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 ומאמן מטפל שכל התכנים חמשת ערכת את שרכשתם שמחות ,לכולם שלום

 עובר. הוא אותו הפנימי לתהליך חיבור דרך לקניה הלקוח את עילהנ כדי חייב

פורצי  םות עיסקיות. מובילות מטפלים ומאמנים להשגים עסקייאנחנו לילך ונטע מלו

שיווק שיוצא מתוך המסע שלך ומתוך  –דרך על ידי יישום שיטת השיווק המחובר 

 החיבור הרגשי לעשייה שלך.

 

 בערכה? יש מה

 מה עם לכם ונראה קניה להחלטת השלבים חמשת תיאורית את ניקח בערכה

 שלב. בכל הרגשית ברמה מתמודד לכםש הלקוח

 מנת על לכתוב נכון תכנים ואילו שלב כל של הספציפי הכאב את נסביר בערכה

 הבא. לשלב הלקוח את להניע

 הלקוח של נשמתו בעמקי ויגעו "אסימונים" שיפילו תכנים לבחור איך לכם נראה

 .מאמן או מטפל לבחור בבואו הלקוח של הטבעית לבחירה אתכם ויהפכו שלכם

 

 את עכשיו קורא שמישהו ירגיש שלכם הלקוח הנכונים, התכנים את כשתכתבו

 הרגע. באותו צריך שהוא מה את בדיוק לו ונותן איתו, נמצא מחשבותיו,

 לשינוי המוכנות של שונים בשלבים לקוחות שימגנטו נכונות מילים תייצרו אתם

 מכם. הטבעית לרכישה עד אותם ותלוו

 ולהעביר שלכם הפוטנציאלים הלקוחות על לשמור לכם יאפשרו שתיבנו התכנים

 לפני עוד בהם לטפל תתחילו אתם שבעצם כך לשינוי, מוכנות תהליך אותם

 להגיע הטבעית ולבחירה נחשקים למטפלים ותהפכו שלכם לקליניקה שהגיעו

 אליכם.

 בקיאים לא אתם ואם בארץ, מקום מכל להגיע יתחילו הלקוחות מוכנים! תהיו

  חילושתת כדאי אז סקייפ, עם בעבודה
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 הבעיה זיהוי / בצורך הכרה  :1 שלב

 מכיר ממש לא עדיין הוא אבל בעיה, לו שיש להבין מתחיל הלקוח הזה בשלב

 הוא מודעות של הבזקים לו יש פעם מדי לו שיש ולמרות בעובדות, הסוף עד

  שלו. הצרכים ואת הכאבים את עצמו מפני בלהסתיר עסוק

 שהיא, כפי המציאות את ולראות עוררלהת לו לעזור רוצים אנחנו זה בשלב

  שלו. מהבעיה כתוצאה משלם הוא מחירים אילו להבין

 לו שיש מזהה לא עצמו שהלקוח שעד משום רבה, חשיבות יש הראשון לשלב

 לחפש יתחיל לא אפילו הוא – החוסר תחושת את מרגיש לא או בעיה

  .פתרונות

 

 אותה. להכיל יוכלש בצורה שלו הבעיה את ללקוח לתווך שלנו התפקיד

 שהוא היא הבעיה, על להסתכל מתקשה הלקוח בגללה המרכזית הסיבה

  מולה. עצמית והלקאה בושה אשמה, מרגיש

 מודעת( הלא )ברמה מאויים להרגיש מבלי אותנו לקרוא יוכל שהוא כדי

 להפריד אשם, לא שהוא לו לומר חשוב הלאה, לעבור או מהטקסטים ולהתנתק

 מבין שמישהו להאמין לו ולגרום שהוא, למי או שלו שיותלאי שלו הבעיה בין

 שלו. לבעיה אמיתי פתרון ושיש לבד שהוא אותו

 

 

 

 

 מה נכתוב?
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 –מאמר א : זה רק חלק בתוכך 

