
 
 
 
 

 
 

 בניית תהליך/שיטה למוצר/השרות שלך.

אחד הדברים המרכזיים שתורמים למכירה הינה התחושה שהלקוח מקבל שיש 

, דרך/שיטה/תהליך שבעזרתו הוא יוכל להגיע מנקודה א', המקום שבה הוא נמצא, לנקודה ב'

 המקום בו הוא רוצה להיות.

אם  ביןאת הדברים בדרך הזו,  ולכן, כל עסק, בכל מוצר או שרות שהוא מוכר, כדאי לו לנסח

 ובין אם מדובר בשרות. מדובר במוצר פיזי

 אופן הצגת הדברים בדרך הזו, תורמת ומקדמת מכירה בצורה משמעותית.

 למשל: 

 כאשר מוכרים מוצר פיזי, נניח שולחן.

 אפשר להציג את הדברים בדרך הבאה:

 ראשית, אתה מבצע הזמנה. אתה יכול לבצע רכישה אינטרנטית. .1

 שעות הראשונות, נציג מהחברה יוצר איתך קשר ומתאם הובלה. 24במהלך  .2

אתה  ימים מרגע ההזמנה, מה שאומר שאם 7המוצר מגיע אלייך תוך מקסימום  .3

 מבצע הזמנה כעת, תוך שבוע לכל היותר המוצר אצלך.

 בשלב הבא, אנו מובילים את המוצר אלייך, והמוביל יוצר איתך קשר לתאום השעה. .4

 גיע עם מרכיב אשר מרכיב לך את השולחן במקום שתבחר.המוביל מ .5

 כך שלקראת החג, השולחן החדש כבר יהיה בביתך.

 

 של יעוץ עסקי לשיווק באינטרנט: –ניקח דוגמא אחרת 

 בהליך הליווי שלנו מתוכננות מספר פגישות ובכל פגישה נעבוד על משהו אחר:

השוק, הבידול העסקי שלך בפגישה הראשונה נבצע מחקר שוק לקוח שבו נזהה את  .1

 ואת קהל הלקוחות האידאלי.

הפגישה השניה תוקדש לאיך כותבים מדריך אינטרנטי שיתן מענה למה שלמדנו  .2

 במחקר שעשינו קודם.

 במפגש הבא שלנו נכין דף נחיתה ונבנה את הפרסום ברשת. .3

 ...המפגש הרביעי יתמקד במיילים שיצורפו למדריך ונלמד על כתיבה שיווקית, וכו'. .4

יהיה לך כבר סיסטם שבעזרתו תוכל להביא בסוף התהליך כך שבסופו של דבר 

 לידים מהרשת ותתחיל להפוך אותם מלידים ללקוחות משלמים.

 )שזו התוצאה הסופית שאותה רוצה הלקוח להשיג(

 

 הגיע הזמן לבנות את הדרך/תהליך/שיטה שלך. –וכעת 

 



 
 
 
 

 
 

 ר/שרות___________________התהליך/שיטה/דרך העבודה למוצ

 )בחר/י את מספר השלבים לפי ראות עינייך(.

1. ________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________

________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________

________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________

________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________

________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________

________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________

________________________________________________________ 

8. ________________________________________________________

________________________________________________________ 

9. ________________________________________________________

________________________________________________________ 

11. ________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כל הזכויות שמורות לאיריס אבידן


