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 1 ?מי באמת המתחרה שלך
2  

3 

 ואיך כן ליצור שיתופי פעולה לעסק קטן ובאינסטגרם בפייסבוקשיווק אסטרטגי 

 33%-בהנוסחה להגדיל את המכירות של העסק 

 4 .מוצרים, לקוחות, מסרים: הגדרת העסק

 5 .פותרים אתגרים במקום –סשן שאלות תשובות 



Empty Your Mind. Be 

Water, My Friend”" 
~Bruce Lee 



 תכירו את יהודית



 מתחרים
 

 

 

 

 המאפיה של יהודית



 ?מי הוא באמת המתחרה שלה 
 ,ואז פשוט שואלים שאלה חדשה



 המתחרה האמיתי שלה  

 קלוריות
 
 
 
 

 המאפיה של יהודית



 רק 

100   
 קלוריות  
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 ואיך כן ליצור שיתופי פעולה לעסק קטן ובאינסטגרם בפייסבוקשיווק אסטרטגי 

 33%הנוסחה להגדיל את המכירות של העסק ב

 4 .מוצרים, לקוחות, מסרים: הגדרת העסק

 5 .פותרים אתגרים במקום –סשן שאלות תשובות 





 !למכורמבלי תשלבו בשיחה ותנו ערך 

 .כדי להכפיל, לחלקצריך 



1 
 ערךשיחה ותנו מצאו 



1 

 בסושיילמה הדרך הנכונה להשתלב בשיחה 

 ערךשיחה ותנו מצאו 



1 
 ערךשיחה ותנו מצאו 



2 
 .והרבה, תעלו תוכן



2 
 .והרבה, תעלו תוכן



2 
 .והרבה, תעלו תוכן



2 
 .והרבה, תעלו תוכן



3 
 !פרסום אותנטי עובד



4 
 .שתפים



1 
 נטוורקינג באינסטגרם



1 
 נטוורקינג באינסטגרם



1 
 נטוורקינג באינסטגרם



2 
 תנו ערך

 !למכורמבלי תשלבו בשיחה ותנו ערך 
 ,  וגם כאן
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 33%-הנוסחה להגדיל את המכירות של העסק ב
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 דוגמא להגדלת העסק

1,000 

 כ"סה רכישה חוזרת עסקה ממוצעת מספר הלקוחות

₪ 100 2 ₪ 200,000 * * = 



 דוגמא להגדלת העסק

1,000 

 כ"סה הגדלת רכישה חוזרת הגדלת עסקה ממוצעת הגדלת מספר הלקוחות

₪ 100 2 ₪ 200,000 * * = 

1,100 

 +33.1%גידול של  גידול  +10%

₪ 110 2.2 ₪ 266,000 * * = 

 גידול  +10% גידול  +10%



 דוגמא להגדלת מכירות אונליין באתר

20,000 

 כ"סה אחוז המרה באתר עסקה ממוצעת טראפיק בחודש

₪ 1,000 3% ₪ 600,000 * * = 



 דוגמא להגדלת מכירות אונליין באתר

20,000 

 כ"סה אחוז המרה באתר הגדלת עסקה ממוצעת טראפיק בחודש

₪ 1,000 3% ₪ 600,000 * * = 

22,000 ₪ 1,100 3.3% ₪ 798,600 * * = 

 גידול  +10% גידול  +10% +33.1%גידול של  גידול  +10%
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 פעולה לעסק קטןואיך כן ליצור שיתופי  ובאינסטגרם בפייסבוקשיווק אסטרטגי  2

 33%הנוסחה להגדיל את המכירות של העסק ב

 .מוצרים, לקוחות, מסרים: הגדרת העסק

3 

 5 .פותרים אתגרים במקום –סשן שאלות תשובות 



 ...אבל, כולם יודעים מי אנחנו, אחלה

 ?באמתמי אנחנו 

 ?מי אנחנו



 ?עם מי אנחנו מדברים

 רוצים לקנות עכשיו

 פתוחים לרעיון לקנות עכשיו

 לא חושבים על זה

 חושבים שהם לא רוצים

 יודעים שהם לא רוצים



 ?מה אנחנו מוכרים

 מוצרי חדירה

 מוצרי בסיס

 מוצרי 
 פרימיום
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.פותרים אתגרים במקום –סשן שאלות תשובות   
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 תודה

 ירון שגיא
 
 
Yaron@sagiagency.com 

052-4448260 


