
  

 "קופי פייסט לכסף"כיצד ערכת 
  תשנה את חייך העסקיים לנצח

 
 
 

 ,יזם יקר
 

המיושנת  , היקרה' עבודת הכפיים'אתה מחזיק בידיים שלך את הכוח להחליף את 
 .חת שיווק מוכחת שתביא לך לקוחות איכותיים על בסיס צפוי ועל פי דרישהוהמתסכלת בנוס

 
 חשוב לי שתדע

: בניגוד להרבה מרצים ויועצים אני גם משתמש בטכניקות האלה כדי להשיג לקוחות
בערכה אתה מקבל גם מכתבים שאני (מעטפות ובולים , באמצעות מעבד תמלילים על מחשב

ורך התקופה הכנסה אישי הוא כלי המכירות שהביא לי להמכתב הא). שלחתי לבעלי עסקים
אני גם מסביר למאות בעלי עסקים את הטכניקות ומסייע להם . של מאות אלפי שקלים

 .להשיג עוד כסף
 
. האפשרות להפסיק את המכירה הישירה הבלתי נעימהאת נותנת לך " קופי פייסט לכסף"

 רואה אותך שש לעשות יייתמתלווה אליך לשבוע עבודה לא ההייתי אני מתערב איתך שאם 
 . דופק על דלתות או מבצע פעולה אגרסיבית אחרת כדי להשיג לקוח חדש', שיחות יוצאות'

 
 . על האמתה עם עצמך ותודנהתהיה כ

 
 בטח הייתי רואה אותך נאבק עם הפרסום , מתלווה אליך למשך חודש שלםיאם היית
 . נמנע מהחלטות חדשות, וצאותמתוסכל מהת. חי בחוסר וודאות לגבי מה לעשות: והשיווק

 
אף פעם לא יהיה לך שקט . אתה לא יכול לשרוד או לצמוח בלי לקוחות חדשים. הבעיההנה 

 לייצר זרם קבוע של לקוחות ומשתלמתאם לא תמצא דרך אפקטיבית נפשי או בטחון כלכלי 
 .חדשים בכל פעם שאתה זקוק להם

 
 ?אז מה הפתרון

 
 .התשובה נמצאת ממש כאן

 
עומד לגלות לך שיטת שיווק שהופכת את כל תהליך המכירה להרבה יותר פשוט ואפילו אני 
שמתאימה בול ) כן כמו בחקלאות(' חרישה'שיטת שיווק אותה אני מכנה מיד אגלה לך . כיפי

 . לבעלי עסקים קטנים ואנשי מכירות
 



ה נמצא בו דיאלוג שמטרתו לקחת אותך מהמקום שאת" .. תהליך"מה שיש לך בידיים זה 
" חוכמת רחוב"רווחית ו, אמינה, נוסחא שיווקית צפויה. היום לפסגה בעולם העסקים

 .וודאותביטחון , עם שקט נפשי. הדאגות והלחץ, עסקית בלי המתח
 

 .זה לא יקרה בין לילה
 

אז אני מזמין אותך לעבור על המצגת . תצטרף להשקיע מחשבה כדי ללמוד את הנוסחא הזו
 .הראשונה

 
שנתתי לך בחר סדרת מכתבים " ארגז הכלים"י שתצפה בהדרכה עבור על החומרים באחר

תתחיל קמפיין דיוור ראשון תוך . שמתאימים לתחום העיסוק שלך ותבנה את הקמפיין שלך
 .  יום או פחות30
 

 .שיטה כל כך יסודית ומאורגנתקים לא מסוגלים או לא רוצים לשווק באמצעות רוב אנשי העס
 אני רוצה שתדע שאתה .בטכניקות האלה יביא לך יתרון תחרותי ותוצאות מהירותלכן שימוש 

תמיד תזכור שלאכול פיל זה כמו פלאפל פשוט . יכול לצפות לצמיחה אדירה בעסק שלך
 .  בצד אגודלעקבתטמיע את הנוסחא הזו בעסק שלך . בביסים יותר קטנים

 
 .תעבוד חכם ולא קשה - תמדה שלך ואל תשכחהאני מברך אותך על היוזמה וה

 
 ,בכבוד רב

 
 אבינועם שחר

 
. כל אחד רוצה להאמין שהנסיבות שלו הם שונות ומיוחדות,  כן!"?בעסק שליזה יעבוד . "ב.נ

אך יחד עם זאת . ואני מסכים איתך שישנם פרמטרים שונים בעסק שלך מעסקים אחרים
. מים מגוונים ושונים עסקים מתחו32-לאורך השנים האחרונות השתמשתי בנוסחא הזאת ב

אם תעבוד לפי הנוסחא היא תעבוד אז . עוד לא מצאתי עסק שבו הנוסחא הזו לא עבדה
 !בשבילך

 
 



 תבנית למכתב מכירות
 )איך מכתב מכירות צריך להראות(

 
כשאתה שולח . כשאתה יוצר מכתב מכירות חשוב מאוד שהוא יראה וירגיש כמו מכתב אישי

שתראה כמה שיותר כך עם בול וכתובת , מעטפה לבנה רגילהמכתב כזה הוא צריך להיות ב

מדבקה עם הכתובת ישר יסגירו את המכתב שלך  ומעטפה עם לוגו. נכתבה בכתב ידכאילו 

 .כדואר מסחרי וכך הסיכוי שמכתב שלך יפתח יורד באופן דרמתי

 עיצוב המכתב
מצד . )עדיף של כותב המכתב(צריכה להופיע תמונה מצד ימין בעמוד הראשון של המכתב 

 אם אתה משתמש במעבד תמלילים תשמש .כותרת גדולה ומושכת תופיע לתמונה שמאל 

תדגיש את . לעותוהפסקאות שלך צריכות להיות קצרות וק. בפונט אריאל הנפוץ וקל לקריאה

 .היתרונות המרכזיים שאתה מציע ללקוח

 אל תפחד להכביר במילים
לא . כל העמודים שאתה צריךהשתמש ב.  ההצעהכל הסיפור ואת כלאל תפחד לכתוב את 

ברגע שלקוח יקרא את המכתב שלך הוא ירצה את כל .  שניות20מדובר כאן בפרסומת של 

 מכתב רשמי לו מכתבים ארוכים הכתובים ברמה אישית מצליחים יותר מימניסיונ. הפרטים

 .פיין שלךיהרגו את הקמ' !פרסומת'עלונים שזועקים . מצורף עלון שיווקי צבעוני

קים לפי קטגוריות המכתבים בקובץ הזה מוחל. עבור על הדוגמאות המצורפות בערכה הזאת

 :שונות של עסקים

 )2' עמ( חנויות רשת לכל בעל חנות או אפילו - קמעונאות •

' עמ( ב"מאמנים וכיו, עורכי דין, רואי חשבון, מטפלים, רופאים - מקצוענים •

14( 

 לרכב או למשפחה, ביתכל מי שמציע שירותים ל - שירותים ללקוחות קצה •

 )26' עמ(

• B2B -  עמ( מוצרים לעסקים לרבות ציוד תעשייתי מי שמוכר שירותים אוכל '

32( 

תמצא מה שמתאים . עבור על כל הדוגמאות. אל תגביל את עצמך לקטגוריה שלך: הערה

 .לך ואז התאם ואמץ אותו

 



 של קורס 1בתקליטור הדרכה מפורטת על כתיבה מכירתית למצוא ניתן 
 אני ותאהקמעונרית במכתב הראשון בערכה בקטגו כמו כן .השיווק המזורז

 .אדגים באמצעות הערות שוליים את המבנה הבסיסי של כל מכתב מכירות



 חנויות לכל בעל חנות או רשת - קמעונאות

 

 
 



]1מכתב [  
]תאריך[  

 
גל צימרמן לכל אם בישראל מסר חשוב מסי

 "היוםשל לא מאמינה למחירי הבגדים "ש
  

 
 

 ,אמא יקרה
 

אבל זה כלום לעומת . קטים ושמלות עלו'ז,  המחירים של חולצות!את צודקת
ממה הם ? ינס' שקל על מכנס ג200. המחירים שצריך להוציא על הלבשת הילדים

 .בגדים כבר לא מתאימים ובשנייה הגדליםואז הילדים ? מזהב? בדיוק עשויים
 

השקנו ' צימרמן'אצלנו ב. יש לי עצה שתסייע לך לשמור על תקציב המשפחה
 15%שנותנת לך ולמשפחתך הנחה של ', חסכון לכל המשפחה'תוכנית שנקראת 

גם לפני ההנחה המחירים שלנו נמוכים .  על כל הבגדים שאנחנו מציעים25%עד 
רטי האופנה לרבות מותגים מובילים  על כל פ50% לחסוך עד עשויהולכן את 

 .לגבר ולילדים, לאשה
 

באף חנות בגדים או אני מבטיחה לך שלא תמצאי שילוב כזה של איכות וחסכון 
 .תיקונים והתאמות בחינםאנחנו גם מציעים . אפילו רשת חנויות ארצית

 
ינס ואפילו 'י גמכנס, עכשיו תוכלי למצוא קולקציה מיוחדת של חולצות טריקו לנוער

 . קטים'ז
 

את מוציאה יותר מדי כסף על ' צימרמן'אם את לא לקוחה של . זה פשוט מאוד
 .משפחהל ההלבש

 
, להתרשם מהאיכות.  אותך לראות את המבחר הרחב שלנו בעצמךמזמינהאני 

 .ידידותי" שוחד"השירות הנהדר וגם להציע לך 
תוכלי לבחור באחת  , תקני או לאבין אם,במידה ותביאי את המכתב הזה לחנות

