
  המדריך לעסק חסין משברים
 מאת אבינועם שחר

 
 אם אתם קוראים את השורות האלה אני מניח שיש לכם עסק שמשווק שירות כזה או

 אחר… אתם מתבוננים במה שקורה עכשיו מסביב לעולם ואולי אתם חשים פחד ואולי
  אפילו חרדה לגבי העתיד - הבריאותי, אך בעיקר הכלכלי שלכם.

 
 אני מניח שמציפות אתכם שאלות כמו…

 מה עושים עכשיו?●
 מה יקרה בשוק שלי?●
 האם הלקוחות שלי ימשיכו לשלם לי?●
 האם כדאי לי להשקיע כסף בעסק (פרסום, כוח אדם וכיו"ב) או שכדאי לחסוך●

 אותו?
 

 במסמך הקצר הזה אשתדל לענות על השאלות האלה ואפילו להרחיב קצת יותר. אבל
 רגע לפני שאנחנו צוללים. אני רוצה לספר לכם על משבר כלכלי אישי שלי.

 
 לפני קצת יותר מ-10 שנים העסק שלי נקלע למשבר. אומנם על הנייר הוא היה
 ב"צמיחה", כלומר המחזורים גדלו מחודש לחודש ומשנה לשנה אבל איתם גם

 ההפסדים. במציאות אני מימנתי את ההפסדים האלה עם עוד ועוד הלוואות שלקחתי
  מהבנקים.

 
 בניגוד למשבר של היום אז אני ידעתי שקץ נמצא ממש מעבר לפינה... שבכל רגע

  הבנק יוריד על את השלטר ואאלץ לחשב מסלול מחדש.
 

  בסופו של דבר זה באמת מה שקרה. הבנק סגר את הברז.
 

 נכון, מצד אחד אני הייתי בשוק. אבל אפשר לומר שהייתי מוכן לכך שזה יקרה.
 

 אני מאמין שמה שמשבר הקורונה עשה זה במידה רבה להאיץ באופן משמעותי
 תהליכים שהיו קיימים גם ככה מתחת לפני השטח. הוא הקדים אולי אפילו בשנה

 משבר כלכלי שגם ככה היה פוגע בנו בשלב כזה או אחר.
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 בכל זאת, למשבר הזה שאנחנו עוברים היום… אני ורוב בעלי העסקים פשוט לא היינו
 מוכנים.

 
 אני מעריך שאין לכם עכשיו מיליונים בחשבון הבנק.... רוב הסיכויים שההכנסות בעסק

  שלכם כבר נפגעו או הפסיקו לחלוטין ויש לכם מעט מזומנים בקופה אם בכלל.
 

 מצד אחד אני מעריך שיש קול חזק בראש שלכם שאומר לכם עכשיו "להיזהר", אך
 מצד שני האינסטינקטים העסקיים שלכם אומרים לכם שאסור לפחד לשתק אתכם…
 שקיימת עכשיו הזדמנות גדולה להמציא את העסק מחדש כדי להגיע ליותר לקוחות.

 
 לפני שאציג את מפת הדרכים להפיכת העסק שלכם לחסין מפני משברים הרשו לי

 להציג את עצמי בכמה מילים.
 

 קוראים לי אבינועם שחר ועד היום עזרתי למאות עסקים להגדיל את מחזורי המכירות
 שלהם בסום מצטבר של מאות מיליוני שקלים. העברתי הרצאות במסגרות כמו מעוף

 ולשכות המסחר לאלפי מנהלי עסקים. הספר שלי שנקרא 'שיווק בלי בולשיט' נמכר
 במעל 4,000 עותקים ועוד 36 כתבות פרי עטי התפרסמו באמצעי התקשורת

 הכלכליים כמו דה מרקר וגלובס. (אפשר לקרוא עלי עוד באתר שלי).
 

 כפי שציינתי קודם אני באופן אישי עברתי משבר כלכלי קשה. יצאתי מפשיטת רגל
 והצלחתי להקים לאחר מכן חברה רווחית. בנוסף עזרתי לחברות לעבור ממצב שהן

 מפסידות כסף למצב שהן מרווחיות בכל חודש. בקיצור יש לי נסיון אמיתי בהתנהלות
 במשברים כלכליים. לא תיאוריה מהאוניברסיטה.

