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 שעובדת !  –הצעדים לבניית מערכת שיווק באינטרנט  23מפת 

 

, ברמה מקצועית גבוהה פיםמקי יםהם מסלול מסלולי הלימוד והליווי השיווקי של קייסי קולג'

 לפיתוח העסק בעזרת לימודי שיווק באינטרנט וליווי שיווקי ועסקי.מאוד, 

 

 לא תמצאו תיאוריה השונים יםמסלולבש ות ומסגרות לימוד אחרות, בקורסיםבשונה ממכלל

 מופשטת ורעיונות פנטזיונריים שלא עובדים בזירה העסקית האמתית. 

 

מדובר בקורסים והדרכות בשיטת צעד אחר צעד, שמתוזמנים במסלול מובנה ששורטט 

מראש על ידי מי שכבר עשתה את זה קודם בהצלחה גדולה, ושיאפשרו לך לבנות מערכת 

וטנציאליים, שיודעת להפוך את שעובדת, כלומר: שמזרימה לקוחות פ –שיווק באינטרנט 

 הקוראים לקונים, שמגדילה את המכירות. 

 

הצעדים שתצטרך להשלים כדי שתהיה לך מערכת   23בעמוד הבא נמצא התרשים של 

שיווקית שמייצרת לך תוצאות חדשות ומדידות. אחרי התרשים, תוכל למצוא את התיאור 

 המילולי של כל צעד שמתואר בצורה גראפית על המפה.

 

 בהצלחה,

 קרן כהן
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 גיבוש הליבה של העסק

 

 אבני היסוד של הזהות השיווקית זיהוי והגדרת .1

הצעד הראשון הזה קריטי. חשוב מאוד להבין ולהגדיר את ליבת העסק כדי לבנות מערכת שיווקית 

שעובדת וכדי ליצור תוכן שמוכר. תצטרך לחקור ולהגדיר את כל אבני היסוד של המודל העסקי 

 לך. והזהות השיווקית כדי לדייק את אסטרטגיית השיווק שמתאימה לעסק ש

 אריזה ייחודית להצעה העסקית שלך .3

ייחודיות ובידול העסק עם הצעה עסקית ייחודית היא גם אחד מאבני היסוד הקריטיים בשוק המוכרים 

או פרה סגולה או  USP (Unique selling proposition)והקונים. בין אם אתה חושב על זה כעל 

בשונה מהתחרות וגם בצורה שניתנת  אוקיינוס כחול, בכל מקרה אתה חייב למצב את עצמך גם

 לשיווק.

  יצירת פרופיל הלקוח .2

מי אלה האנשים שאתה מנסה למכור להם ? מה הבעיות או הכאבים שהמוצר או השירות שלך יכולים 

לפתור? אילו ואריאציות של פתרון מקובלות בקרב קבוצת האנשים האלה? לא תוכל לגרום לאנשים 

 מנסה להגיע ולהשפיע.תה לקנות אם לא תדע אל מי א

 זיהוי התועלות של הלקוח והתועלות האולטימטיביות  .4

אנשים בוגרים לא יקנו אם לא יזהו מיד "מה יצא להם מזה" או "למה זה חשוב להם". אתה חייב 

לזהות את העולם האמיתי של התועלות שאנשים מחפשים, ואת הנתיב האולטימטיבי של התועלות 

   )כל דבר(. מעט מאוד אנשים מסכימים לקנות כדי ."שיהיה".שמניעות את התשוקה לקנות 

 בחירת המודל העסקי .5

"צמיחה עסקית" צריך למכור יותר. לעולם לא תוכל להכריח אנשים   כשזה מגיע להשגת המטרה

לקנות מה שאתה חושב שהם צריכים לקנות. תצטרך לתת להם את מה שהם רוצים לקבל ואת מה 

ך.  יש יותר מדרך אחת לגבש מודל עסקי סביב המוצר או השירות שיתמוך בצמיחה העסקית של

המרכזיים שלך. למעשה, בחממות, תוכל לגבש לעצמך את המודל העסקי שגם תחיה אתו בשלום )כי 

 זה לא חוכמה לאמץ מהלכים שלא מרגישים איתם בנוח( וגם יאפשר צמיחה עסקית. 
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 בניית תכנית שיווק שנתית .6

כאשר רוצים לייצר תוצאות מדידות בעסק. שלב התכנון חייב להיעשות באופן  תכנון הוא שלב הכרחי

תקופתי, ברזולוציות זמן קבועות כדי שאפשר יהיה לגזור את תכנית העבודה המתבקשת ולהגיע 

 ליעדים מדידים שמהווים קבלות במבחן המציאות. 

