
 .המדריך כתוב בלשון זכר אבל גם לנשים מותר לקרוא אותו* 



*

 ?משקיע בפרסום ומאוכזב מהתוצאות*

 ?אין מספיק לידים או לקוחות שמתקשרים*

שר האוצר או את , אז אתה יכול להאשים את ראש הממשלה*
 ...המצב בשוק

 ...אתה גם יכול לבכות לאמא*

 ...או*
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*

 שניות באתר אינטרנט 8אנשים מבלים בממוצע רק *

 זה אומר שאתה חייב לתפוס אותם מהר*

בדומה לקריאת עיתון גם באתר אינטרנט או עמוד *
נחיתה הם מסתכלים על החלק העליון כדי להחליט 

 אם זה כן או לא רלוונטי עבורם

בין אם אתה מניע תנועה לדף נחיתה או לאתר : הפתרון*
 .תן כותרת כדי לשפר את יחס ההמרהשלך 

 עבור לעמוד הבא לדוגמאות*

3 



*

הכותרת הזו מציגה לגולש את התוצאה הסופית שיקבל  
 .אבל גם מטפלת בהתגדויות הנפוצות על ההתחלה

 :דוגמאות

 ג תוך חודש מבלי לספור קלוריות"ק 5איך לרדת *

חודשים בלי להגדיל   3איך להגדיל את המכירות תוך *
 את תקציב הפרסום

איך למכור את הדירה שלך במחיר הגבוה ביותר גם אם  *
 היא לא פנטהאוס במרכז תל אביב
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*

בעלי עסקים לא משיגים תוצאות באינטרנט כי  : הבעיה*
הם מנסים למכור לגולש מרגע שהוא נכנס לאתר  

 .שלהם

שניות   7מה הסיכוי שמישהו שלא הכיר אותך עד לפני *
 !הוא אפסי, צודק... עכשיו יקבל החלטה לקנות

לחשוב על האתר שלך כשער לפתיחת  נסה : הפתרון*
 מערכת היחסים עם הלקוח  

במקום ישר למכור לגולש באתר שלך תן ללקוח שלך  *
מידע ראשוני שהוא רוצה ולאחר מכן תנחה אותו  

 ב"וובינרים וכיו, וידאו, למכירה באמצעות מייל

אלא מידע  " חטא ועונשו"זה לא צריך להיות ספר כמו ה*
 מה שנוח לך... קובץ קולי, וידאו, שמועבר במסמך קצר

 

 עבור לעמוד הבא? הסתבכת
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*

 בעיה מגנט לידים

הסודות למכירת הדירה במחיר  5
ביותר הגבוה  

 מכירת דירה

 תרגילים מהירים וקלים 3
 לשריפת שומנים

 הרזיה

המרכיבים החיוניים שכל אתר  10
 אינטרנט צריך כדי להביא לקוחות

 בניית אתר

הקריטיים שאתה חייב  הסודות 7
לדעת לפני שאתה בוחר רופא 

 להשתלת שיניים

 השתלת שיניים
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*

 לא באים לבית משפט בלי הוכחות –תשאל כל עורך דין *

מבדיקות חוזרות ונשנות באינטרנט גילינו שדף עם המלצות *
 יותר מכירות מדף ללא המלצות 300%משיג 

 ?אז לא כל כך מעט בעלי עסקים משתמשים בהם*

תשתמש בכמה שיותר המלצות ועם כמה שיותר פרטים ובכמה *
 שיותר מקומות

ככל שיהיו לך יותר הוכחות ... אודיו, וידאו, טקסט: הכל הולך*
 .אתה תמכור יותר
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*

מהעסקים לא חוזרים ללקוח פוטציאלי אחרי   75%*
 .הפניה הראשונה

 5זה נתון מטורף בהתחשב בזה שאנשים צריכים לקבל *
 .הצעות עד שהם קונים 7עד 

זה אומר שאתה חייב לחזור ללקוח גם אם הוא אמר לא *
 .בסמס וגם במייל, בטלפון: בהתחלה

דוגמא למייל פשוט שיחזיר לך אנשים שהתעניינו  
 ולא קנו בעמוד הבא

8 



אם אתה משתמש במערכת דיוור )כתוב את שם של הבן אדם בשורת הנושא *
 [[(.שם]]השתמש בשדה מיוחד לשם הפרטי בדרך כלל 

ברמה הפסיכולוגית המסר הזה עובד כי הוא משדר ללקוח הפוטציאלי את  *
 .ההרגשה שהוא תקוע

 הנה דוגמאות*

 [[שם]]

 ?עדין מחפש דירה ברחובות

 

 [[  שם]]

 ?עדיין רוצה להקים אתר אינטרנט

 

 [[שם]]

 ?עדיין מחפשת שיטה יעילה לירידה במשקל
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*

המטרה שלך היא להפוך את עשיית העסקים איתך לכמה  *
 .שיותר קלה ומהירה ללקוחות חדשים

 :הנה כמה כלים*

 תן אחריות מלאה•

 (נסה עד שתקנה)תן תקופת נסיון •

אם השירות דורש השקעה ניכרת תן מוצר ראשוני במחיר  •
 (ח"ש 100עד )נטול סיכון מבחינת הלקוח 

 !תן מתנות שוות למי שקונה עכשיו•

 חלק לתשלומים או תן אופציה לתשלומים דחויים•

 

 ?  לא יכול לעשות אף אחד מהדברים האלה

 עבור לעמוד הבא
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אבל אני לא יכול כי כל הלקוחות שלי "*
 ..."נצלנים/קמצנים

 ..."אף אחד לא עושה את זה בענף שלי"*

 ..."אף אחד לא עושה את זה בעיר שלי"*

 

 :  התשובה שלי

תחליף את העסק או שתחליף את  ! בעיה שלך
 .בעסקים אין קורבנות יש רק מתנדבים. הלקוחות
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(עבור לשקף הבא)? זקוק לעזרה אישית ממני  

זה יהיה טירוף לא להשתמש באף אחד 
 ?  לא...מהם

כלים להגדיל את המכירות באינטרנט 5| אבינועם שחר   
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כרגע אני לא מקבל  *
לקוחות חדשים לליווי  

בינתיים אני . אישי
מזמין אותך לגלות 

מהם הסודות שאני  
גיליתי שאיתם אני עוזר 

יותר   לעסקים להשיג
יותר מכירות  , לידים

 !ויותר רווחים

על  אומריםלחץ כאן לראות מבעלי עסקים 
 'בלי בולשיט שיווק'הספר 

http://www.avinoams.co.il/nobullbook/

