
נתחיל.וסיפוריםהקדמותמדייותרבליהמדריךאתלפתוחבחרתי

תוכלו,תרצואם.שלכםהעסקאתלקדם,באמתשחשובבמה

.האחרוןבעמודאותילהכיר

עמודבכללכן.ומעשיפרקטייהיהשהמדריך,חשובמאודליהיה

אלהכתובהמידעאתלקחתלכםשתעזורפשוטהמשימהיש

לישלחו,כאןלחצו,מובןשלאמשהוישאם.האמיתייםהחיים

.לעזוראשמחהודעה

.קדימהשלכםהעסקאתשיקחודקות5

1

.המדריךאתלקרואדקות5-מיותרלכםייקחלא

!  מצויין? הגעתם

קראו את המדריך ואל תשכחו שמגיע לכם  

:(במתנה שיווקי ראשונה ייעוץ פגישת 
לחצו כאן

https://www.facebook.com/Drorbrk/?modal=admin_todo_tour
https://www.drorbrk.co.il/meetme
https://www.drorbrk.co.il/meetme
https://www.drorbrk.co.il/meetme


עצמואתשואללקוחשכלחשובהוהכיהענקיתהשאלה

בשיחתנמצאאוהאתר,פוסט,לקמפייןנחשףכשהוא

,איתכםמכירה

."?מזהלייוצאמה"-היא

:דוגמא

.משלימהברפואהמטפל–העסק

.הגבלבעיותטיפולים–השירות

.כאביםבליהנכדיםעםלשחק–התוצאה

!תוצאה

באמתלאשלנוהלקוחותאת,להביןחשוב

רוציםהם,מציעיםשאנחנוהשירותמעניין

מוצר/השירותאתשקונהללקוחיוצאמהאחדבמשפטנסחו

האםוחשבוהלקוחשלבמקוםעצמכםשימו!מאודחשוב.שלכם

.עבורוגבוההחשיבותובעלמשמעותיבאמתזה

שלכםהמשימה

תוצאותלדבר .1
2



פשוטלדבר.2

שלכםהמשימה

(שכל ילד יוכל להבין)

