
 1. פלטפורמות למציאת עבודה -
אתם כבר יודעים לעצב ועדיין לא מכניסים מזה כסף.

 למה? כי אתם מוכנים לעבוד אבל לא יודעים לאן לפנות כדי להשיג לקוחות.
מה עושים? כל מה שצריך זה להכנס לאתר תעשייה.קום לפתוח חשבון ושם תמצאו המון הצעות עבודה 
ויותר מזה תוכלו לסנן אותם לפי התנאים שאתם דורשים, אם זה עבודה מהבית, עבודה בשעות מסויימות 

 ממש הכל, זה מטורף! זה אתר מדהים ששם אתם תמצאו שיש המון אנשים שמחפשים אתכם.
 כל מה שצריך זה לפתוח חשבון ותיק עבודות יפה.

 2. תיק עבודות -
 כבר הצלחת לדבר עם לקוח אבל אין לך תיק עבודות לשלוח לו.

וגם אם יש, התיק עבודות לא עושה את העבודה.
 איך זה קרה? מה אפשר לעשות? אתם לא רוצים לעשות עבודות לאנשים בחינם,

או בסכום מזלזל שרק מתסכל אתכם.
 אז מה הפתרון? קחו טיפ ממני, אף אחד לא יבדוק למי עשיתם את העבודה אז פשוט תמציאו,

 תעשו בכאילו! תבחרו נישה שמעניינת אתכם ופשוט תעשו עבודות ותמציאו לעצמכם כאילו זה לקוח.
אם אתם אוהבים לעצב אתרים אז תכינו כמה אתרים. אם אתם אוהבים ליצור לוגואים אז תכינו לוגואים. 

שורה תחתונה אנשים רוצים לראות מה אתם יודעים לעשות. לא מעניין אותם למי עשיתם את זה.
 וטיפ נוסף כדאי שתמציאו לקוחות מתוך הנושאים הבאים: התפתחתות אישית, כושר,

  הזדמנות עסקית )ביז הופ( וזוגיות. אלה הנושאים החמים בשוק כרגע.
כנראה שהלקוחות העתידיים שלכם יהיו מאחד הנושאים האלה.

 4 דרכים
 להשיג לקוחות
בתור גרפיקאי



 3. פייסבוק -
למדתם, השקעתם ואתם יודעים לעצב אבל... 

מה עושים עכשיו? אין לכם אפילו קצה חוט להתחיל ממנו.
 נו אז מה כן הפתרון? אז זהו שזה לא מדוייק. לרובנו יש פייסבוק ואנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו

 וחלקינו אפילו רוצים להשאיר אותו נקי ולא לערב אותו בעסק שלנו.
טעות חמורה שלרוב נובעת מחוסר ביטחון שעולה לכם המון תאמינו לי.

 בפייסבוק יש לנו חברים, תחשבו על זה רגע. אם יש לכם רק 100 חברים זה 100 הזדמנויות
 לפרסם את עצמכם וזה לא נעצר פה כל אחד מהמאה האלו גם לו כנראה יש 100 או יותר חברים משלו.

כל מה שאתם צריכים לעשות זה לתפוס לו את הנקודה הזו בראש שברגע שהוא ישמע על מישהו שצריך 
 מעצב גרפי אתם תעלו לו לראש ישר. 

איך עושים את זה אתם שואלים? עושים דף עסקי כמו שצריך בפייסבוק מקשרים אותו לפייסבוק הפרטי 
שלכם מזמינים אנשים להכיר את הדף ולתת לו לייק )בפרטי בהודעה אישית לא סתם(. אתם תופתעו כמה 

 אנשים ישמחו לפרגן לכם על הדרך החדשה שלקחתם וככה אתם תרוויחו מקום של כבוד אצלם בראש
 כמעצבים גרפים.

 4. אינסטגרם -
אתם מעצבים גרפים אבל אף אחד לא יודע על זה. אף אחד לא עוקב אחריכם ובודק אם למדתם בשנה 

האחרונה עיצוב גרפי. וזו בעיה כי אתם חושבים שזה שיש לכם תעודה ושאתם אומרים פה ושם שלמדתם, 
זה מספיק. אז זהו שלא.

 אז מה עושים? פותחים חשבון אינסטגרם עסקי! כל הפלטפורמה הזו בנויה על שיתוף תמונות.
זה לא יפגע באף אחד אם הוא יראה קצת יותר תמונות של העבודות שלכם וקצת פחות תמונות של קים 

 קרדאשיאן. ולא המטרה כאן היא לא בהכרח למכור את העבודות שלכם כמו לפרסם את עצמכם.
 יש מעל מליארד אנשים באינסטגרם שמכורים אליו ומגוללים בו כל יום. לפרסם את עצמכם
 שם זה כמו להגיע אל הלקוח הביתה ולתלות לו פוסטר בחדר עם התמונה שלכם מחייכים

ומעל כותרת "אני מעצב גרפי". אנשים נוטים להשאר באזור הנוחות שלהם ומפחדים להעלות תמונות 
ופוייקטים בשמם האישי. אז קחו טיפ תעלו בשם אחר, בשם העסק זה גם תופס ושתקבלו עוד בטחון תתחילו 

לקשר בין העסק לשמכם הפרטי אבל שתעשו את זה כבר יהיה לכם עמוד חזק עם המון תוכן!
תעשו רק 2 מתוך 4 הדרכים שהראתי לכם כאן למעלה ואתם כבר תראו שהלקוחות יתחילו לזרום. אתם 

תעבדו מהבית כמו שתמיד רציתם ושורה תחתונה אתם תעבדו ותרוויחו כסף בצורה נוחה ממשהו שאתם 
אוהבים לעשות. והכי חשוב! תישארו יצירתיים, אור מגרפיקל.

לחצו כאן  רוצים לעלות שלב ולהבטיח את ההצלחה שלכם?
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