 
 הערה חשובה: אני לא יועץ פיננסי. אני מבין בצמיחה וליתר דיוק בשיווק עסקים. אני
 לא מבין בנושאים פיננסים כמו שיעורי ריבית, שוק ההון ובנקאות. מן הסתם גם זה

 תחום חשוב מאוד בימים אלה ואני ממליץ לכל מי שקורא את המסמך הזה להתייעץ
 עם מומחה בתחום.

 
 מה בעצם קורה? (או מדוע הוירוס הוא כמו סיכה בכלכלה שהיא בלון)

 
 למרות שאנשים יאשימו את וירוס הקורונה במשבר במשק… במציאות הוירוס חשף

 תהליכים ממושכים שכבר היו קיימים בכלכלה. אני לא רוצה לשעמם את הקורא הסביר
 עם כל מיני הסברים על תהליכים מאקרו כלכליים אבל הנקודה הזו כן חשובה ונוגעת

 לכל מי שמנהל עסק בישראל:
  כל הזכויות שמורות לא.נ. שחר בע"מ | מגדלי התאומים 2, דרך זאב ז'בוטינסקי 35, רמת גן |

www.avinoams.co.il | 077-5009705 'טל 
2 

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


 
 במהלך לא מעט שנים המדינה מוכרת באמצעות הבנקים כסף לעסקים ולמשקי בית

 בריבית נמוכה ביותר. המשמעות היא שנוצרה כלכלה פריכה בה עסקים (ולגם אנשים
 פרטיים) חיים על מינופים גבוהים (הלוואות). אל חיים על הקצה, על חשבון כסף של

 אחרים, ללא עודפים וללא ריפוד לעת הצורך.
 

 ההוכחה למצב הרעוע של הרבה עסקים קטנים - גם אלה אינם מתחום התיירות או
 התעופה - היא המהירות שבה הם נקלעו לקשיים. חלקם אחרי שבועיים של משבר,

 עוד הרבה לפני שסגרו את המדינה.
 

 מה יקרה בחודשים הקרובים
 

 זו ההערכה שלי לגבי מה שיקרה בחודשים הקרובים (אי אפשר לדעת אם זה יהיה עוד
 חודש, חודשיים או חצי שנה) אבל זה התרחיש הסביר שמסתמן כרגע.

 
 1. המדינה (והמדינות בכל העולם) תשפוך מיליארדים לתוך המשק במטרה לעורר

 את הפעילות הכלכלית. בהתחלה זה ירגיש כמו תרופה מאלחשת או אפילו סם
 הרדמה. הכסף הרב יגרום להרבה אנשים לחשוב ש"הכל בסדר"... אבל במציאות זו
 תהיה פצצה מתקתקת. הרבה עסקים יפתחו חזרה את השערים שלהם אבל יאלצו

 לסגור אותם שוב אחרי כמה חודשים כשיבינו שהשוק השתנה והלקוחות לא חוזרים.
 

 2. עסקים יאלצו להתאים את עצמם במהירות. בעיקר החברות הציבוריות שהערך
 שלהן הושמד במהלך המשבר יחפשו דרכים מהירות כדי להגדיל את הרווחים ושווי
 השוק שלהן. המשמעות של זה היא שכדי לשמור על שורת רווח גבוה הן לא יגייסו

 חזרה ובנוסף החברות האלה תחפשנה מודלים כלכליים חלופיים כדי להשיג תשואה
 על הכסף הזול שהן קיבלו בהלוואות מבנקים (והמדינה).

 
 תהליך זה ישפיע על כל העסקים המדינה כי אם החברות הגדולות ישתנו כך גם

 הספקים הבינוניים שלהן וכך גם הספקים הקטנים של החברות הבינוניות.
 