 

 בחינת השוק 

אתם מוכנים ליצור ברגע שהבנתם מי הקונים שלכם, מה הצרכים שלהם ומה המודל העסקי שלכם, 

מוצר בטא שיעזור לכם לעשות פיילוט בשוק. הכוונה היא למכור מוצר שנדרשת השקעה מינימלית בו, 

הן מבחינתכם והן מבחינת הלקוחות הפוטנציאליים שלכם. לא רק שזו דרך מעולה כדי לבחון את 

לכם ביטחון ותעזור לכם להוציא לפועל  שתיתןשלכם, זה גם שלב של התנסות בעל ערך עצום  השוק

את השלבים הבאים עם כמה שפחות תקלות. מעבר לפיתוח המוצר, תדרשו למכור אותו, ובאינטרנט 

 מוכרים בעזרת עמודי מכירה שמדמים את שיחת המכירה שנעשית בעולם הפיסי. 

 מבוא לבניית עמוד מכירה  .7

עמודי מכירה הם אחד האתגרים הגדולים לעסקים שרוצים לשווק באינטרנט במיוחד כשמדובר 

שיטות לבניית עמוד הרעיון הוא להיות מסוגלים לקחת בלכתוב עמודי מכירה לעסק שהוא אתה. 

שמצאתם כטובים, ולהתאים אותם לעסק שלכם. מכירה  ית לעמודומכירה, תבניות של כותרות ותבני

להיות בעמודי מכירה שמוכרים  ח שבעמודי המכירה שלהם יהיו כל האלמנטים שצריכיםעליכם להבטי

 שממירים קוראים שמתעניינים ללקוחות משלמים.  –

 ניסיון מכירה עם מוצר במחיר נמוך .8

לפיילוט מכירה  יוצאים, התהליךבשלב הזה, עוד לפני שיש לך מערכת שיווקית כמו שתהיה לך בסוף 

מה מניע את התנהגות הקנייה, שההצעה עליכם להבטיח שאתם יודעים עם עמוד מכירה שמוכר ! 

אלמנטים שמפריעים ושאתם יודעים לטפל בכל ההעסקית שלך מספיק חזקה כדי למכור בעזרתה 

 למכירה ולהמרה.

 

 פיתוח רשימת תפוצה

 חיבור למערכת אוטורספונדר .9

חות פוטנציאליים מאפשרת איסוף וניהול של פרטי לקוגם מערכת ש מערכת אוטורספונדר היא

עליכם  ולקוחות קיימים אבל בעיקר מאפשרת דיוור קבוצתי מתוזמן, סדרתי או ספונטני וחד פעמי.
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לבחור את המערכת שתשרת את הצרכים שלכם בצורה הטובה ביותר ולעשות מנוי כדי שתוכלו 

מסר, ותוכלו לקבל  רבין אין לכם, אנחנו עובדים עם מערכת לבנות תשתית שיווקית איתנה. )אם עדי

 (לשם כך תצטרכו ללחוץ כאן –מאתנו, גם אם אינכם לקוחות משלמים  יום בחינם 66

 תשתית לאיסוף לידיםבניית  .16

בשלב הזה עליכם להתחיל להזרים פרטי לקוחות פוטנציאליים אל המערכת. הטכניקה המקובלת היא 

 2בעזרת תמריץ בעל ערך רב מאוד שניתן בחינם. התשתית לאיסוף לידים כוללת אינטגרציה של 

מרכיבים: אתר אינטרנט או עמודי נחיתה, מקום לאחסן את המוצר החינמי ודיוור אלקטרוני אוטומטי. 