 :מהמתנות הבאות

 צמיד משבץ באבן זרקון •

 תיק גב ספורטיבי •

 )כדי לשמח את הילדים שלך(' ה'צבי הנינג'קלטת וידאו של  •
 

 תמונה שלך

  לךכותרת מושכת תשומת :הערה

 שיחה על הבעיה :הערה

 הפתרון :הערה



מלאי המתנות ממש מוגבל ואנו שומרים את הזכות לחזור בנו מהצעה זו ללא כל 
בטוחה שתוכלי אבל אם תגיעי לחנות שלנו עד ליום שישי הבא אני . התראה

 . הנות משלל המבצעים והמתנותיל
 

 ,בכבוד רב
 סיגל צימרמן 

 'צימרמן אופנה'

 הצעה :הערה



 ]2מכתב [
 ]תאריך[

 

 
 ?את מנערת את העץ

  הכסףלייפו בסוףאולי 
 
 
 

 ,אמא יקרה
 

' חסכון למשפחה'לפני עשרה ימים שלחתי לך מכתב בו הצגתי לך את תוכנית ה
ומספר מתנות חינם לכל מי שמגיע לבקר ' ן אופנהצימרמ'שאנחנו מציעים ב
האמת . (ממש חבל לי שאת והמשפחה שלך לא הגעתם לבקר. במסגרת המבצע

 .)'סיור'בזכות המבחר הגדול זה לא ממש ביקור אלא יותר כמו ש
 

חידשתי את מלאי המתנות  ,ששלחתיהראשון  ההיענות הגבוה למכתב בגלל
צמיד :  בין אחת מהמתנות הבאות תוכלי לבחורובמידה ותגיעי אלינו עוד השבוע

. בלי לחץ. ה'תיק גב ספורטיבי או קלטת וידאו של צבי הנינג, בץ אבן זרקוןומש
 .אין כל התחייבות, יקצי ותבדפשוט תקפ

 
 . אז אל תתעכבי,14.6.11בתוקף רק עד יום שישי ההצעה הזו 

 
 ,בברכה

 סיגל צימרמן
 'צימרמן אופנה'

 
אני אפילו אוותר לך על דמי ההרשמה  'חסכון למשפחה'מי לתוכנית אם תרש. ב.נ

 . שקלים לקנייה הבאה שלך100 שלוגם אתן לך תלוש הנחה על  ₪ 49סך על 

 תמונה שלך



 ]3מכתב [
 ]תאריך[

 
 

 בזבוז בגין תוציא נגדך צו מעצר 'משטרת צימרמן'
  ימים7כספי המשפחה אם לא תבואי לבקר תוך 

 
 
 
 

 !אזהרה
 

 ,אמא יקרה
 

לאחרונה בהם הזמנתי אותך לבקר  עותק של המכתבים ששלחתי לך ףמצור
 . בחנות שלנו ולחסוך ערמות של מזומנים על ביגוד לכל המשפחה

 
 ?ל"אולי היית בחו

 '?גדל על העצים'אולי אצלך הכסף כן 
 ?הגנת עדיםלאולי את בתוכנית 

 
את התקציב ' מותחת' אני לא אוהבת לראות אמא ממש כמוני .אבל רגע ברצינות

בגדים ממש גבוהים ואני בטוחה שאם אצליח להביא המחירים של . המשפחתי
אותך אלינו לפעם אחת את תחזרי אלינו שוב ושוב ושוב ותקני במסגרת התוכנית 

 מהלקוחות החדשים הפכו ללקוחות 92%בשנה שעברה . ('חסכון למשפחה'
 .)מעיד על משהוזה . מפנים אלינו חברים ומכריםמהלקוחות  80%-יותר מ. חוזרים

 
. אליך ומזמינה אותך לקפוץ אלינו בשבוע הקרוב' מתקרצצת'ת אז הנה אני קצ

בחינם וגם לבחור בין שלל מתנות שאנו ' חסכון למשפחה'תוכלי להצטרף לתוכנית 
 .מציעים

 
 ,בכבוד רב

 סיגל צימרמן
 'מן אופנהצימר'

 
 :הנה מה שחלק מהלקוחות שלנו מספרים עלינו. ב.נ
 אני רוצה להודות לך ,סיגל. לבגדים לאירוע חשובאני והמשפחה שלי היינו זקוקים "
לי ולמשפחה שלי בדיוק את השגתם . אתם עזרתם לי מאוד, צוות מקרב לבלו

 ".הבגדים להם היינו זקוקים ובמחירים שפויים

 תמונה שלך



 
 ]מכתב תודה[

 ]תאריך[
 
 

 שקנית בחנות שלנו השבוע! רציתי לומר לך תודה
 
 
 
 
 

 ,Xשלום 
 

רק רציתי לומר לך תודה על כך שקנית השבוע בחנות שלנו ברמת 
אני מאמין שזו הפעם הראשונה שהגעת אלינו ומקווה שזו פעם . החייל

 . רבותיני אחת מ
 

, יהם נמנים גבריםעל' לקוחות לכל החיים' גאים במספר רב של ואנ
ילדים ונוער שמגיעים לאלינו בכל פעם שהם , אבות, אמהות, נשים

 . צריכים נעלים חדשות
 

מול מהחנות להשכרת סרטים שנמצאת ,ממש במקרה יניב זיידלר 
הצלחתי לארגן לך השכרת סרט במתנה לכן .  הוא חבר טוב,החנות שלי

כל מה שאתה צריך . אותו תוכל לקבל בפעם הבאה שתבקר בסביבה
 . לעשות זה להגיע עם המכתב הזה ותוכל לשכור איזה סרט שתרצה

 
 .תודה שבחרת לקנות אצלנו, שוב

 
 'מומחה הנעליים שלך, 'ניסו

 תמונה שלך



 ]מכתב יום הולדת[
 ]תאריך[

 
 

 ?הולדת שלךהלא חשבת שנשכח את יום 
 
 
 
 
 

 ,Xשלום 
 

 !מזל טוב 
 

 !מזל טוב
 

 !אתה לא מתבגר אתה משתפר
 

בו תוכל להשתמש על כל זוג נעליים  ₪ 50י תלוש הנחה על סך צרפת
 .  בחודש הקרוביוםתוכל לנצל אותו בכל . שתבחר

 
 .עד מאה ועשרים

 
 "מומחה הנעליים שלך", ניסו 

 תמונה שלך



 ]מוצר חדש[
 ]תאריך[

 
 

 סוף סוף נעליים קשוחות כמו נמר
 שמתאימות לילדים קשוחים כמו שלך

 
 
 
 

 ,הורה יקר
 

אתה קונה להם זוג חדש ביום . זאת המציאות,  נעליים'הורגים'ילדים 
אבל אני מתערב . ראשון ועד שישי נראה כאילו הם עברו מרתון במדבר
 ותהחדש' נמרים'איתך שאפילו הילדים הקשוחים שלך לא יוכלו על ה

 .שלי
 

 PVCדות בשכבת בד כפולה מיוחדת עם כיסוי הנעליים החדשות מצוי
שה או שאריות אוכל לא ידבקו ד, בוץ. אותה ניתן לנקות עם מטלית לחה

האלה כל כך קשוחים שהם מגיעים עם אחריות ' נמרים'ה. לנעליים האלה
 .מלאה

 
אתה לא . 'מתקפת הנמר' -אתה חייב לבוא לבקר ולצפות בהדגמה שלנו 

אם תגיע עד יום שישי על כל זוג שתקנה אנחנו  .תאמין למה שתראה
 .רייה שממול כדורי גלידה בגליד2 לך תלוש לקניית נעניק

 
 !ראה מאיזה חומר הילדים שלך קורצובוא נ

 
 ,בכבוד רב

 "מומחה הנעליים שלך"ניסו 
 
האלה כל כך עמידים שאני מוכן לתת לך אחריות בלתי ' נמרים'ה. ב.נ

ישתנו אם הילדים שלך יצליחו לשחוק אותן לפני שהמידות שלהן . רגילה
 . אני אחליף אותן בזוג חדש)☺מה לעשות ילדים גדלים מהר(

 תמונה שלך



 ]מכירה מיוחדת[
 ]ריךתא[

 
 

 לים וצמחים שונים ישירות מהמשתלה י שת37
 הובאיכות הכי גבוה

  אחוז65% עד 40%בהנחה של 
 
 
 

 ,לקוח יקר
רק מספר . הזו בשום מקום'  המטורפתההמכיר'אנחנו לא מפרסמים את 

 .הטובים שלנו קיבלו את ההצעה הזאתהכי לקוחות מהמצומצם 
 

 ?ה הנח65% עד 40%אז למה אנחנו מציעים 
 

עציצים ,  אלינו למשתלה משאיות עמוסות בעציםושהגיעהיא האמת 
כמה ' חסל'אנחנו פשוט צריכים ל! ושתילים ואין לנו מקום לאחסן אותם

 . מאות צמחים עד ליום ראשון
 

, עציץ,  על כל צמח60% עד 40%אז אם תעזור לי אתן לך הנחה של 
 תוכל  שקלים בו50לים שתבחר ועוד תלוש הנחה על סך ישת, פרחים

 !פעמייםאתה חוסך .  החודשים הקרובים12-להשתמש ב
 

משך עד יום שישי  ות9:00 ביום ראשון בשעה תהמכירה המיוחדת נפתח
הנות יממליץ לך להגיע בתחילת השבוע כדי שתוכל לאני . 14:00בשעה 
אתה תבחר כל מה שתרצה ואני אשלח אותו אליך . רחב ביותרהממגוון 