 3. הרבה אנשים ימצאו עצמם ללא מקום עבודה. בגלל השינויים המשמעותיים בשוק
 הרבה אנשים יאלצו להתחיל מחדש ואומר למצוא מקום עבודה אחר בתפקיד אחר או

  להקים עסק חדש. המגמה של פרילנסרים ועצמאים העובדים מהבית תגדל.
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 4. אנשים ישנו את הרגלי הצריכה שלהם. ההערכה שלי היא שמה שהיה הוא לא מה
 שיהיה. גם אם מחר בבוקר יכריזו על 'סופו של משבר הקורונה', יקח זמן רב לאנשים

 עד שהם יזמינו שוב חופשות לחו"ל או כרטיסים לתיאטרון. יקח לנו לזמן להתאושש
 (וזו שאלה טובה אם אי פעם נצליח) מטראומת הקורונה.

 לכן אנשים ישקיעו את הכסף שלהם על מוצרים ושירותים שונים. אילו שירותים
 ומוצרים? כנראה כמו עכשיו, יותר מוצרים באינטרנט, יותר משלוחים , יותר "חוויות

 מרחוק".
 

 5. עסקים יחשבו אך ורק בטווח קצר. יהיה קשה מאוד למכור לחברות וארגונים
 מוצרים עם "חזון לעוד 5 שנים". הטרואמה של המשבר תגרום לעסקים לחשוב

 ולהתעסק רק עם ה"כאן ועכשיו". אם כיום השירות שאתה משווק הוא פתרון לטווח
 ארוך ההמלצה שלי היא להתאים אותו לנסיבות החדשות, בהן אנשים כבר לא חושבים

 משנה לשנה אלא מחודש לחודש, ואפילו מיום ליום.
 

 6. אנשים יחפשו יותר ביטחון כלכלי - כל מי שנמצא ב"תעשיית ההצלחה"
 האינטרנטית מכיר את החלום שאנחנו מוכרים - חופש כלכלי (לפני כמה שנים אני

 אפילו מכרתי קורס שנקרא 'נוסחת החופש') . המשבר הזה ישנה את דפוס החשיבה
 ויעביר את הלקוחות ממצב של חיפוש אחר הזדמנויות לחיפוש אר ביטחון. במילים

 אחרות , אנשים יעדיפו יציבות על פני "התעשרות".
 

 בשורה התחתונה, יקח זמן רב, ואי אפשר לדעת אם אלה יהיו 3, 6, או 12 חודשים עד
 שהכלכלה תתאושש. גם כשזה יקרה כנראה שזו תהיה כלכלה שונה לחלוטין ממה

 שהכרנו עד עכשיו.
 

 איך חושבים על צמיחה עכשיו?
 

 כרגע הדבר הכי קריטי שצריך להעסיק אתכם כמנהלי עסקים הוא איך להפוך את
 העסק שלכם לחסין בפני המשבר. באופן אישי אני רוצה לאתגר אתכם - אל תחשבו על

 הישרדות , תחשבו על צמיחה.
 

 קבלו את הוירוס בתור ברכה לעסק (אני כמובן מדבר רק על הצד הכלכלי)... הוירוס
 נותן לכם רשות סוף סוף לקבל החלטות קשות בקלות יחסית: לפטר את העובדים
 שהיה קשה לכם לפטר ("היי, זו באמת תקופה קשה"), לעצור את הפעילות שלא

 הניבה רווחים, להיפטר מלקוחות בעייתיים… סוף סוף לפתח את הפרויקט שתמיד
 חשבתם עליו.
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 אין לי יומרות להיות מומחה לניהול, אני מבין בעיקר בשיווק אבל יחד עם זאת הנה 3

 המפתחות החשובים לדעתי לניהול העסק במהלך המשבר:
 

 ניהול כספים: היום יותר מתמיד קריטי לדעת איפה כל שקל נמצא. כמנהלי עסקים
 עלינו לוודא שאנחנו משיגים את המקסימום מכל שקל שאנחנו משקיעים בתפעול

  ובקידום העסק. אין מקום לשומנים או לביזבוזים.
 

 תוכניות רבעוניות: לתכנן למהלך של 90 הימים הקרובים. מבצעים וקידומי מכירות
 ולהתאים אותם במהירות בהתאם לתוצאות שמתקבלות.

