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 בנק הרעיונות לכתיבת פוסטים
 השיווק הכי רלוונטי לעסקים בשנים האחרונות הוא שיווק על ידי תוכן.

הבעיה היא שעם כל המטלות וה... שיש לנו כעסקים קטנים, לא פעם, שאנו נמצאים מול המחברת, 

 או ליתר דיוק מול המקלדת, מלאי הרעיונות "מתייבש" לפתע אין שום רעיון.

 לכתוב?מה חשוב 

 איזה ערך אני רוצה לתת היום לקהילה שלי?

 איך אני אציג את המוצר או השירות שלי בדרך הטובה ביותר?

 לשם כך נכתב המדריך הזה, או אולי צ'ק ליסט זה הגדרה נכונה יותר.

 עשרות רעיונות לכתיבת פוסטים שמכל רעיון תוכלו להוציא מספר פוסטים.

 ת קבועהאם מדובר בפינה שבועית / חודשי

 או על ידי הגדשת נושאים / סיטואציות / יתרונות שונים בכל פוסט )עם אותו רעיון(

 איך תוכלו להשתמש ברעיונות:
  פוסטים לפייסבוק בעמוד העסקי  / האישי 

 פוסטים מורחבים באתר / בבלוג 

 ום טיוב: מכל רעיון שנכתב כאן ניתן לפתח סרטון )פשוט לדבר במק-סרטונים לפייסבוק / יו

 לכתוב(

 ערך לרשימת התפוצה לשליחה במייל 

 

 צלול לרעיונות. ההמלצה שלי היא להדפיס את הרשימה ולתלות במקום נוח.נאז קדימה, בואו 

 אפילו להוסיף לה הערות ורעיונות שכבר עולים לכם היום על מנת לשלוף בהזדמנות הנכונה
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 לכתיבת פוסטים רעיונות 57
וסט הרשימה: רשימה של כלים, ספרים, מקורות מידע, הסרטונים הכי טובים בנושא, פ .1

