
 
 

 
 
 

 
 

 מיילים למכירה 

 סוגי מיילים למכירה ומה צריך להיות בהם: 

 מייל הכרזה על המבצע  ✓

 עדויות.  -מייל הוכחות חברתיות  ✓

 של לקוחות. מייל תוצאות  ✓

 שובות לשאלות נפוצות )התמודדות עם התנגדויות(. מייל ת ✓

 מייל שנותן מענה לכאב.  ✓

 מייל שמדגיש בונוס ייחודי לזמן מוגבל.  ✓

 צע. מייל דד ליין לסיום המב ✓

 

 מרכיבים חשובים במייל 

 משפט חזק וברור בהתחלה.  ✓

 קישורים לדף המכירה  3 ✓

 עדות אחת לפחות.  ✓

 תועלות של המועדון  ✓

 תאור המבצע+הדגשת הדד ליין והבונוסים.  ✓

 חשוב להתייחס לרגש.  ✓

 חשוב שיהיה ברור "מה יצא לו מזה".  –במרכז הלקוח הוא   ✓

 משפטים חשובים להדגיש בבולד.  ✓

 אחר ובמרקר. מתחת. אפשר בצבע  בולד+קו   –קישורים  ✓

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 אות מתוך ספריית המיילים שלי גמדו

 )כאן יש גם הדגשת כאב ורצון לעזור בהתחלה(  על המבצע מייל הכרזה

 מתנה במועדון שיתופי פעולה )פרסומת למבצע קורונה(חודש  –  שורת נושא

 גוף המייל: 

 אם עקבת אחרי כבר תקופה, אז בוודאי ראית 
טרפים מבצעים שונים למצשמידי פעם הצעתי   

. למועדון שיתופי פעולה לבעלי עסקים  
 

 אבל בגלל שעכשיו זו תקופה מיוחדת 
 ואני רוצה לעזור לבעלי עסקים להצליח 

. חודש חינם במועדון שיתופי פעולה החלטתי לצאת עם מבצע מיוחד של  
 

, אני רואה איך בעלי עסקים מצמצים הוצאות  
, אני קוראת את הלחץ שחלקם חווים  

 יחד עם זאת אני יודעת ורואה איך שיתופי פעולה יכולים להיות לא פעם ממש
,חבל הצלה   

, כי זה מאפשר לך להגיע לקהל שלך בצורה מדוייקת, דרך שיתופי פעולה  
.זה בחינם! ללא הוצאות שיווק ופרסום  -ים וברוב המקר   

 
,והדרך שלי לעזור לבעלי עסקים   

,םלהם להגיע לקהל היעד שלה לתת להם את חבל ההצלה שיכול לאפשר    
, גם בתקופה הזו עוד מכירות ובכך לייצר   
.חודש במתנה במועדון זה על ידי   

 
,אז אם עם היום היה מבצע של עלות מופחתת לחודש הראשון   

, חודשים 3 -ם התחייבות ל והיתה ג  
חודש ראשון במתנה  אז עכשיו, בתקופה המורכבת הזו, אני מעניקה לך   

. ותללא כל התחייב  
,מה שאומר שאם בתום החודש הראשון לא רוצים להמשיך   

.הוא להודיע לי וזהו-כל מה שיש לעשות    
 

.באהבה ממני -אז בבקשה    
 חודש ראשון, התנסות בחינם!!! ללא כל התחייבות 

 כל מה שיש לעשות הוא להכנס לקישור הזה 
  למלא את הפרטים

 friend - למלא בקוד קופון
0 -והמחיר משתנה ל  . 

 
 להצטרפות לחודש ראשון במתנה במועדון שיתופי פעולה לחץ כאן 

 

: מה יצא לך מהחברות במועדון  
בעלי עסקים  120הצטרפות למועדון שנכון לרגע זה יש בו   
. חד לשני בעסק על בסיס יומיומיאשר מייצרים שיתופי פעולה ועוזרים הא  
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,שייכים לקהילה עובדת ומעודדת לעשייה   
. ולומדים המון דברים חדשים בשיווק   

  
:ואלו הפלטפורמות שיעזרו לך במועדון   

קבוצות וואצאפ לשת"פ ולמאסטרמיינד  -   
.הצטרפות לאתר חברים סגור  - -  

מתאים שלו כך שאפשר לבחור שת"פ לכל אחד כרטיס מ אינדקס מיוחד שבו -  
באתר החברים הסגור יש הרבה מאוד הדרכות שיווקיות פרקטיות להצלחת העסק שלך    -  