 .לגמרי בחינם
 

 ,בכבוד רב
 ן קדמייונת

 תמונה שלך



 ]מבצע זכייה[
 ]תאריך[

 
 

 ! זכית–סוף סוף 
 
 
 
 
 

 ,לקוח יקר
 

 שנים 5 לרגל חגיגת פנו אותך להגרלה שקיימנור ציכלקוח ותיק שלנו
 .למשתלה

 
... למשתלה ולקבל את הפרס שלךאתה מוזמן להגיע עד סוף השבוע 

 ).כאן להכניס תיאור של הפרס(
 

 ,בכבוד רב
 יונתן קדמי

 
עדיין יציעו , אם לא זכית באחד הפרסים המיוחדים שלנו. יםכולם זוכ. ב.נ

אנחנו ". עושים מהפך בגינה"מבצע המיוחד שלנו ה הנחה על 50%לך 
 .נספר לך עליו ברגע שתבוא לבקר

 תמונה שלך



  ב"מאמנים וכיו, עורכי דין, רואי חשבון, מטפלים,  רופאים- מקצוענים

 

 



 ]1מכתב [
 ]תאריך[

 
 

 

 של המדינה... 1אתה המטרה מספר 
 
 
 
 

 ,בעל עסק יקר
 

 אתה  – בעל העסק הקטן –אתה . הגשת הדוח השנתי. אתמול היה יום מאוד קשה בשבילך
 .מטרת המס מספר אחת של המדינה

 
אר אתה מקבל עוד התראה הדורשת את תשומת ליבך ואת כל פעם שאתה פותח את תיבת הדו

כמומחה למיסוי עסקים קטנים אני יכול .  ביותרהאתה משלם את כמות המיסים הגבוה. כספך
אלא אם תגלה כמה סודות קטנים שמשרתים ...  המצב לא ישתפר: אחדלהבטיח לך רק דבר

 .עסקים גדולים
 

במיסים . יםסיגדולים לעיתים לא משלמים אגורה אחת לרשויות המאתה אולי יודע שעסקים 
בחורות ושעשועים של , שאתה משלם אתה לא רק תומך בנזקקים והמובטלים אלא גם ביאכטות

 ?אם את מוכן לקבל את זהההשאלה היא . מולטי מיליונרים
 

 .הרב שותקים
 

 127 ויישמתי ניסית, אני חקרתי. אבל לפחות אני מזמין אותך להתנסות במשהו אחר
 . לא כולן יסייעו לך אבל חלק כן. אסטרטגיות להפחתת מיסים אצל לקוחות שונים

 
 כמה מהן במתנה לתת לך למעשה אני הולך –אני הולך לגלות לך את האסטרטגיות הללו 

וקדש הסמינר הקצר הזה כולל חלק מיוחד המ. !"עסקים קטנים חותכים מיסים"סמינר שלי ב
תפסיק לעבוד  "אני קוראלו ) יבריש החשבונאי'בלי הג(למיסים המועבר בשפה שכל הדיוט יבין 

 ". בשביל המדינה ותתחיל לעבוד בשביל עצמך
 
מיסים ב ושלךהנוכחי  השעות האלה עשויות להביא לשיפור דרמתי ומיידי בתזרים המזומנים 3

 . ולאורך חייך העסקייםשתשלם בשנה הבאה 
 

.  או הכנס לאתר האינטרנט שלנו03-5111111קשר עכשיו לטלפון כדי להירשם לסדנא שלי הת
 .אז אל תחכה הרשם עכשיו. מספר המקומות מוגבל ואנו צופים שהסמינר יתמלא במהירות

 
 ,בכבוד רב

 ח ישראל טובי"רו
 
 ]המשך בעמוד הבא[

 תמונה שלך



 :האז הנה התשוב.  הזה בחינםהסמינרלמה אני נותן את ? "'איפה הקאץ"אם אתה תוהה . ב.נ
 

לפעמים אני גם . הנהלת חשבונות ויעוץ מס: זה מייצר חשיפה לשירותים שאני מעניק .1
" למכור"מתכוון לא אבל אל תדאג אני . נרים הללויממשיג לקוח או שניים כתוצאה מהס

 .למעשה אני לא אדבר על השירותים שאני מציע בכלל. לך שום דבר
 

זאת ובכל .  עוד כסף לעסק שלךאני אשתף אותך במכשיר כלכלי חדש שיסייע לך להכניס .2
 .אני לא אבקש ממך להוציא אגורה שחוקה אחת

 
 בחינם וללא כל מקבל אותואתה . חיוני ופרקטי, הסמינר הזה שימושי: תחתונההשורה ב

) איך לא, המדינה(במידה ולא תשריין את מקומך אתה רק מבטיח שבעל הבית . התחייבות
 .נות אלי בטלפון למשרדיבכל שאלה אתה מוזמן לפ. תמשיך לעשוק אותך

 



 ]2מכתב [
 ]תאריך[

 
 

 
 !"זה שאתה פרנואיד לא אומר שלא מחפשים אותך"
 
 
 
 
 

 הודעה שנייה
 

 ,בעל עסק יקר
 

 ביותר על פי חוק האתה משלם את רמת המיסים הגבוה.  של המדינה1אתה המטרה מספר 
 בשעה 5.6' ואני מתכוון להוכיח לך את זה בסמינר חינם שאני מציע לבעלי עסקים קטנים ביום ד

 . בערב19:00
 

עסקים "אם אתה מתכוון להגיע לסמינר שלי ... לצערי לא הגבת למכתב הקודם שלי והזמן אוזל
 .אתה מוכרח לצור קשר עם המשרד שלי עכשיו !"קטנים חותכים מיסים

 

 :י לך לבואאהנה כמה סיבות למה כד

 

  של המדינה1אתה מהמטרה מספר  .1

פחית את כמות המיסים שכל בעל עסק קטן  דרכים באמצעותן תוכל לה127ישנם  .2

 .בסמינר אני מתחייב להציג חלק ניכר מהן. משלם

ימשיכו . את העסק ואת המשפחה שלך, בלי המידע הזה המדינה תמשיך לשדוד אותך .3

הכסף של . לעשוק אותך ואתה תמשיך לשלם הרבה יותר ממה שאתה באמת צריך

ף ממך ומהמשפחה שלך כדי להזין ל פשוט נחט"שמיועד לחופשה הבאה בחו, הפנסיה

 .  שמן וחסר תועלתיבירוקראטמנגנון 

כל שקל יכול לעשות את ההבדל ולא משתלם לך להמשיך . אל תיתן לזה לקרות לך .4

 .לשבת על הגדר

 

 

 

 

 תמונה שלך



 : סיבות למה אתה חייב להגיע3הנה עוד 

לתת לך רק  אלא . למכור לך שום דבראני מתחייב לאסמינרים שלי להפחתת מיסים ב .1

מטיף אני לא , שלא תבין אותי לא נכון.  אותם תוכל ליישם בעסק שלך היוםכלים מעשיים

 .לעסקים קטנים שנה בעבודה עם 22סיון של יעם נמוסמך  אני רואה חשבון .לעבירה על

 וזה בדיוק מה שאני אגלה לך איך !"עסקים קטנים חותכים מיסים"לסמינר קוראים  .2

 . לעשות

 .כיסל לך עוד כסף יכניספרקטי ועצמתי שממש , חדשני" כלי"בסמינר אני אציג לך  .3

 

את . אתה עמוד השדרה של הכלכלה. המדינה שודדת אותך בכל יום וכל שעה

 .הסמינר שלי להפחת מיסים אתה מקבל ממני בחינם וללא כל התחייבות

 

 ,בכבוד רב

 ח ישראל טובי"רו

 

 : אמר על הסמינר האחרון שלי'כהן כלים לבית' הבעלים של, הנה מה שאיציק כהן. ב.נ

ציפיתי להעביר שלוש שעות של שעמום . אשתי גררה אותי לסמינר הזה בכוח"

 לאורך ניאחרי חמש דקות ידעתי שאני אשאר ער. בשיחה על מיסוי וגם קצת לנקר

, הציג לי אסטרטגיותגם הוא , לא רק שישראל הוא מרצה מלהיב. כל ההרצאה

עכשיו . כעצמאי ישנותי 28 בדוקות שלא שמעתי עליהם לאורך כל טכניקות ושיטות

 1,000,000  לפחותנראה לי שבזבזתי. על עצמי. על הרואה חשבון שלי. אני כועס

אני משוכנע שהסמינר של .  את מה שגיליתי בסמינרשקל כי פשוט לא ידעתי

 ."ישראל יהיה שווה לי לפחות כמה מאות אלפי שקלים בשנה הקרובה



 ]3מכתב [

 ]תאריך[
 
 

 

לי העסקים הקטנים פשוט עסוקים בכיבוי רוב בע
 .בדאגות יומיומיות... שריפות

 !שאין להם זמן להרוויח כסףעד כל כך עסוקים 
 

 ?גם אתה עסוק מדי
 

 
 ,בעל עסק יקר

 

בעוד שמונה ימים יתכנסו מספר בעלי עסקים שנמאס להם לעבוד בשביל המדינה ורוצים 

עסקים קטנים חותכים "יעו לסמינר שלי אותם בעלי עסקים יג. להתחיל לעבוד בשביל עצמם

לחלק .  תשלומי המיסים בעסקתמספר אסטרטגיות מוכחות להפחת שעות יגלו 3ותוך !" מיסים

 . מהם הסמינר הזה ישנה את החיים

 

 ?גם אתה היית עסוק מדי ולא מצאת את הזמן לקרוא את המכתבים ששלחתי לך

 .)במצב השוק כיום כל שקל חשוב! (תתבייש לך

 

