
 
 

 
 
 

 
 

 ואס אם אסים לנרשמים למועדוןמיילים 

 

 , בלים הנרשמים למועדוןם מק אותריית המיילים והאס אם אסים שלי שמציג את ספ  קובץ זה

 וא מהווה מסמך השראה. ה

 ולקהילה שלו. כמובן שכל אחד נכון שיחבר תכנים בהתאם למועדון 

 שת"פ"מועדון  –"קונים המיוחדת של סים לרשימת התפוצה המצטרפים למועדון נכנ

 ומתחילים לקבל סדרת מסרים. 

 אש כך שהכל נעשה באופן אוטומטי. י מתזמנת מר את סדרת המסרים אנ

 

 

מיד לאחר  אותו מקבלים מסר אפס לנרשמים למועדון )המייל 

 הרישום(

קישורים חשובים  -]חברי מועדון[ נרשמת בהצלחה למועדון שיתופי פעולה שורת נושא: 

 במייל. 

 

 : גוף המייל

 

 ,]]שם [[ שלום

 

 ,אני מודה לך על שבחרת להצטרף למועדון שיתופי פעולה

  ,הפלטפורמה שתעזור לך לייצר הרבה שיתופי פעולה

  התלבטותלייצר סיעור מוחות עם בעלי עסקים נוספים על כל 

 ,שיש לך בעסק 

 .ולהרגיש שאתה חלק מקהילה חיה, בועטת ומתקדמת

 

 :הנה כל ההטבות שמגיעות לך

 הצטרפות לאינדקס בעלי העסקים לשיתופי פעולה המוביל בישראל . 1

 .אני מזמינה אותך להרשם ללא עלות נוספת לאינדקס בעלי העסקים לשיתופי פעולה    

 .ע כרטיס העסק שלך ובו פירוט איזה שת"פ רצוי לך לאחר הצטרפותך לאתר, יופי    

 ,כנס ולעדכן את כרטיס העסק שלך ואת שת"פ המבוקשיבכל עת תהיה לך האפשרות לה     

 .וכן למצוא שת"פ פוטנציאליים באמצעות עיון בנתוני בעלי העסקים הנמצאים שם    

 .באתר הזה גם מחכות לך הדרכות שיווקיות לקידום העסק    

   הרשמה –כנס לקישור, לבחור בלשונית "חברי מועדון יי להצטרף כמנוי באתר, יש לה כד    

          לאתר".   

 .ולמלא את הפרטים    



 
 

 
 
 

 
 

  ,לאחר האישור שלי תקבל מייל אישור ותוכל להמשיך ולעדכן את הכרטיס שלך     

 .אותו תוכל לעדכן באופן עצמאי בכל שלב    

 .יש ללחוץ כאן -כדי להצטרף כבר עכשיו ולעדכן את פרטי העסק שלך     

 

 ,מזכירה שכל ההדרכות חלות זכויות יוצרים    

 .ולכן אין להעביר את פרטי הגישה הלאה    

     .הסיסמא הינה סיסמא אישית בלבד    

 

 .בקבוצות הוואצאפ של שיתופי פעולה והתייעצויות . חברות2

 .קבוצות אותן אכניס אותך באופן אישי    

 

 .חברות בקבוצת הפייסבוק הסגורה. 3

 .כדי להצטרף לקבוצה יש ללחוץ כאן    

 

 .חדת להגדלת הויראליות שלך בפייסבוק חברות בקבוצת וואטסאפ מיו 4 .

 כל שעלייך לעשות בקבוצה זו הוא לפרסם את הקישור לפוסט שלך    

  .ולבקש שיעשו לך לייק/תגובה/שיתוף    

 .זו קבוצה שבה כולם עוזרים לכולם    

 מועדון שת"פ  -בוסט שיתופים  -שם הקבוצה     

 כדי להצטרף אליה יש ללחוץ כאן     

 

 .קהילת שיתופי פעולה הינה קהילה מכובדת אשר מי שנמצא בה נבחר אליה

 כדי לשמור על צביונה ועל הכללים שיעזרו לכולנו 

 ,לקבל תוצאות טובות, חשוב לקרוא את התקנון

 .אותו אישרת בעת הרשמתך 

 .יש ללחוץ כאן  -לקריאה נוספת של התקנון 

 

 ,החברות במועדון הינה על בסיס מנוי חודשי

 יש לעדכן אותי בכתב, במייל או בוואצאפ  -במידה ותבחר שלא להמשיך 

 .ואעדכן את סיום החברות

 

 אני מאחלת לך הצלחה רבה 

 .כירות גבוהותעם הרבה שיתופי פעולה מוצלחים שמניבים מ

 ,שלך 

 איריס אבידן 

 יעוץ שיווקי והדרכה לתקשורת אפקטיבית להגדלת המכירות 

 מנהלת מועדון שיתופי פעולה 

    