 .המאמרים הכי טובים בנושא או כל דבר שיועיל ללקוחות שלך

 ךאת הרשימות קל מאוד לייצר, פעמים רבות זה לא תוכן אישי של

 3מקורות, כגון " 3-4צעד קדימה: להפוך את זה לפינה שבועית או חודשית עם רשימה של 

 םהמאמרים הכי חשובים שקראתי השבוע" וכמובן קישורים למאמרי

  : אם יש לכם בלוג או אתר ניתן להרחיב את הרשימה בבלוג או באתר2צעד קדימה 

  וצאה.על מנת להשיג ת מסוימותאיך לעשות: איך לבצע פעולות  .2

שלי )וכמובן בדף הפייסבוק( תוכלו למצוא עשרות סרטונים "איך לעשות"  בהיו טיובערוץ 

 .פעולות בפייסבוק או באתרים שונים

 גתוכלו לבצע זאת בעזרת תמונה, סרטון או קישור למאמר ארוך באתר או בבלו

זה  "מקרה בוחן" סיפור על תוצאה שקיבלתם ומה עשיתם על מנת להגיע לתוצאה. בעצם .3

 הסיפור מקרה המשלב עצות מעשיות לקורא על מנת שיוכל לקבל תוצאה דומ

פתרון לבעיה: הצגת בעיה שהלקוח מתמודד איתה הרבה והצעה לפתרון הבעיה. ניתן  .4

 רלהציע את המוצר/שירות שלכם באופן ישיר או באופן עקיף וכללי יות

ם ולאיזה מסקנות מחקר שביצעת: לספר על בדיקה שביצעת בעצמך לגבי נושא מסוי .5

 ההגעת, אפשר להוסיף אינקוגרפי

תוצאות מחקר רלוונטי שהתפרסם הקשור ישירות למה לשירות/מוצרים שלך. עדיף  .6

 ךלהוסיף דעה אישית על תוצאות המחקר או הרחבה מקצועית של

 הששואלים אותך הרב -תשובה לשאלה שכיחה אצלך בתחום  .7

ת ברורות מלקוחות אבל לנו בראש יש "כדאי שתשאל" לא תמיד אנחנו מקבלים שאלו .8

רשימה ארוכה של שאלות שלדעתנו על הלקוח לשאול את עצמו או אותנו. הכינו רשימה 

 טשל שאלות אלו, כל שאלה היא פוס

אם ניתן להעביר את התוכן שלך בצ'ק ליסט ברור המוביל מנקודה לנקודה,  -צ'ק ליסט  .9

 האו גרף כתמונ לקוחות מאוד אוהבים. ניתן להוסיף אינקוגרפיה

 [מדריך מקיף ומפורט ]מתאים יותר לאתר ולא לפייסבוק…: המדריך המקיף ביותר ל .10

סיבה פוסט בהמשכים: ישנם לא מעט נושאים שאפשר לפרק לחלקים, אולי בגלל ה .11

בפוסט אחד. כגון: סדרת סרטונים בנושא  המידע כלהפשוטה שאי אפשר להעביר את 

 .ויםמסוים, סדרת פוסטים המבהירים נושא מס
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פוסט סרטון: שימוש בסרטון מיוטיוב או מפייסבוק והוספה של טקסט רלוונטי אישי שלך  .12

 ()עדיף בבלוג/ בפייסבוק בעיקר שיתוף

פוסט ראיון: ראין עם מומחה בתחומך או תחום מקביל שיכול להועיל ללקוחות שלך. מטרת  .13

 (וכווידאלתת ערך חדש ורלוונטי ללקוח שלך )עדיף  - ןהריאיו

אופציות. לאסוף ציטוטים שלך מהרצאות וכדומה או ציטוטים  2טוט: כאן יש פוסט צי .14

ממומחים בתחומך. מומלץ להכין עיצוב קבוע לציטוטים אלו על מנת לשייך אותם ויזואלית 

 .אליך. עובד מעולה גם באינסטגרם

מאמר, כלי, סרטון או מידע הכי איכותי שנתקלת בו  הדבר הכי טוב שנתקלתי בו השבוע: .15

 עוע ויכול להועיל לקוראים שלך. כדאי להשתמש בפוסט שבועי קבוהשב

אנשים שכדאי לעקוב אחריהם / ההשראה שלי: כתיבה ופרגון לאנשים מומחים בתחומך  .16

 .שכדאי לקוראים שלך ללמוד מהם

באותו נושא ניתן לכתוב פוסט על המוצרים הכי טובים  -"האהובים של השבוע/חודש"  .17

 בביוטיו םפופולארייאלו בדר"כ מאוד  םסרטוניש. שנתקלת בהם השבוע/ החוד

 יפופולארהכי ויראלי עכשיו: מצא את הסרטון/התוכן הכי ויראלי שיש עכשיו, מה שהכי  .18

 .ברשת או באקטואליה וכתוב עליו פוסט, נסה לקשר לעיסוק שלך

ליוני חשיפות( ולהוסיף יאלי עם מראת התוכן הזה אצלך )תוכן סופר וילחלופין ניתן לשתף 

 ךקסט שלט

 סיפור שלך עם מסר שאליו ברצונך להוביללהמציא  – רסיפו .19

הקריקטורה החודשית: איור מצחיק המסתכל בצורה הומוריסטית על סיטואציה מסוימת  .20

 אשהקורא שלך נתקל בה בחיי היום יום. חשוב ליצור הזדהות עם הקור

  טקסט משעשע על תמונה -ממים: צרו ממים  .21

כשת. פוסט ביקורת: ביקורת על ספר, אירוע שהיית בו השבוע, סרטון שראית, מוצר שר .22

 תהביקורת יכולה להיות חיובי

סקר: בצע סקר קצר ופשוט. אפשר להשתמש באופציית הסקר של פייסבוק. לא סתם היא  .23

 תתגובות בלבד. השאלה צריכה להיות פשוטה למענה ולא אישי 2מאפשר בחירה בין 

 םמה חדש: מה חדש בתחום שלך, עדכוני .24

קרה שקרה לך ומסקנה? סיפור סיפור השראה: מה יכול ללתת השראה לקוראים שלך? מ .25

  ר השכל?סעם מו

 ושיתוף אישי עמוק שהקוראים שלך יכולים להזדהות אית .26
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 םמאחורי הקלעים: מה קורה לך עכשיו בעסק מאחורי הקלעי .27

