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 ספריית המיילים 

 של איריס אבידן

 לשימור לקוחות 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  זכויות יוצרים:

 כל הכתוב כאן שייך לאיריס אבידן.

 כל הכתוב כאן הינו לצרכי למידה והשראה.

אין להעתיק, לשכפל או להעביר את המסמך לשום גורם אחר, ללא קבלת אישור בכתב מאת 

 המחברת.
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יע על מבצע מיוחד ללקוחות מייל לקראת השקת קורס וובינר מנצח, שמוד

לחזק את הקשר עם הלקוחות ולצ'פר אותם על האמון המטרה  – קיימים

 שרכשנו וקנו מוצר בעבר. מחזק את הקשר האישי.

 ותך )ללקוחות בלבד!(כותרת: בקרוב אני הולכת לצ'פר א

 , שלום
 

 ,מייל זה הוא מייל מיוחד שלא נשלח לכל אחד
 .ובטח שלא לכל הקהילה שלי

 ,מייל זה נשלח אלייך כי רכשת מוצר או שרות שלי
 VIP ולכן מגיע לך לקבל ממני, מכל הלב ועם כל האהבה הגדולה יחס

 
 ,ולכן אני רוצה לגלות לך כי אני עומדת לצ'פר אותך ממש בקרוב

 ,2016זה יהיה בתחילת 
 .ממש עוד מעט

 
 מדובר בהטבה מיוחדת

 .שתהיה מוגבלת ללקוחות בלבד לפרק זמן מסויים
 

 ,הבעיה היא שגם אם אספר לך עכשיו איזו הטבה אתן
 ,זה לא יאמר לך דבר

 .כל עוד הערך של ההטבה הזו אינו מובן לך
 

 ,וחד של רותי ניסנבאום ושליובכל זאת, כן אגלה לך כי מדובר בפרוייקט חדש ומאוד מי
 .זה הולך להיות מוצר חם מאוד -ולפי התגובות שאני כבר מקבלת מהשוק 

 .ולכן לא כדאי לפספס וכדאי להמשיך לעקוב
 

 ,כדי להבין על מה מדובר ולמה יהיה כדאי לך לקבל את ההטבה שלי
 ,יסבוקאני מזמינה אותך להצטרף לפעילות חינמית שאני מקיימת בקבוצה סגורה בפי

 ."ימים להכנת וובינר מנצח 12אתגר "
 

 ,אם חשבת לעשות וובינר או אם ברצונך לעשות וובינר עם תוצאות טובות יותר
 .כזה שמביא מבול של הרשמות, לקוחות ומכירות

 
 .אני מזמינה אותך ללחוץ כאן ולקבל את כל הפרטים

 

 אם עדיין אינך יודע מדוע כדאי לך לקיים וובינר
 ,ולמה הוא יכול לעזור לך להגדיל את ההכנסות והרווחים בעסק שלך

 :אז להלן התשובות
 

 בעזרת וובינר ניתן להגיע לכמות גדולה של לקוחות ולקוחות פוטנציאליים בבת אחת <=
 .לחסוך שיחות טלפון רבות ובכך     
 .בעזרת וובינר ניתן להגדיל ואפילו להתחיל לייצר רשימת תפוצה <=
 .(זהו מעמד מכירה מעולה עם עלויות נמוכות )אם בכלל <=
 !!!וובינר מקנה מעמד של מומחה, מה שעוזר למכור במחירים גבוהים יותר <=

 
 .אולם, אני יודעת שעבור רבים וובינר נשמע דבר מסובך

 ,צריך להכיר טכנולוגיות, צריך לדעת למכור נכון, צריך להביא נרשמים

http://www.lp1.internet4biz.co.il/webinar/?email=
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 ....כדי שחלילה לא נמצא את עצמינו לבד בחדר הוירטואלי, אחרי שכל כך התכוננו
 

   ולכן, החלטנו רותי ניסנבאום ואני
 .להרים את הכפפה ולעזור לך לקיים את הוובינר שלך

 !!!!סגורה בפייסבוק ובמשך שבועיים בחינם בפעילות מיוחדת בקבוצה -וכל זה 
 
 

 ?אז מה מחכה לך בקבוצה
 משימות וכלים שיעזרו לך לבנות את הוובינר שלך כך שתוכל להשיג 12 -

 .את המטרות העסקיות שלך     
לעסק שלך   נעזור לך לבחור את הטכנולוגיה המתאימה לוובינר, כך שהיא תתאים לך, -

