
 
 
 
 

 
 

חוברת עבודה לשימור הקשר 

עם הלקוח קיים ופיתוח 

 רותים חדשיםימוצרים וש

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 לקוחות קיימים

 אפקט ה"וואו": .1

 איך אפשר להעניק ללקוח את אפקט ה"וואו" במוצר או בשרות שלך?

 אפקט "וואו" יכול להגיע בכמה דרכים:

 א. אריזה יפה ומיוחדת למוצר.

 המוצר. ב. משלוח מיוחד הביתה של

 ג. משלוח של מוצר נוסף מתנה, בנוסף למה שקנה.

 ד. בונוסים נוספים שלא חשב עליהם ולא הובטח.

 אפשר להוסיף מפגש פיזי. –ה. במוצרים דיגיטליים 

 מוצרים פיזיים בתוך מוצר דיגיטלי.ו. אפשר לשלב 

 ז. שרות לקוחות מצויין, הרבה מעבר לרגיל.

 ח. בונוס של מוצר/שרות נוסף.

 רוע מיוחד, רק ללקוחות קיימים.י. הזמנה לאט

 י. צו'פרים של מוצרים נוספים.

 

 משימה:

רותים, יאיזה אפקט "וואו" תוסיף למוצר/שרות שלך? )במידה ויש לך כמה מוצרים/ש

 כדאי לחשוב על כל אחד מהם(:

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 מוצרים/שרותים קיימים נוספים .2

אם כן,  רותים נוספים, שאפשר להציע ללקוח שלך?ישהאם יש לך מוצרים/ משימה:

 ?מהם

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 צ'ופר ללקוח קיים: .3

כאשר מפתחים מוצר/שרות נוסף, או כאשר הלקוח רוכש מוצר/שרות נוסף שיש לך, 

 כדאי לתת לו צ'ופר המיועד רק ללקוחות.

להיות מוגבל בזמן )כמו שהצ'ופר יכול איזה צ'ופר היית רוצה לתת? ישנם מצבים 

לפני השקת מוצר/שרות, לאפשר רכישה מוקדמת במחיר מסויים עד מועד ההשקה, 

 או עד פרק זמן מסויים ממועד ההשקה(

 צ'ופרים אפשריים:

 א. מחיר מיוחד בזמן רכישת המוצר/שרות הבא.

 ב. בונוס מיוחד בזמן רכישת המוצר/שרות הבא.

 ות קיימים בלבד.ג. מתנה מיוחדת לרגל הרכישה ללקוח

 ד. הגשת המוצר/השרות הבא באריזה יפה יותר ללקוחות קיימים.

 ה. השתתפות חינמית בסדנא וכו'.

 

איזה צ'ופר/ים תוכל לתת ללקוח שלך שמעודד רכישה של מוצר/שרות  משימה:

 חדש?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

במידה ומדובר על מוצר/שרות מתמשך )כמו חברות במועדון, או מוצר שנרכש את  .4

 בסיס התקשרות של מנוי חודשי(,

 מה הלקוח מקבל כך שירגיש שמקבל עוד ערך ממך?

 איך אתה משמר את הקשר האישי איתו?

 איך העסק )במידה ויש הבחנה בינך לבין העסק( משמר את הקשר איתו?

 דוגמאות:

 א. שיחות טלפוניות מידי פעם על ידך או על ידי נציג העסק

 ב. הדרכות נוספות.

 פעילות מסויימת ללקוחות.ג. 

 ד. ביקור תקופתי על ידי נציג העסק, ועוד.

 רשום את דרכי הפעולה שלך )או רעיונות שעולים לך שאותם תיישם בעסק( משימה:

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 סקרי שביעות רצון .5

כדי לבדוק עד כמה הם מרוצים, איך להעביר סקרי שביעות רצון ללקוחות קיימים 

 אפשר להפוך אותם למרוצים מאוד, ואיך אפשר לפתח את המוצר או השרות שלך.

