


 זריעה – סידינג
    IIIשלב  

 איך לבנות רעב ורצון לעוד  
 אצל הקהל

 מבלי להיות מכירתיים



 תהליך הפוך -הנוסחה 

גיבוש 
הצעה 
 עסקית

 מעבר זריעה גוף+ פתיח 

 4שלב  3שלב  2שלב  1שלב 



 ?.. ומה זה לא (Seeding) סידינגמה זה 

 מידי  זה לתת ערך  סידינג

 להראות לקהל שלכם  ואז 

 עודלקבל איפה הם יכולים 



 ?יכול לעזור לכם סידינגמה 

 מוד של מכירה"להיפרד מהמעבר ל "  

 בסוףמהקטע של מכירה להיפרד  

 הקהלאת להרגיע 

חלק וטבעי, ליצור מעבר זורם 



 ?  איך זורעים 

 (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 



 דרכים לזרוע ולהתעשר 10

 ..."איך לא חשבתי על זה קודם"



 סיפור ההצלחה. 1

לבנות  , לגבש, יצורספרו מה עורר את הצורך ל

,  נפגשתםבאילו מכשולים קשיים ______   את 

מה הם הפרטים האישיים שלכם שמצביעים  

 ...פגיעות ומעוררים אמוןעל 

 



 סיפור התגלית. 2

ואיך  ______   לבנות את , לגבש, ליצורמה הוביל אתכם 

מההתנסות האישית  … _____להשלבים  Xגיליתם את  

    .שלכם

בצורה  הניע אתכם לארגן את כל הידע הזה ביחד מה 

 ...מוצר דיגיטלי, סדנא, של סמינר
 



 שותפות מהרגע הראשון. 3

  בזמן יכולה שאני המקסימום את אתכם אלמד אני"

 מבטיחה אני ,שנסכם ולפני ביחד לנו שיש המוגבל

  / עוד לקבל יכולים אתם ואיפה איך לכם להראות

  " קדימה צעדים כמה הלאה זה את לקחת

 



 .פ.ב.פ.ב.   4

 הציגו את הפער
 

 במיקרו  או  במקרו
 



 פסקת המעבר.   5

 עזרו להם להבין כבר מהתחלה
 שאתם תראו להם איך לקחת את זה הלאה

 
 דוגמאות

 ממידע מעניין לטרנספורמציה לטווח ארוך•

 איך אתם יכולים לפתח את זה עוד יותר•

 איך תוכלו לקחת את זה עוד כמה צעדים•

 תמיכה, כלים, הדרכות•
 



 "לקוחות"הזכירו שמות של . 6

 עזרו להם לראות אתכם כמומחים שיש להם לקוחות

 וזרעו את הרעיון שאתם מקבלים לקוחות בשוטף



 מקרי בוחן וסיפורי הצלחה. 7
 של לקוחות

  סיפורים משפיעים על חיבור רגשי שמהדהד 
 .לאורך זמן

אנשים זוכרים סיפורים 
 

 לסיפור עם השפעה: 

ציינו את התוצאות 

 מוצר/סדנא/בסיסטםזקפו את התוצאות לרכיב ספציפי 

ספרו מה קרה שם 



Case Study  Success 

 לקוחות חדשות   70

 במכירה אחת באינטרנט  

 !בעזרת הנוסחה 

 

 



 עדויות. 8
 הוכחה חברתית להבטחה שלכם

אודיו 

וידיאו 

פייסבוק 

מיילים 

תמונות 



 הסירו דאגה   -  אוׁ י ֵווי. 9

אין לי מקום לעוד –אוי ווי : כשהם הלומים  .. 

אתם  : 

אני אדאג  –הסירו דאגה "אני יודעת שנתתי לכם המון אבל "

 .."לכם

ממש תבניות למילוי, יש לי דפי עבודה מסודרים 

יש לי נוסחה פשוטה בשבילכם 

ואחזיק לכם את היד, אני אעבור אתכם שלב אחרי שלב... 



 גרמו להם להתחיל. 10

"שיעזרו לכם לעורר   סידינגטקטיקות של  9יש , ברכיב השלישי של הנוסחה

יפחיתו את , בקהל שלכם תיאבון ולרצות לקבל מכם עוד ולא פחות חשוב

טקטיקות ואלמד אתכם את   2היום אני אתן לכם . ההתנגדויות לשלב ההצעה

הסודות הקטנים בטקטיקות הזה כך שתוכלו ממש מיד להכניס אותם למעמדי  

 .".המכירה הקרובים שלכם

 

"אם אתם רוצים , בנוסחה המלאהאת כל השאר תוכלו למצוא . זו הדרך להתחיל, הנה

 .".להשתמש בכל ולמקסם את הפוטנציאל של הנוסחה בשבילכם



 זרעו בתשוקה וקצרו בשמחה