 .ולמסרים החשובים לך שיעזרו לך להציג את התכנים שלך ולמכור
 .תלמד איך לתכנן נכון את הוובינר שלך כדי להשיג מבול של הרשמות, לקוחות ומכירות -
 .נעבוד ביחד על הצעדים לוובינר שלך ונעזור לך לדייק את הפעולות והמסרים שלך  -

 
 ?כבר אמרנו -וכל זה בחינם 

 .כדי להכנס לקבוצה יש ללחוץ כאן
 

 ,הפעילות מתחילה ביום ראשון הקרוב
 ,ובינתיים אני מזמינה אותך להכנס לקבוצה, להציג את עצמך בפוסט המיוחד שהכנו

 .לפגוש בעלי עסקים נוספים וגם לצרף את הקישור לדף הפייסבוק שלך
 
 

 .כדי להכנס לקבוצה וכדי להכין את הוובינר שלך יש ללחוץ כאן
 

 חשוב לציין, כי בעת הכניסה לקבוצה, יש ללחוץ על כפתור ההצטרפות
 ואנחנו, רותי או אני, נצטרף אותך ( JOINאו /)הצטרף

 
 ,אז קדימה

 .לך עם המון התרגשות ופעילותמחכה 
 

 ,שלך
 .איריס אבידן

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lp1.internet4biz.co.il/webinar/?email=
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מייל לאחר שבועיים )ביום ההודעה על הוובינר( בנוגע להטבה ללקוחות 
 הקיימים

 

 כותרת: הנה ההטבה שהבטחתי לך )ללקוחות בלבד!(

 , שלום
  

 לפני כשבועיים שלחתי לך מייל
 ובו הבטחתי לך הטבה מיוחדת

 !!!בלבד מייל שמיועד לך וללקוחות
 

 (....אז הנה ההטבה: )טדאאם
 

  אתמול שלחתי מייל שבו הודעתי על וובינר מיוחד שאותו אקיים
 ."עם רותי ניסנבאום, יזמית טכנולוגית והבעלים של "אינטרנט לעסקים

 .מדובר בוובינר מיוחד שבו נגלה את הנוסחה המלאה ליצירת וובינר מנצח שמושך לקוחות
 
 

 ,קה רבות בהשקה של הקורס החדש שלנובימים אלו הייתי עסו
 ,הקורס ליצירת וובינר מנצח

 :-) קורס אינטרנטי שיוצג באתר החברים החדש שלי
 ,שיעורים מוקלטים 7ביניהם  -שיעורים  8מכיל הקורס 

 ,וובינר לשאלות ותשובות
 .ושיעור אחד שיתקיים באופן פרונטלי

 
 

 .ימים 3 -בוובינר שיתקיים בשבוע הבא רותי ואני נשיק את הקורס במחיר מיוחד ל 
 אבל בגלל שאני אוהבת לפנק את הלקוחות שלי

 (מה שמגיע מגיע)
 ,יר עוד יותר מיוחדהחלטתי להציע לך אותו במח

 !!!!מחיר מיוחד יותר ממחיר ההשקה
 

 .ש"ח 3000מחיר הקורס הינו 
 ש"ח 1497מחיר ההשקה הינו 

 (תשלומים 3 -ש"ח )מחולק ל  997ימים בלבד יהיה  3המחיר שנציע בוובינר, שתוקפו 
 .(תשלומים 3 -וגם אותו ניתן לחלק ל ) ש"ח 897 והמחיר שאני מציעה לך היום הוא

 
 

 .כדי לקבל פרטים נוספים וכדי לרכוש את הקורס יש ללחוץ כאן
 ,ובשביל לקבל את ההטבה, יש למלא את הפרטים שבטופס

 VIP להגיע לעמוד התשלום ולרשום בקוד קופון
 

 !!!!16:00בשעה  10.1.16קוד הקופון יהיה בתוקף עד יום ראשון, 
 .לאחר מיכן הוא יעלם ולא ניתן יהיה לרכוש עוד את הקורס במחיר הזה

 
 :מהירי החלטה 10 -בונוס מיוחד ל  ואגב, במסגרת ההשקה אנחנו מציעות

 ,הבונוס כולל בדיקה אישית שלי של דף ההרשמה לוובינר ודף המכירה שלך

http://panel.sendmsg.co.il/showPage.aspx?uid=0&ctrl=756536976&msgID=1344910&LinkID=4155419&site=811
http://panel.sendmsg.co.il/showPage.aspx?uid=0&ctrl=756536976&msgID=1344910&LinkID=4155420&site=811
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 .וזאת כדי להביא יותר הרשמות ויותר לקוחות משלמים
בנוסף, יינתן גיבוי מרחוק של רותי במהלך הוובינר, כך שתוכל לקבל עזרה טכנית בזמן 

