
 
 
 
 

 
 

 דף עבודה לזיהוי צרכי לקוח

משפט מסויים, המשפט שונות בהן הלקוח יושב מולך ואומרלצרכי התרגיל, ניקח סיטואציות 

 יכול לתאר את מה שעובר עליו או אפילו את ההתנגדות שלו.

מעשה רוצה להגיד הלקוח למה  –עלייך לזהות את הצורך שעולה מכך, או במילים אחרות 

 חשוב לו. לך, מה

הלקוחות שלנו משתפים אותנו בלבטים, בבעיות, בדילמות, ומתוך הדברים האלו אני מזהים 

 את הצרכים ואת הערכים החשובים להם.

 לקנות מאיתנו.ירצו הם  –מכאן, שאם הם יבינו שהם יכולים לקבל זאת מאיתנו 

לו לעבוד איתך,  דברים רק כדי שהלקוח ירגיש שכדאי הבטיח)הכל כמובן בדרך כנה. אין ל

 כאשר בפועל אין באפשרותך לספק את הצרכים/דברים שחשובים לו, כמובן(.

לות בפועל, כאשר הצורך אינו ברור לנו, נוכל לשאול את הלקוח שלנו שאעוד חשוב להגיד כי 

 נוספות. אולם לצרכי התרגיל, נניח והאופציה הזו אינה קיימת.

גיל הזה בכל תחום אחר בחיים, שבו יש )אגב מתוך התרגיל נלמד איך אפשר ליישם את התר

 לנו תקשורת עם אדם אחר(

 

 מומלץ לנסות ולפתור את התרגיל לפני הצפייה בסרטון.

 או לנסות לפתור שאלה בתרגיל ואז לצפות בתשובה בסרטון עצמו.

*** 

 ניקח את התרגיל הראשון בסרטון לדוגמא:

 

רת להם את האמת. אני וזה בגלל שאני אומלפעמים הלקוחות שלי לא לוקחים אותי "

שהם צריכים והם לא אוהבים את זה, ואז הם לא מגיעים אומרת להם מה שאני חושבת 

 ."אלי לטיפול וזה בסדר מבחינתי

 

 מה חשוב לה? 

 , כנות, התשובה: ללקוחה הפוטנציאלית הזו חשובה היושרה המקצועית

 )מה שאומר שהיא חייבת להרגיש זאת מאיתנו כדי לעבוד איתנו(.

*** 

 ועכשיו נתרגל:

ם הקורס שלך מלמד את אותם הדברים? אני לא רוצה , הא"קניתי כבר קורס במכירות

 להוציא סתם עוד כסף אם זה אותו הדבר".

 

את אם נספק הוא למעשה אומר לנו? מה חשוב לו? )שמה  –יש כאן התנגדות מצד הלקוח 

 (:. ואנחנו לא מנסים לשכנע, אלא רק לשקף את מה שחשובהצורך נעלה את הסיכוי לקניה
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ת אם ות שעונות לטלפונים, אבל פעם הן מציעות עסקה אחר"יש לנו במשרד שתי בחור

לא קורה והן עושות הלקוח סרב לראשונה ופעם לא. אני יודע מה צריך לעשות אבל זה 

 הן רוצות".מה ש

 

 י.מה חשוב ללקוח? מה הוא היה רוצה מתוך הדברים האלו, לקבל ממנ

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 "הוא לא שילם לי על העבודה שלי".

 

 מה הוא רוצה? מה חשוב לו?

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כל הזכויות שמורות לאיריס אבידן


