


 גיבוש הפתיחה וגוף ההרצאה

   IIשלב 



 לא צריך כישרון מיוחד
 כדי להצליח למכור מול קהל

 ..נוסחה, צריך תבנית



 תהליך הפוך -הנוסחה 

גיבוש 
הצעה 
 עסקית

 מעבר זריעה גוף+ פתיח 

 4שלב  3שלב  2שלב  1שלב 



 היזהרו  ממלכודת  
 "התשוקה לתוכן"

 הצעה  

90/10 

 הבסיס לגוף

 ההרצאה
 הבסיס לזריעה



 "סיסטם"לכל עסק יש 

תהליך  

X  
 צעדים

מפת  

 דרכים

 נוסחה

 שיטה

 ?  מה  שלכם 

??? 



  ...רק אם אתם רוצים

מיתוג ייחודי 

בסיס לפיתוח תכנית מינוף עסקי רזה אבל ממנפת 

 יותר כמות בפחות מאמץ"עיקרון" 

להרוויח הרבה יותר כסף 

לתת שירות ליותר אנשים בפחות זמן 

שירות איכותיים יותר/לספק מוצר 

להצליח למכור את המוצרים בפחות מאמץ 



 דוגמאות

 השיטה לשיווק באינטרנט "ערכת–  

 " וצאות תסטרטגיה ועד לאמ

ת.ו.א.ג 



 ולהגדיר הגיע הזמן לחשוף
 שלכם הסיסטםאת 

 
 ! וליהנות מעסיס הפירות 

 "..? "  סיסטם"ומה אם אין לי " 



  ?של העסק  הסיסטםאיך מוצאים את 

 בעסק. ת.ו.א.גבעזרת  



 בניית מעמד מכירה

 (1-5צעדים )מיצוב  –גבשו את הפתיח 1.

מהימנות ופגיעות 

 (6צעד )פתחו את גוף ההרצאה 2.

3 הנושאים הראשיים 

 המנה השווההשתמשו ובטכניקת 

 צור פער/ את הכאב דייקו 

הציגו הוכחה 

זרעו לקראת 

 (7-12צעדים )בנו את המעבר להצעה 3.

כתבו פסקת מעבר 

בנו את דפי הסיכום 

צרו הזמנה טבעית 



 בניית מעמד מכירה
 ( 1-5צעדים )גיבוש הפתיח 
 פגיעות+ מהימנות 

 התפקיד שלכם בשלב הזה הוא למצב את: 

 עצמכם:  1צעד 

 את הקהל  : 2צעד 

 הטרנספורמציה/ הנושא   : 3צעד 

 התוכן/ ההרצאה :  4צעד 

 ההצעה העסקית : 5צעד 



 מצבו את עצמכם  :1צעד 

 בנו סמכות מקצועית
 ובססו אמון בעזרת

 הסיפור       האישי שלכם

 :תבנית הסיפור האישי לביסוס סמכות מקצועית 
  

לבנות את  , לגבש, הוביל אתכם ליצורמה .  1
… להשלבים  Xואיך גיליתם את  ______ 

   .מההתנסות האישית שלכם
  

הניע אתכם לארגן את כל הידע הזה ביחד  מה . 2

 ...דיגיטלימוצר , סדנא, בצורה של סמינר

 פגיעות בונה אמון

 

לראויים  , פגיעות הופכת אותנו לאנושיים יותר

לאנשים  , לאנשים עם אומץ, ליותר הערכה
 …שאפשר להיקשר אליהם

 

אספו פריטי מידע מהסיפור האישי שלכם שמעיד  
  –על בושה , על מצוקה, על קושי, על חולשה

 

לא פריטי מידע שמעמידים את הסמכות  : הקפידו 

 !  המקצועית שלכם בסכנה 



 מיצוב עצמי
  VS 

 מיצוב של מארח  



 מצבו את הקהל  :2צעד 

 ..."זה בשבילכם אם"

תמללו את הכאב שלהם 

הראו להם שהם במקום הנכון 

אמרו בדיוק את מה שהם חושבים 



 הטרנספורמציה/ מיצוב הנושא : 3צעד 

 ..."  היום אתם הולכים לגלות"

 מה יתאפשר להם אם הם יעשו את העבודה ? 