 
 מנהיגות: הרבה אנשים מרגישים שעולם מגיע לקיצו. כמנהלי עסקים אתם למעשה

 מנהיגים של הקהילה שלהם - של העובדים, הספקים והלקוחות. אל תתנערו
 מהתפקיד הזה, תפוסו אותו בשתי בקרניים ובשתי ידיים. בעתות משבר אנשים זקוקים

 למנהיגות אחרית.
 

   קומו בבוקר, קחו אחריות וצאו לעבודה!
 

 כיצד המשבר הזה ישפיע עליכם?
 

 רוב הסיכויים שהמשבר הזה כבר משפיע בצורה כזו או אחרת על העסק שלכם. כמו
 שאמרתי מה שהיה הוא לא מה שיהיה. לכן מומלץ לא לנהוג כמו בת יענה ולהתעלם

 מהתנאים החדשים שנוצרים ממש בימים אלה.
 

 רוב הסיכויים שאתם תתמודדו עם האתגרים הבאים בחודשים הקרובים:
 

 לקוחות לא יחדשו הסכמים או יבקשו לפתוח הסכמים קיימים למשא ומתן●
 מחדש. אנחנו - ספקי השירותים - כבר לא בתחרות עם קולגות שלנו אלא מול

 חשבון ההוצאות של הלקוח. השאלה שתעלה שוב ושוב היא האם הוא יכול
 להצדיק את התשלום החודשי עבור השירותים שלנו.

 ללקוחות פוטנציאליים יקח יותר זמן לקבל החלטה. כל החלטה תתקבל לאחר●
 בחינה מעמיקה יותר. כאן בפירוש יהיה יתרון לעסקים המשתמשים בתוכן

 לקידום השירותים שלכם כי אנשים יחקרו ויקראו יותר לפני שהם יקבלו החלטה.
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 יכול להיות שהלקוחות שלנו  בכלל יזדקקו לשירותים שונים מאלו שאנחנו●
 מציעים עכשיו. נצטרכו להיות הרבה יותר גמישים ולחשוב קודם על הלקוח ורק

 אחר כך על הפתרון שאנחנו מציעים.
 האם העסק שלכם מציע תוסף תזונה או אקמול. בשנה הקרובה לקוחות ינטשו●

 את תוספי התזונה (המטפוריים) לטובת פתרונות מהירים ומיידיים יותר.
 

 בגדול אלה המגמות שישלטו בשוק בשנה הקרובה וכל עסק חפץ חיים חייב להיות עם
  האצבע על הדופק.

 
 אולי עסקים יפרחו כתוצאה מהמשבר?

 
 כפי שציינתי קודם אחד המאפיינים המשמעותיים של המשבר יהיו הכמות הגדולה של

 אנשים שפוטרו או בעלי עסקים שנסגרו שיחפשו קריירה חדשה. חלק יחפשו דרכים
 לקבל הכשרה מקצועית שתאפשר להם מציאת מקומות עבודה חדשים ואחרים

 (ורבים) יחפשו דרך לייצר הכנסה כפרילנסרים. זו הסיבה שאני צופה צמיחה
 משמעותית בכל תעשיית הלימודים (בעיקר לימודים מרחוק) , הכשרות המקצועיות,

 הזדמנויות עסקיות, הדרכות, מנטורים , יעוץ והכוונה.
 

 אם כיום העסקים שלכם כבר נמצאים באחד מהתחומים האלה אני צופה תור זהב ב-3
 השנים הקרובות. אם העסק שלכם עוד לא באף אחד מהתחומים האלה הייתי מתחיל

 לחשוב על שירות או מוצר שיתאים לגל העצום הזה של אנשים מחפשי העבודה
 שישטפו את השוק.

 
 האם העסק שלכם מותאם לעסקים בעידן משבר הקורונה?

 
 מאיזה מכשיר אתם קוראים את השורות האלה? האם זה מהמחשב ? רוב הסיכויים

  שזה מהמכשיר הנייד.
 

 משום מה הרבה מאוד עסקים עדיין לא הפנימו ש-95% מהתנועה באינטרנט נעשית
 באמצעות הנייד. עסקים רבים עדיין חיים בעולם המחשבים השולחניים או גרוע מכך

 בעולם האנלוגי.
 