לולספקהולכיםאתםבההדרךמהיללקוחלהסבירהשלבזהו

המרכיביםמהאותבצעופעולותאילו.שהבטחתםהתוצאותאת

.שלוהבעיהאתשיפתורהמוצרשל

הוא,תזכרו.שלולעולםאותןותתאימושלכםהמיליםאתקחו

.מכיריםשאתםהמקצועייםהמונחיםאתשמביןקולגהלא

.הימנעו ממונחים מסובכים(. משפטים2-ב)השירות את תיאור כתבו . 1

שהם חלק מקהל היעד ולא אנשים 5ללפחות שכתבתם את מה הראו . 2

.  ומה לאמה הבינו אותם שאלו . השירות שלכםמכירים את 

?זהאתעושיםאיך

שמכילהשיווקיתאסטרטגיהותוכניתצמודליווימציעאני:דוגמא

.ומכירותלשיווקוטקטיקהSWOT,מתחרים,שוקסקירת

?נכוןמסובךנשמע

:ומובןפשוטתיאור

3

050-4689-170!התקשרו ואשמח לעזור טלפונית ללא עלות? שאלות*

שצריךהפעולותכל.משימתיתשיווקותוכניתצמודליווי

.כלכליתויצמחיצליחשלךשהעסקמנתעללבצע

tel://0504689170/


אמוןליצור.3

.ואמוציונלרציונל,2-למתחלקתאמוןליצירתהדרך

שלכםהמשימה

רציונל

,מהוכחותבעיקרמושפעיםשכלתנייותרבאופןשפועליםאנשים

?עסקשלבמקרהביטוילידיבאזהאיך.וניסיוןידע

שצברתםוהצלחותידע,תפקידים:המקצועיהרקעכלאתכתבו.1

.בדרכם

.ומרגשתמחברתבצורהשלכםהאישיהסיפוראתכתבו.2

החוויהעלמדבריםאותםלצלםובקשואישיבאופןללקוחותפנו.3

.(טובהלתאורהודאגובחצובההשתמשו)מהשירותלהםשהייתה

4

אמוציונל

הרגשימהחיבוריותרמושפעים,הרגשפיעלהפועליםאנשים

?ביטוילידיבאזהאיך.שלכםוהעסקאליכם

מקצועירקע•ניסיוןשנות•לקוחותדעת של חוות •

.מפרסמיםשאתםהדרכהוסרטוניטיפים,מאמרים•

.והמיתוגהעסקשלהחזון•שלכםהאישיסיפור•



ריםאחמלהבדיל. 4

ונותןמהמתחריםלשוניםאתכםשהופךהדברהואבידול

עבורמשמעותילהיותצריךהבידול.גדולתחרותייתרון

ללקוחלהעבירנרצההבידולאת.באמתלושתורם,הלקוח

.השונותהשיווקופעולותהמכירהבשיחות

איכותידוגמא לבידול 

5

בחייםלהצלחהאישימאמן:העסק

זמןובכלמקוםמכלטיפול:היתרון

יכול להעזר במטפל . חוסך זמן וכסף על דלק: תועלת ללקוח

.  כשהוא עומד בפקק או רחוק מהקליניקה

הטלפוןדרךגםטיפוליםמקיים:הבידול

שלכםהמשימה

.לעסקתחרותיויתרוןבידוללהוותשיכוליםדברים3לפחותעלחשבו1.

משמעותיהכימהושאלושבחרתםהבידוליםאתהיעדלקהלהציגו2.

.(אנשים5לפחות)?בכםלבחורלהםגורםוהיה

.ברורהבצורהשבחרתםהבידולאתשמעביראחדשיווקימסרבחרו3.

."בעולםבביתהכי",על-אל:לדוגמא

.הודעהליוהשאירוכאןלחצו?המשימותבביצועעזרהצריכים

https://www.drorbrk.co.il/meetme


.הלקוח-?שלכםבעסקחשובהכיהדברמה

לדברחשובלכן.להתקייםיכוליםלאאתםשבלעדיוהגורםזהו

.שלנוהמוצרעלולאשלוהצורךעל

בהמוןלנסחניתןשיווקימסרכל-לקוחמוכווןמסריצירת.1

:לדוגמא.הלקוחשלבצורךשייגעשהואחשובהכיאבל.צורות

.במדינההטובהכושרמדריך–כהןבן:מוצרמוכווןמסר

.יותרבריאיםלחייםכושראימוני-כהןבן:לקוחמוכווןמסר

? איך זה בא לידי ביטוי

עצמכםלהפסיק לדבר על. 5
6

,כתבות,פוסטים-היעדקהלצרכיעלשעונהתוכןיצירת.2

ועםכאוטוריטותאתכםימתגואלוכל...ועודהדרכהסרטוני

.לקוחותיביאו,נכונהאסטרטגיה

בצורךעוסקיםשהםוודאו,שלכםהשיווקיםהמסריםעלעברו1.

.במוצרולאהלקוח

שאותםהדברים.(15לפחות)היעדקהלשלכאביםרשימתכתבו2.

