


 גיבוש הצעה עסקית שאי אפשר לסרב לה
 שלב אחרון בהרצאה –בהכנות  Iשלב 

 ?איך יוצרים הצעה שמוכרת את עצמה 



 תהליך הפוך -הנוסחה 

גיבוש הצעה 
 עסקית

 גוף+ פתיח 

 זריעה

 מעבר

 1שלב 

 2שלב 

 3שלב 

 4שלב 

סוף מעמד  

 המכירה



 ?הצעה עסקית מהי 



 ?מהי הצעה עסקית 

 הצעה  

 תוצאות

90% 

 מאפייני המוצר

10% + 

= 



שינוי או   ההצעה שלכם היא הצהרה על
להם להתרחש בחיי הלקוח  שגרמתם  תוצאה

 .באמצעות השירות שלכםשלכם 

 !שלכם על השירות הצהרה  לאהיא 



 ...ההצעה שלי

 מלמדת בעלי עסקים  אני 

 איך להגדיל הכנסות במינימום תקציב

 כדי שיוכלו לחיות חיים של בחירה וחופש

 



 ?למה אתם צריכים את זה בכלל

 זה הבסיס של כל דבר שקשור בהמרה למכירות! 

 מה באמת אנשים קונים מכם? 

 זה ייתן לכם ביטוי עוצמתי שתוכלו להשתמש בו מעל

 .בכל מקום, בטלפון, באונליין, במה

של ההצעה שלכם ערךזה הבסיס ל. 



 לפיתוח כל מעמד מכירה הבסיסזה 

 ,במגנט, בעמוד מכירה, מול קהל
 בשיחה טלפונית, בסרט וידיאו



 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 



 הצעה עסקית  
 ...שאי אפשר לסרב לה

 ההבטחה

 

 בונה ערך

רכיבים 

שמטרתם  

להניע את  

הלקוחות  

לבחור על 

 המקו

 האם זה ניתן למינוף
האם אני אוהב את  

 ? זה 



 הגדירו את ההבטחה  : צעד ראשון    

או הגדירו את התוצאה 

הטרנספורמציה שאתם מבטיחים  

ביחס למוצר או השירות שאתם 

 להציערוצים 



 שלבים לגיבוש הצעה עסקית 3
 בעזרת לקוח שהוא סיפור הצלחה

 הוא השיג מעבודה אתנו תוצאות ברורות אילו? 

 האלהבחיים שלו בעקבות התוצאות התרחשו אילו שינויים נוספים? 

 לאשהלקוח היה משלם אם הוא  מה היה המחירקורה או היה מה  

 ?היה בוחר בהצעה שהצעתם לו 

 ביותר שהלקוח המושלם שלכם  הגדולות מה נקודות הכאב

 ?משתוקק לפתור 

 יצירת מלאי :1שלב 



בחרו וסמנו את המשפטים הכי עוצמתיים 

אתם יכולים להפוך היגדים שליליים לחיוביים ולהיפך 

חפשו את המילים עם השפעה רגשית 

  תקשיבו להיגדים שמייצגים את השיחה שמסתובבת

 בראש של הלקוח המשולם שלכם

 

 עיבוד המלאי : 2שלב 

 שלבים לגיבוש הצעה עסקית 3
 בעזרת לקוח שהוא סיפור הצלחה



 משפטים שמבטאים את התוצאות המשמעותיות ביותר   3נסחו

/ המושלם בעזרת המוצר מבטיחים לחולל אצל הלקוח שאתם 

 שירות שאתם רוצים להציע 

 מבטא בצורה הטובה ביותר את  שלדעתכם את המשפט בחרו

 שירות / של המוצר הייחודיות 

 שם שמגלם את ההבטחה בצורה בהירה  לטשו אותו עד לקבלת

 וברורה מקריאה ראשונה

 

 

 ההצעה/ נסחו את ההבטחה  : 3שלב 

 שלבים לגיבוש הצעה עסקית 3
 בעזרת לקוח שהוא סיפור הצלחה



 גבשו את המוצר והאריזה שלו:  #2צעד 

דרכים לארוז את  , בחנו דרכים לספק את התוצאה

פתחו את הראש והיו יצירתיים כדי לייצר . ההבטחה

 .לעצמכם רשימה ארוכה של אפשרויות



 אחד לכל , ועקיפותכתבו רשימת תוצאות ישירות 

 :זהבכלל , השירותהמוצר או של מהרכיבים 

 למודולים 

 , שלבים

 , משתנים

 'וכוצעדים 

 פתחו את הערך של המוצר – #3 צעד 
 מחיריםבהגדלת הערך  ולא בתחרות על שלכם תתמקד כך שהמכירה 

 תוצאות לכל רכיב 3-5

משפטים ולא  / נקודות 

 פסקאות

 .."תגלו איך"התחילו עם 



 בגללם אי אפשר: #4 צעד 
 ..לסרב לה

 בונוסים
 מוגבלויות

 אחריות



 הגדירו מוגבלויות: #5 צעד 

 הגדירו מוגבלות כדי לעודד פעולה

זמן: 

30.12.2011 -רק עד ה, רק עד סוף הערב, רק היום 

כמות: 

5 רק , ...הראשונים ש 20, ...הראשונים שX יחידות 

מחיר: 

הסדר תשלום מיוחד עם תוקף מוגבל 

או  " כן"כשהם אומרים 

 "  לא"אומרים 
 !זה לא קשור אליכם 



 המחרה :#6 צעד 

 :קבעו את המחיר בעזרת המפתח הבא

 בהצעה שלכם אם הוא לא יבחר מה המחיר שישלם הלקוח? 

נסו לכמת את המחיר הזה במונחים כספיים ככל שניתן 

 מה המחיר שאתם מאמינים שהשוק שלכם מסוגל לעמוד בו? 

 מה המחיר שיגרום להם להיות מרוצים במגבלות השוק?  



 המחרה: #6 צעד 

קבעו את מחיר המכירה 

 העוגן הגבוה לייחוס –מחיר היעד 

טווח מחירי השוק 

 המחיר שיעשה אתכם שמחים 

 



 אתם מוכנים לגשת לגיבוש 
 ...את מעמד המכירה הבא שלכם

Your 

Comfort 

 Zone 

Where the 

Magic 

Happens 

  בהצלחה 


