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קצת על הקורספר

הכל התחיל מהנפילה.

האמת, זאת לא היתה רק נפילה עסקית אחת גדולה שגרמה לי לחשוב ולתהות 
על קנקנו של העסק, אלא היו אלו בעיקר נפילות קטנות, שבאו לעיתים בתקופה 

עמוסה ומלאת לקוחות ולעיתים דווקא בתקופות היבשות, חסרות המעש.

מה שבטוח, שבעקבותיהן הגיעו אכזבות, תהיות, ובעיקר עבודה חסרת רווח :(

הבנתי שיש כאן משהו שאני מפספסת, פניתי לייעוץ ואז גיליתי לראשונה שיש 
לי מה ללמוד והרבה...

עם  ויחד  תובנות  והועצמו  התבהרו  הזמן  עם  מבורך.  שינוי  עבר  העסק  בס"ד 
העברתי  אותה  וייחודית,  מקיפה  אימון  לתוכנית  הפכו  הן  בתחום,  רבה  למידה 

בפגישות אישיות ללקוחות ולאחן מכן גם בקבוצות פרונטליות.

ב"ה המשובים לא אחרו לבוא. תוך כדי וגם לאחר מסירת הקורס קיבלתי משובים 
חמים מאד על יעילות הקורס, על המעשיּות שלו ועל ההיקף המלא שהוא נותן, 

והם גרמו לי לרצות להפיץ את הבשורה כמה שיותר...

כך נולד הקורספר שלפנייך.

תוכנית האימון שבספר מקיפה מאד, ותתן לך בס"ד את מירב הכלים והכללים 
להצלחת העסק האישי שלך.

התרגול והלמידה יחסכו לך דרכים מפותלות, כאלה שסוחטות משאבי זמן וכסף 
ולא מובילות לשומקום. פשוט תקצרי לעצמך את הדרך.

ועוד מילה, ערוצי השיווק הנלמדים לא נוגעים כלל בכלים הנוגדים את השקפת 
התורה. אז, אם גם את זכית להשאר שמורה - מוזמנת לגדול ובכיף :)

רק תכיני פינה שקטה וכוס קפה ו... מתניעים.

דרך צלחה!
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ברוכה הבאה לקורס 'עצמאית בכיף'.
שמחה שבחרת להשתתף בתוכנית הקורספר ולחוות בס"ד מיקוד וקידום עסקי.

רק שניה לפני שאת מדפדפת לסוף... כמה נקודות חשובות, כדי שלא תפסידי.

1. התוכנית מתחילה מנקודת המוצא העסקית - הזיקה והחיבור שלך למקצוע 
שבחרת לַפֵתח, וממשיכה שלב אחר שלב עד לשיווק העסק וגיוס הלקוחות.  

לא מומלץ לדלג! היכרות מחודשת ומעמיקה מביאה בכנפיה תגליות וחידושים 
מדהימים. מנסיון, שווה להשקיע. 

2. בכל אחד משלבי התוכנית, משולבים בנוסף ללמידה גם שדות למילוי עצמי. 

כתיבה ותרגול תוך כדי למידה מורידים את הכללים ה'תאורטיים' מהלכה למעשה. 
הצמידי לקורספר עט או כל כלי כתיבה אחר, ו... תתחילי לכתוב!

מסתבר  שיורדים.  או  וגדלים  צומחים  שעולים,  או   - סטטי  מצב  אין  בעסק   .3
שהעסק שלך כעת במצב של עליה, אם את מתחילה עכשיו לעבוד עם תוכנית זו.

אבל... זוכרת את כל החלומות היפים שהיו לך אי פעם ונגנזו באנשהו כי...?

לקוחות,  עומס  כמו  שתהיה,  סיבה  מכל  יגנז  לא  שלך  העסקי  שהקידום  בכדי 
מטלות יומיומיות וחד פעמיות ועוד כהנה, ממליצה לך מאד לעבוד עם 'חברותא'.

עבודה משותפת יוצרת מחויבות לקידום.

בוחרים זמן שבועי קבוע בו נפגשים (אפשר טלפונית) ממקדים חזון, מציבים יחד 
יעדים, בודקים כמה התקדמה כל אחת ואיך ממשיכים הלאה.

תוכלי לבחור קולגה / חברה בעלת עסק אחר / בן הזוג (מומלץ ביותר :)

הקדמה שאסור לדלג ;)
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ועוד משהו קטן ואחרון:

אם עד היום חשבת שקיימים כפתורים סודיים כאלה שבלחיצה אחת טובה העסק 
פשוט עף לגובה, אז... מצטערת לאכזב אותך. רבים חשבו כמוך וגילו שהכפתורים 

האלה לא קיימים בשום עסק :(

עסק שיעוף לגובה בקפיצה, לרוב, יחזור לקרקע באותה הדרך...

קחי לך את הזמן, התקדמי בקצב שמתאפשר לך, רק שימי לב כל הזמן לדבר 
אחד: שהצעדים הקטנים-גדולים שלך מובילים למקום אליו את רוצה להגיע.

