
 
 
 
 

 
 

 ספיץ' שיחה טלפונית לקביעת פגישה

 להתקשר אליו.יש  –כדי לקבוע פגישה עם לקוח פוטנציאלי 

 השלב הבא. זהו  –חשוב שיהיה לנו ברור שהמטרה היא תאום הפגישה 

ואז כמובן נוכל השיחה צריכה להיות קצרה )אלא אם כן הלקוח מעוניין לקבל פרטים נוספים 

 להאריך בשיחה(.

י, הרי שהוא זה נובע מכך שכולנו אנשים עסוקים, ואם מדובר בלקוח שהוא גם לקוח עסק

נחשף להמון הצעות, ולכן יש לעורר את תשומת ליבו ולגרום לכך שנבלוט מעל הרעש הכללי 

 )או מעל ההצעות האחרות( ישר עם תחילת השיחה.

החלק הזה שבו אנחנו מתארים את המוצר/שרות ומעוררים סקרנות לתאום פגישה לא כדאי 

 שיהיה מעבר לדקה.

 לאחר מיכן, נוכל להרחיב.

 

 :, כדי לקבוע פגישה עם הלקוח צריך להיות ברור ללקוח בצורה חד משמעיתולכן

 .מה יוצא לו מהפגישה הזו 

 .איזו תועלת חשובה הוא יכול לקבל 

  הוא יכול לקדם אותו.איך  –איך המוצר/השרות שלך יכול לעזור לו 

 )...איך המוצר/השרות שלך יכול לחסוך לו )זמן, אנרגיה, כסף. 

 .בהצעה צריכים להיות, עד כמה שניתן, גורמים שנותנים ללקוח וודאות וביטחון 

 .)מדובר בחברה ידועה, חזקה, ותיקה בשוק וכו'(

 מה לא?

  הצעה שבה הלקוח צריך להשקיע זמן כדי להכיר את המוצר שלך היא אינה הצעה

לאנשים אף פעם אין זמן. לדוגמא: הצעה בסגנון, בוא תעבוד על התוכנה  טובה כי

שלי בחינם ותראה איך היא עובדת הינה בעייתית כי הלקוח צריך להשקיע זמן כדי 

ללמוד על התוכנה כך שיוכל לעבוד איתה, ובשלב הזה הוא אינו יודע אם כדאי לו ואם 

וסכת לו משהו או עוזרת לו התוכנה הזו נותנת מענה למה שהוא באמת צריך )ח

 .להשיג משהו(

  אגב, הצעה של קבלת עמלת מכירה אינה מספיקה כדי ליזום פגישות, משום

י עסקים אחרים שהם אינם מכירים, או יודעים שאנשים אינם נוהגים להמליץ על בעל

 ודתם.מהו טיב עב

רם שמפעיל את עמלת מכירה יכולה להוות נתון עזר לסגירה, אבל היא אינה הגו

 האחרים ברוב המקרים

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 מה חשוב לדעת לפני שמציעים ללקוח פגישה?

 .)ללמוד עליו ולראות מה הוא צריך כעת )לבדוק ברשת, באתר, ולנסות לקבל מידע 

 .ללמוד מה הבעיה של הלקוחות שלך שבגללה הם צורכים את המוצר 

 .ללמוד איזה תועלות המוצר שלך יכול לספק בעת צריכתו 

 .ללמוד מה ההתנגדויות של הלקוחות שלך לצריכת המוצר 

 ו לכך שהלקוח שרכש מוצר/שרות כזה בעבר ובכל זאת ללמוד מהם הגורמים שגרמ

 איך המוצר/שרות שלך נותן לכך מענה.לראות  –לא התמיד בשימוש בו 

 ץ שיש בו את:להכין את אותה דקה עלייך לדעת מהו משפט המחכדי  –ולכן 

 המוצר/שרות שלך נותן מענה לכאב המרכזי, לבעיה/קושי שלו.איך  –הכאב של הלקוח 

 שהלקוח מחפש ויכול לעזור לו.פתרון  –התועלת החשובה 

 

 דוגמאות:

חתו כמנחת קד"ם לנוער עובר חוק, אני פוגשת את הנער שביצע עבירה פלילית ומשפ

 ופוגשת את הנפגע כדי לקבל אישור.

 .חליף לעיתים את ההליך המשפטי()מדובר בהליך שבו הפוגע עובר תהליך שיכול לה

 פגש איתי.יהמטרה שלי בשיחה הינה לגייס את הנפגע ולגרום לו להסכים לה

ולכן בשיחה כזו אני מציגה את עצמי, אומרת ממי קיבלתי את הטלפון )במקרה הזה הנפגע 

 נותן אישור לשוטר להעביר את הטלפון שלו אלי(

עוד אני  בקצרה ומסבירה לו על איזה תועלות מרכזיות הוא נותן מענה.על ההליך  מסבירה לו

 פגש איתו כי יש לו זכויות בהליך הזה.יאומרת לו שאני רוצה לה

כי ינונער הפוגע יעבור הליך חשל הדגשת הזכויות של הנפגע וגם העובדה שה נותהרעיו

 פגש.יגורמים לרוב הנפגעים לרצות לה

 

 שקיבלתי לשיתוף פעולה.הצעה  –דוגמא אחרת 

 את רעיון השת"פ(. הצעה לשיתוף פעולה הינה הצעת מכירה לכל דבר. אנו "מוכרים")

 רציתי לקיים כנס אינטרנטי והצעתי לקולגה שלי לעזור לי בצד הגרפי.