אין לך את הזכות להתלונן . מגיע המועד לשלם אותם זו פשוט טיפשותשלחשוב על המיסים רק כ

 . על כמות המיסים שאתה משלם אם אתה מחמיץ את ההזדמנות לעשות משהו בנידון

 

 .לעצמך מספר דקות לעבור עליהםקח . מצורפים שני מכתבים שמאוד חשובים לך

 

 ,בכבוד רב

 

 ,בכבוד רב

 ח ישראל טובי"רו

 תמונה שלך



 ] 1מכתב [

 ]תאריך[
 

 

י להציג את עצמי ולספר לך על מתנה רק רצית
 !חינם שאני שומרת לך

 
 
 
 

 ,שכן יקר
 - דרך הגוף והנפש -המרפאה שלי . יסטית מוסמכת'שמי אורית קינן ואני מסג

 . ברמת השרון, 8האילנות ' ברח,  דקות מהבית שלך5נמצאת 
להפחית את כדי רב של שכניך נעזרים בשירותים שלי שמספר לך אני רוצה לספר 

 .' באמצעות טיפולי מסגבחייהם חהמת
 

 ?יתרום לך' מה טיפול במסג'? למה אנשים זקוקים למטפלת במסג
 

 מתח במקום אופטלגין או אקמולב כפתרון טבעי להקלה בכאבים או – 1סיבה 
 

החדרת אנרגיה , טיפול בעייפות,  כאמצעי אפקטיבי לשיפור זרימת הדם– 2סיבה 
 .והקלה לשרירים תפוסים

 
שחקני כדור , רוכבי אופניים": ספורטאי סוף השבוע"הקלה לכאבים של  – 3סיבה 

 . חלקם אפילו מדווחים על ביצועים משופרים כתוצאה מהטיפולים.  טניס אורגל
 

הוא מחדש את הזרימה . שיפור בזרימת הדם הוא אחד מהיתרונות המרכזיים
 את מאיץ את תהליך חילוף החומרים ומחזיר, משחרר מתח, לרקמות השרירים

 .האנרגיה לגוף
 

במהלך הטיפול הגוף משחרר . שחרור שרירים מכווצים הוא עוד יתרון משמעותי
 יםמשחרר,  כאביםים שמפחית,גוף שלךל– ים הרגעה טבעיי כדור–דרופינים נא

אנשי עסקים מספרים לי על חשיבה יותר צלולה .  את הנפשיםמתחים ומרגיע
 .'כתוצאה מטיפולי המסג

 
 '?ה ומרגיש טיפול המסגאיך בדיוק נרא

 

 תמונה שלך



רייקי וטכניקות אחרות , דיקור, שוודי' אני משתמשת במסג. זה תלוי בצרכים שלך
מתבצע במרפאה שלי בפרטיות ונוחיות ' המסג. לטיפול של חצי שעה או שעה

כמו " מרגישה"המרפאה שלנו נראית ו.  ואורות מעומעמיםהלצלילי מזיקה מרגיע
 שנים ומכיר את 6סמך עובר הכשרה של לפחות ומיסט 'כל מסג. מרפאה של רופא

רופאים .  שנה בתחום15-סיון של למעלה מילי יש נ. האנטומיה של הגוף על בורייה
 מפנים אלי מטופלים רבים שהיו מעורבים בתאונות דרכים ועברו םוכירופרקטיי

 .פציעות קשות
 

דגמה קצרה בדיקת מתחים וה,  דקות15-עוץ חינם ליהמכתב הזה מזכה אותך בי
 .על טיפול שעתי ₪ 50או הנחה של ' לטיפול מסג

 
 אותה אני נותנת לך 'לנצח את המתח' –שמרתי לך חוברת מיוחדת פרי עטי 

 את קח לפחות תעבור במרפאה שלי ו,בין אם תקבע תור לטיפול או לא. במתנה
 . העותק שלך בחינם

 
יות שרירים מכווצים ובע, כאבי ראש, עייפות, כאבים. אסור לך להתעלם ממתח

הגוף שלך מזהיר אותך שאתה לא . עיכול הם סימני אזהרה שהגוף שלך נותן
 ,כדורי שינה ותרופות אחרות, מוללהשקיט את הבעיות האלה עם אק. מספיק רגוע

 . הוא אמצעי טבעי לפתרון הבעיות הללו' טיפול מסג. זה לא הפתרון
 

 .נסה אותם. בחוברת מתנה אני מציגה לך תרגילים שתוכל לעשות בעצמך בבית
 

 ,בכבוד רב
 אורית קינן

 דרך הגוף והנפש



 ]2מכתב [
 ]תאריך[

 
 

 :תזכורת
  תנשארה לי עוד כמות ממש מצומצמת של החובר

 קצר קפוץ אלי לביקור ... 'לנצח את המתח'
 ס את העותק שלךפוות

 
 
 

 ,שכן יקר
 

ת לפני כשבועיים שלחתי לך מכתב בו הצגתי את עצמי והזמנתי אותך לשקול א
או ' הדגמה למסג, אני מזמינה אותך לקבל ייעוץ חינם. 'היתרונות של טיפול מסג

 .  שקלים הנחה על שעה טיפול50הנחה של 
 

לנצח 'אני כותבת לך את המכתב הזה כדי לוודא שתקבל את העותק של החוברת 
 תרגילים לשחרור -  במידע מעשיהבחינם ומלא ניתנתרת בוהח. 'את המתח

 .יתךב אותם תוכל לעשות בנוחות ב,האנרגיותמתחים והשבת 
 

-9:00כדי לתפוס את העותק שלך אתה מוזמן לעבור במרפאה שלי בין השעות 
אין ? 'מה הקאץ? למה אני מחלקת את החוברת הזו בחינם. 'עד ה'  בימים א17:00

שהו במשפחה שלך או יאם מ.  כאןאניאני רוצה שכל השכנים שלי ידעו ש. 'קאץ
פציעה מתאונת עבודה או , ב סובל מפציעה כתוצאה מתאונת דרכיםחבר קרו

 .אני רוצה שתזכור אותי, כתוצאה מפעילות ספורטיבית
 

עיסוי הוא דרך . 'כדי ליהנות מהיתרונות של טיפולי מסג' חולה'אבל לא צריך להיות 
 . נפלא לשיפור ההרגשה והשבת האנרגיות

 
ון או לקפוץ לביקור כדי לקבל את בכל שאלה אתה מוזמן לצור איתי קשר בטלפ

 .'לנצח את המתח'העותק שלך לחוברת שלי 
 

 ,לבריאות שלך
  דרך הגוף והנפש–אורית קינן 

 
  

 תמונה שלך



 ]1מכתב [
 ]תאריך[

 
 

 
 אלפי השקלים  המצורף למכתב מסמל את דולרה

 שאתה מבזבז על שיווק לא אפקטיבי

 
 
 
 

 ,פיינגולד ר"שלום ד
 

אותו רופא ניהל מרפאה מצליחה בצפון . בסיפור על רופא שיניים שהכרתיאותך  לשתף רוצה אני
הרופא לא . מספר הפציינטים הפונים החל להידלדלרק שבמהלך השנים האחרונות . תל אביב

 אחת ,נוסףב.  שניםשה כברכפי שעבאותה מתכונת המשיך לעבוד לתופעה ומצא סיבה מיוחדת 
עה שהיא עוברת למרפאה אחרת באזור מגוריה כדי שיהיה לה יותר נוח הרופאות במרפאה הודי

 אך , ההוצאות במרפאה נותרו כפי שהיו:בשלב זה הרופא כבר היה מוטרד. לטפל בילדים
נטים שהחליטו יהתסכול רק גבר כאשר הפקידה דיווחה לו על פצי. ההכנסות החלו להישחק

זה הגיע . רופאההצרות החלו להדיר שינה מעיני . 'זה יותר זול"ללכת לטיפול בקופת חולים כי 
אם (' תפקד'למצב שהוא היה כל כך מוטרד שזה אף פגע בקשר שלו עם אשתו וביכולת שלו ל

 ).:אתה מבין למה אני מתכוון
 

רק שהמצב היה ממש . בהיותו רופא מוכשר הוא התקשה לבקש עזרה? אז מה קרה לאותו רופא
יחד עם איש שיווק מקצועי הוא בנה . המרפאה שלובשיווק  גרוע הוא החליט שהוא חייב עזרה

לראשונה מאז שהמרפאה הוקמה הוא החל לפרסם מודעות בעיתונות . תוכנית להצלת המרפאה
 יחד עם הצוות הם החלו לפנות לכל הפציינטים שביקרו אצלו בשנים האחרונות והציע .המקומית

ועדון לקוחות בו החל לדוור לפציינטים הוא גם הקים מ. הטבה מיוחדת לבדיקה לכל המשפחה
נטים החלו לזרום חזרה יהפציבהדרגה . שלו טיפים לשמירה על בריאות הפה כל כמה חודשים

הוא אף מצא מחליף לרופאה שעזבה ובגלל עומס העבודה החדש שנוצר החליט לגייס . למרפאה
  . נוסףרופא

 
 .☺הרבה יותר מרוצההפכה לגם אשתו , כן שכחתי לציין, אה

 
מה שאני כן יודע . איני מכיר אותך באופן אישי ולכן לא בטוח עד כמה הסיפור הזה נוגע לך

מצפים ממך ". מלוכלך"אקציה שלי עם רופאים זה שלדבר על כסף נחשב לעיתים לדבר טרמהאינ
מעולם לא מדברים על המרצים  אך ,כן לימוד רפואת השיניים אכן מפרכיםאלהיות איש מקצוע ו