בטוחים שהבעיה זה הם. אך אנחנו יודעים שהם  הלקוחות שלנובשלב הראשון 

ן שיש לו הרבה יותר מהבעיה. בשלב זה נרצה להתייחס אל הבעיה כחלק קט

איזשהי כוונה חיובית עבור האדם וכך נשנה את מסגרת ההתייחסות אל הבעיה )זה 

)הבעיה שומרת ומגנה  רק חלק קטן בתוכך( וגם ניצור התייחסות אחרת אל הבעיה

 .עלייך, היא בכלל לטובתך(

מה הכוונה החיובית של הבעיה אצל הלקוחות שלך? למה הם : עצירה ליישום 

  בבעיה? ממשיכים להחזיק

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

._______________________ 

 

 

 לדוגמא : 

 אישה שלא מצליחה לרדת במשקל, מרגישה שהיא חסרת אונים ואישיות מול האוכל, נסביר 

 רוצה עבורה משהו.. הגנה, ביטחון לה שהסיפור שלה עם האוכל הוא רק חלק בתוכה ש

 ושחוסר היכולת שלה להפסיק לאכול אינו קשור לאישיות שלה. 

נראה לה איך במקומות אחרים בחייה היכולות שלה דוקא כן מתבטאות. ונציע לה את כיוון המחשבה שיתכן 

 שההשמנה היא חיובית עבורה באיזשהו אופן. 

שאולי מה שאנחנו אומרים נשמע לה לא הגיוני, אבל שכדאי לה בכל שלב נתחבר למה שעובר לה בראש, לזה 

 להקשיב רגע... רק רגע...
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 מאמר ב: אתם לא אשם שאתה לא מצליח לעשות כך וכך...

יש אשמים אם משהו לא עובד כמו שצריך )כלומר לפי הספר שכתבו התרגלנו להרג

אחת הסיבות שאנשים נמנעים מלהסתכל על הבעיות שלהם, הם פשוט . אבותינו(

לא רוצים לחוש כל כך הרבה אשמה ובושה, בשלב הזה ההתעלמות היא הדבר הכי 

 טבעי שאדם יכול לעשות.

א אינו אשם ביצירת הבעיה או כדי להתחבר למקום הזה חשוב לכתוב לאדם שהו

בחוסר ההצלחה ולפתור אותה ולתת לו סיבות שיהיה לו נוח להשליך את האשמה 

)זה קורה עליהם, או לשחרר את האשמה לגמרי מהמערכת ולנרמל את הבעיה 

 .לכולם בתקופה הזו, זה רק הגיוני שזה קרה לך עכשיו(

 : וכך כך לעשות מצליח לא שאתה הסיבות שלושת

 נכתוב: עצמו את לשווק מצליח שלא לאדם

 יחסים. מערכת זו שיווק המוצר, את לדחוף ניסיון או המכיר לא שיווק נכונה: לא חשיבה .1

 וזה ומניפולטיבי, מסחרי פרטי, לא צנוע, לא שמשהו שיווק על לחשוב התרגלת : ערכים .2

  הערכי. בעולמך מתנגש

 רגיל לא אתה אליה חשיפה מייצר שיווק בעולם, הגיוני הכי וזה מפחד פשוט אתה : רגשות  .3

 שיווק. ליישם לך שיאפשר מה ושה שלך הרגשי העולם על לעבוד חשוב לשווק כדי ולכן

 

 אשם! לא אתה-ש נכתוב נורא. ומרגיש באינטרנט עצמו את לשווק מצליח שלא אדם עבורלדוגמא : 

 חסר ליישם, יודע לא דחיין, עצלן, שאתה עלייך אומר לא זה באינטרנט עצמך את משווק לא שאתה זה

 העולם על ששומר ביותר חשוב חלק ,בתוכך  לחלק קשור באינטרנט עצמך את משווק לא שאתה זה יבות.מחו

  שלך. הערכי

 לא שאתה הגיוני הכי זה כזו חשיבה ועם אנשים ומשכנע דוחף ששיווק אתי, לא משהו הוא ששיווק התרגלת כן.

