
 1. המסר -
האתר שלך יפיפה, הצבעים פיצוץ, הקופי שנון ומתוחכם אבל מה לעשות?! הוא לא מוכר!

למה? כי אנשים לא יודעים מה הבעיה שאתה פותר להם או על איזה צורך אתה עונה להם!
מה עושים? יש 3 דברים שהלקוח צריך להבין מהמבט הראשון שהוא נותן באתר שלך. מה אתה מציע לי 

 בצורה הכי פשוטה שאתה יכול לומר את זה. איך זה ישנה את חיי לטובה.
מה אני צריך לעשות כדי לקנות את המוצר.

וזה צריך להיות ברור ב-10 שניות של מבט לא יותר. קחו את המחשב שלכם לבית קפה או לחבר שלא יודע 
מה אתם מוכרים ותנו למישהו מהם 10 שניות להסתכל על האתר שלכם. אחרי 10 שניות סובבו את המסך 

ותשאלו אותו את השאלות הבאות
מה ההצעה שלי אליך?

איך החיים שלך יראו אחרי שתקנה את המוצר או השירות שלי?
מה אתה צריך לעשות כדי לקנות את המוצר?

אם הוא מהסס באחת מהשאלות כנראה שהמסר שלכם לא מספיק ברור, תעבדו על זה!

 2. קריאה לפעולה חזקה -
בעיה: הלקוח שלך כבר הבין שהמוצר שלך בשבילו אבל הוא עדיין לא קנה.

למה זה קורה? כי לא אמרת לו לקנות! אתה שמת כפתור שאומר עוד מידע עלינו או התחל עכשיו.
מה כן צריך לעשות? זה ישמע מוזר אבל נוח לנו שנותנים לנו הוראות בדיוק מה לעשות כמו "קנה עכשיו"

 5 סיבות
 למה האתר שלך

לא ממיר



 כשנכנסים לאתר העיניים שלנו עושות סוג של Z כזה אם האתר באנגלית ו S אם האתר בעברית
 ועל כן חשוב למקם את הכפתורים באזור מרכזי ועם הוראה ברורה מה לעשות

אם זה לקנות עכשיו, להוסיף לעגלה וכדומה.

 בנוסף לא לפחד לשים כמה כפתורים באתר שלנו זה קריטי גם אם אנחנו לא רוצים לצאת "פושרים"
 זה טיפשי. אם לא נדרוש תשלום אין סיבה שמישהו יקנה. תחשבו על זה,

 בחיים לא הגעתם לסופר והתחלתם לחפש איפה הקופה.
 זה מאוד ברור איפה היא נמצאת דמיינו לכם שהיו שמים רק קופה בחלק האחורי ליד השירותים

כנראה הייתם יוצאים בלי לקנות כלום! רק מהתסכול לחפש איך לשלם.



 3. כמה זה עולה לי? -
הלקוח רוצה לקנות אבל לא דחוף לו. הוא רוצה עוד לחשוב על זה.

מה קורה אז? הוא יוצא מהאתר ואתם כנראה לא תראו אותו יותר בחיים.
 מה עושים? מסבירים לו כמה זה עולה לו לא לעשות עסקים איתכם כבר עכשיו.

 כמה כסף הוא זורק לפח שהוא לא משתמש בשירותים שלכם.
 או כמה זה לא בריא לו להמשיך לצחצח עם אותה מברשת שיניים זולה

 במקום להשתמש במברשת שאתם מציעים לו.
 מומלץ אחרי ההתחלה ב-"האדר" היפה שאומר איך החיים שלך יהיו יפים בעזרת המוצר שלי,

 לשים מיד אחרי הסבר שאומר אבל כרגע החיים שלך לא נראים ככה.

 4. הצלחה -
הסברת ללקוח מה המוצר שלך עושה ואיך הוא עושה את זה אבל הוא עדיין לא קונה

 מה ההסבר? הוא כנראה לא מצליח לדמיין את עצמו משתמש במוצר שלך.
או יותר מזה הוא פשוט לא יודע איך החיים שלו יראו אחרי שהוא ישתמש במוצר שלך.
 מה הפתרון? מציירים לו תמונה של איך החיים שלו יראו אחרי שהוא ישתמש במוצר

 ואני בכוונה אומר מציירים לו. לומר ללקוח שהשניים שלו יהיו נקיות אחרי שהוא ישתמש במברשת
 זה לא מעניין. אבל לומר ללקוח "המברשת שלנו תתן לך את החיוך שיגרום לחברים שלך לקנא"

 הוא כבר מדמיין את עצמו בסיטואציה שהוא מחייך עם השיניים ה"חדשות והנקיות"
 שלו לחברים וההרגשה הטובה שזה יתן לו.

 5. תוכנית -
הלקוח הבין את המוצר שלך אבל זה נראה לו מסובך והוא החליט לא לקנות. למה זה קרה?

 כי למוצר או השירות שלך יש כמה שלבים עד שמגיעים לתוצאה.
 מה עושים? מפשטים את השלבים האלה ל3 צעדים. גם אם המוצר שלך

 או השירות הוא משהו כמו 7 או 8 צעדים תנסו בצורה כזו או אחרת להציג את זה ב3.
יש משהו ב3 צעדים שנשמע לנו כאנשים הרבה יותר פשוט וקליל.

לדוגמא: 1. מוציאים את הפיצה מהחבילה הקפואה
2. מחממים בתנור
3. אוכלים ונהנים



כן אני יודע שלכולנו זה ברור שאלו השלבים להכנת הפיצה.
 אבל עצם זה שהסברנו את זה ככה, זה הבהיר למוח של הלקוח

עד כמה זה פשוט ובגלל זה הוא ישלם על הפיצה וילך שמח הביתה.

 שורה תחתונה - גם אם לא תרצו להשתמש בכל מה שנתתי לכם פה,
 הדבר הכי קריטי שאתם תהיו חייבים זה החלק הראשון שעונה על שלושת השאלות.

 מספיק שעשיתם את זה נכון וזה כבר 50 אחוז מהעבודה, אז תבהירו ללקוח מה אתם מציעים
  איך החיים שלו יראו אחרי שימוש בשירות או המוצר שלכם ומה הוא צריך לעשות

כדי לקנות ואתם תראו את חשבון הבנק שלכם צומח ואת המלאי שלכם נגמר.

לחצו כאן  רוצים לעלות שלב ולהבטיח את ההצלחה שלכם?
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