כל שבוע השתתפות במפגשי שת"פ און ליין  ! -   
 . חברות בקבוצת פייסבוק סגורה  -  

יראליות של חברות בקבוצת מסנג'ר לשיתופי הפוסטים שלך בפייסבוק להגברת הו -
. הפוסטים שלך   

 
 כדי להצטרף למועדון ולקבל את החודש הראשון בחינם ללא כל התחייבות ללא לחץ כאן 

 

:  ש  בעלי עסקים שכבר חברים במועדון מספרים  
    - רשימת התפוצה שלהם גדלה בצורה משמעותית 

  .כמות המכירות שלהם בעליה מתמדת - 
הם נמצאים בחשיפה מתמדת וכמות הלקוחות שלהם גדלה -   

  -הם חסכו הרבה כסף בזכות עצות זהב שקיבלו מחברים בעלי עסקים. 
לבדהם הכירו בעלי עסקים מוכשרים שעוזרים להם בדרך והם לא מרגישים   -  

 והכי חשוב...
בית מחבק ואוהב שמאפשר תמיכה חמה   ון הואהם מעידים שהם מרגישים שהמועד   

.וקרקע לצמיחה   
 

 כדי להצטרף למועדון ולקבל את החודש הראשון בחינם ללא כל התחייבות לחץ כאן 

 

 ועוד שתי נקודות חשובות 
המבצע מוגבל בזמן ואני שומרת לעצמי את הזכות להפסיקו בכל עת . 1  

מומלץ להעביר את המייל הזה הלאה לחברים ולקולגות כדי לאפשר להם גם למנף את  . 2 
. המבצע הזה  

   . ד אין לי ספק שהם יודו לך מאו  
 

. אשבוע שקט וברישיהיה לכולנו   

 )חתימה אישית(.

 

אחרי וובינר מגיע  – דוגמא נוספת למייל הכרזה  

  פרטים במייל - תפספס את זהש רקשופ אני לא רוצה בגלל שנרשמת לוו שורת נושא:
 )פרסומת(

 , איזו הדרכה מדהימה היתה לנו
 .היו המון אנשים על הקו, כמה מרגש
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 , נפגש גם מחר וגם בימים שלישי ורביעי
 ,תופי פעולה שמביאים לידים מהרשת בחינם על שיהכל 

 ,להמיר את אותם אנשים ללקוחות משלמים -ולאחר מיכן
 . שיקנו ממך לאורך זמן, מה שיביא לך יציבות לעסק 

 
 , לך את הקלטת ההדרכה שהיתה היוםבהמשך היום אעביר 

 ,ההקלטות תהיינה זמינות עד מוצאי שבת הקרוב בחצות
 . (מינות לחברי מועדון בלבד)לאחר מיכן הן תהיינה ז

 
 ם ובגלל שנרשמת לוורקשופ, ובגלל שאני רוצה לעזור לך להתקד

 " וליישם את הדברים, לא רק ללמוד "בתאוריה
  נה.אני שמחה להציע לך,הצעה מיוחדת במי

 

 , מעכשיו ולעד מוצאי שבת בחצות
 : רהניתן להצטרף למועדון שיתופי פעולה בהטבות מיוחדות ובשני מסלולים לבחי

 
 . מנוי חודשי ללא התחייבות -מסלול אחד 

 ,ש"ח בחודש בלבד 87ההשקעה במועדון שת"פ הינה 
 ת אולם הפעם הזו, יש לך הזדמנות להצטרף לחודש נסיון בהשקעה סמלי

 ! ש"ח בלבד!!! וזאת ללא התחייבות 47של 
 ,)לאחר מיכן המחיר מתעדכן למחיר הרגיל(

 . כידידים נפרד -אם לאחר חודש לא תרצה להמשיך 
 . ממש הצעה ללא סיכון

 ? ומה מיוחד במבצע הזה
 חש" 87המיוחד הוא שחודש במועדון עולה 

 ,החל מהחודש הראשון
 ןוהמיוחד הוא שבזמנים אחרים כאשר מצטרפים למועדו 

 ם חודשי 3 -ל   יש להתחייב
 . ורק לאחר מיכן ניתן לבחור אם להישאר או לא

 
 ד ודש הראשון הוא במחיר מיוחהח -אבל לכבוד זה שהצטרפת לוורקשופ 

 :-וגם ללא התחייבות)
 

