 

החל . תוך זמן קצר מאוד
חיים 'מפרסומים במגזינים כמו 

ועד לעיתונות המרכזית ' אחרים
וגם הופעה בתוכנית הבריאות 

 שיצרו עניין רב 2של ערוץ 
 .במכללה

 
 ,תודה מכל הלב

 ל מכללת תהילה " מנכ-צבי אלפישר 
com.onnuricollege.www 

 

 ,שלום רב
אבינועם הוא אומנם איש שיווק 

אבל מה שמבדיל אותו מאחרים 
נעזרתי . היא הנתינה ללא גבולות
באבינועם ובאסטרטגיות 

השיווקיות שהוא נתן לי לאורך 
ההכוונה של . תקופה ארוכה

,  בראשאבינועם עשתה לי סדר
שדרגה את השיווק בעסק שלי ואת היכולת שלי 

 . להביא יותר לקוחות
המלצתי הכנה לכל עצמאי המבקש לעשות פריצת 

דרך ליצור קשר ולהיעזר בהכוונה והייעוץ של 
 .אבינועם

 
  מרפאה משלימה-רונית אילה טל 

אבינועם הוא מאותם 
אנשים שחיים ונושמים 

הוא ללא ספק . שיווק
השיווקיים אחד המוחות 

היותר פוריים שפגשתי 
ובניגוד להרבה מאמני 

שיווק אחרים שרק 
מדברים הוא באמת מיישם את העקרונות עליהם הוא 

 . מדבר אצלו ואצל הלקוחות שלו
אני נעזרתי בהכוונה של אבינועם באופן אישי וממליץ 

לכל מאמן עצמאי המעוניין בפריצת דרך לפנות 
 .ולהיעזר בו

 ודמיון NLP-ל מכללת קגן ל"נכמ - ר אריה קגן"ד
 מודרך

 


