


 אל ההצעהמעבר 

  IVשלב 

 איך יוצרים מעבר חלק
 מגוף ההרצאה אל ההרצאה



 בניית מעמד מכירה

 (1-5צעדים )מיצוב  –גבשו את הפתיח 1.

מהימנות ופגיעות 

 (6צעד )פתחו את גוף ההרצאה 2.

3 הנושאים הראשיים 

 המנה השווהובטכניקת השתמש 

 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 



ללקוחות שלכם 

לעצמכם 

  ?למה להציע הצעה 



 
“When a performer begins to experience physical or 
emotional pain in the heat of the battle, the brain, whose 
primary role is self preservation, asks the question: ‘Why 
must I suffer?  
 
The champion will answer the question with the vision they 
have carefully constructed, and they will continue to fight. 
 
Since the masses lack this mental clarity and have no reason 
to suffer, they quit as soon as the pain kicks in.  
 
Developing a world-class vision is the secret to world-class 
motivation.”  
 
 
 
 

Steve Siebold 

http://www.mentaltoughnesssecrets.com/ 





 בניית מעמד מכירה
 (   7-12צעדים )המעבר להצעה 

התפקיד שלכם בשלב הזה הוא: 

לשמור על הטון והאווירה 

לשמור על האנרגיה 

לשמור על האיזון הפנימי 

 דקות   5

 גומרים הולכים



 שלב המעבר

 פסקת מעבר: 7צעד 

 סידינג: 8צעד 

 דפי סיכום: 9צעד 

 ההצעה/ הצגת ההבטחה : 10צעד 

 החסמים המרכזיים 3: 11צעד 

 הזמנה להצטרף: 12צעד 



 אמרו את פסקת המעבר: 7צעד 

  אמרו להם שאתם רוצים להראות להם איך הם יכולים להתקדם 

 ..עם זה הלאה
 

 אפשרויות נוספות: 

להפוך ממידע מעניין לטרנספורמציה לטווח ארוך 

היכן אתם יכולים לקבל עזרה ליישם את כל זה 

איך תוכלו לקחת את זה עוד כמה צעדים 

 שירות /מוצר/תכנית/ משתלבת בסדנא( המנה השווה)איך זה 



 ! זרעו :  8צעד 

 סיפורי הצלחה  
 עדויות



 "  דפי סיכום"חלקו : 9צעד 

 איך לגרום לקהל לצפות ואפילו לבקש
 ?  את טופס ההרשמה 



 לבניית מערכת שיווק באינטרנט הסיסטםדוגמה מתוך 

 לידיםמנגנון לפיתוח רשימת תפוצה ואיסוף בונים :  #3 מודול 

  

החיים העסקיים והשיווקיים שלכם  , בלעדיו. המנגנון הזה הוא המנוע של כל מערכת השיווק שלכם

שנגזר מאסטרטגית  ו, שמתאים לעסק שלכםברגע שתדעו איך בונים מנגנון כזה .  יהיו קשים

 ,  קהשיווק של העס

 

 איזה מגנט  בוחרים את המגנט הנכון למטרות העסקיות של העסק בעזרת הנוסחה שקובעת
 מכירותיביא בהמשך להכי הרבה 

 
 זרם בלתי פוסק של לקוחות פוטנציאליים לעסק אבל גם  שמייצר בונים מנגנון סגור ואוטומטי

    :טובהנותן ללקוחות תחושה 
 

 סדרת מיילים אוטומטית, עמוד תודה, עמוד נחיתה, מגנט :רכיבי המנגנון 

 ק ליסט'ונעזרים בצ  המנגנוןמסודר של כל הרכיבים שמרכיבים את עוקבים אחר תרשים 
 

 



 הצעידו  אל ההבטחה  :10צעד 

הובילו אותם דרך דפי הסיכום בשפת התועלות 

 (תוצאות  80-90%) שלכם את ההצעה והציגו 

פוקוס על הבטחת על 

התמקדו בתתי הבטחות 

הקפידו שההצעה שלכם בהירה וברורה 



 :ולעבוד ביחד כך ש, למען העסק שלי ולמען הלקוחות שלי, רוצה לעשות צעד נוסף למעניאני , קרן

  

נֵַפתח הצעה עסקית שאי אפשר לעמוד בפניה ואגלה את המילים המדויקות שלי לבטא אותה. 

 כך שיעביר אותי בטבעיות למכירה' את המבנה הנכון של הרצאת המכירה שלי' בתהליך הפוך'נֵַפתח. 

