
 
 
 
 

 
 

 מחשיפה למכירה הראשונה. -חידוד אסטרטגיית שיווק ללקוח חדש 
 

 בחוברת עבודה זו נחדד את אסטרטגיית השיווק שלך.
 נתחיל המוצר ומבעל העסק ונעבור דרך דרכי השיווק וחוויית הלקוח בדרך לרכישה ואחריה.

מינוף אלו הם המקומות בהם נכיר את הלקוח טוב יותר, נשפר את השרות, נייצר נאמנות ו
 למוצר/שרות הבא.

 
 שחלק מהדברים ידועים וחלק כבר ניתחת בעבר,בעת מילוי הסקר, אני מניחה 

להובילו לרכישת  אולם מידי פעם חשוב לחדד את התהליכים שעובר הלקוח, כדי
 כדי לשפר את התוצאות שלך.. זה הכרחי המוצר/השרות שלך

 לשיפור תוצאות.סיכום הדברים ומדדידתם כבר יביא אותך למודעות גבוהה יותר ו
 

 בחוברת זו נעבור על הנקודות הבאות:
 מהו המוצר/שרות שלך ✓
 מי קהל היעד של המוצר/שרות שלך. ✓
 .ק שלךאיך מגיעים לקהל היעד המדוי ✓
 העביר ללקוח שלך כדי שירצה לקנות ממך.אלו מסרים תרצה ל ✓
איזה שלבים הלקוח עובר בדרך מחשיפה לקניה, ומהי החווייה שלו בכל אחד  ✓

די ביטוי בשלבים ברצונך להעביר באים ליסרים והרגשות שהאם המ מהשלבים.
 השונים?

 יא מתבצעת? האם בשלב זה מתקיימת תקשורת ישירה עם הלקוח ואיך ה ✓
 

 השרות שלך/מהו המוצר

זה הזמן והמקום לחדד את דרך  – תאור המוצר/השרות )לרשום גם: עוזר ל..... להשיג.....(
 ת הפוטנציאליים שלךר/שרות שלך בפני הלקוחות והלקוחוהצגת המוצ

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 

 )כדאי שנשים לב שאנחנו נותנים לכך מענה(על איזה בעיות/כאבים הוא נותן מענה:
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 
 

 מה התועלות של המוצר/שרות ללקוח )מה יוצא ללקוח כאשר רוכש את המוצר/שרות הזה(
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

)הבידול יגרום לכך שהלקוח יהיה מוכן לשלם  מה יש במוצר/בשרות שמבדל אותו מאחרים?
 יותר(

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 
 
 

 מה מבדל אותי, בעל העסק מאחרים ואיך זה מתקשר לצרכי הלקוח?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
  האם זה מוצר/שרות שיש לו ביקוש?

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
 קהל היעד של המוצר

 קונה לעומת משתמש )פרטי/בעל עסק/מוסדי( –מי קהל היעד של המוצר/שרות 
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 מאפיינים של קהל היעד )מבחינה גאוגרפית, סוציו אקונומית, תחומי עניין...(

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
)כן, יש כאן הבחנה בין  הוא מגדיר אותם בשפתו כיצד –מה הבעיות/כאבים של קהל יעד זה 

הכאבים של הלקוח לבין הכאבים שהמוצר שלך נותן להם מענה. יש לבחון אם יש הלימה 
 ביניהם(

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

וח תעזור שפת הלק –, כפי שהוא מתאר בשפתו מה החלומות/רצונות של הלקוח הפוטנציאלי
 לנו לשווק לו טוב יותר.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

 
 
 

 .התנגדויות -מה ימנע מהלקוח הפוטנציאלי לצרוך/לקנות את המוצר/שרות  
בחלק גדול מהמקרים הלקוח הפוטנציאלי אינו משתף אותנו בהתנגדויות שלו, אולם אם נדע 

 שיווק, נעלה את אחוזי הסגירה(אותם ונתייחס אליהם ב
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 