 סקרים: שאלות לסקרי שביעות רצון ובדיקת סל מוצרים(. -)ראה מסמך עזר

 



 
 
 
 

 
 

 רשימת דיוור: .6

 לייצר רשימות דיוור במערכת דיוור מסודרת.

 צר/שרות שרכש.רשימת דיוור נפרדת למו –לכל מוצר/שרות 

 להכין סדרת מסרים לרוכשים:

 : יקורס אינטרנט

 סדרת מסרים לכל שיעור, כולל הבונוסים והצ'ופרים.א. 

 )הבונוסים יכולים להגיע בתוך השיעורים או לאחר הקורס(.   

אפשר להציע שדרוג למוצר הבא/או בונוס מיוחד שיכול להוביל  –ב. בסוף הקורס 

כמו שיחת יעוץ שנותנת שיכולה לשדרג למוצר/שרות  לרכישת המוצר/השרות הבא,

 נוסף.

 : מוצר פיזי

 מייל שרכש את המוצר, א. 

 מייל לאחר שבוע אם השתמש בו. ב. 

 טיפים לשימוש יעיל של המוצר/שרות.ג. 

 הצעה למוצר/שרות הבא.ד. 

 

  משימה:

 שום כאן את המוצר/שרות שאתה מוכר:____________________________ר

 יו נושאים המיילים בכל רשימה?מה יה

יש להכין סדרות מסרים כאלו לכל  –במידה ויש לך מספר מוצרים/שרותים 

 מוצר/שרות:

 תודה רבה על רכישתך.... – 1מייל 

 בדיקה אם השתמש במוצר/תזכורת – 2מייל 

 __________________________________________________ - 3מייל 

 __________________________________________________ - 4מייל 

 __________________________________________________ - 5מייל 

 

 כלקוח שלי***ארגנתי לך הטבה מיוחדת ***

 אני עובדת עם מערכת שלח מסר ומרוצה מאוד.

 250 –כאשר נרשמים למערכת שלח מסר מקבלים את האפשרות לשלוח מיילים ל 

 מנויים בחינם.

 מנויים בחינם. 500 –ללקוחות שלי 

 בשביל זה יש להרשם מכאן:

http://join.sendmsg.co.il/he?sid=811 

 יש להקליד בהרשמה עצמה

GetFree500 

 

 

 

 

http://join.sendmsg.co.il/he?sid=811
http://join.sendmsg.co.il/he?sid=811


 
 
 
 

 
 

 שימוש באס אם אסים .7

צע מיוחד, או כל אפשר לעדכן גם באס אם אס, או לעדכן על מב –הטבות וצ'ופרים 

 הזמנה אחרת ללקוחות הקיימים

 

 ***ארגנתי עבורך הטבה מיוחדת ממערכת אינפוריו מובייל ***

ההטבה  – אס אם אסים חינם, לאחר מיכן כלקוח שלי, תקבל מחירים מיוחדים. 200 

 בלחיצה כאן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infopage.inforu.co.il/index.php?page=landing&id=4300&token=acf666483bc8723fae7feda6f6a9cb7a&utm_source=Partner&utm_campaign=InfoSMS&utm_p=750089
http://infopage.inforu.co.il/index.php?page=landing&id=4300&token=acf666483bc8723fae7feda6f6a9cb7a&utm_source=Partner&utm_campaign=InfoSMS&utm_p=750089
http://infopage.inforu.co.il/index.php?page=landing&id=4300&token=acf666483bc8723fae7feda6f6a9cb7a&utm_source=Partner&utm_campaign=InfoSMS&utm_p=750089


 
 
 
 

 
 

 

 רותים חדשיםיפיתוח מוצרים וש

 תקשורת בינאישיתבעזרת בדיקת צרכים  .1

 יה במודעות.הבשיחה עם הלקוח 

 שים לב לאיזה עוד בעיות או צרכים הוא צריך לקבל מענה.

 בודקות את המצב הרצוי לעומת המצב הרצוי, לדוגמא:שאל שאלות ש

 מה קורה אצלך היום?

 ממה אתה מרוצה? ממה אתה פחות מרוצה?

 מה הבעיה שלך היום? או מה מאתגר אותך היום?