 זה וענווה. ערכית סביבה שלך. בהמהסבי שינקת זאת אלא שלך, החשיבה ממש לא אפילו וזו לשווק. יכול

 נחשוב בו בחיית רק  כמוך. ערכיים אנשים צריך באינטרנט שיווק ערכי, אדם שאתה אומר משווק לא שאתה

 בסדר? שיווק על אחרת רגע
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  ם כי...הלקוחות שלך לא אשמים בבעיה שלה: עצירה ליישום 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

._______________________ 

 

 : הצלחה( סיפורי )לא לקוחות סיפורי - ג' מאמר

 לקוחות של הצלחה סיפורי ולכן הבעיה את להכיל מסוגל לא הלקוח הזה בשלב

 לכן לפתור, שצריך בעיה לו שיש לראות מסכים לא עוד הרי הוא אליו. ידברו לא

 בראש שעובר מה דרך שלו הפנימי הסיפור את שנספר הוא אותו שימשוך מה

 לקוחות של בראש שעובר מה כלומר בבעיה, הכרה טרום שלנו הלקוחות של

 נמצא: הוא שבו בשלב וקבדי שלנו

  - לכתוב נוכל בכך מודה לא ועדיין מורכבת יחסים במערכת שנמצאת לאישה לדוגמא,

 היא בחלומותיה מחלומות, מתעוררת היא נרדמת היא ואם נרדמת ממש לא גילי האחרונים "בלילות

 את רואה כשהיא החלום. חוזר לילה לבכ אותה, להציל בא עופר ואת סוהר בבית עצמה את רואה

 ילדים ושני בעל לה יש הרי בה. שעולים האלה לרגשות להאמין לה קשה מצטמררת, היא עופר

 אוטומט. על עובדת היא מטושטשת, בבוקר קמה גילי כאלה לילות אחרי להיות? יכול זה איך קטנים,

 תוכל עוד היא כמה יודעת לא יאה בעבודה.. בילדים, עצמה את מעסיקה מאלון לברוח משתדלת היא

 עופר. על עליו... חושבת כשהיא מתפוצץ שלה הלב שני ומצד אחד מצד עצובה כך כל היא לסחוב,

 אותה שמעיר משהו )מגיע אליה. התקשר עופר אז אבל זמן, הרבה עוד כך לחיות להמשיך יכלה גילי

 שלה( בבעיה להכיר
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  אילו מטאפורות יעירו את הלקוח שלך, כמו מה המצב שלו?: עצירה ליישום 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_______.________________ 

 

 : עצמך את בחן  ד' מאמר

 לבדוק רוצה הוא בעיה, לו יש אם בטוח מכיר/ לא עדיין כשהלקוח הזה בשלב

 להיט. הם עצמך את בחן של ושאלונים מצבו מה

  ?סוגי שאלונים ידברו אל הלקוח שלךאילו : עצירה ליישום 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

._______________________ 

 

 

 

 בות:כות היינו לדייטים צאת מצליחה שלא לאישה

 שלך? הבא לדייט מוכנה את אםה

  רגשית אכלנית את האם : שאלון אצור במשקל לרדת שרוצה לאישה
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 המידע חיפוש – 2 שלב

 את שנותנים ומוצרים שירותים על מידע לחפש מתחילים הלקוחות זה בשלב

 מציע. שהשוק הפתרונות מגוון את יםובוחנ שלהם לצורך ביותר הטוב המענה

 לא כבר הוא לבעיה, בנוגע שקט חוסר הלקוח אצל להיווצר מתחיל בו השלב זה

 לו שיש ולצרכים משלם שהוא הרגשיים למחירים ויותר יותר מודע הוא מדחיק,

  מענה. מקבלים שלא

 הלא ברמה אבל שינוי, על חולם לשינוי מייחל שינוי, רוצה הוא המודעת ברמה

 יש שעדיין  היא העיקרית והסיבה הבעיה את לפתור בשל לא עדיין הוא מודעת

  מהבעיה. משניים רווחים לו

 