 איך מגיעים לקהל היעד/הלקוח

 לפרט את כל המקומות.  – ברשת, מחוץ לרשת –היכן הלקוח מחפש מידע על המוצר/שרות 
 במקומות האלו נשווק.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 

  בילוי עסקי/בילוי אישי –היכן הלקוח מבלה 

 אמהות לתינוקות יוצאות לג'ימבורי,( –כנסים למיניהם, למשל. אישי  –)לדוגמא: עסקי 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 שיתופי פעולה:
 ?לקוח עוד בעלי עסקים פונים לאותואיזה 

 איזה בעלי עסקים נותנים מענה לצורך משלים?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



 
 
 
 

 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

מהי הדרך המועדפת שלך לשיווק? אוף ליין/און ליין, ואם כן, באילו אמצעים? האם האמצעים 
 את דרכי השיווק שלךכאן המקום לפרט  האלו מגיעים ללקוח?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 מסרים שיווקיים
ברצונך להעביר? איך תרצה שהלקוח יראה אותך? מסרים חשובים שברצונך תדמית  ואיז

 שרות שלך, או שהוא נחשף אלייך./מה תרצה שהוא ירגיש שהוא נחשף למוצרלהעביר לו? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 

 מסלול הלקוח מחשיפה ועד קניה

 היכן הוא נחשף למוצר. –רשום מהם השלבים שעובר הלקוח  -שיווק וחשיפה 

ות בהן קיימת השפעה ולבחון כאן נעקוב אחר המסלול שהלקוח עובר כדי לבחון את המקומ
שיווק וחשיפה ומקומות בהם הלקוח נרשם כליד  –בהזדמנות זו אם הדרך הזו יעילה. 

אחרי השני ת השלבים האחד זה המקום לרשום א. ומתחילה מערכת היחסים עימו(
(1.2.3).... 

 
רותים ידי ביטוי בדרך שבה המוצרים/השבאים ליהאם המסרים השיווקיים שלך  ןעוד נבח

חשוב לך שהלקוח שלך ירגיש שהוא נחשף את הרגש ששלך נחשפים? האם הם מעבירים 
 רותים שלך?יש/אלייך או למוצרים

 ה.שלב זלב תרשום אם המסרים השיווקיים/רגשיים שלך עוברים בצד כל שמומלץ כי ל
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



 
 
 
 

 
 

)כדי שיצרו עימו .היכן הוא רושם את פרטיו –רשת/אירוע חשיפה מהבאם מדובר בחשיפה 
בכל מקום שיש חשיפה מומלץ לאפשר ללקוח להירשם, כדי למנף את החשיפה לליד  – קשר(

 שעימו ניתן יהיה ליצור קשר
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 

 את מי הוא פוגש, עם מי מדבר. –מהם כל השלבים שהוא עובר בדרך 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 באיזה שלב נוצר קשר אישי בינך לבין הלקוח הפוטנציאלי.

 תקשורת בינאישית מעלה מכירות.
אם לא נוצר קשר אישי עם הלקוח כאשר הוא רוכש מוצר זול )כמו מוצר ראשון במשפך 

 באיזה שלב כן נוצר הקשר האישי? -שיווק(  
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 
 

  האם נקבעת שיחה טלפונית/פגישה/סדנא?

)סדנא או כל מפגש שהוא פיזי מעלה את אחוזי ההמרה ואת רמת המעורבות האישית 
 לקראת קניה(

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

זה  – עדיין לא מדדתבמידה ו מהן התוצאות? האם מדדת את התוצאות של כל חשיפה?
 להתחיל. הזמן

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 



 
 
 
 

 
 

 
 תוך כמה זמן נוצר קשר אישי מרגע רישום לשיחה.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 

 מה אחוז ההמרה במכירה ללקוח חדש בשיחה טלפונית/מכירה/אירוע.
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

פר? זה הזמן איפה היית רוצה לשאיך הלקוח מקבל חוויית לקוח מצויינת?  –לכל אורך הדרך 
 להעלות על הכתב את המחשבות לשיפור

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 