אולי גם אתה מתמודד . רפאה והלכה למעשה תהפוך להיות איש עסקיםתהיה לך מא הרגע שבו
מלחמת , ירידה בהיקף ההכנסות:  בתחילת מכתביעם האתגרים כמו אותו רופא מהסיפור

 . חוסר נאמנות מצד פציינטים, מחירים עם הקופות
 

ש בכל מיני יועץ שיווקי שבא לחנטר" עוד"אבל רגע אתה בטח חושב לעצמך שמדובר כאן ב
לבזבז לך את הזמן והכסף . ושאר ירקותשיווקית מכירתית אורטיים על אסטרטגיה ימושגים ת

 . בכלל לא בטוח שתראה מזה תוצאותו
 

 תמונה שלך



אך לאורך השנים עבדתי כבר . אני מסכים שגם לי אין פתרונות קסם ובשיווק לא תמיד הכל עובד
סיון יעם הנ.  ומוטורולה ועד לעסקים של איש אחדGEעם מעל מאה עסקים מתאגידי ענק כמו 

זה מה שאוכל לתרום . הזה אני מציע לך" ארגז"את ה". ארגז כלים"מה שאני מכנה הזה צברתי 
 :למרפאה שלך

במסגרת .  אנשים מוכנים לשלם יותר כדי לפגוש את המומחה– חידוד המסר השלך .1

 כדי שתתחיל למשוך יותר לךהמיצב שלך כמומחה בנישה שהתוכנית אנו נעבוד יחד על 

על פי המסר שאנו נגבש יחד נוכל להכין את החומר . מטופלים ולא לרדוף אחריהם

 .הפרסומי שלך

מדובר בשיחת  מתקשר למרפאה פציינט כאשר – הכשרת צוות המרפאה במכירות .2

תוכנית השיווקית צוות המרפאה יוכשר לשיווק ומכירה של ה במסגרת .מכירות לכל דבר

 . ולא רק קביעת תוריםהטיפולים

 חוזרים פציינטים להשבת מערך שיווקי הקמת – חוזרים ונוטשים פציינטיםטיפול ב .3

 . לשעבר באמצעות דיוור ישיר או אי מייליםפציינטיםו

 על ידי תקשורת רציפה תוכנית לשימור מטופלים יצירת – הקמת מועדון מטופלים .4

 .ואוטומטית איתם לאורך כל השנה

מערך  של הטיפולים השונים שאתה מעניק ושדרוג שיטת התמחור – תמחור וגביה .5

 .הגביה כדי לשפר את תזרים המזומנים במרפאה

להשיג לך  -" מלא את הצינורות" המטרה של התוכנית היא ל– בניית תוכנית פרסום .6

, השנה באמצעות פרסום בעלוניםחודשי כל  חדשים לאורך פציינטיםפניות קבועות של 

, גוגל אדוורדס, הקמת אתר אינטרנט: שיווק באינטרנט, ןמודעות בעיתו, מכתבים

   .פייסבוק ועוד

כדי שלא נבזבז את זמנך או זמני היקר אני מציע לך חצי שעת יעוץ טלפוני לגמרי בחינם ואת 
 כדי לקבל את החוברת פשוט תתקשר לטלפון ". סודות לשיווק מרפאות שיניים5"החוברת 

 .כתובת ואשלח לך עותק השאר לי הודעה עם ה077-5009705
 

 ,בכבוד רב
 אבינועם שחר

 המכון לשיווק עסקים קטנים
 
כדי .  אך ניחשת נכון אם הנחת שהוא נשלח גם לקולגות שלך,המכתב הזה אומנם אישי. ב.נ

לכן אם תוכן המכתב קסם לך . למנוע ניגוד אינטרסים אני עובד רק עם מרפאה אחת בכל עיר
 .הזדרז ופנה אלי חזרהד יחדיו ה לך שישנה אפשרות שנעבוונרא



 ]2מכתב [
 ]תאריך[

 
 
 
 

 ?זוכר אותי
 אני שלחתי לך דולר לפני שבועיים

 
 
 
 

 ,פיינגולד ר"שלום ד
 

לפני שבועיים שלחתי לך דולר וסיפרתי לך על המהפך שמרפאת שיניים ממש כמו ? זוכר אותי
ני רוצה להציע לך דרך חדשה להגיע לעוד לקוחות א. שלך עברה כתוצאה משיווק ממוקד מטרה

 .ועוד כסף מבלי להפסיד את המכנסיים והתחתונים
 ומוטורולה ועד לעסקים GEמאה עסקים מתאגידי ענק כמו ללאורך השנים עבדתי כבר עם מעל 

הזה אני מציע " ארגז"את ה". ארגז כלים"סיון הזה צברתי מה שאני מכנה יעם הנ. של איש אחד
 : מה שאוכל לתרום למרפאה שלךזה. לך

במסגרת .  אנשים מוכנים לשלם יותר כדי לפגוש את המומחה– חידוד המסר השלך .1
 כדי שתתחיל למשוך יותר המיצב שלך כמומחה בנישה שלךהתוכנית אנו נעבוד יחד על 

על פי המסר שאנו נגבש יחד נוכל להכין את החומר . מטופלים ולא לרדוף אחריהם
 .הפרסומי שלך

מדובר בשיחת  מתקשר למרפאה פציינט כאשר – כשרת צוות המרפאה במכירותה .2
תוכנית השיווקית צוות המרפאה יוכשר לשיווק ומכירה של ה במסגרת .מכירות לכל דבר

 .הטיפולים ולא רק קביעת תורים
 חוזרים פציינטים להשבת מערך שיווקי הקמת – חוזרים ונוטשים פציינטיםטיפול ב .3

 .אמצעות דיוור ישיר או אי מיילים לשעבר בפציינטיםו
 על ידי תקשורת רציפה תוכנית לשימור מטופלים יצירת – הקמת מועדון מטופלים .4

 .ואוטומטית איתם לאורך כל השנה
מערך  של הטיפולים השונים שאתה מעניק ושדרוג שיטת התמחור – תמחור וגביה .5

 .הגביה כדי לשפר את תזרים המזומנים במרפאה
להשיג לך  -" מלא את הצינורות" המטרה של התוכנית היא ל– בניית תוכנית פרסום .6

,  חדשים לאורך חודשי כל השנה באמצעות פרסום בעלוניםפציינטיםפניות קבועות של 
, גוגל אדוורדס, הקמת אתר אינטרנט: שיווק באינטרנט, מודעות בעיתון, מכתבים

   .פייסבוק ועוד

ומספר רב  "דות לשיווק מרפאות שיניים סו5"יש לי מספר ממש מוגבל של עותקים לחוברת 
כאמור אני מעניק לך את החוברת הזו . מהקולגות שלך כבר הזמינו את החוברת הזו ממני

 השאר לי הודעה עם 077-5009705 כדי לקבל את החוברת פשוט תתקשר לטלפון .בחינם
 .הכתובת ואשלח לך עותק

 
 ,בכבוד רב

  המכון לשיווק עסקים קטנים-אבינועם שחר 

 תמונה שלך



 
 
 
 

 לרכב או למשפחה,  שירותים לביתספקי - שירותים ללקוחות קצה
 

 



 ]1מכתב [
 ]ךתארי[

 
 

 :מומחה לרכב צופה
, מכוניות לא יתניעו... על נהגים בגוש דן יעבור קיץ קשה

 !ממש סרט אימה... בטריות ימותו, מזגנים יתפגרו
 

 ?איך תציל את הרכב שלך ממתקפת הקיץ
 

 ,שכן יקר
. גבעתיים, 7תפוצות ישראל שמי ניסים לוי ואני הבעלים של מוסך מורשה האחים לוי שנמצא ב

הסיבה שאני כותב לך את המכתב הזה . ך שלנו אלפי פעמיםוסות שכבר עברת ליד המיכול להי
הוא צופה שמזג . היא כי בדיוק חזרתי מהכשרה של מומחה לרכב שהגיע במיוחד מגרמניה

 . לכךהאוויר הקשה בארץ פשוט יהרוג רכבים שאינם ערוכים
 

 . במחירי הכרות" ץהכן רכבך לקי "מקיימיםאני רוצה להציג לך את המבצע שאנו  לכן
 

 ...אבל רגע לפני. אני יכול להציל את הרכב שלך
 

איך להכין 'בשיתוף עם מספר מומחים הכנתי חוברת מיוחדת . בחינםאני רוצה להציע לך מתנה 
 עמודים עמוסים במידע פרקטי והנחיות 20 החוברת כוללת –' ולשמור על הרכב והמשפחה שלך

 .ב שלך בטוח ותקיןכיצד אתה תוכל לבדוק שהרכ
 

כל מה שאתה צריך לעשות כדי לתפוס את העותק שלך הוא . בחינםניתנת לך החוברת הזו 
אם החוברת מעניינת אותך צור עימנו קשר . לקפוץ אלינו או להתקשר ונשלח לך אותה בדואר

 .עכשיו כי הכמות ממש מוגבלת
 

 :"הכן רכבך לקיץ" במסגרת המבצע הנה מה שאני יכול לעשות בשביל לשמור על הרכב שלך
 

 ריקון ומילוי לרדיאטור .1
 בדיקה וטעינה לבטרייה .2
 החלפת מגבים ומילוי נוזל לניקוי חלונות .3
 בדיקת בלמים .4
 בדיקה ומילוי גז למזגן .5
 ניקוי אדים למנוע  .6
 רכבקינות הוקריטיות לת נקודות שונות 56בדיקה של  .7

 
במידה ונמצא בעיה כלשהי . בלבד ₪ 195את החבילה הזו אנו מעניקים לך בהשקעה של 

הנחה על כל  20%ו נעניק לך אנ, מה לא משנה ,חגורה, יהיפת בטרהחל: הדורשת מענה
 . הנחה על שעות העבודה10%-החלקים ו