איחוַלי לסייעתא דשמיא
על כל צעד ושעל!
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עסק, מרגע התהוותו, מתפתח בארבעה שלבים: למה, מה, למי ואיך.

השלב הראשון, למה? > 'אבן הפינה' של העסק הוא לא אחר מהסיפור האישי 
שלך - למה בחרת בעסק הזה, מה הוביל אותך לפתוח אותו. 

משם נמשיך לשלב השני, מה? > מה המוצר או השירות שאת מוכרת, תזהי את 
מוצר הדגל או את המוצרים הנבחרים, ו... >

שלב שלישי, מי? > תלמדי למקד את קהל היעד שלך. כי עם כל הרצון הטוב, לא 
תוכלי למכור לכל העולם. מכאן, תגיעי בס"ד לשלב הנכסף:

מעגל  מגדילה  שלך,  העסק  את  משווקת  את  איך   < איך?  ואחרון,  רביעי  שלב 
לקוחות, ובס"ד מצליחה למכור ולהרוויח.

 

למי?

איך?

ָלמה?

מה?

שלבים בפיתוח עסקי
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למה דווקא ממני? / חוזקות אישיות
קיבלת מהבורא מתנות שמים: כישורים, חוזקות, אופי, כלים, יכולות.

את המתנות הללו, את מביאה איתך לכל מקום. גם לעסק.

את מּודעת אליהם? מכירה אותם?

לפנייך כמה תרגילים קטנים למּודעות עצמית.

תרגיל 1. מה אמרו עלי?

'מאז שאני קטנה אומרים לי שאני...'

 
 

תרגיל 2. מה אני יודעת על עצמי?

רשמי חוזקות שאת מזהה בעצמך, תפרגני בשפע :)

 
 

חוזקות לדוגמא:

זריזה / חרוצה / מסודרת / פרפקציוניסטית / יסודית / תקשורת ויחסי אנוש טובים / 
קסם אישי / סבלנית / אכפתית / אחראית / רגועה / אדיבה / בגובה העיניים / חכמה 
/ עקבית / כריזמתית / יכולת הכלה / יצירתית / אסתטית / יכולת רטורית גבוהה / 
אינטלגנטית / עוצמתית / ביצועיסטית / לא מתייאשת / אנרגטית / מתקתקת / כושר 
מנהיגות / תושיה גם במצבי לחץ / יוזמתית / משמעת עצמית / שקדנית / אסרטיבית 

/ נמרצת / חברותית / תודעת שירות / ייצוגית / דינמית.

חוזקות
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פסיכולוגיית המכירות

תגידי, איזה רגש מתעורר בך כשאת שומעת את המילים 'אשת מכירות'?

הפעם, תני לי לענות במקומך. אז הנה,

אשת מכירות היא דמות שיודעת לנצל, לסחוט, לשכנע עד שאין אפשרות שלא לקנות, 
ו... בקיצור, כל מה שלא אני.

וידע  נסיון  המון  לי  יש  מקצועית,  שאני  עצמי  על  לספר  מסוגלת  לא  אני  מזה,  ויותר 
ומאות לקוחות מרוצים. אני מרגישה גאוותנית. רגע, זאת אכן גאווה?

מכירה מצטיירת בעינינו לעיתים כניצול, סחיטה, אולי גם קטנוניות ומעין בקשת 
תמיכה... זה נכון? באמת כל מי שמוכר משהו הוא אכן דמות כזו שלילית?

נו, אז מה זה באמת? >

קיבלתי מהבורא כלים, יכולות, ידע וכישורים, בכדי להעניק ולהשפיע טוב לברואיו. 
אלו לא כלים שאני יצרתי בעשר אצבעותי, אלו כלים שקיבלתי מאיתו במתנה. 

ומתפקידי לעשות איתם משהו, לעשות איתם טוב לאחרים.

אם כך, כשלפלונית אלמונית חסר משהו ואני, עם הכלים שקיבלתי מאיתו משלימה 
לה את החסר, גמלתי חסד.

וגמילות החסד לא נעצרה כאן...

כמקצוע  בו  בחרתי  שלא  תחביב  הינו  אלמונית  פלונית  על  שהשפעתי  הטוב  אם 
אני  ממנו  המקצוע  בדיוק  זהו  אם  אבל  החסד.  מצוות  תהיה  התמורה  מפרנס, 
קודמים  הם  חסד -  ובהלכות  משפחתי,  בני  את  לפרנס  שיצאתי  הרי  מתפרנסת, 

לכולם.

ולכן אקבל תמורה, שתהיה לרוב ממונית ו... נוצרה מכירה.

מכירה = נתינת פתרון לכאב/צורך של הלקוח 
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קורה לך שאת עובדת ה-מ-ו-ן ומקבלת מעט כסף? אם זה קורה לך אחת ל... ניחא. 
תספגי את הקושי ותעברי לעבודה הבאה.

אבל אם המקרה חוזר על עצמו, התמחור חייב בדיקה שתוביל לשינוי בהרגלים, בחשיבה 
ובעז"ה גם בזמן העבודה ובהכנסות.