 

https://moadon.irisavidan.net/frmregistration/
https://moadon.irisavidan.net/frmregistration/
https://www.facebook.com/groups/1706416289598649
https://www.facebook.com/groups/1706416289598649
https://www.facebook.com/groups/1706416289598649
https://chat.whatsapp.com/FxlArxemRhi47zXKqDEDoE
https://moadon.irisavidan.net/takanon/
https://moadon.irisavidan.net/takanon/


 
 

 
 
 

 
 

 

 מתנות והטבות נוספות ממני

 

 כל הפרטים כאן ? רוצה שאני אעזור לך באופן אישי לייצר שת"פ במקומך

 

 ?צריך להשכיר חדר וובינר/לקבל הדרכה ותמיכה טכנית או ליווי אישי

 .כל הפרטים כאן, בלחיצה על קישור זה

 

 נמצאים כאן  - הטבות מיוחדות לחברי המועדון 

 

 : למייל ערות והסבריםה

 . כדי לתת יחס אישיהפניה הינה בשם האישי,  •

 ת המייל מציגה תועלת מרכזית של המועדון כדי לחזק את הרכישה.פתיח •

יכולים להכנס הם דון, אליישנם קישורים לכל פלטפורמות המוע  בהמשך המייל •

 החברים באופן עצמאי. 

 . קישור לתקנון •

האחריות להודיע בזמן. הדגשת דרך עליו  –תזכורת שחבר שרוצה לצאת מהמועדון  •

 ומייל ו/או בוואטסאפ.   ת בכתבזאדיע להויש  –ההודעה 

 ימה אישית.הצלחה וחת איחולי •

 ספים: נוקישורים  –בתחתית המייל  •

מיום, אפשרות של קבלת תמיכה בוובינרים כאן הוספתי: אפשרות לשדרוג למוצר פרי

ם יש  חברי המועדון )כאשר על חלק )מוצר שתמיד נעים לי לתת בו תמיכה( והטבות ל

 .אט, כלומר אני מקבלת עמלה על רכישה(אפיליילי גם קישורי 

___________ ________ 

 

 

 

 

 

 

http://lp.irisavidan.net/premium
http://lp.irisavidan.net/webinars
http://lp.irisavidan.net/webinars
http://lp.irisavidan.net/webinars
https://moadon.irisavidan.net/bonus/


 
 

 
 
 

 
 

חברים  כלומר, ה) אפסמסר  –אס אם אס לנרשמים למועדון 

 מקבלים את ההודעה מיד עם הצטרפותם למועדון(

 

 אפס: מסר  –אס אם אס 

ברוך הבא למועדון שיתופי פעולה. עשית בחירה נהדרת שיכולה להקפיץ לך את העסק.  

 קישורים חשובים מחכים לך במייל. 

 

 הסבר:

ך חברת הדיוור ולכן כאשר לקוח רוכש מנוי הוא מקבל באופן  ילת אס אם אסים דר רכשתי חב

 אוטומטי גם מייל וגם אס אם אס.

 . הרגשה אישית יותר האופציה של קבלת אס אם אס מייצרת 

לקישורים הנמצאים במייל, כדי שיכנס הלב של הלקוח מת ת תשוחשוב לי גם להסב א

 . לפלטפורמות של המועדון

 ________________________ 

את המסרים הבאים בחרתי לשלוח באס אם אס, נוכח העובדה שאחוז הפתיחה גם *

 ה יותר. פתיחת האס אם אסים נכון להיום גבוהואחוז  רד לאחרונהת התפוצה יברשימ

פם  ר ולשלוח מסרים נוספים במייל, דהיינו לצר לפנות בדרך המסורתית יות ובןכמאפשר 

 דון. סדרת המסרים של המצטרפים למועל

עודד את הכניסה לאותן  אני בכל פעם מתזכרת על פלטפורמה אחרת כדי ל במסרים אלו 

 בכל יום, כל פלטפורמה מקבלת את הבמה שלה. פעם,פלטפורמות, כאשר ה

נה אישית, נימה אישית ולא רשמית  ( יחס אישי, הפנייה היתן)עד כמה שניר גישה הינה לייצה

 במיוחד. 

 _______________________ 

 

 )כלומר יום לאחר הרישום למועדון( 1יום  –אס אם אס 

ה הזמן  נרשמת אתמול למועדון שת"פ. האם נכנסת לקבוצת הוואצאפ המיוחדת לשת"פ? ז

 להיכנס ולשתף אותנו איזה שת"פ יכול לעזור לך בדרך.