 
בלבד  ₪ 149 לך את הטיפול לרכב השני תמורת נעניקאם יש לך יותר מרכב אחד במשפחה אנו 

 .לרכב השלישי ₪ 99ורק 
 ]המשך בעמוד הבא[

 תמונה שלך



 רכבים בכל יום אז מומלץ להתקשר עכשיו 15-לצערי אנחנו יכולים להעניק את הטיפול הזה רק ל
אל תחכה שהרכב שלך או של אחד .  כדי לתאם את הטיפול לרכב שלך03-52111111לטלפון 

 . מבני המשפחה יתקע
 

 ,מקווה לראות אותך אצלנו בקרוב
 

 , בכבוד רב
 

 מוסך האחים לוי, ניסו לוי
 
אני עובד וגר בגבעתיים . על הרכבנים אחריות מלאה על כל עבודה שאנו מבצעים ותאנו נ. ב.נ

 שנה ויש לנו לקוחות שנמצאים איתנו עשר וחמש עשרה שנים שכבר מביאים את 28כבר 
אני יודע שישנם עשרות מקומות בהם תוכל לטפל ברכב שלך אבל אני באמת מאמין . הילדים

י ההגה את זה אתה תרגיש מאחור. שאנו מעניקים את השירות הכי אמין שתוכל למצוא בסביבה
 . אחרי שנטפל ברכב שלך



 ]2מכתב [
 ]תאריך[

 
 
 
 

 שהם פשוט לא יםהרבה אנשים כל כך עסוק
 .דואגים לרכב שלהם

 
 !אתה תצטער על זה

 
 ,התראה שנייה

 
 , שכן יקר

בין " תשבות"המכונית שלך , מומחים לרכב אומריםהש מה ניקח בחשבון אתאם 
, יעבדולא בלמים ה, תמותבטרייה ה, תניעילא הרכב שלך  אולי. השנהפעמים  2-3

 .ואתה תתקע... אולי איזה צינור יקרע
 

הצעתי לך בדיקה מקצועית ויסודית במסגרת המבצע  ₪ 195במחיר מצחיק של 
כל הפרטים על המבצע מופעים במכתב ששלחתי לך ". הכן רכבך לקיץ"שלנו 

 ). ב"ראה מצ(בשבוע שעבר 
 

הוא עשוי להוות את . א אותו בקפידהקח לעצמך מספר דקות כדי לקרו, בבקשה
 33עם , מיוזע ומסכן, ההבדל בין ארוחת ערב ביתית או להיתקע בצידי הכביש

 .  לחות בחוץ90%-מעלות ו
 

 . הימים הקרובים14-ההצעה הזו בתוקף רק ל
 

 ,בכבוד רב
 

 מוסך האחים לוי, ניסים לוי
 
 ₪ 99-ו ₪ 149רק הטיפול לרכב השני יעלה . מכתב הקודםבכפי שציינתי . ב.נ

 .לרכב השלישי

 תמונה שלך



 ]1מכתב [
 ]תאריך[

 

 
 תצילי את הבית שלך מהילדים שלך

 
 )כדי שתהיי לקוחה שליאני מוכן לשלם חצי מהניקוי השטיחים (

 
 
 
 

 ,שכנה יקרה
 

במראה של " שולטים"הם ממש . כידוע לך השטיחים בבית זה הדבר הראשון שאורחים רואים
אוכל או . פים למספר גדול של איומים מצד המשפחה כל יוםהבעיה היא שהם גם חשו. החדר

 יםאבק שמצטברוהבוץ שהילדים או הכלב מביאים הביתה או סתם לכלוך , משקאות שנשפכים
וחות לא מלהיבים חשטיח מלוכלך לא רק נראה רע הוא גם עשוי לה להפיץ ני.  כתמיםיםומשאיר

 ). בלשון המעטה(
 

קוי שטיחים מקצועי ומביאים את השטיחים שלהם למצב אבל רוב האנשים לא טורחים לעשות ני
 . בלתי אפשרי

 
 .להציג את עצמילי אבל רגע לפני שאתן לך את ההצעה שלי הרשי 

 
.  שנים האחרונות אני מספק לשכנים שלך שירותי ניקוי שטיחים ללא דופי10-בושמי צח כהן 

אבל ממש לאחרונה . וזןלאורך השנים בכלל לא פרסמתי את עצמי כי לקוחות הגיעו אלי מפה לא
 רואה את  אחרת לא היית,אני רוצה שיניב יעבוד קשה ויהיה עסוק. הבן שלי יניב הצטרף לעסק

 . המכתב הזה כלל
 

 מהחשבון וגם 50% למאי אנחנו ננקה את השטיחים שלך ונשלם 30- עד ה. הנה ההצעה שלי
עות שלנו תמיד סבירות ההצ.  שקלים זיכוי לניקוי הבא שלך בעוד חצי שנה49ניתן לך עוד 
 . אנחנו לא מחביאים את המחירים. וכוללת הכל

 
אם תרצי המלצות מהשכנים שלך אשמח לספק לך שמות וטלפונים של אנשים הנמצאים , אגב

 . במרחק של כמה דלתות ממך וכבר נהנו מהשירות שלנו
 

 תשמח לענות ,המזכירה שלנו אורית.  למאי 30 - ההצעה הזו בתוקף רק עד ה. אבל אל תתעכבי
 ?למה שלא תתקשרי עכשיו. על כל שאלה שיש לך אז תרגישי חופשי להתקשר למשרד שלנו

 
 ,בכבוד רב

 
 כהן ניקוי ופוליש, צח כהן

 
 .במידה ולא תהיה מרוצה כל כספך יוחזר. אנחנו נותנים אחריות מלאה על העבודה. ב.נ

 תמונה שלך



 ]2מכתב [
 ]תאריך[

 
 

 
 

 ?מה האורחים יגידו
 

 
 
 

 יההתראה שני
 

 ,שכנה יקרה
שבועיים כתבתי לך על משהו שנמצא בבית שלך ועובר התעללות קשה על כלפני 

חס וחלילה אני לא מדבר על , לא. ואת שותקת ולא עושה כלום... בסיס יומיומי
אוכל , הם עוברים התעללות קשה, כן. המשפחה שלך אלא על השטיחים שלך

הביתה או סתם לכלוך או אבק ילדים וכלבים שמביאים בוץ , ומשקאות שנשפכים
 . שנתקע בין הסיבים

 
לפני (ההצעה שלי אליך היא להפסיק להתעלל ולהתחיל לטפח את השטיחים שלך 

 50%אז כמו שכתבתי לך לפני שבועיים אני מוכן לשלם ). שהם יגיעו למצב סופני
לניקוי הבא שתעשי  ₪ 49חשבון שלך על ניקוי השטיחים וגם לתת לך זיכוי של המ

 . לנואצ
 

אשמח להפנות אותך .  שנים10אני מטפל בשטיחים של השכנים שלך כבר מעל 
.  במאי30 המבצע בתוקף רק עד ,אבל על תתעכבי יותר מדי. לעוד לקוחות מרוצים

 .אחרי זה אני צריך להתפנות לניקוי שטיחים בעשרות עסקים ולא יהיה לי זמן
 

 .שאלה שיש לךאורית תשמח לענות על כל , התקשרי עכשיו למשרד
 

 ,בכבוד רב
 צח ניקוי שטיחים ופוליש, צח כהן

 תמונה שלך



B2B - מוצרים לעסקים לרבות ציוד תעשייתי כל מי שמוכר שירותים או 

 

 

 



 ]1מכתב [
 ]תאריך[

 
 

 :יותרהודעה חשובה ב
 מלגזה באחריות מלאהאיך תוכל להשיג 

 
 מאת אבי מלגזות

 
 
 

 ,לכבוד בעל העסק
 

קרה לך שהזמנת מלגזה לביצוע ? קרה לך שהזמנת מלגזה וממש לא היית מרוצה מהביצועים
  אם התשובה שלך על השאלות ? והתקלקלההאו שהגיע? העבודה חשובה והיא פשוט לא הגיע

 .ות הבאות בקפידהקרא את השור, "כן"האלה היא 
 

המשמעות של מלגזה . עסקים כמו שלך תלויים במלגזות כדי לבצע את העבודה השוטפת כל יום
 . משלוחים תקועים ותפוקה צונחת,  היא שעות שכר עובדים מבוזבזותתמושבת

 
 !יש לי פתרון המיועד רק בשבילך

 
מורשים של מלגזות של אנו משווקים . 'אבי מלגזות'קוראים לי אבי ישראלי ואני הבעלים של 

מלגזה באחריות " ואנו שמחים להציג לך את המבצע החדש שלנו Caterpillerהמותג הבינלאומי 
אבל " !?ממש"אתה בטח אומר לעצמך ).  אחריות מלאהזו באמת ,ן טעות דפוסאאין כ" (מלאה

אז . ק שלךלך ולעסהסקרנות שלך מאיצה בך להמשיך לקרוא רק למקרה שזה אמיתי ובעל ערך 
 .אל תזרוק את המכתב הזה פשוט תמשיך לקרוא

 
המשימה .  שנים3 אחרי Caterpiller ונהייתי משווק מורשה של 1991-הקמתי את העסק שלי ב

אנו . העיקרית שלי מאז שהקמתי את העסק היא לספק לבעלי עסקים באזור השפלה שקט נפשי
מתמקדים בהורדת העלויות ושיפור  כמוך ושעובדים עם עשרות יבואנים ובעלי מחסנים ממ