לושת אלה צריכים לדבר בניהם וליצר מעגל סגור שלם, שנמצא ברשת באופן קבוע ומזרים אליכם ש

 לקוחות פוטנציאליים באופן קבוע. 

 יצירת התמריץ הנכון .11

עליכם לוודא שהתמריץ שלכם אכן יאסוף לכם פרטי לקוחות איכותיים, כלומר כאלה, שעם הזמן ירצו 

הגדולה של רשימת תפוצה טובה זה לא הכמות שלה אלא לקנות מכם את המוצר או השירות שלכם. 

האיכות שלה ואת האיכות מודדים בעזרת כמות המכירות שמצליחים או לא מצליחים לעשות עם 

  הרשימה.

 בניית אמון ועבודה נכונה עם רשימת תפוצה .13

רשימת תפוצה אינה המטרה. היא הכלי. אימייל הוא אחד הכלים החשובים ביותר בארגז הכלים 

אלא שבשביל זה  Know-Like-Trustהשיווקיים שלך.  בטח שמעת שכדי למכור צריך לעבור התהליך 

לרוב מלמדים אותך שצריך להקים קהילה ואני אומרת, לא כולם צריכים קהילה אבל כולם צריכים 

 נכון את רשימת התפוצה שלהם. להפעיל 

המטרה הראשית שלכם צריכה להיות יצירת אמון. אמון יוצרים על ידי ביסוס מערכת יחסים 

שמתגמלת את שני הצדדים. שיווק בדואר אלקטרוני הוא הערוץ שמשמש להשגת המטרה הזו 

והדבר השני:  ועושים את זה באמצעות שני דברים: אספקת תוכן שימושי, איכותי, מקצועי ופרקטי.

באמצעות הצעת הצעות שמתאימות לצרכים של הלקוחות הללו. חשוב לקחת בחשבון את התדירות 

של המשלוח, את הגיוון של התוכן, את התגובתיות של הקהל ואת המדדים שמלמדים על איכות 

 הרשימה והסקת המסקנות בהתאם. 
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 הבאת תנועה             

 

 תנועה ?  – מאיפה מביאים קהל, גולשים

דברים עומד השיווק באינטרנט : על תנועה, על תוכן ועל המרות. בלי התוכן אין טעם להביא  2על 

ישנם תנועה, בלי תנועה אין טעם לטרוח על תוכן, בלי המרות אין טעם לכל המאמצים השיווקיים. 

המון ערוצים שדרכם אפשר להביא תנועה, ערוצים ממומנים וערוצים חינמיים. אני תמיד ממליצה, 

)בהסתייגות של המודל העסקי( להתחיל עם ערוצי החינם ולאחר מכן להשקיע גם בממומנים. יחד עם 

לת זאת, לעיתים, בהתאם למטרה השיווקית, ההמלצה תהיה לממן את התנועה. העוצמה טמונה ביכו

 לבחור, ואפשר לבחור כשמכירים את כל האפשרויות הקיימות, גם באונליין וגם באופליין. 

 

 פיתוח עולם התוכן

 Know-Like-Trust -בחירת התוכן שיתמוך ב .12

אם נלך מעט אחורנית, אל השלב שבו הגדרת את פרופיל הלקוח שמתבסס על היכרות מעמיקה עם 

לקוח. מה דרוש לה לדמות הזו כדי לבטוח בכם ? איזה סוג של השוק שלך, יצרת מול עיניך דמות של 

מערכת יחסים אתם מתכוונים וביכולתכם לבנות עם הדמות הזו ? הבחירות האלה משפיעות על 

התוכן שיתמוך ביצירת אמון. עליכם להבין מראש איך התוכן נותן מענה לכל אחד משלבי מחזור חיי 

 הלקוח ואיזה תפקיד הוא משרת.