היתה לך מטרה ברורה כשהחלטת לצאת לעבוד, נכון? זוכרת מהי?...

וכשהעבודה לא מתגמלת ואת מוצאת את עצמך עובדת ולא מכניסה (כמעט..), 
איך את מרגישה? טוב לך עם העבודה?

אז זהו, כשההכנסה לא מצדיקה את העבודה, את עלולה למצוא את עצמך עובדת 
שהעסק  כדי   / ייסגר  לא  שהעסק  כדי   / אותך  יעזבו  לא  שהלקוחות  כדי  רק 
כדי שלפחות תהיה  יתפרסם ויקבל עוד חשיפה (אבל... מתי זה כבר יקרה?) / 

משכורת מינימום לחודש הקרוב ועוד היד נטויה...

לצורך  השתדלות   - להרוויח  כדי  עובדת  שאת  זכרי  הכל,  לפני  כל,  קודם  אז 
פרנסה, ורק בשביל זה!

ואם העסק לא רווחי, קחי לך הפסקת ביניים וחשבי מסלול מחדש.

לעיתים תאלצי לחפש עסק חילופי או משלים שיתן לך מענה למטרה שלשמה 
את עובדת: משכורת/פרנסה/רווחים.

לקוחות  על  לוותר  כמו  בעסק,  מהותיים  שינויים  ליצור  עלייך  יהיה  ולעיתים 
נודניקים/נצלנים, לשנות מעט הרגלים שעד היום דבקת בהם וחשבת שאי אפשר 
להפרד מהם ואז, בס"ד, להתחיל לעבוד במסגרת חדשה, כזו שכיף לעבוד בה 

וגם... כיף לקנות בה!

אז איך מתמחרים? >>

תמחור שווה / מבוא
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שלב 1
חישוב משאבים

בשלב זה תבחני ממה מורכב השירות/המוצר שלך ובהתאם לכך, כמה משאבי 
זמן וכסף את משקיעה בו.

כדאי לך לשבת על זה ברצינות, הרבה מאד עסקים יצאו מהחישוב הזה מופתעים 
מסך ההוצאות, שלגעיתים עלו בהרבה על ההכנסות! (ואגב, זה עשוי לקרות גם 

לבעלי עסקים מחושבים:)

במידה ואת נותנת שירות ואין לך עלויות גולמיות פור מוצר מלבד הוצאות חד פעמיות 
(כמו מנהלת חשבונות, מעצבת גרפית וכדו'), עלייך להשלים את טבלה 1 בלבד. 

חישוב הוצאות חד פעמיות >
בטבלה זו נחשב את כל ההוצאות החד פעמיות שהוצאת בשנתיים האחרונות. 

הוצאות אלו לרוב לא ישוקללו בתמחור המוצר/השרות.

חישוב זה מיועד בעיקר למּודעות האישית שלך, כך שתדעי כמה מוצרים עלייך למכור 
בכדי לכסות את ההוצאות וממתי את מתחילה להרוויח מהעסק.

טבלה 1. 

פירוט/הערהאחת ל...עלותשם ההוצאה

לימודים והתמקצעות

מכשור, מחשוב ואבזור

יעוץ שיווקי

מיתוג

כמו מדריך טלפון שנתיפרסום שנתי

שילוט וניירת משרדית

אחר:

סה"כ

תמחור למעשה
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אמאל'ה, איך עושים את זה?
עלויות  שיווק,  ערוצי  פרסום,  מתישה:  כעבודה  לרוב  מצטייר  לקוחות  גיוס 
והשקעות אינסופיות במטרה לגייס עוד ועוד לקוחות חדשים, כאלה שעד היום 

לא הכירו את העסק שלי.

שאלת את עצמך פעם האם זה נכון?

והתשובה היא, נכון מאד:)

גיוס לקוחות דורש עבודה. ולעיתים רבה מאד.

הדרך- את  ולקצר  להקל  עשויה  בהם  שהצעידה  קיצור  דרכי  ישנם  עדיין,  אבל 
התהליך:

1 > שיווק ממוקד מטרה

אם אני כבעלת עסק יודעת מהם ערכי המותג שלי (-על מה אני לא מתפשרת) 
> מה המוצר שאני מוכרת > מי הלקוח/הלקוחות שמחפש מוצר כזה > מה החזון 
שלי - להיכן אני שואפת להגיע, הרי שכבר צעדתי את מחצית הדרך: המטרה 

שלי ברורה.

השלב הבא הינו שיווק ממוקד.

בעידן של היום, קיימים ערוצי שיווק רבים מאד:

פרסום בעיתונים, מגזינים ומקומונים, רשימות תפוצה למיניהם, הפניות ושיתופי 
ועוד,  חברתיות  ברשתות  פרסום  בדיגיטל,  קידום  לאוזן,  מפה  הפצה  פעולה, 

כשלכל אחד מערוצים אלו סעיפים ותתי סעיפים.

אז במה נכון להשקיע?

<<<

גיוס לקוחות / מבוא