 .השידור
 ,ש"ח 1200שווי הבונוס הינו 

 .וזה יחד עם כל הבונוסים המדהימים שאנחנו מציעות
 ,וקבוצת פייסבוק סגורה שתלווה את כל משתתפי הקורס

 .שתאפשר לכולם להתייעץ עם הקבוצה ואיתנו באופן ישיר
 
 

 .לרכישה מיידית של הקורס במחיר המיוחד יש ללחוץ כאן
 

 ?ובכל זאת..... למה בכלל וובינרים
 עזרת וובינרים ניתן להגיע לכמות גדולה של לקוחות פוטנציאליים ולקוחות משלמיםב <=
 .שיחות טלפון רבות בבת אחד ובכך לחסוך    

 ניתן להגדיל ואפילו להתחיל לייצר רשימת תפוצה אשר תחשוף את העסק <=
 .והייחודיות שלך למספר רב של לקוחות פוטנציאליים     
עם הלקוח הפוטנציאלי שלך ובכך גורמים לו להכיר אותך יותר כך בוובינר מבלים זמן רב  <=

 .שירצה לקנות ממך
 .וובינר מקנה מעמד של מומחה שיעזור לך למכור במחירים גבוהים יותר <=

 
 

 ?ומה יש בקורס
 .הדרכות טכניות על תפעול הוובינר בזמן אמת והכנתו לקראת השידור

טכנית על כל הליך ההכנה לוובינר )הכנת דף הרשמה, פתיחת רישמת דיור הדרכה 
 ('מתאימה, טופס, וכו

הדרכה על הדרכים לגרום להמרות גבוהות לוובינר, כלומר, איך לגרום לכך שיותר אנשים 
 (ירשמו )רמז: יש לכך קישורים מיוחדים

 .לעסק הדרכה מיוחדת על יצירת מצגת מנצחת שמושכת יותר לקוחות משלמים
 .הדרכה על יצירת קמפיין מיילים שמושך לידים מדוייקים לוובינר

 הדרכה על קמפיין מיילים לאחר הוובינר כדי למקסם מכירות
 הדרכה על יצירת דפי הרשמה ודפי מכירה

 .ניהול שיחת מכירה טלפונית לאחר הוובינר שעוזרת ללקוח לקנות
 

 .ועוד ועוד
 
 

 .פרטים ורכישה מיידית ממש בקישור זה
 

אם הגעת עד כאן וקראת את כל המייל אז אתה מבין שוובינרים הם הכלי המהיר והטוב 
 .להגדלת מכירות העסק

ותרצה לחסוך ולקבל את המחיר המיוחד ששמור  לכן, אם ברצונך לעשות וובינרים איכותיים
 רק ללקוחות וגם

 ,נרשמים ראשונים 10 -לתפוס לעצמך את הבונוס המיוחד שמיועד ל 
 .זה הזמן לעשות את הצעד החשוב ולנהל עסק כמו המשווקים הגדולים 

 
 

 

http://panel.sendmsg.co.il/showPage.aspx?uid=0&ctrl=756536976&msgID=1344910&LinkID=4155421&site=811
http://panel.sendmsg.co.il/showPage.aspx?uid=0&ctrl=756536976&msgID=1344910&LinkID=4155422&site=811
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 .יש ללחוץ כאן 16:00לרכישה מיידית של הקורס במחיר מיוחד עד ליום ראשון בשעה 

 
 .דלתי תמיד פתוחה בפנייך -וכמובן 

 ,הקורס הזה מתאים לך אם ברצונך להתייעץ ולבדוק ביחד אם
 ,או שברצונך להתלבט ביחד איתי

 050-8350353אני מזמינה אותך להתקשר לנייד פרטי שלי שמספרו 
 

 ?אז נתראה בקורס
  

 שלך
 איריס אבידן

 יעוץ והדרכה לתקשורת אפקטיבית להגדלת המכירות
050-8350353 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תזכורת על סיום מועד ההטבה. –מייל ביום הוובינר 

http://panel.sendmsg.co.il/showPage.aspx?uid=0&ctrl=756536976&msgID=1344910&LinkID=4155423&site=811
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 , שלום
 