 סוגי התוכן שמתאימים לשלבי השיווקקביעת  .14

בכל אחד משלבי השיווק דרוש תוכן אחר שתומך במטרות של השלב הזה. לדוגמה, בשלב יצירת 

האמון דרוש תוכן שמבסס מקצועיות, בשלב מכירה דרוש תוכן שמחזק הוכחה חברתית. כל סוג תוכן 

רוניים, קורסים קצרים, סדרות טיפים כזה מגיע בצורות שונות: דוחות מיוחדים, וובינרים, ספרים אלקט

וכו'. עליכם לקבוע אילו סוגי תוכן ישרתו את שלבי השיווק השונים שלכם בעיקר כפונקציה של שני 

. מה הקהל שלכם צריך כדי לקבל מענה על הצורך 3. מה קל לכם )יחסית( לעשות לבד. 1משתנים: 

 הדרוש לפתרון.

 פיתוח תוכנית תוכן .15

 -התוכן הוא הדלק של מערכת השיווק באינטרנט. תכנית תוכן  מתמשכת יכולה להבטיח את יצירת ה

Know-Like-Trust  שכל כך חיוני לבניית קהל קונים לעסק. בשלב הזה עליכם להחליט איזה תוכן צריך

לפרסם, מתי לפרסם אותו, איפה מפרסמים. כן, כמו שהבנתם, לא כותבים "מה שבא לראש מתי 

א לראש" כשלתוכן יש כל כך הרבה תפקידים מוגדרים מראש. בשלב הזה מגביהים עוף, מאמצים שב

אין ומתכננים במיקרו. הפלט בשלב הזה הוא תכנית תוכן.-ראיית מקרו, עושים זום
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 תוכן מולטימדיה       

 בחירת סוגי  ואריזות התוכן

אחד המאפיינים של הלקוח הזה הוא איך הוא מעדיף לקבל את התוכן שלו: האם בצורת טקסט, 

וידיאו או אודיו ? המציאות מלמדת שאין פורמט אחד וקהלים שונים אוהבים תערובות שונות. עליכם 

לקבוע מה התערובת שמתאימה להשגת המטרות השיווקיות מצד אחד, ולהעדפות הקהל שלכם מצד 

תם חושבים על סוגי התוכן ואריזות התוכן השונות, קחו בחשבון את ההפקה שלהם: יש שני. כשא

כאלה שקל להם יותר להצטלם ויש כאלה שקל להם יותר לכתוב מאמר...אם מה שקל לכם אינו מה 

 שהקהל שלכם מעדיף, תצטרכו לחשוב על פתרון יצירתי. 

 יצירת תוכן בשוטף

 איך יוצרים כל כך הרבה תוכן ? 

השאלות היותר מציקות שאנחנו שומעים מהלקוחות שלנו היא: איך ומתי אני בכלל יכול ליצר את  אחת

 כל כמויות התוכן האלה ? איך מקצצים את התסכול והופכים את עניין התוכן למשהו מעניין ומהנה?

יצירת זרם יציב ובלתי פוסק של תוכן לאתר, למיילים, מחזיקים מעצמכם כותבים,  אתםגם אם 

 יכול למחוץ כל מוטיבציה.   –יסוף לידים, לעמודי מכירה, למדיה החברתית לא

לטפס בדילוגים על  מכםלהרגיש כאילו מבקשים אתם יכולים , מחזיקים מעצמכם כותביםלא  אתםאם 

ישנם המון מאגרי מידע ומאמרים שבהם אתם יכולים לקבל רעיונות מאיפה לשאוב רעיונות . האוורסט

חשוב שהוא שנקודת המוצא תהיה תכנית תוכן. אחרי שתהיה לכם תכנית תוכן, לתוכן שלכם. מה ש

הקושי הגדול כבר יהיה מאחוריכם. האתגר שלכם הוא לפתח ולתרגל את מיומנויות הכתיבה וזה 

 שריר כמו כל שריר בגוף שצריך לתרגל כדי להגמיש ולייעל. 

 

 חיזוק כישורי מכירה

 איך מקלים על עבודת המכירה ?

 משיכת הקהל מחוץ לערבוביה .16

אחת השיטות הידועות להקל על עבודת המכירה היא למשוך את הקהל החוצה מהרעש שיש במגרש. 