,כתבות,סרטוניםוצרולפתוריכוליםשלכםמוצר/השירות

.לכאביםפתרונותשנותנים...ועודכתוביםמדריכים

שלכםהמשימה

לחצו כאן  -אני כאן כדי לעזור? המשימותצריכים עזרה בביצוע 

https://www.drorbrk.co.il/meetme


עסקיםמלווה,שיווקאיש,ברקדרור

כמו.נכוןשיווקידיעלמכירותלהגדלת

.האחוזיםבמאתעבורךשםאהיה,שותף

מהלךאגידלאאני.מיועץיותרהרבהאני

איתךיחדואעשהלךאראהאני.לעשות

, נעים להכיר

הצעה יש לי 

מיוחדת בשבילך

לחץ כאן

ולהכניסלקדםבשבילומעשיתפרקטיתתהיההעבודה.בידיד

.שלךלעסקכסף

מי אני בחצי פסקה

לפניהחלטתיזהובשביל.עסקיםללוותיכולותבעללהיותשאפתיתמיד

בהםולהתנסותתחומיםבמגווןממומחיםכליםלקבלצריךשאנישנים10

הכיובתפקידיםגדולותהכיבחברותלעבודהלכתיאז.שיותרכמה

ניסיוןבעלימאנשיםבמכירותוגםהשיווקבעולםידערכשתי.מאתגרים

.שניםשל

השיווקמאנשיאחדעםעבדתיוגםופרסוםבשיווקתוארעשיתיבדרך

מקאןשללשעברל"המנכ-לביובל.בארץביותרהמנוסיםוהיועצים

.(במדינהביותרהגדולהפרסוםמשרד)אריקסוןמקאןמקבוצתקונטקט

7

https://www.drorbrk.co.il/meetme


ס'עכשיו תכל

?  איך נעשה את זה

כליםלכםאתןבפגישה!מתנהראשונהייעוץפגישת,צעדצעדנתחיל

דוחתקבלו,בנוסף.יותרולמכורשלכםהעסקאתלקדםוטקטיקה

.שלכםהשיווקושיפורלשימורנקודותעםמסודר

אנימהאתשליבחייםלעשות,אותומגשיםשאניחלוםוישהיהליגם

לצאתלכםאעזוראני,לתמונהנכנסאניפהבדיוק.ורוצהאוהבבאמת

.למכורמצליחיםלאהםכילשרודנאבקיםאושנסגריםהעסקיםממעגל

,עושיםשאתהבמהוטוביםמקצועניםשאתםלהניחסביר

.יצליחלאשלכםשהעסקסיבהאין

8

!לפגישת ייעוץ שיווקי ראשונה בחינם

ולהרוויחלהתפרנסלכםלעזור-המטרה

.בחייםשלכםוהייעודמהמקצוע

.  לחצו כאןלפרטים נוספים

050-4689170למספרהתקשרואו

?מרגישים שאתם צריכים מעבר לפגישה

יד ביד מנקודת ההתחלה ועד  , יש לי גם תוכנית ליווי מלאה, אל תדאגו

.לעסק שמוכר ומייצר הכנסה

לחצו כאן

https://www.drorbrk.co.il/meetme
https://www.drorbrk.co.il/meetme
https://www.drorbrk.co.il/businessstarter
https://www.drorbrk.co.il/businessstarter
tel://0504689170/
https://www.drorbrk.co.il/meetme


הפעולות יעזרו לכם לקחת את העסק 5-מקווה ש

.  לפחות צעד אחד קדימהשלכם 

?  מרגישים שאתם צריכים קצת עזרה

...זה לא קל להיות לבד בעסק הזה

!ראשונה במתנהלפגישת ייעוץ שיווקי והגדלת מכירות 

050-4689170למספרהתקשרואו

, דרור ברק

.שותף למסע העסקי שלך

קצתולהתרשםלקרוארוצים

-Drorbrk.co.ilלהכנסו?יותר

נהיה בקשר

(אם אתם ממש אמיצים)חוות דעת 
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לחצו כאן

tel://0504689170/
Drorbrk.co.il
https://www.drorbrk.co.il/meetme
https://www.drorbrk.co.il/meetme


?יותרקצתולהתרשםלקרוארוצים

-Drorbrk.co.ilלהכנסו

השרותאתלרקוםליועזראותיהובילדרור"

לושנישאיןלצייןחשוב,ומקצועיותביסודיות

ברגעיםאותיהכילהוא.לפרטיםלרדתביכולת

.לעשייהאותילהחזירוידעאנרגיהנפילתשל

שאםומודהשלוהמוטיבציהבשיחותנזכראני

".ומוותרידייםמריםהייתיכנראהאזלבדהייתי

דוד אזולאי
Phone Coachר ומפתח שיטת 'קואצ

!דרור הוא שותף לדרך "

."כי מבחינתי זה אומר הכל, התחלתי בשורה התחתונה

,אנחנומידרורזיהההראשונהמהפגישה

איךוידעוהחולשההחוזקנקודותאתראה

שקופותשהיונקודותולקדםאותנולכוון

האכפתיות,ההשקעה.כהעדעבורנו

למצואלנועוזרותכלפינודרורשלוהמסירות

היוכהשעדבעסקלחלקיםהתשוקהאת

הליוויעלמאודלךמודה.מאודמאתגרים

.המדהים

דרור יכול להקפיץ כל עסק כמה רמות קדימה "

"לעסק שלנווזכינו שמצאנו אותו

מורנה סלוקי
קורסים וסדנאות  -גאיה

זוגיותליצירת 
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Drorbrk.co.il