 אנחנו בעידן בו נראה שינוי התנהגותי משמעותי. אנשים יחששו מה'פנים מול פנים'
 וירצו לקבל יותר החלטות מרחוק. לכן עכשיו הזמן להשקיע יותר בתשתיות דיגיטליות

 כמו אתרי אינטרנט מותאמים, אפליקציות, תוכן וערוצי תקשורת כמו רשתית חברתיות.
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 באופן כללי אנחנו רוצים להנגיש את העסק שלנו בכל דרך אפשריות ללקוחות שלנו
 באמצעות הטלפון הנייד, שיהפוך לכלי עוד יותר משמעותי בתהליך קבלת ההחלטות

.(B2B כן, גם לקוחות) של הלקוחות שלנו  
 

 לדאוג ללקוחות שלנו
 

 כל מי שיש לו עסק היום חווה חוסר וודאות ברמה כזו או אחרת. אף אחד לא התמודד
 עם משבר כזה בעבר ולכן כולנו פחות או יותר נמצאים באותה סירה. זו בדיוק הסיבה

 שהיום יותר מתמיד הלקוחות שלנו צריכים להרגיש כמה שיותר ביטחון, שליטה
 ווודאות וזה התפקיד שלנו כמנהלי עסקים לספק להם את זה.

 
 אנחנו צריכים להיות יותר קשובים ולתקשר באופן אינטנסיבי יותר עם הלקוחות●

 שלנו. אי אפשר לפתור את זה באיזה סמס לקוני של "אנחנו כאן בשבילכם"
  צריך אשכרה להרים את הטלפון ולדבר.

 אנחנו צריכים להיות מנהיגים ליזום יותר מהלכים ולהציג ללקוחות שלנו את●
 ה"דבר הבא".

 צריך להגיב ללקוחות במהירות רבה יותר. אי אפשר לתת לקריאות שירות●
 ל"שבת" ימים שלמים. המענה חייב להיות מהיר.

 אנחנו חייבים להציע ללקוחות שלנו אפשרויות תשלום גמישות יותר. כן, יכול●
 להיות שזו גלולה שתהיה לנו קשה לבלוע כרגע אבל עדיף כסף אחר כך מאשר

 היעדר כסף כלל.
 כדאי לבחון איך אנחנו יכולים להגדיל את ההיקף של כל עסקה מול כל לקוח או●

 במילים אחרות להגדיל את השווי של כל לקוח. לבחון אילו עוד שירותים אנחנו
 יכולים למכור לו.

 לתת שירות מעולה. כן, כשהכלכלה בגאות אפשר לומר את כמס שפתיים●
 בעתות משבר כשהלקוח שלך גם נמצא בדוחק אנו חייבים לתת שירות שהוא

 הרבה מעבר למצופה.
 

 כפי שציינתי קודם, אנחנו כבר לא בתחרות מול שחקנים אחרים בשוק שלנו אלא מול
 היכולת שלנו לספק ללקוח שלנו ערך והלכה למעשה להצדיק את ההוצאה - התשלום

 עבור השירות שלנו. לכן אנחנו לא יכולים לחסוך או לעגל פינות בערך ובשירות שאנחנו
 מספקים ללקוחות שלנו.

 
 איך לשווק בעת משבר
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 השינוי הכי קריטי הוא כזה. השיווק שלנו חייב להתייחס למצב החדש למצב. כל פעולה
  שיווקית שמתעלמת מהמצב פשוט תעבור מעל הראש של הלקוחות הפוטנציאליים.

 
 כפי שציינתי קודם, נכון לעכשיו אף אחד לא רודף אחרי צמיחה מטורפת, השקעה

 רווחית או מיזם חדש. אנשים רוצים בעיקר לשמר ולשמור על המצב הקיים. הם
 מחפשים ביטחון בעולם חסר ודאות, הם מחפשים תשובות לשאלות ולבעיות שלהם.

  במילים אחרות אנשים מחפשים את האקמול ולא את תוספי התזונה.
 

 זה אומר שכל השיווק בעסק חייב להיות מותאם לנסיבות הללו: החל מהמודעות שלנו,
 עמודי הנחיתה והתוכן שאנחנו מפרסמים. כיום יותר מתמיד התפקיד של השיווק הוא

 להפיח בלקוחות שלנו תקווה.
 