 .אמינות בפרטהתפעול היומיומי בעסק שלך על ידי אספקת מכונות בכלל ומלגזות 
 

אנחנו . אני רוצה לתת לך הצעה לה לא תוכל לסרב וחשוב לי שתדע כמה דברים על החברה שלי
ני לא א? בעוד עשר שנים. כן? בשנה הבאה. בטח? האם נהיה פה מחר.  שנה לעסק20חוגגים 

נבחרנו למשווקים ! אתה יכול לסמוך עלינו. יכול להבטיח את זה אבל אני מוכן להתערב שכן
 שלנו טיפולשנייה ברציפות בזכות השירות וההשנה זו ה בישראל Caterpiller של 1מספר 

 . לקוחותב
 

 אותה הבטחתי מופיעה בשורות הבאות" מלגזה באחריות מלאה"המשך לקרוא ה
 

Caterpillerהמכונות . של המכונות הכי איכותיות והכי משתלמותכל העולם כיצרנים  מזוהים ב
לכל .  טקסט שבארצות הברית,צובישי במתקן מיוחד ביוסטוןמיוצרות בשיתוף עם חברת מיט

 . ועכשיו גם אתה תוכל ליהנות מהם. אחת מהחברות הללו יש את היתרונות שלה
 

 תמונה שלך



 מלגזות  מחירי: ובכן"?רות הענק האלהמה לי ולשתי חב"אולי אתה שואל את עצמך , רגעאבל 
. עיםשמחירי השכרה שראית רק בראשית שנות הת, כל כך נמוכים שראית רק לפני חמש שנים

 .אחריות כל כך ארוכה שהיא שווה לאורך כל חייה של המכונה וגם
 

מה הכי חשוב לך " שאלתי בעלי עסקים כמוך Caterpiller את המלגזות של קכשהתחלתי לשוו
 . מלגזה באחריות מלאה–התוצאה היא ההצעה המונחת בפניך " ?אצל ספק מלגזות

 
החל ממלגזה . מלגזה באחריות מלאה נועדה לתת לך את השקט הנפשי לתפעול העסק השוטף

 .  חלקי חילוף אושירות, תיקונים, השכרה, חדשה
 

 מאבי מלגזות" מלגזה באחריות מלאה"
 

זמין יהיה אצלך יום למחרת או שתקבל  כל חלק חילוף שת– חלקי חילוף באחריות - 1#אחריות 
 .  בחינםואות

 
 שעות יהיה נציג שלנו 4תוך , כן.  שעות4שירות או תיקון תענה תוך  תכל קריא - 2#אחריות 

 .בבית העסק שלך
 

אנו ניתן ,  במידה והמלגזה שלך זקוקה לתיקון במוסך שלנו.מלגזה חלופית חינם  - 3#אחריות 
 .לך מלגזה חלופית בחינם

 
 החזר ?לא מצאו חן בעיניךהם קנית זוג צמיגים חדשים ו. יםגאחריות על הצמי -  4#אחריות 

 . יום וקבל את כל כספך חזרה60אותם תוך 
 

אולי אתה תוהה כמה  ? 4 עד 1מרוצה מהאחריות בסעיפים  .מחיר הכי משתלם -  5#אחריות 
יתנו את ההצעה הכי אני מבטיח לך שאתה תקבל מא. המלגזה באחריות מלאה באמת תעלה לך

אנחנו נזמין אותך לארוחת , אם תביא לנו הצעה יותר זולה מאחד המתחרים שלנו. משתלמת
 .בשרים עלינו במסעדה שתבחר

 
ללא .  על כל מלגזה שתרכוש או תשכיר שנה אחריות מלאה חינם על תיקון ושירות- # 6אחריות 

 .קשר לכמות שעות העבודה של המכונה
 

על כל שקל שתשלם על ההשכרה אנו נזכה אותך בעת ? רוצה לרכוש מלגזה לא -  7#אחריות 
 .הרכישה

 
 אם תקנה או תשכור מלגזה ותוך שבוע לא תהיה .אחריות מלאה על הביצועים -  8#אחריות 

 .אנו ניקח אותה חזרה על חשבוננו ונחזיר לך את כל הכסף בחזרה. מרוצה מהביצועים
 

אבל . משוחד, כמובן , אני . כי טובה שתמצא היום בשוקמלגזה באחריות מלאה היא ההצעה ה
 .שלך' ידיים'אם עדיין יש לך ספקות אני רוצה שתרגיש את המלגזה באחריות מלאה ב

 
 !הנה ההצעה

דמי השירות על כל תיקון או טיפול לו את אנחנו נשלם תשכיר אצלנו שכל מלגזה שתקנה או על 
במידה ותכסה , גם אם לא קנית מאיתנו?  בעסקכבר יש לך מלגזה! תזדקק למשך שנה שלמה

אין לך מה , ס'תכל.  ניתן לך שירות חינם למשך שנה שלמהואת התשלום על חלקי החילוף אנ
 !להפסיד



 
 ללחוץ את היד שלך ולהציג לך את הדגמים השונים של ,אשמח לפגוש אותך פנים מול ופנים

 . מלגזות אותן אנו משווקים
 

רק למספר מצומצם של לקוחות ' מלגזה באחריות מלאה'ם להציע את המבצע אנחנו יכולי, לצערי
להעביר , המזכירה שלי,  מסיגלבקש. אז חשוב מאוד שלא תתעכב ותתקשר עכשיו. ולזמן מוגבל

 .דבר באופן אישילי את השיחה כדי שנוכל ל
 

 ,בכבוד רב
 

 אבי מנופים, אבי ישראלי
 
 אם הקו תפוס נסה להתקשר שוב . ב.נ



 ]2מכתב [
 ]תאריך[

 
 
 

 'מלגזה באחריות מלאה'מה ההבדל בין מלגזה רגילה ל
 
 
 
 
 

 ,בעל עסק יקר
 מלגזה –לפני כשבועיים שלחתי לך מכתב בו הצגתי לך את המבצע הבלתי רגיל 

אבל משום . המבצע הזה זכה לתגובות יוצאות דופן מכל השוק. באחריות מלאה
ת זאת מספר רב של בעלי לעומ. איתי פגישת היכרותהתקשרת לקבוע מה לא 

 . עסקים מהענף שלך כבר תאמו איתי פגישה
 

 הצעתי לך שנה שירות חינם על כל מלגזה שכבר ,מעבר למלגזה באחריות מלאה
 ).ב"ראה מצ(כל הפרטים במכתב ששלחתי לך לפני שבועיים . קיימת בעסק שלך

 
 הצעה כזו אני מבטיח לך שלא תקבל עוד. קח לעצמך כמה דקות לעבור עליו בעיון

המבצע והרעיון שאנו מציעים לך הוא בפירוש מהפכני ויביא לך תוצאות . השנה
 . בשורה התחתונה באחריות

 
 .מחכה לשמוע להזמנה שלך למלגזה באחריות מלאה

 
 ,בכבוד רב

 אבי מנופים, אבי ישראלי

ונה שלךתמ  



 ]3מכתב [
]תאריך[  

 
 

 אולי לא הבנת אותי
 מלגזה ושירות לשנה באחריות מלאה

 
 
 
 
 

 ,בעל עסק יקר
 

 .המלגזה באחריות מלאה והשירות חינם לשנה עדיין מחכים לך
 

 מלגזה באחריות –שלחתי לך כבר שני מכתבים בהם הצגתי לך את המבצע שלנו 
זהו מבצע מאוד מיוחד ואני מוכן להתערב איתך שלא תמצא שום דבר . מלאה

ך קרא אותם אנא ממ. צירפתי את שני המכתבים הקודמים. דומה לו בכל השוק
 .עכשיו

 
 . מקווה לקבל ממך הזמנה ממש בקרוב

 
 ,בכבוד רב

 אבי מנופים, אבי ישראלי
 

 תמונה שלך



 ]1מכתב [
 ]תאריך[

 

 
 :הדולר למכתב משתי סיבותצירפתי את 

 
 משהו מאוד חשוב לספר לך ורציתי לתפוס את תשומת הלב שלךלי יש  .1

 
אני רוצה להציע לך דרך לחסוך הרבה זמן וכסף ולכן חשבתי שצירוף  .2

 דולר יהיה מתאים
 
 

 ,בעל עסק יקר
 

. בשוק תחרותי כמו של היום אתה לא יכול להרשות לעצמך לבזבז זמן וכסף
מ שירות "ן ציוד משרדי בע.א.יוד למשרד תקבל מאיתנו בפכשאתה קונה ריהוט וצ

מהמשרד שלך ואנו משרתים עשרות " יריקה"החנות שלנו נמצאת במרחק . מלא
 .עסקים כאן בנתניה

 
ספקים לעסקים כמו שלך כל מה שהם צריכים ומ 42סוקולוב ' אנחנו נמצאים ברח

, סאות מנהליםהחל מפתקים מודפסים ועד לכי.  שנים23לפעילות השוטפת כבר 
 .מ"ן ציוד משרדי בע.א.נמצא אצלנו בפלמשרד כל מה שאתה צריך 

 
 :ן ציוד משרדי תקבל.א.בפ

 בוא נודה על האמת אתה יכול לקנות ציוד משרדי מעשרות ספקים שונים – שירות
 ואנו מבטיחים .ל העיקרי הוא השירותדבהה. לשלנובמחירים פחות או יותר זהים 
 . ידידותי ויעיל,  הכי מהירתלך שאצלנו תקבל את השירו

 
בשיחת טלפון חינם תוכל להזמין .  תחסוך הרבה אנרגיה כשתקנה אצלנו– מבחר

 שעות לשכנים פה 24עד (תקבל משלוח מהיר . בדיוק את הציוד שאתה צריך
 .ותדבר עם בן אדם אחד שמכיר אותך ואת העסק שלך) בנתניה