התקשורת שלכם מולם תהיה ברגע שתעשו את זה, תוכלו לדבר אליהם בטון שנכון להם ולך. 

  ממוקדת ואפקטיבית. 
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 טיפול בהתנגדויות שכיחות .17

לכם משהו: מיד מתעורר איזשהו קול עם איזושהי טענה /  תחשבו על עצמכם כשמנסים למכור

הצהרה או אמירה. אלו ההתנגדויות הטבעיות שגם הקונים שלכם מייצרים כשאתם מציעים להם 

ד איך להתמודד איתם ומילבמקור ההתנגדויות שלהם ו הצעה עסקית. העוצמה טמונה בהבנה מה

שכולן מתקיימות אצל כל הלקוחות שלכם אבל התנגדויות שכיחות, לא בהכרח  13ישנן  בזמן אמת.

 חשוב מאוד שתדעו מה הן ואיך למוסס אותן. 

 

 אתר אינטרנט או בלוג –בונים את בסיס האם 

לא משנה איזה עסק יש לך או מה המודל העסקי שלך, אתר האינטרנט הוא המקום שבו יש לך 

האתר שלך צריך להיות כזה לגיטימציה לעשות כל מה שאתה רוצה מבחינה עסקית ושיווקית. 

שיקלוט את התנועה שמגיעה אליו, שישרת אותה בזמן תגובה מהיר ביותר ושישרת את המטרות 

 השיווקיות שלך באופן שוטף. 

 אפיון אתר אינטרנט / בחינת אתר קיים .18

לזהות את מה שטעון תיקון / שינוי ולשדרג אם יש לכם אתר, עליכם לבדוק אותו בעיניים ביקורתיות, 

את האתר גם מבחינת הנראות והתקשורת עם מנועי החיפוש והקהל שלך וגם מבחינת יצירת מרכז 

  שמגיע אליו. תוכן שמתאים לקהל 

אפיין )לתכנן( נכון את אתר האינטרנט כך שהוא ישמש ככלי שיווקי ולא חשוב לאתר,  לכםאם אין 

 כשלט חוצות בכביש הערבה השוממה.

 וכןהגדרת ובחירת מערכת ניהול ת .19

מערכת ניהול התוכן היא הברזלים עליהם יושב האתר. היא זו שמאפשרת לכם לנהל ולתחזק את 

האתר ולשמור אותו דינמי. היא זו שתאפשר או תמנע מכם להגדיל ולפתח את האתר עם הצמיחה 

אנחנו ממליצים מאוד של העסק או לחילופין לשלם מאות ואלפי שקלים על כל שינוי שתרצו לעשות. 

חשוב להכיר את היכולות ולא ממליצים ללכת ללמוד לבנות לבד.  WordPressד עם מערכת לעבו

והתרומה שיכולה המערכת הזו לספק לעסק שלכם, חשוב להבין אילו עלויות השימוש בה ובתבניות 

 יכול לחסוך לכם ולקבל החלטות עסקיות מושכלות.
 

 עיצוב אלמנטים גרפיים  .36

את השלב הזה אתם לא אמורים לעשות אלא אם אתם מעצבים גרפיים. אחרי שיש לכם אפיון, אפשר 

ולבקש הצעת מחיר  רשימת מכולת של כל האלמנטים הגרפיים שצריך להטמיע בתבניתבקלות להכין 

 . יהיו כאלה שירצו לעצב אתר מאפס, זה כמובן כרוך בעלויות גבוהות יותר הן של העיצוב והןחסכונית

 של הבנייה.כך, אחר 
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 פיתוח האתר ואינטגרציה למערכות חיצונית .31

גם את השלב הזה אני מציעה לכם בחום להשאיר למתכנתים ולמי שעושה את העבודה הזו בשוטף. 