 !תזכורת מיוחדת
 

 ש"ח 100ניתן להנות מהטבה מיוחדת של  16:00עד היום בשעה 
 .ס יצירת וובינר מנצחקורב עבור השקעה

 .הטבה השמורה רק לקבוצת לקוחות מיוחדת שמקבלת את המייל הזה
 ,מדובר בקורס אינטרנטי חדש מבית היוצר שלי ושל רותי ניסנבאום

 ."יזמית אינטרנטית ובעלת "אינטרנט לעסקים

 :-) מדובר בקורס אינטרנטי שיוצג באתר החברים החדש שלי
 ,שיעורים מוקלטים 7ביניהם  -שיעורים  8מכיל הקורס 

 ,וובינר לשאלות ותשובות
 .ושיעור אחד שיתקיים באופן פרונטלי

 
 .ימים 3 -בוובינר שיתקיים היום בערב רותי ואני נשיק את הקורס במחיר מיוחד ל 

 אבל בגלל שאני אוהבת לפנק את הלקוחות שלי
 (מה שמגיע מגיע)

 ,ר עוד יותר מיוחדהחלטתי להציע לך אותו במחי
 !!!!מחיר מיוחד יותר ממחיר ההשקה

 
 .ש"ח 3000מחיר הקורס הינו 

 ש"ח 1497מחיר ההשקה הינו 
 (תשלומים 3 -ש"ח )מחולק ל  997ימים בלבד יהיה  3המחיר שנציע בוובינר, שתוקפו 

 .(תשלומים 3 -וגם אותו ניתן לחלק ל ) ש"ח 897 והמחיר שאני מציעה לך היום הוא
 

 .כדי לקבל פרטים נוספים וכדי לרכוש את הקורס יש ללחוץ כאן
 ,ובשביל לקבל את ההטבה, יש למלא את הפרטים שבטופס

 VIP להגיע לעמוד התשלום ולרשום בקוד קופון
 

 !!!!16:00בשעה  10.1.16קוד הקופון יהיה בתוקף עד היום, 
 .לאחר מיכן הוא יעלם ולא ניתן יהיה לרכוש עוד את הקורס במחיר הזה

 
 :מהירי החלטה 10 -בונוס מיוחד ל  ואגב, במסגרת ההשקה אנחנו מציעות

 ,הבונוס כולל בדיקה אישית שלי של דף ההרשמה לוובינר ודף המכירה שלך
 .י להביא יותר הרשמות ויותר לקוחות משלמיםוזאת כד

בנוסף, יינתן גיבוי מרחוק של רותי במהלך הוובינר, כך שתוכל לקבל עזרה טכנית בזמן 
 .השידור

 ,ש"ח 1200שווי הבונוס הינו 
 .וזה יחד עם כל הבונוסים המדהימים שאנחנו מציעות

 ,וקבוצת פייסבוק סגורה שתלווה את כל משתתפי הקורס
 .לכולם להתייעץ עם הקבוצה ואיתנו באופן ישירשתאפשר 

 
 .לרכישה מיידית של הקורס במחיר המיוחד יש ללחוץ כאן

 
 ?ובכל זאת..... למה בכלל וובינרים

 ינרים ניתן להגיע לכמות גדולה של לקוחות פוטנציאליים ולקוחות משלמיםבעזרת ווב <=
 .שיחות טלפון רבות בבת אחד ובכך לחסוך    

 ניתן להגדיל ואפילו להתחיל לייצר רשימת תפוצה אשר תחשוף את העסק <=
 .והייחודיות שלך למספר רב של לקוחות פוטנציאליים     

http://panel.sendmsg.co.il/showPage.aspx?uid=0&ctrl=788917896&msgID=1346015&LinkID=4161941&site=811
http://panel.sendmsg.co.il/showPage.aspx?uid=0&ctrl=788917896&msgID=1346015&LinkID=4161942&site=811
http://panel.sendmsg.co.il/showPage.aspx?uid=0&ctrl=788917896&msgID=1346015&LinkID=4161943&site=811


8 
 

 
 

הפוטנציאלי שלך ובכך גורמים לו להכיר אותך יותר כך  בוובינר מבלים זמן רב עם הלקוח <=
 .שירצה לקנות ממך

 .וובינר מקנה מעמד של מומחה שיעזור לך למכור במחירים גבוהים יותר <=
 

 ?ומה יש בקורס
 .הדרכות טכניות על תפעול הוובינר בזמן אמת והכנתו לקראת השידור

טכנית על כל הליך ההכנה לוובינר )הכנת דף הרשמה, פתיחת רישמת דיור הדרכה 
 ('מתאימה, טופס, וכו