 איריס אבידן 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 )יומיים לאחר הרישום( 2יום  –אס אם אס 

הי. זאת איריס אבידן. האם נרשמת לאתר המועדון שלנו? באתר אפשר לצפות בכרטיסים  

של חברי המועדון ולבחון מי מהם מתאים לך לשת"פ. מחכות לך באתר גם הרבה הדרכות  

 שיווקיות. 

 https://bit.ly/2VfMRWTהרישום לאתר מכאן: 

  bit.lyי בקישור מקוצר אותו אפשר לייצר באתר )כאן ניתן לראות שנעזרת

 וזאת בגלל שכמות התווים באס אם אס הינו מוגבל(. 

 

 : 3יום  –אס אם אס 

 הי. כאן איריס אבידן ממועדון שת"פ. 

 נו.  מקווה שנחמד לך פה אית

אם עדיין לא נכנסת לקבוצת הוואטסאפ שלנו, שם אפשר לשתף קישורים לפוסטים ולבקש 

 עזרה בויראליות, זה הזמן לעשות זאת. 

 https://bit.ly/3nBcKh6הכניסה לקבוצה מכאן: 

 

_______________ ________ 

  18שמקבלים המצטרפים לאחר מייל  –דיוור המשך עם מערכת ה

 ימים )לאחר כשבועיים(. 

 מטרתו לתזכר בנוגע למועדון ולשאול איך הלקוח מתאקלם. 
 

 שורת נושא: 

 ]חברי מועדון[ האם צפית בהדרכות שמחכות לך באתר ההדרכות של המועדון? 

 גוף המייל: 

 

 ,[]]שם [ שלום

 

 ?מה שלומך 

 ?אשמח לשמוע ממך איך הולך לך במועדון

 ?האם כבר יצרת שיתופי פעולה

 ?האם הכרת בעלי עסקים נוספים וקיבלת ערך נוסף

 ,הדלת תמיד פתוחה בפנייך 

 .ואשמח מאוד לשמוע ממך 

 ,אני מזמינה אותך לחזור אלי במייל חוזר 

 .או לכתוב לי הודעת וואצאפ

 ,לקבל עזרה נוספת ואם ברצונך לשוחח איתי כדי

https://bit.ly/2VfMRWT


 
 

 
 
 

 
 

 .כמובן שאשמח

 

 ,פרט לשיתופי פעולה ולמאסטר מיינד שוטף

 .במועדון שלנו יש גם הדרכות שיווקיות שפתוחות בפנייך 

 ?האם כבר התחלת לצפות בהן

 

 :וזה מה שמחכה לך באתר שלנו

 .כך שתדע איך לייצר שיתופי פעולה רווחיים -הדרכות שונות על שיתופי פעולה  -

 הדרכה מחזקת לכל מי שמרגיש חוסר נוחות  -יוחדת על מיינדסט להצלחת שת"פ הדרכה מ -

 .הדרכה של הילה שגיב -להציע שת"פ ולפנות בוואצאצפ או במפגשי נטוורקינג   

 .הדרכה מיוחדת שקיים דודו ציזנר לחברי המועדון -משווקים עם בוטים  -

 .הדרכה של רותי ניסנבאום -למדידת אפקטיביות שת"פ  REF הדרכה טכנית על יצירת -

 ....תחום שחלק מבעלי עסקים קטנים פחות מכירים -הדרכה על ביטוחים ופנסיות  -

 .הדרכה מיוחדת של גבי נתן  

 .הדרכה של מיכל מילגרום עלה שיווק החדש -שיווק בעזרת קבוצת וואצאצפ  -

 .הדרכה מיוחדת של טלי יחייה -שיווק בעזרת אינסטגראם  -

 .הדרכה של שלומי כהן -מן בפייסבוק פרסום ממו -

 .הדרכה מיוחדת על התמודדות עם לקוח מתלונן -

 .סיפור מקרה של שת"פ מוצלח של אבישג אמיר  -קייס סטאדי  -

 

 .עם הזמן יהיו כאן גם הדרכות נוספות, כך שכדאי לבקר

 

 קישור הכניסה נמצא כאן  אם עדיין לא נכנסת לאתר

 

 ,אני מזמינה אותך להרשם, להקים את כרטיס העסק שלך 

 .ולהתחיל לקבל חשיפה גבוהה יותר וייצר עבורך יותר הזדמנויות לשיתופי פעולה

 .וזאת כמובן בנוסף לכל ההדרכות שכבר מחכות לך באתר 

 

 ,צפייה ולמידה נעימה

 ,שלך 

 איריס אבידן 

  ועצת שיווקית להגדלת המכירותי

 ומנהלת מועדון שיתופי פעולה 

050-8350353 

  

    

 

 

 

 

  

https://moadon.irisavidan.net/frmregistration/


 
 

 
 
 

 
 

 דיוור נפרדת לאלו שעזבו את המועדון.רשימת 

דון ולהעבירם  יש להוציאם מרשימת הדיוור של חברי המועדון בים את המועאלו שעוז

 ". לרשימת "היו במועדון

 חובה לשים מסר אפס, זה אפשרי. אין 

 .קבמה זו הינה המע בר לרשיהחשיבות של המע 

אפשר   –ת מיוחדת צע מיוחד לחברים שעזבו או להציע הזדמנואם ברצונך להוציא מבבנוסף, 

 לשלוח להם מסר מיוחד להם. 