 ה התחייבות לשנ -מסלול שני  
 ! ושק לקראת הוורקשופ וכאן הוא מגיע עם הטבה מיוחדת במינה!!מסלול חדש שה

 ,ש"ח בלבד 77ההשקעה במסלול השנתי הינה 
 . ש"ח בלבד 47וגם כאן יש לך חודש ראשון במחיר הכרות של 

 : בונוסים מיוחדים 2 -ולמצרפים למסלול הזה 
 

 . ש"ח  500בונוס בשווי  -החליפה האישית  -פגישת יעוץ אישית בזום   -  1בונוס 
  פגישה שבו אעזור לך לבחור שת"פ מתאימים ואמליץ לך על בעלי עסקים

 . שכדאי לך לפנות אליהם
 

בונוס בשווי   -לייצר עסק יציב, מניב ורווחי"   -ערכת הקורסים של "המתכון  -  2בונוס 
 ! ש"ח!!  3000



 
 

 
 
 

 
 

 ש ערכת הקורסים המרוכזת במערך אחד, שיראה לך איך למכור ללקוח חד
 . תו ללקוח חוזר שקונה יותר, ובכך לייצר יציבות בעסק ואיך להמיר או

  -זוהי הטבה מיוחדת אותה אני נותנת למי שמצטרף בתקופת ההשקה של המסלול 
 . דהיינו בשבוע הזה

לם יכנסו אליו  ד לשאלות ותשובות, ולכן חשוב לי שכו )ערכת הקורסים גם כוללת וובינר מיוח
 , ביחד

 .ועיים(אי לכך ערכת הקורסים תפתח בעוד שב
 

שיתופי פעולה יצירתיים,   -מקבל את הקורס  -לאחד המסלולים  היום ומי שמצטרף
 !במתנה

 . שיתופי פעולה דיגיטליים, שיעזרו לך להביא לידים מהרשת 20זהו קורס שידגים לך 
 

 ,ימים 21למסלול הזה יש אחריות לתקופה של  -ם חשש ואין שו
 .ך או לעבור למסלול החודשי ללא התחייבותימים אפשר יהיה לבחור שלא להמשי 21בתום 

 

 ת אז אם חיכית או התלבטת, אז עכשיו יש לך הזדמנו
 והיא מחכה לך במרחק הקלקה בלבד על קישור זה. 

 
 ? למה להצטרף למועדון 
 ה בעלי עסקים, רובם עם רשימות תפוצ 120כי במועדון מחכים לך כ 

 ,שרוצים להגדיל אותה ולייצר מכירות גבוהות מהדיגיטל 
 ם למה לא לקבל לידים בחינ -מן במקום לבזבז כספים רבים רק על פרסום ממו

 ?מהקולגות שלך 
 ת יוחד שמדובר בלידים שמגיעים מהמלצה, מה שמייצר מכירות יותר מהירו במ 

 מכל אפיק פרסומי אחר. 

 .ולא רק זאת, אחד הכוחות המרכזיים במועדון הוא הקהילה שנוצרה שם
 .בעלי עסקים שעוזרים לך לפתור בעיות בעסק שלך  120

 , נסיון רבעלי עסקים מהתעשייה, כולם עם במועדון קיימת קבוצת התייעצות של ב
 . שיכולים לעזור לך על כל בעיה או התלבטות שיש לך 

 ? היש טוב מזה
 ה אפשר קודם כל לשאול את חברי הקהיל -במקום לבזבז כספים רבים על יעוץ חיצוני 

 ולקבל תשובות טובות ומדויקות במיוחד. 

 

 כדי להצטרף אלינו לחץ כאן 

 

 מהן הפלטפרומות שעוזרות לך בדרך? איך זה קורה?

 : כדי להשיג שיתופי פעולה
 נוחה והזמינה ביותר. הדרך ה -קבוצת וואצאצפ מיוחדת לשיתופי פעולה  -
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הזדמנות ממש טובה להכיר את חברי המועדון   -מפגש און ליין שמתקיים אחת לשבוע  -
 ולייצר שת"פ.