מה הטרנספורמציה שאתם מספקים 

 ! (ושהם משתוקקים אליה )



 ההרצאה/ מיצוב התוכן : 4צעד 

 ..." אנחנו עומדים לגלות, היום"

 הנושאים המרכזיים שתעמיקו בהם היום 3הציגו את 

 הבופההשתמשו במנה השווה ובתפריט   

התועלות/השתמשו בשפת התוצאות 

הדגישו את הטרנספורמציה כדי להלהיב אותם 

זרעו לפסקת המעבר 



 מיצוב ההצעה העסקית: 5צעד 

 "  בנו שותפות מהרגע הראשון "

 בזמן יכולה שאני המקסימום את אתכם אלמד אני"

 להראות מבטיחה אני ,שנסכם ולפני ביחד לנו שיש המוגבל

  זה את לקחת / עוד לקבל יכולים אתם ואיפה איך לכם

  " קדימה צעדים כמה הלאה



 "  בנו שותפות מהרגע הראשון "

בבקשה תשמרו את השאלות שלכם עד שאסיים " 
כדי שאוכל לשמור על חוט המחשבה ואוכל לספק 

 "לכם את המקסימום שהבטחתי 
 

אני אענה על השאלות בסוף... 



 פיתוח גוף התוכן:  6צעד 
 שלבים  X -אסטרטגיה ו
 

תפריט 

 הבופה

המנה  

 השווה



 פ.ב.פ.ב  -אסטרטגית  

הגדירו בעיה 

הציעו פתרון מעמיק ומלא 

הציגו את הבעיה שעדיין קיימת 

החתיכה ההגיונית החסרה 

איך לוקחים את זה הלאה 

איך הופכים את זה לשינוי לאורך זמן 

ההצעה שלכם היא הפתרון 



 פיתוח גוף ההרצאה
 נושאים מרכזיים 3גיבוש :  1שלב 

מה הנושא 

הסבירו מה זה כדי שהם ידעו על מה אתם מדברים 

למה זה חשוב 

גבשו תכנית לפתרון  , הציגו את הבעיה, מצבו את הנושא

 הבעיה

(ים)ההדרכה של הנושא 

 (מנה שווה)כאן אתם צוללים להדרכה לעומק 

 איך"ממש מלמדים אותם ביסודיות  " 



 והמנה השווה הבופהתפריט  :2שלב 

 הבופהתפריט: 

שלכם הסיסטם 

הסילבוס 

מפרט המוצר 
 

המנה השווה: 

 מהסיסטםטכניקה / צעד /שלב 

נושא מתוך הסילבוס 

הדרכה מעמיקה על שימוש ברכיב או מאפיין במוצר 

 



 ולמנה השווה הבופהדוגמה לתפריט 

 הזרימו לקוחות חדשים לעסק ללא הפסקה
 בעזרת מנגנון שיווק באינטרנט משומן 

 
 "לאנשים שאוהבים את מה שהם עושים אך לא יודעים איך להביא יותר לקוחות חדשים "

 

 :היום תגלו

מה זה בדיוק מנגנון שיווק באינטרנט ומה הוא כולל 

תגלו מדוע חשוב לעסק מנגנון שיווק באינטרנט 
תגלו שורה של טעויות נפוצות שפוגעות בהבאת לקוחות חדשים ואיך נמנעים מהן 

איך בונים מנגנון שיווק באינטרנט 
כולל מה הם כל הרכיבים ומהתפקיד של כל אחד מהם 

מה התרומה של כל רכיב להבאת הלקוחות ומה קורה לעסק שלך כשהוא איננו 

מה אתה צריך לעשות כדי למקסם את התועלת של כל רכיב 

מאיפה להתחיל כשלא יודעים מאיפה להתחיל 
  איך תוכלו לבנות לעצמכם מנגנון שיווק באינטרנט 



 מפתחות להצלחה


