
 
 

 
 
 

 
 

   3מס' שיעור   –חוברת משימות 

 . יהיה מוכן לקליטת החברים החדשיםכך שים את המועדון מקימ

 

 שוב! שוב חחשוב ח 

 פועל. בניית המועדון בך  לייש צ'קליסט מפורט של כל הברת זו בחו

 , להוסיף ולשנות כל הזמן.  לא הכל חייב להיות מוכן מראש, אפשר לשפר

 , כות לכך שהכל יהיה מושלםלא לח

 ושלם לא קיים. ה שמכי מ

מוצר/השרות המרכזי של  ר את המהו שם המועדון שלך? )השם מתא .1

 דון( המוע

 ________________________________________________

_____________________________ ___________________

 ________________________________________________ 

 בחירת סלוגן שיווקי למועדון:  .2

 . קוחות שלךום את הכאבים של הלשר

 ותר ללקוח. החזק ביהסתכל על הרשימה ובחר את הכאב 

 ________________________________________________

 ________________________________________________

_______________ _________________________________

___________________________________ _____________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 _______________________________ _________________ 

 .ת של המועדון, שהן חשובות ללקוחמהן התועלו

 מה תהיה התועלת החשובה ביותר ללקוח  מה זו, מתוך רשי

 _________________ _______________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

______________________ __________________________

_________________________________ _______________

 ________________________________________________ 



 
 

 
 
 

 
 

מהי התוצאה שהם רוצים  מות/רצונות של הלקוחות שלך, מהם החלו

 : רשם למועדון(יולכן כדאי להם להלהשיג )

 י ביותר ללקוח החלום המשמעותהרצון/מהו  –תוך רשימה זו מ

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ____________ ____________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

__ ______________________________________________

 ________________________________________________

 ____________________________ ____________________ 

 משפט שיש בו "מכאב להנאה" בנה  –חבר את הכל ביחד 

 . ( להשיג את האושר ואת הרוגע, יותר לקוחות פחות עבודה )למשל:  

שתמש בלוגו של  : האם תייצר לוגו נפרד או ת וגו המועדוןת לבחר א .3

 ? ___________________________________________ העסק

 אפ. תמונה של קבוצת הוואטסעצב את באנר המועדון/סמלים/  .4

רותים של הוראת קבע  יחברת סליקה שיש בה שצור קשר עם  .5

 )קארדקום, משולם(.  

 מטיות. שבוניות אוטוהוראת קבע וח בקש מהם את האופציות של  

 יות לך:ר את האופציות הרצותשלומים למועדון: בח .6

 קבע. בהוראת   – לום חודשיא. תש

 קבע. וראת בה  –ב. תשלום שנתי 

לתשלומים )האם מקבלים את כל התשלום  חלוקה  –ג. תשלום שנתי  

 מראש, או כל חודש בחודשו(. 

מהם המחירים שברצונך  –ד. במידה ויש במועדון שתי רמות או יותר 

 במנוי חודשי ו/או במנוי שנתי?  ? מות האלולתת לשתי ר

 ________________________________________________

 ________________________________________________ 

 חברות במועדון: קבע את התמחור של ה .7

 למנוי חודשי ללא התחייבות?_____________ א. מהי העלות 

 נתי עם התחייבות? ______________ ב. מהי העלות למנוי ש

 נתי )במקום מנוי חודשי(. שהטבות מקבלים אלו שנרשמים למנוי  איזה     



 
 

 
 
 

 
 

 ' אינה  שיש בו רק מנוי שנתי, אזי אופציה אבמידה ומדובר במועדון      

 קיימת(.     

האם יש   וכיצד מודיעים על הפסקת המנוי.מתי   –  קבע מנגנון ביטולים .8

 ר כספי לאחר התשלום? החז

 ________________________________________________

 ________________________________________________

______________________ __________________________ 

 . מכל פלטפורמה( V)סימון   מך שמרכז את מנגנון הביטוליםהכן מס .9

 מסמך זה: קחת השראה מל .צור את תקנון המועדון. אפשר10

http://moadon.irisavidan.net/takanon/ 

 . הקם את הפלטפורמות בפועל: 11

 א. מנוי לזום. 

אנר לקבוצה+כתיבת תיאור והכנת סרטון  ב+  ב. פתיחת קבוצת פייסבוק

 רוכים הבאים. ב

וצה  +בחירת תמונת נושא וכתיבת מטרות הקבפ וואטסאג. פתיחת קבוצת 

 בתיאור. 

. במידה וקבעת שקורסים קיימים שלך  רכות ד. הכן את אתר הקורסים וההד 

 אותם לאתר. הכנס  –יכנסו 

ו התכנים )לפי נושאים/קטגוריות...( והחל להכין  מט בהם יעלפורקבע את ה

 את הפורמט בפועל. 

 להכינם. חל  ה – עבודהה. במידה ובחרת ליצור חוברות 

 מערכת דיוור: . ו

 רשימת דיוור מתעניינים.  -     

 רשימת דיוור קונים.  - 

 פס הרשמה. טו -  

 אפס. מסר  -  

 אס )אפשרי(.  מסר באס אם -  

 וספים ברשימת הדיוור למצטרפים.רים נמס  -    

 מט המייל שלך. הכן את פור - 

 הכן   –יקבל טיפים נוספים  במידה וברצונך שהלקוח ימלא טופס נוסף או   - 

 מרים. את החו       

 ובה מסר אפס(. )לא ח בים +מסר אפסצה לעוזהכנת רשימת תפו -  
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 : לטפורמהשל כל פ יםמועדקבע את ה . 10

 ___________________ __________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 ____________________________________ _________________ 

ובר  איזה שלבים הוא ע –את מסלול חוויית הלקוח בכניסה למועדון  . תכנן 11

 עזר בכך. ילהכדאי  –מידה ויש צורך באיש טכני  וא נכנס למועדון. בכאשר ה

 

 דון? תו של החבר החדש במועתלבו . מהי הדרך שבה תוכל לבחון את הש 12

____ _________________________________________________

 ______________ _______________________________________

 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

 ________________________________________________ _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***כל הזכויות שמורות לאיריס אבידן***


