
" מציאות       "   בוראים עסקים ההדרכות בסדרת נוספת להדרכה הבאים וברוכים שלום
. בעסק          אוטומטיים ותהליכים עסקי למיקוד מומחית ואני סנא לילך שמי

    , לעצמכם         מדייקים אתם שבהם עסקית מציאות לבריאת השלבים חמשת על דיברנו הקודם  בסרטון
. מאושרים         לאנשים אתכם יהפוך ומה לעבוד רוצים אתם איך

,       ,     , שלכם     בחיים לממש רוצים שאתם מה שלכם המציאות בריאת שבו החמישי השלב על נדבר  היום
           ,  . ללקוחות   זה את אומרים אתם לעבוד רוצים אתם איך שהחלטתם אחרי כלומר השטח עם  פוגש

לקבל             שרגילים ותיקים לקוחות אלה אם בעיקר התנגדות אצלם להתעורר עשויה ולפעמים  שלכם
מסוימת   .  בצורה שירות

לקוחות              של נפוצות הכי ההתנגדויות עם להתמודדות פרקטיות דרכים בפניכם אציג אני היום  בסרטון
. ומאפשרת        נעימה זאת עם ויחד אסרטיבית שהיא בצורה

 ? שלהם             הפרטי בעסק לברוא רוצים פגשתי שאני העצמאיים רוב עסקית מציאות איזה אז
ויציב     .1 קבוע מזומנים תזרים רוצים הם
בבית         .2 יותר ולהיות שלהם העבודה שעות את לצמצם רוצים הם
3.. בו               לעמוד יכולים לא שהם עומס לעצמם ליצור בלי אבל ולהצליח בעסק לגדול רוצים הם
4.. נותנים        שהם למה בהתאם מתוגמלים להיות רוצים הם
5..     , הגבול          את לעבור מבלי מהם מקבל שהוא מה את להעריך ידע שהלקוח רוצים הם

     , בשטח        הדברים את מיישמים כאשר מאליהם ברורים ואפילו לגיטימיים האלה הדברים שכל  למרות
. התנגדויות       מני כל הלקוחות אצל להתעורר עשויות

עבורכם   :3ריכזתי הלקוחות          של נפוצות הכי ההתנגדויות עם להתמודד מעשיות דרכים

1מספר  פתרון
מראש  לגבות  הכסף את

.      , מראש           הכסף את שתגבו חשוב בעסק יציב מזומנים תזרים לצור שכדי לכם מחדשת לא וודאי  אני
         , להתחיל        תמריץ נותן לא זה העסקים בעלי רוב עבור הזאת בצורה הדברים את מציגה אני אם  אבל

. מראש    הכסף את לגבות
.        .... יציב    מזומנים תזרים ליצור רוצים שאתם ללקוח לו אכפת מה כי

 . לו     אכפת לא היא התשובה
. שלכם         מהשירות המירב את להפיק לו אכפת כן אבל

יותר          מחויב הוא התהליך כל על מראש משלם הלקוח וכאשר
 , לשלם          כסף לו אין כרגע כי פגישות דוחה לא הוא

, להגיע    שוכח לא הוא
. האחרון      ברגע פגישות מבטל לא הוא

 . אליו            יותר מחויבים אתם שגם תגלו אתם יותר מחויב שהוא כפי ובדיוק
, כוונות           הצהרת מאשר יותר הרבה הוא מראש שתשלום מבין הלקוח כאשר

 . מראש             הכסף כל את לכם לשלם ישמח הוא שלו מהצלחת חלק ממש אלא

2מספר  פתרון
כולל     השירות מה ברורה הגדרה

 . הלקוח        של לפרשנות הזמנה היא המוצר בהגדרת עמימות



     ,    , ולמה          כולל לא זה מה כולל זה מה שילם הלקוח מה עבור ברורה בצורה מגדירים לא אתם  כאשר
            .- את    פירש הוא כי מרוצה יהיה לא שהלקוח ההסתברות את מגדילים אתם מכם לצפות יכול  הוא

 . בפועל        קיבל שהוא ממה מאוכזב והוא אחרת הדברים
      , הדברים,         את אמרתם לא אם כי הסוף עד להתחייב לא לכם מאפשרים עמומים שגבולות  כמובן

            , תמיד     ואתם בו לנוע תנועה מרווח לכם יש מרוצה לא הלקוח אם פנים לשתי משתמעת שאינה  בצורה
 .. התכוונתם       למה הבין לא שהוא להסביר יכולים

 . ואם              שלכם הגבולות את ויבדקו שלכם הנוחות מאזור אתכם שיזיזו הלקוחות את יהיו שתמיד  תזכרו
 . הלקוח             מול נעימה לא לסיטואציה להוביל עשוי זה ברורה בצורה אותם הגדרתם לא