 ושותפותמהימנות , כך שאוכל ליצור קשר מידי של אמון( הפתיח)אני אגבש את האינטרו 

 כדי ליצור רעב ורצון אצל הקהל שלי לקבל ממני  , לצרכים שלי הסידיניגטכניקות  9אלמד ואתאים את

 עוד

 מהאנשים הנכונים לעסק   100%אלמד  איך לעשות מעבר מגוף ההרצאה להצעה כך שאוכל להמיר

 .בלי שארגיש שאני סוגר עליהם, על המקום, ולהפוך אותם ללקוחות שמשלמים בשמחה, שלי

  

 .אני אגיע מוכןאני מבין שבסופו של דבר יהיה לי הביטחון להעביר הרצאת מכירה שאליה 

 

להגדיל את  ו למנף את הזמן שלי , למשוך יותר לקוחותאני מוכן , כן קרן

בעזרת הרצאת מכירה שמותאמת לי ולקהל שלי בעזרת   ההכנסות

 " !  להצליח למכור ולהרגיש בנוח, להרצות"הנוסחה 



 הצגת ההצעה. 10

10-20% פרטים שקשורים באריזה 
 

 9 שעות סמינר 

4 פגישות אישיות 

מפגשים אינטרנטיים מוקלטים 
 

  להסביר בתועלות את פרטי האריזה 
 



 זריעה לבונוסים   :10צעד   

זריעה הפוכה לבונוסים 

  פיתוח ערך נתפש לבונוסים 

 עובדות, ציטוטים, עדויות, סיפורים 

 האוגדן   –זריעה לבונוס 



 הצגת מוגבלויות  :10צעד   
 בבהירות מוחלטת

 רק להיום"הציגו את הצעת" 

כמות 

הנחה: מחיר 

  בונוסים 

 רק להיום"הצדיקו את הסיבה" 

היום"מדוע יש הצעה מיוחדת רק ל" 

 



 "רק היום"ל " צידוקים"

 שמזהים מהר מה הצעד הבא שלהם  לאנשים עידוד מלגת

 החלטה מחושבת ומהירהולוקחים 

  הוקרה להשקעה שהאנשים בחדר כבר עשו בעצם זה

 אתכםשהם הגיעו למעמד הזה 

 לתת יחס  ואתם רוצים מכיוון שהם לקוחות של המארח

 מיוחד ללקוחות המארח



 עזרו להם להצדיק את ההשקעה :10צעד   

 מחיר  / השקעה ולא הוצאה 

 

 

  הצדיקו את ההשקעה: 
 ? איך ההשקעה תחזיר את עצמה  

מימוש, שקט נפשי, שלווה, אנרגיה, כסף, במונחים של זמן 

 



 התנגדויות מרכזיות   3-טפלו ב: 11צעד   
" יהיו לכם שאלות נוספות שאלות שתמיד שואלים אותי ואחר כך אם 3תנו לי לענות לכם על  ,

 .."אני אהיה כאן מאחור לענות עליהן

הסיבות המרכזיות שאנשים לא ישקיעו   3מהן  :שאלו את עצמכם מראש

 ?בהצעה שלכם 

מה אם , אבל: "הציגו אותם בצורת שאלה...?" 

דוגמאות:  

אבל מה אם זה לא מסתדר לי בתאריך 

אבל מה אם אני ממש עסוק באותו היום 

אבל מה אם אין לי את הכסף לזה 

אבל מה אם אני לא סומך על עצמי שאני אעשה מה שצריך אחר כך 

אבל מה אם אני רק בתחילת הדרך 

אבל מה אם אני לא בטוח שזה יעבוד בעסק שלי 

 



 הזמינו אותם לעשות את הצעד: 12צעד   

הצטרפו אלי, אני מזמין אתכם: השתמשו במילים ,

 ...פגשו אותי בשולחן מאחור, מלאו את הטופס

אל תסתפקו בפעם אחת 

 המיינדסטהזכירו לעצמכם את 

 



 המיינדסט

אתם מגיעים ממקום של שירות 

אתם מחפשים את הבחירה וההתאמה ולא את המכירה 

  אתם נותנים להם את ההזדמנות לרשום את עצמם

לתכנית שלכם מתוך רצון לצמצם את הפער שיוצר להם  

 הכאב

 אתם לא מוכרים  ! 



 תזכורות לעצמכם 3

 אני מחויב לפתיחת הדלת  .  #1  
 אני משוחרר רגשית מהתוצאה  



 תזכורות לעצמכם 3

 אני מאפשר להם להתקדם.  #2  
 איני רודף אחריהם להצטרף



 תזכורות לעצמכם 3
 אני משחרר את הלחץ להרשמה.  #3  

 מחיר"או " קניה"במקום ב" השקעה"השתמשו ב" 

  אתם ברמת השירות הגבוהה ביותר כשאתם מביאים

 "לא"או " כן"אותם לנקודת בחירה 

זה  -במחיר המלא  , אפשרו להם להצטרף בכל זמן אחר

 עדיין שווה להם את המחיר



 האתגר הגדול

 תמיד שאפו לסיים כמה דקות  
 !  לפני הזמן 