עצם העובדה שיהיה לכם ביד סכון שנראה לכם שאתם חוסכים יצא בסופו של דבר יקר מאוד. יהח

 יחסוך לכם המון עוגמת נפש וגם לא מעט שקלים.  –ת לקבל אפיון אתר ותדעו מה לבקש ולמה לצפו

 

 כתיבת עמודי האתר הראשיים והזנת תוכן .33
השלב הזה אמנם מופיע אחרי השלב הבא אבל למעשה הוא שלב שאתם יכולים להתחיל לעשות מיד 

עם התחלת העבודה הגרפית. המיומנות שאתם רוכשים בכתיבת עמודי מכירה צריכה להתבטא 

מכירה הקבועים של המוצרים או השירותים שלכם באתר. לעומת זאת, חשוב לעשות בעמודי ה

אבחנה בין התוכן שאתם מציגים בעמוד של המוצר או השירות שלכם לבין בעמוד אודות, שאלות 

נפוצות או כמובן כתבות. אני מבחינה בין שלושה סוגי תכנים ומציעה לכם לעשות גם את האבחנה 

 ווירה.הזו: מכירה, מידע, א

 

 המרוץ אחרי ההמרה במדיה החברתית

 

 בחירת רשתות חברתיות שמתאימות לעסק .32

להשקיע בזה זמן ואנרגיה,  אתם מתכווניםשיווק במדיה החברתית דורש זמן.. לפעמים המון זמן. אם 

 את הפעולות הנכונות.  עושים אתםשלפחות  תבטיחו

לצדן עובדות גם טוויטר חברתיות ראשיות שעובדות בישראל: פייסבוק, לינקדאין ויוטיוב. רשתות  2יש 

וגוגל+. עליכם להכיר את המאפיינים של הרשתות ולבחור איפה להשקיע את המשאבים שלכם. אין 

טעם להתחיל עם כולם או לחילופין להשקיע ברשת מסוימת כי היא פופולארית יותר. בשלב הראשון 

הרשתות שאתם מתכוונים להשקיע בהם כשאתם לוקחים בחשבון שיווק מתמיד ועקבי. בחרו את 

למדו מה עושים בפייסבוק,  להתחיל בקול תרועה ולסיים בקול ענות חלושה לא יביא לכם שום המרות.

האם לינקדאין חשובה לעסק שלכם, כיצד להגדיל את התועלת מיוטיוב ובשורה התחתונה תוכלו 

אתם יכולים להשיג בעזרת המדיה החברתית ולקבל לפי זה החלטות שיווק  להבין אילו מטרות

 מושכלות. 

 אסטרטגית שיווק ברשתות חברתיות .34

כמו בכל המדיות בשיווק, גם ברשתות חברתיות עליכם להגדיר עוד לפני הציוץ או הסטטוס הראשון, 

שתבטיח שתשיגו את המטרות שאותן אתם רוצים להשיג. לאחר מכן, כתבו לעצמכם את התכנית 

אותן. האסטרטגיה מייצגת את הדרך שבה אתם מתכוונים בתוך הרשתות החברתיות להשיג את 

המטרות שלכם. כדי לעבור את הדרך, תצטרכו לפרט את הפעולות )הטקטיקות( שיעזרו לכם להגיע 

דיה אל היעדים המוגדרים. אם לא תוותרו על השלב הזה, על שלב התכנון, עבודת השיווק שלכם במ

 החברתית תהיה ממוקדת ויעילה יותר. במילים אחרות תאבדו פחות שעות ותרוויחו יותר לידים. 
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 שיווק ברשת חברתית נבחרת .35

שכבר מאפיינת כל רשת ורשת בהתאם למאפיינים שלה, לקהל שלכם,  on-goingזו עבודת 

 שאיפה להביןשבחרתם מתוך התמחות בשיווק ברשתות . מה שחשוב זה לשהתוויתםולאסטרטגיה 

  .איך להפיק את המקסימום

 

 SEO -ההתפתחות של ה

36. On-site  Optimization 

קידום אתרים, עבר בשנים האחרונות שינויים מהפכניים ועדיין, המרכיב המרכזי נשאר אותו הדבר. 

אופטימיזציה חכמה למנועי חיפוש הייתה תמיד עניין של יצירת תוכן שימושי ומושך, שמסייע לבנות  

 קהל קוראים נאמן ואז )בעדינות( לעשות התאמות כדי להבטיח שמנועי חיפוש מבינים מה אתה

 עושה. 

