
 פרסום בעיתונות הכתובה .א

 פרסום בעלונים .ב

 פרסום באינטרנט .ג

 פרסום באמצעות נטוורקינג .ד

 פרסום מוצרי ,לאוזן מפה פרסום .ה

  ,עבורכם הנכונה הדרך את לבחור כיצד הדרכים כל
 הרבה הכי תקבלו והיכן בזמן והעלויות בכסף העלויות
 שתשקיעו שקל לכל תמורה



 קידום ופיתוח משרד



 פרסום בעיתונות הכתובה



 פרסום בעלונים



 פרסום באינטרנט



 פרסום באמצעות נטוורקינג

http://www.mento.co.il//קישורים 
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מוצרי פרסום, פרסום מפה לאוזן  



 ?האם אני צריך אתר אינטרנט .א

 ?האם אני צריך להופיע ברשתות החברתיות .ב

 ?האם אני חייב ניוזלטר .ג

 ?איך אני מתלבש לפגישות .ד

 ?מה כתוב עלי בגוגל כשעושים עלי חיפוש .ה

הדבר  ) לקוחותימה האני מאמין שלי בשירות  .ו

 ?(הכי חשוב



?האם אני צריך אתר אינטרנט  



?האם אני צריך להופיע ברשתות החברתיות  



?האם אני חייב ניוזלטר  



?איך אני מתלבש לפגישות  

 



?מה כתוב עלי בגוגל כשעושים עלי חיפוש  



  לקוחותימה האני מאמין שלי בשירות 

?(הדבר הכי חשוב)  

הידע הרב שרכשתי ורגישותי הגבוהה לצורכי  

, הלקוחות מאפשרים לי להעניק שירות מקצועי

תוך הזדהות מוחלטת עם לקוחותיי  , איכותי ואכפתי

.  ותוך שמירה על קשר אישי עם כל אחד מהם

אני מקפיד על ירידה לפרטים , במהלך כל טיפול

מספק הסבר מפורט ומפנה קשב , הקטנים ביותר
 .מלא לצורכי הלקוח



מה הדברים ההכרחיים לביצוע לאחר פניית   .א

 לקוח

כיצד לזהות ולאפיין את הלקוח ולדבר בשפתו   .ב

 (איך לקרוא את הלקוח תוך שניות)

כיצד ליצור כימיה עם לקוח או עם כל אדם   .ג

 (נערוך הדגמה)שתחפצו בקרבתו תוך דקות 

 איך לשים לב למה עובד ומה לא עובד .ד

 לא משנה מה תמיד לדבוק באני מאמין שלכם .ה



מה הדברים ההכרחיים לביצוע לאחר פניית 

 לקוח

 
להקשיב ולהשקיע את הזמן הדרוש להבנת  •

 בין אם בטלפון ובין אם בזימונו לפגישה, מצוקתו

זה הסיכוי שלא ישכח   –לוודא כי ירשם לניוזלטר •
 אתכם ושתצרו קשר בינכם

לבצע מעקב ורישום מסודר על מה התנהל  •
בשיחות ועל מאפיינים אישים של הלקוח כמו הוא 

הוא גר בעוטף , 3נשוי יש לו בת בשם לינדה בת 
 והוא אוהב לקרוא ספרים, עזה

 !!! להראות זמינות –לעשות את כל אלו באופן מידי •



כיצד לזהות ולאפיין את הלקוח ולדבר בשפתו 

(איך לקרוא את הלקוח תוך שניות)  

 
שמיעה או , ראיה, ללמוד לדבר בשפת הלקוח•

 תחושה

על מנת לזהות את שפת  עיניםללמוד לקרוא •
הלקוח  

1510http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=
3639 

 ללמוד להקשיב ולזהות את שפת הלקוח•

 ללמוד לקרוא את מה שהלקוח כותב  •

 ולנהל רישום והכנה ראויה לכל פגישה חשובה•
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כיצד ליצור כימיה עם לקוח או עם כל אדם 

 שתחפצו בקרבתו תוך דקות 

 
Rapport – ונדגים כיצד , יחסי קרבה בתרגום מילוי

 משגים יחסי קרבה עם אדם זר תוך דקות

 



 איך לשים לב למה עובד ומה לא עובד

 

 הקרוקודיליםסיפור 

 



 לא משנה מה תמיד לדבוק באני מאמין שלכם

 לא להתפשר על מחיר ולתת שירות פחות טוב•

לא משנה כמה הלקוח מעצבן תמיד לתת את •
 המקסימום כי הוא הפנים של העסק שלכם

לאהוב את הלקוחות ואם יש כאלו שאתם לא  •
מצליחים לאהוב אותם לאפשר להם לעזוב באהבה  

 ובהערכה רבה על השירות שקיבלו אצלכם

תמיד זכרו מה שאתם חושבים זה מה שמשודר •
בטון ועובר דרך לקוחותיכם  , החוצה בשפת הגוף

 הלאה  



ויתרונותיה עבור  סופראינוויססקירה של תוכנת  .א

 המשרד שלכם

 ללקוחותיכם   סופראינוויסיתרונותיה של תוכנת  .ב

כיצד תממשו ותגדילו את היקף הפרסום   .ג

גם  ) סופראיוויסוסגירת העסקאות באמצעות תוכנת 

 (ד"לעו

 



הירשמו עכשיו לניוזלטר שלאחר קריאתו  

(  גם ללא עלות)והרשמה כשותפים עסקים 

 תזכו לקבל שנת שימוש חינם בתוכנה

http://superinvoice.co.il/רואה-חשבון 
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