 משניים? ברווחים הכוונה למה

 תופסת שלנו שהתודעה דברים מפני עלינו לשמור הוא המודע תת של התפקיד

 כובתו שיש עדיין, מבין לא הלקוח רציונלי. לא אינו מודע התת כמאיימים. אותם

 שלנו התפקיד לשינוי. מתנגדים שממש חלקים שינוי. רוצים באמת שלא חלקים

  עדינה. בדרך אותה לשקף הוא טיפוליים כמשווקים

 

 נכתוב? ואיך מה

 על נכתוב הבעיה, על מלשמור עצום רווח לו שיש לו להראות נרצה הזה בשלב

 )כלומר הגנה אותה את לקבל לו שיאפשרו כלים וניתן מודעים הלא הרווחים

 שלנו. הכלים ובעזרת אחרות בדרכים הרווח(,

 ההתנהגות ואת אותו "ננתח" אם ולכן בנו בחר לא עדיין זה בשלב - לזכור חשוב

 אנשים על מרחיקה... בצורה נכתוב ולכן בהתנגדות. שניתקל להניח סביר שלו
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 ולהעביר בעצמו המסקנות את להסיק לו וניתן ש... האנשים כל על אחרים...

 לשינוי. ההבשלה בתהליך שלב עצמו את

 

 שלכם. בסגנון תלוי תהומית, רצינות ועד הומוריסטית כתיבה בין לנוע יכול זה

 

  : המידע חיפוש לשלב באתר חובה מאמרי

 מצליחים כמובן( הוא )לא אנשים איך – עצמית לעזרה תכנים .1

  אחרת /לחשוב להקל/לנטרל/להירגע

 מבט מנקודת הבעיה את ללקוח שמסביר מרחיק מאמר לי? קורה מה .2

 40 גיל משבר מהו לבד, נשארת תמיד אני למה למשל: ורחבה. מקצועית

 בפני יחשוף זה מאמר :שלך הבעיה על לשמור ללמה הסיבות חמש .3

 הרצון בין הקונפליקט ואת המשניים הרווחים כל את הפוטנציאלי הלקוח

 השינוי. מפני המודע תת של השמירה לבין לשינוי המודע

 עליה מגן שלה מודע התת איך לדייטים יוצאת שלא למי לשקף דוגמאל

  ידחו. או בה שיפגעו אפשרות מפני

 לדייטים. לצאת לא למה סיבות חמש על אכתוב כזו ללקוחה

 למה. להבין בלי לקרוא ימשך הזה בשלב לקוח שכל מאמרים אלה 

 

  שלה, המשניים הרווחים את ,שנתיים לדייט יצאה שלא לשיר לשקף כדי לדוגמא

 לדייטים. לצאת מאנשים שמונעות המרכזיות הסיבות חמשת על נכתוב

 עקרונות חמישה על נכתוב זוגיות בתוך עצמה את דלאב הפחד עם להתמודד כלים לה לתת וכדי

  הזוגיות. בתוך שלך האני על לשמור לך שיעזרו
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 מה הרווחים הלא מודעים של הלקוחות שלך?: עצירה ליישום 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________________________. 

 

 חלופות הערכת 3 שלב

 באופן מקצוע אנשי ומחפש בה לטפל מוכן בבעיה, מכיר הלקוח הזה בשלב

 את למצוא לו חשוב אבל הזו, בעזרה להשקיע מוכן הוא עזרה, רוצה הוא יזום,

  טעויות. לעשות לא כדי  עבורו ביותר הנכון האדם

 )הבעיה( ל... מטפל ל... יועץ יזום באופן בגוגל, יכתוב הוא

 