  הלקוח האידיאלי
 

 אם עד עכשיו עבדתם עם מגוון רחב של לקוחות עכשיו הזמן להתמקד רק בלקוחות
 אידיאלים. אלה שנוכל לספק להם את הערך הגבוה יותר ואלה שישלמו בשמחה עבור

 השירות שלנו.
 

 אני נתקל בהרבה מאוד עסקים שחוששים לצמצם את קהל המטרה שלהם, בתקופה
 בה קשה יותר לגייס לקוחות חדשים מומלץ להתמקד בלקוחות האידאלים כאלה

 שיהיה לנו קל יותר לגייס וחשוב כך - לספק להם תוצאות מעולות.
 

 מה חושבים עליך בשוק
 

 בפרסום קוראים לזה "מיצוב" (poisoning). במילים פשוטות זה אומר מה חושבים
 עליכם בשוק. לדעתי יש עכשיו הזדמנות אדירה לשנות את המיצוב שלכם בשוק.

 להפוך לסמכות גדולה יותר בעיני קהל המטרה שלכם ולבנות את השם שלכם.
 

 מדוע? ראשית, הרבה מאוד עסקים "ברחו למערות". הפסיקו לפרסם וחלקם אף עצרו
 את הפעילות העסקית שלהם לחלוטין. הם נעלמו מהשטח והשאירו אותו (ואת

 הלקוחות שלהם) יתומים. שנית, בדיוק מאותה סיבה מחירי החשיפה בפלטפורמות
 כמו פייסבוק וגוגל ירדו (לא אכנס להסבר ללמה זה קורה, רק אומר שזה עניין של

  היצע וביקוש וכעט ישנו פחות ביקוש לפרסום).
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 עם משבר או בלי משבר אנשים קונים מאנשים שהם סומכים עליהם ונתונים בהם
 אמון. הנה כמה שאלות שכדי לעות עליהן:

 
 האם העסק שלכם נתפס כאוטוריטה בתחום בעיני קהל המטרה?●
 האם קל לכם להסביר ללקוחות שלכם במה אתם יכולים לעזור להם?●
 האם הלקוח פוטנציאלי יכול להבין תוך שניות שהעסק שלכם הוא ה-פתרון●

 בשבילו?
 מה תוכלו לעשות היום כדי לבנות את השם והמוניטין בעיני הלקוחות שלכם?●
 מה אתם צריכים לשנות בשיווק כדי להתאים את המיצוב שלכם לנסיבות●

 החדשות בשוק?
 

 המסר
 

 בניגוד לתקופות "רגילות" בתקופה של משבר אנשים יחוו כאב בצורה חריפה ומהירה
 הרבה יותר. הפירוש של זה בעסקים הוא שגם תהליך מציאת הפתרון יהיה מהיר

  יותר. אנשים עם בעיה יחפשו פתרונות מהירים.
 

 כפי שציינתי קודם בליבו של כל מסר חייבת להיות תקווה לעתיד טוב יותר. התקווה
 צריכה לבוא בדמות פתרון (מוצר או שירות) מהיר לבעיה שקיימת עכשיו. זכרו, אף

 אחד לא מחפש אופקים חדשים , כולם מחפשים ביטחון וודאות ושימור של מה שיש
 להם עכשיו.

 
 מה להציע ללקוחות (אילו שירותים / מוצרים)

 
 נוצר מצב חדש. אנחנו לא יודעים מה ימכר ומה לא ולכן אנחנו רוצים להציף את השוק

 בכמה שיותר הצעות (מוצרים) מגוונות. יכול להיות שאנחנו נצטרך להתאים את
 השירותים שלנו לנסבות הקיימות: זה יכול להיות ברמה של הגשמת השירות (אולי

 מרחוק במקום פנים מול פנים) או ברמת המעטפת השיווקית, כלומר למכור מוצר קיים
 אבל להצדיק את המכירה על פי הנסיבות החדשות שנוצרו בשוק.

 בכל מקרה עכשיו זה לא הזמן לשבת רגל על רגל לשקול ולנתח דברים יותר מדי אלא
 פשוט לפעול. לצאת לשוק עם הצאות ולראות מה עובד.