 לאן תרצה להגיע?

 מה חשוב לך להשיג?

 וכו'...

  small talkולכן כדאי לתת את הזמן ל 

 שם.לשים לב גם לעקוב ו –ברשתות החברתיות הלקוח חבר שלך אם 

הצרכים או הבעיות של הלקוח שלך אינן מסתיימות עם רכישת המוצר/השרות 

 צרכים חדשים. יםימים, נולדמתמלאים צרכים מסושלך. רוב הסיכויים שברגע ש

 א. בדוק עם תוכל אתה לספק את המענה בעזרת מוצר/שרות חדש.

 , ניתן להפנות לספק ב. במידה ומדובר בצורך/בעיה שאינה מתחום התמחותך

 נוסף שהינך סומך עליו,     

 במקרה של הפניות אפשר לסגור על עמלות הדדיות, או רק הפניות, כאשר     

 לפי בחירתך. –האחד מפרה את השני     

 

 סקרים  .2

להעביר סקרים ללקוחות קיימים כדי לבדוק איזה מוצרים/שרותים נוספים לפתח 

 לבחינת מוצרים/שרותים חדשים. שאלות – )ראה מסמך עזר סקרים(

באיזה דרכים הוא מקבל מידע על  -כאשר המוצר/השרות החדש יוצא לשוק  .3

 המוצר/שרות נוסף:

 להלן מספר דרכים:

 א. מיילים ללקוחות קיימים.

 והוא ביניהם. רשימת התפוצהב. מיילים לכל 

 ג. עדכון בעזרת אס אם אס.

 נית והזמנה לקניה/לפגישהד. שיחה טלפו

 ירוע חברה ללקוחות קיימים, עם הזמנה לרכישהה. סדנא מיוחדת לקונים/א

 או התנסות ללקוחות הקיימים.    

 (.פרסום מיוחד לקהל לקוחותו. פרסום ממומן בפייסבוק )

 *חשוב לבצע שיחות פולואפ לאחר ההצעה.

 הבא...(בדרף  –)משימה 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

טלי רבוי המסרים, מומלץ לעדכן את ימהן הדרכים שלך? )בעולם הדיג משימה:

 הלקוח בעזרת מספר כלים.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 רותים חדשים ללקוח הקיים.ימוצרים/ש שיווק

 רותים החדשים /הנוספים שלנו.יחשוב לנו לעדכן את הלקוח על המוצרים והש

ולכן חשוב לבדוק מהם השלבים שעובר הלקוח בדרך ואיך הוא נחשף למוצרים 

 רותים החדשים שלנו.יוהש

 פעמים. מספר/השרות להדגיש את המוצר –חשוב 

 .ננתח ונפתח את השלבים לכל מוצר/שרותנסכם את הדברים, בשביל זה 

 סיכום(הבחר מוצר/שרות. )לכל מוצר/שרות יש לבצע את אותו 

 איזה תהליך הלקוח עובר בזמן הקניה ואחריה?           

יגיטלי/מועדון, מהו במידה ומדובר במוצר ד איך הוא מקבל את המוצר/שרות. .1

 הליך הכניסה )זהו נושא שכדאי לבחון עם הלקוחות כדי לבדוק שיפור(

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 איזו חוויית לקוח הוא מקבל בזמן הקנייה? .2

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 ים נוספים(האם יש המשך חוויית לקוח אחרי הקניה? )כמו הצעות וצו'פר

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 איזה אפקט "וואו" הוא מקבל. .3

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

במידה ומדובר על מוצר/שרות מתמשך )כמו חברות במועדון, או מוצר  .4

 שנרכש את בסיס התקשרות של מנוי חודשי(,

 מה הלקוח מקבל כך שירגיש שמקבל עוד ערך ממך?

 איך אתה משמר את הקשר האישי איתו?

 איך העסק )במידה ויש הבחנה בינך לבין העסק( משמר את הקשר איתו?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 



 
 
 
 

 
 

 באיזה דרכים הוא מקבל מידע על המוצר/שרות נוסף: .5

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 