 - הוא              לא ומה שלו השירות כולל מה ברורה בצורה ולהגדיר גבול לקבוע האפקטיביות הדרכים  אחת
 ; כפול.     יתרון לתמחור יש תמחור

ללקוח.       1 נותנים שאתם למה בהתאם מתוגמלים אתם
, אחר,            בנושא לטפל רצה בכלל שהוא נזכר הלקוח הטיפול בסוף אם לדוגמה

כל         עבור משלם הוא מראש יודע שהוא .15ברגע      - בהתאם   אתכם שמתגמל גבול נוצר נוספת  דקות
. לכם     מתאים שזה במידה כמובן

2 . כסף.            לו עולה זה כאשר יותר שלכם הזמן את מכבד הלקוח
"    "           , קטנה   שאלה לי יש הכותרת את שנושא מלקוחות מייל שקיבל מכם מי כל אבל הציניות על  סליחה

  . האלה         הקטנות בשאלות מושקע ואנרגיה זמן כמה יודע בטח

3מספר  פתרון
הלקוח   עבור זמינות

שלא              (  אפילו המסר את לו להעביר עשויים אתם ללקוח לעזור וכוונה טוב רצון מתוך פעמים  הרבה
. בשבילו)     זמינים תמיד שאתם במתכוון

           , אתם     אם ולגדול העסק של הפעילות את להרחיב תוכלו איך אבל להערכה וראוי נפלא וודאי  וזה
   . לקוחות         של יחסית מצומצם למספר שירות לתת מצליחים בקושי

בשבילו               שם ולהיות בלקוח לתמוך שלהם הרצון בין שמבלבלים עסקים בעלי הרבה רואה אני  ובאמת
    ,        . נדחקת   שלכם המציאות בריאת הלקוח מבחינת אפשרי והכל גבולות אין וכאשר בגבולות חוסר  לבין

הצידה. 
          , בעצם    אתם לכם שנכונים גבולות שלכם בעסק קובעים אתם כאשר הקודם בסעיף שהסברתי  כפי

 . רוצים          שאתם כפי המציאות את לברוא שלכם החופש על שומרים
              , לא    גם וזה לכך ערוכים לא ואתם יום בכל איתכם לשוחח מבקש הלקוח אם דוגמה לכם אתן  ואני

    .         . משתפים   שאתם זה ובעצם שלכם הפרטי הזמן חשבון על תבוא איתו השיחה שלכם מהשירות  חלק
 . כך                רוצה שהוא מתי להתקשר יכול והוא בשבילו שם שאתם המסר את לו מעבירים אתם פעולה  איתו

 . ליצור        רוצים שאתם המציאות את מבטלים בעצמכם אתם

      , לעבוד        לסיים רוצים שאתם שהחלטתם נניח היומיום מחיי מציאות לבריאת נוספת דוגמה ניקח  ובואו
בשעה,       17:00בשעה  אליכם מתקשר פוטנציאלי לקוח ?22:00אם לא      או לו תענו בלילה

.            " היום  "  עד אותם שעשיתם כפי בדיוק הדברים את לעשות היא שלכם המחדל ברירת לעכשיו  נכון
ב        לעבוד מסיימים שאתם תתרגלו שלא עד שהם,       17:00ולכן שעה בכל ללקוחות לענות תמשיכו  אם

ההרגל,               פי על פועלים פשוט אלא שלכם העסקית המציאות את בוראים באמת לא אתם  מתקשרים
. שלכם  הישן

היו   ,     אלה שלכם      הפרטי בעסק נתקלתם אם לקוחות של להתנגדויות האפשריים פתרונות  שלושה
. איתם         להתמודד תרצו איך מראש לחשוב נסו נוספות בהתנגדויות



איתם             התמודדתם ואיך שלכם בעסק פגשתם אתם לקוחות של התנגדויות איזה אותנו  שתפו
בהצלחה. 

, לכם,            שבא איך חייכם את לחיות חופשיים להיות כדי לעצמאות יצאתם ולסיכום
  ,    . הם        השמיים נכונה הערכות עם הזאת המתנה את מעצמכם שתמנעו סיבה שוב  אין

הגבול. 

להיום    הסרטון כאן עד
איתי    שהייתם רבה תודה

 - הבא    בסרטון נתראה אנחנו
  . הכרתם              שלא למקומות העסק את ולהזניק שבכם המאסטר את להעיר איך אסביר אני שבו

שלכם       לשיתופים אשמח אני הבאה לפעם ועד
לסרטון    מתחת כאן ממש

 ? נתקלתם     לקוחות של התנגדויות באיזה
? בהצלחה    איתם התמודדתם ואיך


