
ברוכים הבאים לסרטון השני והאחרון בסדרה
"השלבים להביא יותר לקוחות לקליניקה6" 



עסקים  בעלי ליוויתי מאות . סנאאני לילך 
להשגים פורצי באמצעות השיטה הייחודית  

שפיתחתי שמשלבת ידע שיווקי מתקדם יחד 
.  עם עבודת תודעה



אם לא ראיתם את הסרטון הראשון אני מזמינה אתכם 
לעצור עכשיו את הסרטון ולעבור לסרטון הקודם כדי  

.שתבינו את רצף ההסברים



בסרטון הקודם דיברנו על זה שהלקוחות קונים  
.רק כאשר הם סומכים עלינומאיתנו

ולכן חשוב שניצור תהליך מובנה שיעודד את  
.  הלקוחות לסמוך עלינו



אז קודם כל מיקדנו את העשייה שלנו ואת הלקוח  
את הקשב שלו ושיבחין בנו " לתפוס"שלנו כדי שנוכל 

.מבין כל הקולגות בתחום
לאחר מכן בנינו מגנט שמייצג הייחוד שלנו כבעלי  

.עסק כדי לעניין את הלקוח בתחום שלנו



איך מעבירים את הלקוח  ובסרטון היום אני אסביר 
.תהליך מובנה שיעזור לו לגבש דעה חיובית אלינו

כי רק אחרי שהלקוח גיבש דעה חיובית עלינו הוא  
.  מאיתנובשל לסמוך עלינו ולקנות 



חשוב להבין שהלקוחות שלנו מוצפים במסרים מכל 
וכדי לשמר את האנרגיה המוח שלהם חוסם  . הכיוונים

.את המעבר של המסרים האלה לתודעה
הלקוחות יכולים להיחשף למסרים שלנו שוב ולכן 

.ושוב ובכלל לא לראות אותם



זאת הסיבה שאם לא ניצור תהליך מובנה ומסודר 
שיחשוף את הלקוחות הפוטנציאליים שוב ושוב  

לתכנים שלנו ויעזור להם לגבש דעה חיובית כלפי 
.  הם בעצם אף פעם לא יהפכו ללקוחות-המותג שלנו



שמפרסמים  , ואולי זה מה שמתסכל הרבה בעלי עסקים
הצעות שיווקיות ברשתות החברתיות ולא מבינים מדוע  

.הלקוחות לא מגיעים
אתם , עכשיו כשאתם מבינים את התהליך לבניית אמון

וודאי מבינים שהלקוחות בכלל לא רואים את  
. המוח שלהם מסנן את המידע הזה-הפרסומים האלה



אז בואו נראה מה יכול לעודד את הלקוחות  
שבשלב הראשון אדישים אלינו ולא מבחינים 

בנו לגבש עמדה חיובית עלינו



השלב הרביעי



בשלב הרביעי חשוב שנכיר את המאפיינים של כתיבה  
.  שיווקית מחוברת

.  להעביר את המסרים שלנו בלי להסתבך ולסרבל
לבנות תהליך שמחמם את הלקוחות מוביל אותם 

. לרכישה
לשלוח תכנים רלבנטיים שגורמים ללקוחות להבין מה 

הוא יכול לצפות ממני בעתיד



להוביל את הלקוח לרכוש מוצר בעל ערך רב בעלות 
-זה יכול להיות מוצר דיגיטלי או מוצר אחר)סמלית 

(.  רק בתנאי שעלויות ההפקה של המוצר אינן גבוהות
זה שלב מאוד חשוב בתוך מערך השיווק משום



למיינדשברגע שהאדם רכש את המוצר הוא מסמן 
שלו שהמותג שלנו מסקרן אותו והוא רוצה לשמוע  

עוד וכך מעודדים את הלקוח הפוטנציאלי לגבש 
לגבינו עמדה בזמן קצר



?4על מה נצטרך להתגבר כדי ליישם את השלב 
על הפחד שאני לא יודעת לכתוב ושצריך כישרון  

.מיוחד לכתוב
,  "אני לא רוצה להציק"על מחשבות מגבילות כמו 

. שמייצרות מציאות של ביקורת והטרדות
על הפחד מביקורת על התכנים שלי 



כדי שתוכלו ליישם את השלב הזה בקלות ולצאת  
חשוב מאוד להיות מודעים לפחדים האלה  , לאור

אחרת יהיה לכם קשה מאוד להשמיע את  , ולטפל בהם
.הקול שלכם ולצאת החוצה



הוא גיבש . אם העברנו את הלקוח את כל השלבים
לגבנו עמדה חיובית ועכשיו יש לו תחושה שהוא 

מכיר אותנו ואת הסגנון שלנו והוא מתחיל לסמוך 
עכשיו זה הרגע הראשון שהלקוח בשל לקנות  -עלינו

מאיתנו



השלב החמישי



.  השלב החמישי הוא מכירה
עד עכשיו בניתם את מערך השיווק שמעניין את  

עכשיו חשוב שתדעו איך , הלקוח ומושך אותו אליכם
בטלפון ובתהליך אוטומטי  , למכור לו פנים מול פנים

.  באינטרנט



?על מה צריך להתגבר כדי למכור בטבעיות
על שיפוטים שיש לכם על עצמכם ועל היכולת שלכם למכור

על שיפוטים שיש לכם על היכולת של הלקוחות לקנות
ה במה שאני /ועל חששות סמויים שאני לא מספיק טוב

שהצד השני קולט ברגע גם אם הוא לא יודע להגיד , עושה
.את זה במילים



מנגנון שיווק  חמשת השלבים הללו יוצרים יחד 
אפקטיבי לגיוס לקוחות מהאינטרנט

!שעובד פעם אחרי פעם אחרי פעם
משום שהוא כל הזמן מכין  , המנגנון הזה חשוב לעסק

. את הדור הבא של הלקוחות



השלב השישי



מזרים לקוחות השלב השישי והאחרון בעצם 
.המנגנון לגיוס לקוחותלתוךמתעניינים 

אותו מנגנון שמעביר את הלקוח ממצב שבו הוא לא  
למצב ששווה לו  , מבדיל בנינו לבין הקולגות שלנו

להיחשף אלינו למצב שבו הוא מגבש עמדה וסומך  
.מאיתנועלינו וקונה 



מאיפה נביא את הלקוחות הפוטנציאליים לתוך 
, מהאתר, מהפייסבוק? המנגנון לגיוס לקוחות

. וערוצי שיווק נוספיםמיוטיוב



שהמדיות השיווקיות הם בעצם לא  , זאת אומרת
ערוצים שמיועדים למכירה ומי שמנסה למכור בהם 

הרבה פעמים יגלה שזה לא עובד כי חסר לו את  
המנגנון השלם שבונה מערכת יחסים עם הלקוחות 

.  הפוטנציאלים שמתעניינים בתכנים



היא לכתוב לעצמכם מה אתם המשימה שלכם להיום 
מכניסים לעסק כדי לעודד את הלקוחות שלכם לגבש 

?  כלפיכם עמדה חיובית



המון אנשים שואלים אותי איך מטפלים או מאמנים 
שאני עובדת איתם מביאים לקוחות לעסק בצורה  

והאם מנגנון לגיוס לקוחות מתאים גם . מסודרת
?לעסק שלהם



בדיוק בגלל זה אני רוצה לאפשר לכם להתייעץ איתי
כל מה שאתם צריכים לעשות כדי לקבל שיחת ייעוץ  

להשאיר את הפרטים שלכם  זה ,  ללא התחייבות
פגישת ייעוץאיתנוולתאם מתחת לסרטון