 



אם תמצא הצעה זולה יותר ,  לבשים.  אנחנו יכולים לחסוך לך כסף– מחירים
עד , אם כבר קנית מוצר שלנו אנחנו נזכה אותך בהפרש. אנחנו נשווה את המחיר

 ! יום מביצוע הקנייה60
 

 !!!רק לקוחות שמחים חוזרים
 

 לכן התפקיד שלנו .חוזריםן אנו יודעים שלקוחות שמחים הם לקוחות .א.כאן בפ
 עסקים 400-יותר מ. ה אצלנוהוא שתהיה יותר ממרוצה בכל פעם שאתה קונ

 כי הם תמיד מקבלים את הציוד לו הם זקוקים ,בנתניה והסביבה כבר קונים אצלנו
 .במחירים מצויניםובזמן 

 
מה נוכל "פשוט נשאל , אם תגיד לנו שאכזבנו אותך. ת הרצון שלך מובטחתושביע

  שנים עוד לא סירבנו לבקשה של לקוח23במשך ". ?לעשות בשביל שתהיה מרוצה
 . 'תקן את המצב'ל
 

כל הזמנה . במחסן שלנו יש את כל הציוד שאתה צריך בשביל לנהל את העסק שלך
אם אתה זקוק לציוד בדחיפות פשוט .  שעות מרגע ההזמנה24 תוך הנשלחת ומגיע

 . תודיע לנו ואני נדאג שהוא יהיה אצלך תוך מספר שעות
 

 :הנה מה שכמה בעלי עסקים מהסביבה שלך מספרים עלינו
 

ן מכמה .א.אנחנו קונים ציוד משרדי אצל פ" –" אורון ביגוד לנשים"סיגל אורון 

, שלישית. המשלוחים תמיד מגיעים בזמן, שנית, ניםראשית המחירים מצוי: סיבות

 ".מכיר את העסק שלי ומסייע, ן תמיד קשוב.א.הנציג של פ
 
לא . הם נתנו להרגיש שאני חשוב להםמההתחלה " –' ד יניב פרנק מפרק ושות"עו

ידעתי בדיוק כמה אני אמור להוציא ויאמר לזכותם שהנציג שלהם היה מאוד ישר 

 ."זכיתם בלקוח לחיים. ונתן לי הצעת מחיר הוגנת

 

 התשובה פשוטה התקשר ?'מה הוא רוצה ממני'עכשיו אולי אתה שואל את עצמך 
אם . יעיםאלינו וקבל את הקטלוג כדי שתוכל לראות את כל המוצרים שאנחנו מצ

לכל רכישה שתבצע  ₪ 50תלוש הנחה על סך , תתקשר עכשיו אני אצרף לקטלוג
 .המשלוח עלינו. פלוס ציוד משרדי מתנה בו תוכל להשתמש מיד

 
 ,בכבוד רב

 מ"ציוד משרדי בע. ן.א.ל פ"מנכ, ליאור גרינברג
 
  כמעט כל מי שקונה אצלנו: אז הנה תשובתי'?'מה הקאץ'אולי אתה תוהה . ב.נ

. השירות והמחירים המצוינים, הם חוזרים אלינו בזכות המבחר. קונה שוב ושוב



. קוח לכל החייםלזאת הדרך שלנו להציג את עצמנו ומקווים שתהפוך לחבר ול
 .מאחל לך ולעסק שלך הצלחה



 ]2מכתב [
 ]תאריך[

 
 

 אני שלחתי לך דולר לפני שבועיים... זוכר אותי
 
 
 
 
 
 

 ,בעל עסק יקר
את הבן אדם שעומד  שתראהאבל רציתי ,  כמו דולרדליקהלא משלי תמונה האולי 

 .☺יותר זול לצרף תמונה שלי מאשר דולר.. וגם. מאחורי העסק
 

המחירים הכי טובים על כל הציוד מבחר וה, שירותההבן אדם שהבטיח לך את אני 
החל מניירות להדפסה ועד .  כדי לנהל את העסק שלךתזדקק לו יהמשרד

אתה גם תדבר .  חינםכל מה שאתה צריך נמצא במרחק שיחת טלפון, לשולחנות
 24ק לך את המשלוח תוך ספנאנחנו ו. עם הנציג הכי אדיב ויעיל שאי פעם תשמע

 . שעות מרגע ההזמנה3 שאנו מוציאים משלוחים תוך מפני. שעות
 

 נוכל מה"פשוט נשאל , אם תגיד לנו שאכזבנו אותך. ת הרצון שלך מובטחתושביע
 שנים עוד לא סירבנו לבקשה של לקוח 23 במשך ,"?לעשות בשביל שתהיה מרוצה

 .'תקן את המצב'ל
 

, אנחנו נשלח לך קטלוג בחינם', קאץ'אין כאן שום , כפי שציינתי במכתבי הקודם 
 ומתנות מפתיעות לכל רכישה שתבצע אצלנו ₪ 50ה על סך נחפלוס תלוש ה

נו ותחווה את ברגע שתדבר עם אחד מנציגי השירות שלשאני בטוח . למשרדך
 .אתה תהפוך ללקוח שלנו לכל החיים' על בשרך'המוצרים שלנו 

 
אבל אני עדיין מחכה , קבלתי כמות גדולה של פניות בעקבות המכתב הראשון

 ונשלח 1800-422-427' ו בטלישאז אל תתעכב ותתקשר אלינו עכ. לשמוע ממך
כישה לר ₪ 50כמה מתנות בהפתעה ותלוש הנחה על סך , לך את הקטלוג

 . ראשונה
 

 ,בכבוד רב
 

 מ"ציוד משרדי בע. ן.א.ל פ"מנכ, ליאור גרינברג

 תמונה שלך



 ]3מכתב [
 ]תאריך[

 
 

 

 !התראה אחרונה
 

 !אל תחמיץ את זה 
 

 !הזדמנות של פעם בחיים
 

 
 

 ,בעל עסק יקר

 
ן .א.בכל זאת אני רוצה להציג לך את החברה שלי פו... אולי לא פעם בחיים. טוב נו

שלוח לך חינם את קטלוג המוצרים שלנו יחד עם תלוש הנחה מ ול"ציוד משרדי בע
 . לרכישה הראשונה שלך ₪ 50על סך 

 
רוב ? אהבת את התמונה. לפני חודש שלחתי לך דולר ולפני שבועיים תמונה שלי

 . ☺שים מספרים לי שהעדיפו את הדולרהאנ
 

כמעט כל מי ששלחנו את המכתב חזר . שאתה ממש מסקרן אותי היא האמת 
 דקות ופשוט 2אולי תיקח לעצמך . ותהיתי למה עדיין לא שמענו ממךאלינו 

 . השיחה בחינם1-800-427-427תתקשר 
 

, אנחנו מציעים לך קטלוג חינם' אין כאן שום קאץ. כפי שציינתי במכתבים הקודמים
.  מהאנשים שקונים אצלנו חוזרים שוב ושוב95%. מתנות מפתיעות ותלוש הנחה

 ?למה
 

 שירות אדיב
 
הוא ידאג לכך , תתקשר אלינו יענה לך נציג שירות הכי אדיב שאי פעם פגשתשכ

 ,מה שלקוחה שלנואבל אני משוחד הנה .  שעות24שהסחורה תשלח אליך תוך 
 : שקיבלהאמרה על השירות, ח דינה רייזר"רו
 
 10 עד 1-מ. עוד לא יצא לי להיתקל בשירות כל כך אדיב מחברה לציוד משרדי"

 ."המשך יום נפלא ותודה על השירות המעולה! 12 כםאני נותנת ל

 
 

 תמונה שלך



 מבחר אדיר
 

בין אם מדובר בניירות . כל מה שאתה צריך למשרד נמצא במרחק טלפון אחד
 .4אתה תעשה רק טלפון אחד במקום . כסאות או שולחנות, למדפסת

 
 מחירים זולים באחריות

 
  בפריט שכברמדוברגם אם , מעבר לכך. אנו נשווה כל הצעה שתמצא ותביא לנו

 . יום ממועד הרכישה60אנו נזכה אותך בהפרש בעד , קניתי אצלנו
 

 שביעות רצון מובטחת באחריות
מה נוכל "פשוט נשאל , אם תגיד לנו שאכזבנו אותך. שביעת הרצון שלך מובטחת

 שנים עוד לא סירבנו לבקשה של לקוח 23במשך ". ?לעשות בשביל שתהיה מרוצה
 . יודעים שרק לקוחות שמחים הם לקוחות חוזרים אנחנו.'תקן את המצב'ל
 

כאן כולם מעריכים ומכבדים . ן ציוד משרדי אני גאה בעובדים שלי.א.כבעלים של פ
, אתה משלם את החשבונות שלנו, אתה הבוסאנחנו יודעים ש. את הלקוחות

שאתה העסק שלנו תלוי בפרנסה שאתה מביא לנו ולכן אנחנו נעשה הכל בשביל 
 .התהיה מרוצ

 
 ,מאחל הצלחה לך ולעסק שלך

 
 ,בכבוד רב

 
 מ"ציוד משרדי בע. ן.א.ל פ"מנכ, ליאור גרינברג

 
 ותקבל מאיתנו תוך 1-800-427-427אל תתעכב התקשר אלינו היום לטלפון . ב.נ

על כל רכישה  ₪ 50מתנות מפתיעות ותלוש הנחה על סך ,  שעות את הקטלוג24
 .שתבצע אצלנו

 

 

 