ון ונפתחה  מצ"ב מסר אפס ודוגמא למייל שמזמין להדרכה מיוחדת המיועדת לחברי המועד

 דרכה זו. גם לאורחים. החברים שהיו קיבלו הזמנה מיוחדת לה 

 

 מסר אפס לרשימת "היו במועדון" )לא חובה(

 ויש לי משהו לשאול אותך.  -בקשתך להסרה מהמועדון התקבלה  שורת נושא:

 ,]]שם [[ שלום

 

 .בקשתך להפסקת החברות במועדון שיתופי פעולה התקבלה

 אני מאחלת לך הצלחה רבה בכל עיסוקייך

 .ושרק טוב יהיה

 ,חשוב לי להגיד שהדלתות תמיד פתוחות עבורך 

 .בכל זמן שתמצא לנכון

 

 .כבעלת עסק אני רגישה מאוד לצרכי לקוחותי

 .חשוב לי להקשיב להם, ללמוד, ובכך לדייק את המוצרים והשרותים שלי

 

 :אודה לך מאוד אם תוכל לענות לי במייל חוזר על השאלות הבאות 

 ?מדוע בחרת לעזוב את המועדון

 ?היית מצפה משרות שכזהמה 

 ?ומה היה גורם לך כן להשאר 

 

 אני מודה לך על תשומת הלב 

 .ועל שבחרת להיות במועדון למשך התקופה שהיית בה 

 

 ,שלך 

 איריס אבידן 

 יעוץ והדרכה לתקשורת אפקטיבית להגדלת המכירות 

 מנהלת מועדון שיתופי פעולה 

050-8350353 



 
 

 
 
 

 
 

 מועדון בעבר: יבלו אלו שהיו בקמא למייל שגדו
 

 בגלל שהיית במועדון שיתופי פעולה בעבר רציתי לצ'פר אותך. 

 אני מקיימת הדרכה מיוחדת שבה אני מארחת את היועצת העסקית, נורית אילוז. 

 והחלטתי להזמין גם אותך במסגרת האורחים שאני מזמינה להדרכה. 

 20:30זה קורה מחר בשעה 

 ם מהמדינה לעסק? איך לקבל מענקי -הדרכה מיוחדת של נורית אילוז 

 . היום רלוונטיים הכי המענקים מה    

    יסתיימו המענקים מתי    

 .להגיש מתי    

 . מענק  בכל לב לשים למה    

 . לקורונה והתאמה פרסום שיווק  מהוצאות ח"ש 5000 של החזר  מהמדינה לקבל איך     

 ממליצה לרשום ביומן כדי לא לפספס, 

 

 מחכות לך בהדרכה. 

 שלך 

  איריס אבידן

  לתקשורת אפקטיבית להגדלת המכירות.יעוץ שיווקי והדרכה 

 מנהלת מועדון שיתופי פעולה לבעלי עסקים. 

 

 _____________________ 

 

 ערה: ה

פתחתי את ההרצאה לצפייה עבור חברים, ובסוף ההרצאה סיפרתי על המועדון והצעתי  

שקבלת  כך שמי הצטרף. ההצעה הגיעה רק בתום סיום ההדרכה של נורית אילוז, לנוכחים ל

 מהקו. לשמוע יכל לרדת  על המועדון אינה נושא שברצונופרטים 

 _____________________ 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 קישורים למיילים שקיבלו חברי המועדון

 

 לחברי המועדון.  תחילה הקמתי ניוזלטר מעוצב מיוחד

 לצד כל פוסט יש תמונה.כפי ניתן לראות בדוגמאות המפורטות, בניוזלטר זה 

ודל,  ן באותו גכולתהיינה מרובעות ויש צורך לעיתים לחתוך את התמונות כך שכולן בגלל ש

 כך שנהגתי לדחות את עניין הוצאת הדיוור. , מה שגרם לראיתי שהנושא גובה ממני זמן רב

 לתי לשלוח מיילים במבנה רגיל. התחעיצוב המיוחד ו אי לכך ויתרתי על ה 

עדון יוכלו ני כן מוסיפה ]מועדון שת"פ[ בתחילת כל מייל, כך שחברי המויחד עם זאת, א

 בין מיילים רגילים שהם מקבלים ממני לבין מיילים בהם יש את חדשות המועדון. להבדיל 

 

 ילים מעוצבים ומיילים רגילים. מישל  –להלן כמה דוגמאות 
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