ההזמדנות להכיר   -אתר מיוחד שבו לכל בעל עסק כרטיס משלו, ומחולק לפי קהלי יעד  -
 לעומק לפני פניה אישית.

 : ר לךכך חברי המועדון יכולים לעזו  -קהילה וסביבה תומכת 
 אפ להתייעצות על כל שאלה וכל התלבטות שיש לך בדרך.קבוצת ווטס -

 קבוצת מסנג'ר לשיתופים ברשת, להגדיל את הוירליות ברשתות החברתיות.  -

הדרכות שיווקיות שמתקיימות און ליין, וזאת בנוסף לשפע של הדרכות שכבר מחכות לך   -
 באתר. 

 

 . כל התחייבות  ש"ח לחודש הראשון וללא 47 -ב  -וכל זאת 
 .ונפרד כידידים -מייל או ווטסאפ אלי  -דה ולא תרצה להמשיך במי

 
 : -אין מה להפסיד. מקסימום נצליח ) -במילים אחרות 

 ,בחצות בלבד 26.12.2020המבצע עד ה 
 

 לחץ כאן.  -ש"ח לחודש הראשון וללא התחייבות  47  -כדי להצטרף למועדון ב 

 )חתימה אישית(.

 

 מייל הוכחות חברתיות 

 .פעולה לטלויזיה )פרסומת(תוף משי שורת נושא:

 גוף המייל: 

 .לאחרונה התבשרתי בבשורה מרגשת במיוחד
 ,פי פעולהשתי קולגות שחברות במועדון שיתו 

 ,עדי זוסמן ודורית גרניברג
 יצרו שת"פ כל כך מוצלח ואיכותי 

 .שהן הגיעו עימו לטלויזיה
 

 :הנה התמונה שלהן
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 ,ככה זה במועדון
 כאשר עובדים 
 כאשר פועלים 

 כאשר מיישמים 
 כאשר מפעילים את היצירתיות 

 .נוצרים חיבורים מרתקים
 

 .וזה יכולה לקרות גם לך 
 

 ,הפרטים על הרישום למועדון נמצאים כאןכל 
 .בלחיצה על קישור זה

 
 :רונית פרבר ארצי כמו שמספרת

 :כשהצטרפתי שמתי לעצמי מטרה אחת"
 .להגדיל רשימת תפוצה

 .איש 2000-איש ל 500-ולהגיע מ
 (!) 5היום בזכות המועדון הגדלתי את רשימת התפוצה שלי פי 

 ."איש פעילים ברשימה 2500ויש לי 
 

 :וכמו שכתבה גליה, בקבוצה במועדון
 ,אני ממליצה בחום על אלונה"

 ש"ח עמלות 20,000ששילמה לי 
 "משני מיילים בלבד

 ולכן אני מזמינה אותך
 שיתופי פעולה לבעלי עסקים  להצטרף למועדון

 ,כי הרי אם רוצים להביא הרבה תנועה לעסק 
 כדי להביא עוד לקוחות 

 בה שיתופי פעולה ואם רוצים לייצר הר 
 (כדי להביא את אותה תנועה ואת אותם לקוחות)

 צריך להכיר הרבה בעלי עסקים רלוונטיים 
 כאלו שיודעים לעשות שיתופי פעולה 

 .ק שלך לעבודוכאלו שעימם נכון לך ולעס
 .ניתן לעשות זאת ממש בקלות דרך מועדון שיתופי פעולה
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 כדי להצטרף למועדון כבר עכשיו וכבר עכשיו להתחיל לייצר שיתופי פעולה 
 .אןיש ללחוץ כ

 
 :בעלי עסקים שכבר חברים במועדון מדווחים ש

 .ם ורווחייםמאז שהם במועדון הם הכירו הרבה בעלי עסקים וייצרו שת"פ נפלאי •
 .רשימת התפוצה שלהם נמצאית בעליה מתמדת •
 .הם מגיעים לקהלים נוספים ולכן מוכרים יותר  •
 .הם חוסכים המון זמן על חיפוש תשובות לשאלות שתוקעות אותם בדרך  •
 .הם חוסכים המון כסף על יעוצים חיצוניים •
 .הם מרגישים שהעסק שלהם נמצא בצמיחה והם מרגישים שהם נמצאים בבית •