הדרכה על הדרכים לגרום להמרות גבוהות לוובינר, כלומר, איך לגרום לכך שיותר אנשים 
 (ירשמו )רמז: יש לכך קישורים מיוחדים

 .לעסק הדרכה מיוחדת על יצירת מצגת מנצחת שמושכת יותר לקוחות משלמים
 .הדרכה על יצירת קמפיין מיילים שמושך לידים מדוייקים לוובינר

 הדרכה על קמפיין מיילים לאחר הוובינר כדי למקסם מכירות
 הדרכה על יצירת דפי הרשמה ודפי מכירה

 .ניהול שיחת מכירה טלפונית לאחר הוובינר שעוזרת ללקוח לקנות
 

 .ועוד ועוד
 

 .פרטים ורכישה מיידית ממש בקישור זה
 

אם הגעת עד כאן וקראת את כל המייל אז אתה מבין שוובינרים הם הכלי המהיר והטוב 
 .להגדלת מכירות העסק

ותרצה לחסוך ולקבל את המחיר המיוחד ששמור לכן, אם ברצונך לעשות וובינרים איכותיים 
 רק ללקוחות וגם

 ,נרשמים ראשונים 10 -לתפוס לעצמך את הבונוס המיוחד שמיועד ל 
 .זה הזמן לעשות את הצעד החשוב ולנהל עסק כמו המשווקים הגדולים 

 
 .יש ללחוץ כאן 16:00לרכישה מיידית של הקורס במחיר מיוחד עד היום בשעה 

 
 .דלתי תמיד פתוחה בפנייך -וכמובן 

 ,אם ברצונך להתייעץ ולבדוק ביחד אם הקורס הזה מתאים לך
 ,או שברצונך להתלבט ביחד איתי

 050-8350353י שמספרו אני מזמינה אותך להתקשר לנייד פרטי של
 

 ?אז נתראה בקורס
  

 שלך
 איריס אבידן

 יעוץ והדרכה לתקשורת אפקטיבית להגדלת המכירות
050-8350353 

 

 

 קורס מתנה. –לקורס ליצירת וובינר מנצח  2אפקט ה"וואו" לתלמידי מחזור 
את הקשר זק לח –לצ'פר לקוחות קיימים ולתת להם מתנה שלא חשבו עליה 

 ולגרום להם להיות לקוחות מרוצים מאוד.

http://panel.sendmsg.co.il/showPage.aspx?uid=0&ctrl=788917896&msgID=1346015&LinkID=4161944&site=811
http://panel.sendmsg.co.il/showPage.aspx?uid=0&ctrl=788917896&msgID=1346015&LinkID=4161945&site=811
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 מתנה בשבילכם!  –לקורס וובינר  2כותרת: תלמידי מחזור 

 , שלום
 

 :החלטנו לתת לכם מתנה
 .הקורס החדש שלנו לשידור וליצירת פייסבוק לייב דרך הנייד ודרך המחשב

 
 :מדובר בקורס אינטרנטי שבעזרתו תלמדו

 ,איך לשדר בעזרת פייסבוק לייב דרך הנייד ולעדכן את הלקוחות על העסק <=
 .המוצרים החדשים כדי לשמור את העסק בתודעה     
   איכותי ומקצועי של פייסבוק לייב דרך המחשבאיך לשדר שידור  <=
 כדי לחשוף לקוחות מתעניינים ולהגדיל מכירות     

 .(וכן, לדלג בין המסך, המצגת, התמונות והמצלמה בדיוק כפי שניתן היה לראות בשידור)     
 .איך לקדם את העסק שלך בעזרת סרטונים של פייסבוק לייב הנוצרים באופן אוטומטי <=
 ,(כולל המלצות שיווקיות ליצירת סרטונים ושידורים מיוחדים משלך)     
 ,איך לקדם וובינר ובכך להביא הרבה נרשמים לוובינר שלך <=
 .מה שיגדיל את המכירות     
  נוסחאות ליצירת סרטונים ויראליים שמשיגים 4ההדרכה כוללת      
 .בדיוק את המטרה הזו     

 
 ??בונוסיםאיך אפשר בלי  -ובנוסף לכך 

 :וכך הוספנו גם
 איך לייצר סרטונים הכוללים צילומי מסך וצילומים של מצלמת המחשב <=

  .בעזרת התוכנה המיוחדת והפשוטה הזו     

 .נוסחה ליצירת סרטונים שמקדמים הרצאה/סדנא <=
 .נוסחה ליצירת סרטונים שמקדמים קבוצה בפייסבוק <=
 .ליצירת סרטונים שמקדמים ארוע בפייסבוקנוסחה  <=