 

   Ongoingשיווק          

 

 מצמיחים את העסק עם הקהל של מישהו אחר

אחת הטקטיקות המועדפות עלי היא צמיחה והתרחבות בעזרת שיתופי פעולה עם קולגות ובעלי 

מקצוע שמדברים אל אותו הקהל. העוצמה בזה היא שמישהו אחר כבר גיבש את הקהל הזה ביחד, 

. איך עושים את זה ? יש כמה עצמכםניתנת הבמה )כמעט מוכנה מראש( להגיע ולהציג את  ולכם

דרכים לעשות את זה: אחת מהם היא פוסטים אורחים, האחרת היא וובינרים משותפים וכמובן שיש 

גם להיבטים העסקיים וגם  כשאתם רוקמים שיתופי פעולה, חשוב שתתנו את הדעת מראשעוד...

ורת בינאישית וערכים משותפים והכול בהתאם לטווח שאליו אתם מכוונים את תקשלהיבטים של 

 שיתוף הפעולה.

 

 פיתוח תהליכי שיווק אוטומטיים

 תהליכי שיווק אוטומטיים מביאים לעסק כמה יתרונות שאסור להמעיט בערכם :

 גידול במכירות על ידי תהליכים שתוכננו מראש, שנמדדים, שנבחנים ומשתפרים כל הזמן. .1
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גידול במספר הלקוחות הפוטנציאליים ובמספר הלקוחות החוזרים. יש עבודות שכולם יודעים  .3

שצריך לעשות אבל אף פעם לא מספיקים לעשות. כשיש לך תהליכים אוטומטיים שכבר בנית 

 פעם אחת, הם עושים בשבילך את העבודה.

 התייעלות. חסכון בזמן.  .2

את תהליכי השיווק האוטומטיים שאת הראשון שבהם כבר עשיתם בשלבים הראשונים של התהליך 

 CRM   -)איסוף לידים( מנהלים באמצעות מערכת אוטורספונדר ורצוי שתהיה כזו שתומכת גם ב

 )ניהול קשרי לקוחות(. 

 שיווק שוטף

צים להשיק מוצר או ישנם הרבה מאוד שלבים במפת הדרכים שאפשר ליישם כל פעם מחדש כשרו

שירות חדשים. כל מה שתצטרכו לעשות זה לייצר תוכן שימושי וערכי כדי לעזור ללקוחות שלכם 

שאתם  להתחבר מחדש אליכם ואל ההצעה שלכם. לפעמים תוכלו לשקול לפרסם חלק מהקורס

וכן רוצים למכור בתור אסטרטגיית משיכה. אם לדוגמה בחרתם להקים אתר חברים שמתווסף אליו ת

עליכם לחשוב כל הזמן על פיתוח ופתיחת נתיבי  באופן קבוע, הרי שבאופן קבוע הערך שלו עולה...

הכנסה נוספים ויצירת תהליכי שיווק שלמים וסגורים שיאפשרו לכם להביא אל העולם את המסר 

 שלכם, יאפשרו לכם לממש ולהגשים את עצמכם. 

 הנה החדשות הטובות...

את כל השלבים  וכך שיכס וגובש באינטרנט שיווק וללימודי עסקים לקידום המרכזמסלולי הלימוד של 

 הצעדים. 23שים לך כדי להשלים את אותך בכל בידע ובכלים שדרו ושמפורטים במפה הזו ויצייד

 אנחנו נשמח לעדכן אותך באופן שוטף בקורסים והדרכות או מסלולים חדשים שיפתחו מעת לעת.

 

 בהצלחה,

 

 קרן כהן

 מנכ"לית קייסי קולג' 

 באינטרנט שיווק וללימודי עסקים לקידום המרכזמייסדת 

 

הם הצעדים ליד השלבים עם העיגול והכוכב  שיש   23 -צעדים מתוך ה 6אם תהיתם לאן נעלמו  הערה :

 לבצע בשוטף ולא כפעולה ראשונית או מותנית בתהליך. 
 