 
 ?כמה עולה כל הטוב הזה

 ,ש"ח לחודש 87
 אולם רק מי שנרשם לוובינר מקבל הטבה מיוחדת 

 .ש"ח בלבד לחודש הראשון  47
 

 כדי לקבל את ההטבה, יש למלא את הטופס 
 .הסליקה האינטרנטי ולעבור לדף

 יש לכתוב בשדה הקופון 
 ונוס ב

 .ש"ח 47 -והמחיר ישתנה ל  
 
 

 .כדי להצטרף אלינו למועדון יש ללחוץ כאן
 
 

 .מחכים לך חברי מועדון  120 -מעלה מ 
 ?נראה אותך איתנו

 

 )חתימה אישית(

 

 מייל דד ליין

 עולה. טרפים למועדון שיתופי פ היום האחרון להטבה המיוחדת למצ  שורת נושא:

 גוף המייל: 

  עד היום בחצות ניתן לזכות בהטבה המיוחדת
 .לנרשמים למועדון שיתופי פעולה

 
  ש"ח( עבור החברות  87)במקום  ש"ח 47 והטבה הינה

 .ש הראשוןבחוד
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 קבל את ההטבה, יש למלא את הטופס כדי ל

 .ולעבור לדף הסליקה האינטרנטי
 יש לכתוב בשדה הקופון 

 בונוס
 .ש"ח 47 -והמחיר ישתנה ל 

 
 אולם ההטבה מוגבלת בזמן 

 ,והיא עומדת לפוג היום בחצות
 .כך שכדאי לנצל את ההזדמנות ולהצטרף עכשיו

 
 ,כל הפרטים על הרישום למועדון נמצאים כאן

 .בלחיצה על קישור זה
 

 בעזרת המועדון הצליח דורון לגייס שותפים לכנס אינטרנטי 
 .. חודשים3.5ש"ח תוך  200,000 -שלו, ובכך להגיע ל 

 
 לידים במספר כנסים שקיימה  7000עדון הצליחה גלית לגייס בעזרת המו

 .ובכך לייצר הכנסות של עשרות אלפי שקלים
 

 בעזרת המועדון, הגדילה דאסי את רשימת התפוצה שלה
 7פי 
 

 .ועוד ועוד סיפורים מדהימים

 .בהדרכה שהתקיימה ביום ראשוןאת כל זאת אפשר גם לראות 
 !ותההדרכה זמינה לצפייה עד היום בחצ

 
 .היא זמינה לצפייה בלחיצה על קישור זה  -במידה ופספסת את ההדרכה 

 .ה זמינה לצפייה עד היום בחצות בלבד גם ההקלטה של
 

 :חדתבהדרכה הצגתי הזדמנות מיו
 להצטרף למועדון שיתופי פעולה לבעלי עסקים 

 ,לעסק כי הרי אם רוצים להביא הרבה תנועה 
 כדי להביא עוד לקוחות 

 ואם רוצים לייצר הרבה שיתופי פעולה 
 (כדי להביא את אותה תנועה ואת אותם לקוחות(

 צריך להכיר הרבה בעלי עסקים רלוונטיים 
 כאלו שיודעים לעשות שיתופי פעולה 

 .וכאלו שעימם נכון לך ולעסק שלך לעבוד
 .הניתן לעשות זאת ממש בקלות דרך מועדון שיתופי פעול

 
 כדי להצטרף למועדון כבר עכשיו וכבר עכשיו להתחיל לייצר שיתופי פעולה 

 .יש ללחוץ כאן
 

 :בעלי עסקים שכבר חברים במועדון מדווחים ש

 .ון הם הכירו הרבה בעלי עסקים וייצרו שת"פ נפלאים ורווחייםמאז שהם במועד •
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 .ת התפוצה שלהם נמצאית בעליה מתמדתרשימ •
 .הם מגיעים לקהלים נוספים ולכן מוכרים יותר  •
 .הם חוסכים המון זמן על חיפוש תשובות לשאלות שתוקעות אותם בדרך  •
 .הם חוסכים המון כסף על יעוצים חיצוניים •
 .הם נמצא בצמיחה והם מרגישים שהם נמצאים בביתהם מרגישים שהעסק של •

 
 .כדי להצטרף אלינו למועדון יש ללחוץ כאן

 
 

 .חברי מועדון מחכים לך  130 -מעלה מ 
 ?נראה אותך איתנו

 )חתימה אישית(
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