 
 ,כדי להתחיל לצפות בקורס כבר עכשיו

 ,יש להכנס לכאן
  למלא את הפרטים שלכם

  ז בחרו באופציה שלאם כבר נכנסתם לקורס וובינר א)
 (יש לי חשבון באתר זה

 .הקורס שלכם -וקדימה 
 

 :-)מחכות לסרטונים שלכם ברשת
  

 ,שלכם
 איריס אבידן ורותי ניסנבאום

  

 
  

 

לקורס ליצירת וובינר מנצח: 1אפקט ה"וואו" לתלמידי מחזור   

 כותרת: הודעה חשובה לבוגרי המחזור הראשון ליצירת קורס וובינר מנצח.

http://panel.sendmsg.co.il/showPage.aspx?uid=0&ctrl=-2096497696&msgID=1394116&LinkID=4292892&site=811
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 .2מחזור  -רביעי הקרוב מתקיים מפגש הסיום של תלמידי קורס וובינר מנצח ביום 
 ....כן, הזמן עובר מהר

 
 חשבנו לעצמינו שזוהי הזדמנות מדהימה לפגש גם את התלמידים של המחזור הראשון

 .ולאפשר להם קצת להתרענן בחומרים
 

 (ינראז אנחנו מזמינות אותך להצטרף אלינו למפגש האינטרנטי שלנו )ווב
 :שבו נדבר על

 

 .איך להציג ולנל שיתופי פעולה ובכך לקדם וובינר, כנס אינטרנט והשקות בצורה רחבה<=
 .הרצאה של איריס    
 

 .איך לבנות אתר קורסים שיווקי שלקוחות אוהבים לרכוש ממנו<=
 .הרצאה של רותי    
 

 :זה הקישור למפגש
https://attendee.gotowebinar.com/register/5942519875698800131 

 

  ,מרהמפגש )וובינר( יתקיים באותו מועד בו אמור היה להתקיים המפגש, כלו
 10:00ביום רביעי הקרוב, בשעה 

 
 .אנו מצפות לראותך

 .זהו מפגש חגיגי ולא תהיה הקלטה
 

  
  

 שלך
 איריס אבידן ורותי ניסנבאום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –)תחילה נקרא הטבה מיוחדת לחברי המועדון  –מועדון שיתופי פעולה 
(.הקהילת שיתופי פעול  

הטבות וערך ללקוחות הקיימים במועדון. שימור.לתת  –המטרה   

http://panel.sendmsg.co.il/showPage.aspx?uid=0&ctrl=-1812864280&msgID=1403795&LinkID=4293397&site=811
http://panel.sendmsg.co.il/showPage.aspx?uid=0&ctrl=-1812864280&msgID=1403795&LinkID=4293397&site=811
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 כותרת: הטבה מיוחדת לחברי קהילת שיתופי פעולה

 ,הי חברים
 

 ?מה שלומכם

 ,ש ספק שמאוד אוהב לפנק אותנו וזו כבר פעם שניה שהוא נותן לנו הטבהי
 .InforUMobille - והוא

 
 אז עכשיו הוא מביא לנו הטבה מיוחדת שיכולה לשדרג את העסק שלנו

 .ואני בעצמי נעזרתי בה ומאוד מרוצה
 

 :ההטבה היא
 .גורות בלבדא 7בעלות של   SMSהודעות 10,000רכישה של 

 :הראשונים בלבד 10 -ובונוס מיוחד ל 

 200לשנה ללא עלות )שווי ההטבה: עלות חודשית של השרות היא  SMS2LEAD שרות
)₪ ₪ 

 
 

 ?מה זו ההטבה הזו
 .מאפשר לכם לרשום מתעניינים לרשימת תפוצה בעזרת אס אם אס  SMS2LEADשרות

 זו מתאימה למי שמרצה מול קהל ובסוף ההרצאה רוצה להציעהטבה 
 .ליושבים בקהל להרשם לרשימת התפוצה

 במקום לשלוח אותם לאתר שבו נמצא דף ההרשמה שלכם
 ,(ויש סיכוי קטן מאוד שמישהו אכן יעשה זאת במהלך הרצאה)