 מצד וכסף, זמן בכך להשקיע ומוכן שלו הבעיה את לפתור בשל הוא אחד דמצ

 המתאים המקצוע איש מי להשתנות, יכול הוא האם חששות מלא הוא שני

 לטעות. מפחד הוא לו. לעזור  יצליח באמת טיפול סוג ואיזה עבורו ביותר

 הנכון האדם את ומחפש להקשיב מוכן כבר הוא הבעיה, את לפתור מוכן הוא

 יהיה הוא אתכם מכיר לא עדיין שהוא מכיוון  קדימה. לצעוד יוכל הוא שאיתו

 ומה עבורו נכון התהליך אם עבורו הנכון האדם אתם אם בחששות מלא

 להצליח. שלו הסיכויים
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 מאמרי חובה:

 איך לבחור את בעל המקצוע הנכון ביותר בשבילך 

ולא יודע איך לבחור, זה השלב שבו הלקוח בודק חלופות ומוצף מהחלופות בשוק 

זה השלב שבו אני מבליט את היתרונות שלי כקריטריונים לבחירה. לדוגמא : אם רב 

הקולגות שלי הם מאמנים ואני בוגר תואר שני. אז אכתוב שמאד חשוב שלמלווה 

 העיסקי שלי יהיה תואר שני. 

הליך אם אני מאמן רוחני, אכתוב עד כמה חשובה ראיה הוליסיטית ועמוקה בתוך ת

 אימוני.

  ?מה היתרונות הייחודיים בטיפול שלך שניתן להבליט: עצירה ליישום 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________.___ 

 

 אודות עם ערך מוסף  

בשלב הזה הלקוחות שלנו יכנסו להרבה מאד אתרים, דאגו לאודות מעניין וזכיר. 

פרטו את השלבים אותם עברתם בדרך עד שהגעתם לאן  ,הביאו סיפור אישי

 שהגעתם.

תוכן זכיר הוא בגובה העיניים, תוכן זכיר הוא תוכן רגשי, מתוכן זכיר מתגלה אדם 

 ש ואני מרגיש נוח להרים אליו טלפון ולקבל ממנו עוד מידע.שמרגיש לי נגי

מרקורד אקדמאי אני יכול להתרשם, לסיפור אישי אני יכול להרגיש קרוב יותר, 

 להתחבר להזדהות ולרצות לדבר איתו.
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 כתוב נקודות מעניינות ללקוח מתוך הסיפור האישי שלך : עצירה ליישום 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

._______________________ 

 

 סיפורי הצלחה של לקוחות 

הכי משפיעים על לקוח ברכישת מוצר, זו המלצה אישית. את שאחד הדברים 

 אינטרנט מחליפים סיפורי ההצלחות. ההמלצה האישית ב

חשוב שסיפורי הצלחה יהיו בשם מלא ויראו אותנטיים. חשוב שסיפורי ההצלחה יהיו 

בגובה העיניים וידברו מנקודת המבט של הלקוח ומהמקום הרגשי בו הוא נמצא 

 בשלב טרום הקניה. 

  ?מה הם סיפורי הצלחה יש לך )גם הצלחה אישית נחשבת(: עצירה ליישום 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

._______________________ 

 שאלות מידע נפוצות 

 במהלך לצפות צריך הוא למה הטיפול, זמן הטיפול, סוג על מידע יחפש הלקוח

 כל את לו שייתן מסודר במאמר נעלה אלה כל את הטיפול, אורך מה הטיפול,

 צריך. שהוא המידע
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  למה הלקוח שלך צריך לצפות במהלך הטיפול?: עצירה ליישום 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

._______________________ 

 

  התנגדויות נטרול מסוג ותשובות שאלות

 בתוכו, קיימות ההתנגדויות לטעות. מפחד אבל לקנות רוצה הלקוח זה בשלב

 לשלב ולעבור ההתנגדויות את לנטרל לו עוזרת אני מענה, לו נותנת שאני ברגע

 הבא.