לה כך שהיא תעשה את כל הצד הטכני, וזה יחסוך ממני הקולגה הציעה לי לשתף איתה פעו

 וכסף בהקמת הכנס. זמן

כמי שאינה טכנולוגית במהותה, וכמי שלעיתים משלמת כסף לאנשי מקצוע, הרעיון שמישהו 

 אחר יעשה זאת במקומי ובכך אחסוך זמן וכסף בהחלט קסם לי.

 דוגמא נוספת:

 CRMחברה ל

אני רוצה להפגש איתך כדי להראות לך את התוכנה, תעבדי איתה בחינם נוכל לסגור על 

 הצעה טובה.אינה  –אשר תציעי אותה ללקוחות שלך עמלה כ

 היא טובה. ואני לא יודעת אם  משום שאני לא מכירה את החברה, לא שמעתי עליה דבר,

 אני יודעת שיש כמה חברות כאלו.



 
 
 
 

 
 

ההזמנה להשתמש בתוכנה כדי לראות שהיא טובה אינה מתאימה לי, כי עלי ללמוד אותה, 

מה יכול לקחת לי מספר שעות ובשלב הזה, של השיחה הטלפונית, במיוחד כאשר יש לי עוד 

 כמה מטלות חשובות, היא אינה הצעה טובה.

 ולכן, מי שמציע הצעה כזו עליו ללמוד את הלקוח.

 CRMלדעת איזה בעיות יש לו שבגללן הוא נעזר ב 

 לא עשה זאת? מה היו הקשיים שלו.למה  –האם נעזר בתוכנות אחרות? במידה ולא התמיד 

 תרון לכך, זו נקודה שכדאי להדגיש.ואם התוכנה הזו נותנת פ

לי תוכנה שיכולה גם..... )החלק הכואב, הבעייתי, ההתנגדות שגורמת יש  –אז להגיד ו

 עזר או להתמיד במוצר(.יללקוח לה

 זו נקודה שמייצרת סקרנות.

 וחשוב להדגיש שאני כלקוחה, יהיה לי קל להשתמש בה.

 

 ועכשיו נבנה את משפט המחץ:

 רשום מה התועלות המרכזיות של המוצר/שרות שלך.

 מהי התועלת המרכזית של המוצר/שרות שלך.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 ן שהמוצר/שרות שלך נותן לכך מענה?עיות המרכזיות שהלקוח שלך מתמודד איתמה הב

 האם יש בעיה מרכזית אחת שחוזרת על עצמה

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

מהן ההתנגדויות של הלקוח לצריכת המוצר/שרות? במידה ויש התנגדות מרכזית כדאי 

 להדגיש אותה.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

ה מרוצה? האם מדובר לא הימדוע  –במידה והלקוח שלך רכש מוצר/שרות כזה בעבר 

 בשרות שיש להתמיד בשימושו? ואם כן, מה מנע ממנו להתמיד במוצר/שרות הזה.

 מוצר/שרות שלך יענה את הבעיה הזו. זה יעזור לך מאוד למכור()כמובן חשוב שה

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 מה הבידול שלך או של המוצר שלך, בשונה מהמוצרים/שרותים/בעלי עסקים אחרים.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

לבצע סקרים בקרב לקוחות קיימים, מומלץ  –במידה ואינך יודע את התשובות לשאלות 

לקוחות פוטנציאליים ולקוחות שבחרו שלא לרכוש את המוצר/שרות שלך כדי לקבל 

 .מענה

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 תאום הפגישה:ועכשיו הזמן לבנות את משפט המחץ שלך ל

 שלום,

 שמי _________________ אני עוסק ב..../יש לי מוצר......

ר לך )תועלת מרכזית( מדובר במוצר/שרות שיכול לעזו

______________________________________________________________ 

והוא יכול לעזור גם )מענה 

_____לכאב/בעיה(_________________________________________________

______________________________________________________________ 

אני יודע/ת שהרבה אנשים שרכשו את המוצר לא התמידו/סבלו מ... ולכן המוצר/שרות הזה 

)התייחסות להתנגדות( 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 הצעה לתאום פגישה.

 תאריך ושעה(.לסגור מועד לפגישה )

 לאחר מיכן יגיעו שאלות מצד הלקוח ואפשר לפתח את השיחה.

 בשיחות מכירה רגילות אנחנו נוהגים להתקדם בשיחה בעזרת שאלות. הערה:

כאן מדובר בלקוח פוטנציאלי שאינו מכיר אותנו, שאנחנו מתקשרים אליו וייתכן והוא בין 

ין לענות פגישות, במהלך נסיעה וכו', ולכן קיימת סבירות גבוהה שאינו פנוי כרגע ואינו מעונ

 תשובות לשאלות לאדם שהוא אינו מכיר.

אי לכך, כדאי למשוך את הקשב בעזרת משפט מחץ, ורק לאחר מיכן, כאשר נוצרת שיחה, 

אפשר להתחיל לשאול שאלות כדי ללמוד על הלקוח, ללמוד מה חשוב לו כדי להראות לו גם 

 איך בפגישה או יוכל לקבל מענה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ידןכל הזכויות שמורות לאיריס אב