 למספר מסויים ולבקש מהם לרשום את המייל  SMSאפקטיבי יותר להציע מהם לשלוח
 .שלהם

הטבה זו גם אפקטיבית למציגים בכנסים אינטרנטיים, שבהם יש לכם הזדמנות בסוף 
 ההרצאה להציע

 .לצופים להרשם לרשימת התפוצה שלכם
 

 .אני נעזרתי בהטבה זו בהרצאה שהעברתי במפגש לקוחות של חברה מסויימת
  - ,SMSבזכות הרישום ב

 מהאנשים נרשמו למדריך שלי30% 
 .לעשות הוא לחזור אליהםוכיום כל שעלי 

 
 .בעלות מאוד אטרקטיבית SMS שימו לב שהטבה זו מגיעה עם חבילת

 ,כאמור, גם אני רכשתי חבילה מחברה זו, ובגלל שהעלות היא כל כך נמוכה
 .אני נעזרת בשרות זה יותר

 אספר לכם כי אני משתתפת בהשקה של יעל גלזר
 ,היות פעילה במיוחדובגלל שגם אני מכרתי בתקופה זו, לא יכולתי ל

 .כדי לא לפגוע במכירות שלי
 .למנויים שלי והמלצתי להם להרשם לוובינר של יעל SMS ולכן, נעזרתי בשרות הזה, שלחתי

 הגדולים ברשימת הלידים 20 -התוצאה היא שעליתי ל 
 .)ועכשיו אני מקווה שתהיינה גם מכירות(

 
 ,ל החברה, מתוך נסיוני האישיעוד אציין כי המערכת מאוד נוחה לשימוש והשרות ש

 .ממש מצויין
 !מומלץ מאוד

 
 ,מצרפת לכם את הטופס למילוי הפרטים שלכם
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 SMS וגם תמונה להמחשה לשימוש בהרשמה באמצעות
 אימצו את ההטבה, שלחו את הטופס

 .ותתחילו להרוויח
 

 ,InforUMobiile למי שלא מכיר את חברת
 :הנה כמה פרטים חשובים

  

InforUMobile מקבוצת שמיר מערכות הם הספק הגדול בישראל בערוץ SMS  
 .ארגונים וחברות ממגוון פלחי המשק 10,000 –שנים ליותר מ  16 –כבר למעלה מ 

 ,מקדונלדס, זברה ,HP ,2משטרת ישראל, חדשות ערוץ  בין לקוחותיהם נמנים: 
 .'ועוד Comverse ,קופת חולים כללית

  

 :המתקדמת ביותר בשוק InfoSms מערכת יתרונות בעבודה עם

 ממשק אינטרנטי מתקדם וידידותי להפצת ההודעות  

 שליחת הודעות בפנייה אישית בלחיצת כפתור 

  תווים 1000שרשור הודעות ארוכות עד. 

 הוספת תמונות ומסמכי PDF להודעות 

 צירוף טפסים להודעות לקבלת תשובות מנמענים. 

 ממשק API עבור מתכנתים וממשק Email2SMS. 

 הצגת דוחות משוכללים כולל חיווי על קבלת ההודעה במכשיר הקצה. 

 שליטה על תזמון, קצב המשלוח והטלפון לחזרה 

  כלומר לא לשלוח הודעות למי שכבר קיבל  -אפשרות אכיפת כללי נגיעה בלקוח
 ימים אחרונים X -הודעות ב

 יכולת שליחת אייקונים 

  מרשימת התפוצה הן באמצעות לינק והן באמצעותכלים מובנים להסרה SMS חוזר. 

 אפשרות לדעת מי לחץ על לינקים בתוך ה- SMS (ולא רק כמה לחצו) 

 אפשרות לנהל הירראכיה של תתי מחלקות ומספר משתמשים בכל תת מחלקה 

 מערכת דפי נחיתה מובנית בשיטת Drag & Drop אותם ניתן לצרף להודעות  

 
 

 ותנתראה בהטבות הבא
 )וגם בכנס הבא שאותו מתחילה לתכנן(.....

  

 שלכם
 איריס אבידן

 יעוץ והדרכה לתקשורת אפקטיבית להגדלת המכירות
 .מנהלת קהילת שיתופי פעולה

050-8350353 
  

 

וובינר מיוחד  –מייל מיוחד לשימור הקהילה ומתן כלים לעזרה ולמידה 
.לחברי מועדון שיתופי פעולה  

ללקוחות למנף את התוצאות שלהם במועדון, כך שיגיעו לעזור  –המטרה 
 לתוצאות טובות יותר. מתן כלים והגדלת שביעות הרצון.