  : נפוצות התנגדויות

 האם ? כזו זמן במסגרת לשנות אפשרי זה איך ? הנכון המטפל אתה האם

 לי? יעבוד זה שהפעם למה דברים מלא כבר עשיתי שלי? בבעיה לטפל אפשר

 זמן.. הרבה כך כל למה יקר? כך כל למה

 מאמין והאני השיטה

 מערך מה ם,שלכ והאימון הטיפול בצורת מיוחד משהו יש אם להם ספרו

 ללקוח חשובה שלכם האמנות שמערכת מאמינים אתה אם שלכם, האמנות

 לאתר. זה את הוסיפו שלכם,

 עומק. עוד למכירה ייתן זה

  מה תענה להתנגדויות הנפוצות של הלקוחות שלך: עצירה ליישום 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________________________. 
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  שלנו המומחיות מתחום תוכן מאמרי

 הסגנון את אותנו, להרגיש רוצה הוא אותנו, להכיר מנסה הלקוח הזה בשלב

 אני שבו השלב וזה בעיות מנתח אני שבו האופן את שלנו, החשיבה את , שלנו

 שלו, הבעיה על אחרת זווית לו שיתנו מפתיעים, תוכן מאמרי לו תתל רוצה

 ידע. לא שהוא דברים לו שיחשפו מיוחדים פתרונות לו שיתנו

 שלכם. הידע ואת עצמכם את הביאו אותנטיים, היו אותי. יזכור שהוא רוצה אני

 אתם אם בתחומכם, היום עד נשמעו שלא דברים גם להגיד לעצמכם הרשו

 .כמובן בהם מאמינים

  רשמו לעצמכם רעיונות אפשריים למאמרים בתחומכם.: עצירה ליישום 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________________________. 
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 לקניה החלטה לקבל בשל הלקוח – 4 שלב

 ועכשיו החלופות את בדק השוק, את בדק הוא בעיה, לו שיש זיהה הלקוח עכשיו עד

 השלבים שלושת את איתנו ועבר במידה לקנייה, החלטה לקבל בשל הלקוח

 תהיה עצמה המכירה גםש חשוב ולכן עבורו טבעית תהיה הקניה החלטת הקודמים

  עבורו. ועניינית קלה פשוטה

 שלנו, באתר המכירה עמודי הם יבקר הוא בהם םהעמודי

 הריגשי התהליך את והשיווקית. הרגשית ברמה ברורים כללים יש מכירה לדפי

 מלמדים אנחנו שאותו המכירה בעמוד הלקוח את מעבירים שאותו והשיווקי

 יקח שהוא כך בלקוח שמטפלת )כזו טיפולית מכירה לו וקוראות השונות בסדנאות

 .למכירה( אותו מובילה ולא בעצמו ההקני החלטת את

 

 

 הקניה חיזוק – 5 שלב

 מה בין השוואה של תהליך מתחיל הלקוח המוצר, או השירות רכישת לאחר

  מהמוצר. בפועל קיבל שהוא מה לבין לו, ייתן שהמוצר ציפה שהוא

 נכון הכי המוצר את וקנה הנכונה הבחירה את עשה שהוא אישורים מחפש הוא

 רצון שבע יהיה הוא הנכונה הבחירה את עשה שהוא מרגיש אהו אם עבורו.

 יהיה הוא הנכונה הבחירה את עשה לא שהוא מרגיש הוא אם אבל מהקניה,

  ומאוכזב. מתוסכל
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ולחפש אישורים להצדיק את הקניה שלהם  להרגיש טוברוב הלקוחות שואפים 

של ולכן כל מחווה קטנה שתעשו תתקבל בשמחה ותחזק את ההרגשה הטובה 

 הלקוח לאחר הקניה.

 

 מאמרי חובה לחיזוק הקניה

 איך להפיק את המירב מהטיפול או האימון שלי

 חמישה דברים שמאפשרים לאנשים להשתנות   

למה חשוב לחשוף את הניואנסים הכי דקים של  –להגיד הכול בטיפול 

 המחשבות שלך מול המטפל שלך.

  רכישה?מה  תרצה להגיד ללקוח אחרי ה: עצירה ליישום 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

._______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