 
 אם העסק שלכם מציע אך ורק שירותים יקרים יכול להיות שעכשיו זה הזמן להציע

 לשוק מספר גדול יותר של מוצרים התחלתיים זולים יותר. יכול להיות שצריך ל"פרק"
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 שירותים יקרים ליחידות זולות יותר. יכול להיות שצריך לאפשר תנאי תשלום נוחים
 יותר.

 
 בגדול זהו הזמן למוצרים והצעות של רצון טוב. לאפשר ללקוחות חדשים להיכנס

 בסכום נמוך נטול סיכון כדי שהם יכלו להשקיע אצלכם יותר בעתיד.
 

 הסיפור של העסק
 

 אנשים בעתות מצוקה יחפשו את החיבור הרגשי. הם ירצו לעשות עסקים עם מישהו
 שמבין אותם. אם אתם נקלעתם למשבר אישי או עסקי בעבר זה הזמן לשלב אותו

 בסיפור של העסק שלך כדי ליצר מקסימום אמפתיה עם הלקוחות.
 

 תקשורת שיווקית
 

 אנחנו צריכים יותר מהכל… יותר מיילים, יותר לייבים, יותר פוסטים, יותר יותר ויותר.
 אנחנו חייבים להיות נוכחים בחיים של הלקוחות שלנו… להפיח בהם תקווה ולהציע

 להם פתרונות.
 

  קמפיינים
 

 בימים האלה קשה לתכנן קמפיינים שיווקים לטווח רחוק. מודעות ומסרים שנעלה
 לאוויר היום עלולים להפך ללא רלוונטים תוך שעות ספורות. לכן ההמלצה שלי היא

 לאפשר הרבה יותר יצירתיות וגמישות בזמנים אלה. במקום ל"נעול" את המסר
v השיווקי עם מודעות מתוכננות מראש למהלך של שבועות הייתי בוחן מחדש את

  מסרים השיווקים על בסיס יומיומי תוך כדי תקשורת עם קהל הלקוחות.
 

 למרות הריחוק החברתי שנגזר עלינו אנשים עדיין מחפשים את המגע האישי. לכן אם
 אנחנו נצליח להציג מסר רלוונטי במודעות והעמודי הנחיתה שלנו, לגרום לאנשים

 להתקשר ולהשאיר לנו פרטים - ההערכה שלי (בתנאי שהמסר יפגע) הלידים בתקופה
 הזו יהיו מאוד זולים.

 
 לסיכום, השיווק חייב לעבור ממצב שהוא מדבר על השירותים והמוצרים בעסק למצב
 שהוא מדבר על ה"מצב" ורק אחרי זה על הדרך בה המוצרים והשירותים פותרים את

  הבעיה של הלקוחות שלך.
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 כמו תמיד גם עכשיו שיווק הוא משחק של תשומת לב. ככל שנשיג יותר תשומת לב
 כך גם נמכור יותר. בתנאים החדשים שנוצרו הרבה יותר זול וקל להשיג אותו וכדי

 להשיג אותו אנחנו צריכים לעשות יותר מהכל… להציע יותר מוצרים ושירותים, לשלוח
 יותר מיילים, לכתוב יותר פוסטים, לצור יותר סרטונים, להעביר יותר הדרכות. ככל

 שתייצרו יותר תקשורת שיווקית כך גם יותר אנשים ידפקו על הדלת שלכם וירצו לתת
 לכם כסף.

 איך ממשיכים?
 

 1. במידה ויש לכם שאלות או שאתם זקוקים להכוונה אישיתי ממני הכי טוב לפנות אלי
avinoam@bitt.ws באמצעות המייל 

 
 2. בעוד יום יומיים תפתח להרשמה תוכנית הכשרה מלאה 'עסק חסין משברים'

 שתכלול הדרכה מקיפה על כל הפעולות שיש לבצע עכשיו וגם אפשרות לקבל הנחיה
 אישית ממני ומצוות היועצים שלי. אפשר לקרוא פרטים על התוכנית בקישור כאן: עסק

 חסין משברים
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