13 
 

 
 

 פ[ הזמנה לוובינר מיוחד לשיעזור לך למנף את עצמך במועדון.    כותרת: ]מועדון שת"

 .הי חברים
 

 חשוב לי מאוד לתת לכם את הכלים שיעזרו לכם למנף את עצמכם
 ,במועדון כך שתוכלו, בעזרת כל הכלים הנפלאים שיש כאן

 .להגדיל את רשימת התפוצה ולהשיג הרבה לקוחות חדשים לעסק
 

 :החלטתי לקיים וובינר מיוחדולכן, 
 

 איך למנף את המועדון ולייצר הרבה שיתופי פעולה רווחיים

  :מדובר בווובינר מיוחד לחברי מועדון שבו נדבר על
 

  .ון לקיים שיתופי פעולה לקידום העסק שלךמתי נכ <=
  .מהו שיתוף פעולה ומהם התנאים ליצירת שיתופי פעולה רווחיים <=
  מהו המודל המנצח ליצירת שיתופי פעולה פוריים <=
  איך פונים לקולגות מתאימים כדי לייצר שיתופי פעולה <=
  .את התוצאה מה חשוב לדעת כדי למנף -הנקודות הקטנות בשיתופי פעולה  <=
  רעיונות יצירתיים ליצירת שיתופי פעולה <=

 
 .וכמובן, יהיה זמן שאלות שלכם

 
 .בבוקר 10:00בשעה  11.5.17הוובינר יתקיים ביום חמישי הקרוב, 

 
 .כדי להרשם לוובינר ולהצטרף אלינו, לחצו כאן

  

 ,מחכה לכם בוובינר
 

 ,שלכם
 איריס אבידן

 יעוץ והדרכה לתקשורת אפקטיבית להגדלת המכירות
 מנהלת מועדון שיתופי פעולה

050-8350353 

       

 

 

מיוחד שמעניין את תוכן  –מייל הזמנה לוובינר מיוחד לחברי מועדון שת"פ 

המטרה הינה לתת ערך נוסף לחברי  –חברי המועדון וניתן רק להם במתנה 

 המועדון במגוון נושאים שמעניינים אותם, פרט לנושא שת"פ.

 הנה דוגמא למקרה אחד:

  פנסיות ומה שביניהם. ביטוחים, –הזמנה לוובינר לחברי המועדון  כותרת:

http://panel.sendmsg.co.il/showPage.aspx?uid=0&ctrl=-938283632&msgID=1580206&LinkID=4295590&site=811
http://panel.sendmsg.co.il/showPage.aspx?uid=0&ctrl=-938283632&msgID=1580206&LinkID=4295590&site=811
http://panel.sendmsg.co.il/showPage.aspx?uid=0&ctrl=-938283632&msgID=1580206&LinkID=4295591&site=811
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 , שלום
 

  ,ביטוחים של עצמאיים, פנסיות
 .תחום לא ממש ברור להרבה בעלי עסקים

 .אז הרמנו את הכפפה
 :אני מארחת לוובינר מיוחד את גבי נתן, שבו נדבר על 10:00בשעה  4.12ביום שני הקרוב 

מי מפחד מביטוח? מה זה ביטוח, באיזה מקרים הוא מועיל ובאיזה מקרים הוא יכול גם 
 ?להזיק

 ?איך לחסוך לפנסיה על חשבון המדינה -
 ?איך אפשר לחסוך כסף בלי לשלם מס -
 ?ך לדאוג למשפחה במקרה של קטסרופהאי -
 

 .גבי הוא חבר מועדון כאן למי שעדיין לא מכיר
 .חברי המועדון -והההדרכה הזו מיועדת לכם 

 
 .אתם מוזמנים להצטרף אלינו ואפשר גם לשאול שאלות

 .ההקלטה תהיה באתר ההדרכות שלנו
 

 :הנה הקישור להצטרפות
https://register.gotowebinar.com/register/5917551077008040707 

 
  

 ,שלך
 איריס אבידן

 יעוץ והדרכה לתקשורת אפקטיבית להגדלת המכירות
 מנהלת מועדון שיתופי פעולה

050-8350353 

 

http://panel.sendmsg.co.il/showPage.aspx?uid=0&ctrl=400088656&msgID=1625878&LinkID=4297235&site=811
http://panel.sendmsg.co.il/showPage.aspx?uid=0&ctrl=400088656&msgID=1625878&LinkID=4297235&site=811