מאירועי היום העסקי: מה קרה לך היום, פגישה עם לקוח, שיחה, העברת סדנה . האם  .28

 ?למדת משהו חדש או יש לך מסר חשוב להעביר

  פוסט כועס: דברים שהכעיסו אותך שקשורים לעסק שלך. .29

לי יש לא מעט פוסטים עם הכותרת "רוחמה עצבנית" כמובן אלו לא פוסטים מתלוננים 

אלא עם מטרה לעורר את הקורא ולתת מוטיבציה או השראה )קישור לפוסט רוחמה 

 (עצבנית

החסרונות ולהפוך  היתרונות והחסרונות של המוצר או השירות שלך )במטרה לקחת את .30

 (אותם ליתרונות

 האחרון שלך, מוצר או שירות חדש שכרגע בעבוד טפרויקפירוט  .31

 םמה חדש בעסק ובחיי .32

עזור לקוראים להיות טובים יותר בעזרת שימוש במוצרים שלך על ידי הסבר כיצד  .33

 רלהשתמש בהם בדרך הטובה ביות

ר לשאול את הקורא פוסט השאלה: שאלות קצרות שהקורא רוצה לענות עליהם. אפש .34

 רשאלות טרו הכנת מוצר וכך גם ליצור טיזר לפני שהמוצר יוצא לאו

לאתגר את הקוראים: תנו לקוראים אתגר שקשור לתחום העיסוק שלכם. זה יכול להימשך  .35

מספר ימים עם האשטאג נלווה או רק יום אחד. "העלו סרטון קצר שמציג את העסק" , "זה 

דברים  4עלות תמונה" , "מאתגרת אתכם להגיד תודה על ייק ירוק. מוזמנים ל'היום לש

 ושעשיתם היום. וכ

 חמקרה לקו .36

 הפוסט למוצר מתנ .37

אפשר אפילו לתת פרס לזוכה. המלצה: תחרויות והגרלות דורשות  -פוסט מזמין לתחרות  .38

נוכחות עורך דין או רואה חשבון מטעם חוקי מדינת ישראל. ותרו על המתנה או קראו לזה 

  מו "פעילות"בשם אחר כ

 שמחשבות שעברו לי ברא .39

 יהחלומות שלי / רשימת החלומות שלי / רשימת היעדים של .40

 םעם המספרי םספציפייחשוב להיות  - Yדברים שצריך לעשות על מנת להשיג  Xרשימת  .41

מיתוסים הקשורים לעיסוק שלך וכולם חושבים שהם נכונים ולך ברור  -לשבור מיתוסים  .42

 (ועישהם לא )בגלל הידע המקצ
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פוסט שמאוד מחבר את הקוראים עלייך, מראה  -הניצחונות והכישלונות המפוארים שלי  .43

 םשכולנו אנושיי

 יהדברים שחבל שעשיתי / לא עשית .44

 ךעובדות קטנות ולא ידועות שקשורות לעיסוק של .45

 םהשיעור החשוב ביותר שלמדתי בחיי .46

סוק שלכם והכאב לפי העי…]ספרו לקוראים מה הם צריכים לעשות על מנת להצליח ב .47

 [המשמעותי שיש ללקוח שלכם

 םפוסט וידאו שעובר על אירועי היום שלכ -ולוג  .48

ההרגלים הגרועים שלי, בעיקר אם הם קשורים לעיסוק שלי. מראה אנושיות ושבריריות.  .49

אפשר לכתוב גם על מה היו ההרגלים הגרועים שלי למרות מה שאני עושה ואיך השתנתי 

 (משוקולד עלהימנולה או לא )דיאטנית שלא יכ

"מה אם" מה היה קורא אילולא. כאן אפשר לטייל בדמיון. אפשר לכתוב על משהו שקשור  .50

 -אלייך ישירות או לקחת את הקורא למסע שמוביל בסוף ליתרונות המוצר או לפתרון 

 .המוצר

או אפילו פוסט "מה היה קורא אם היית רוכש את המוצר" אפשר לכתוב עובדתית ואפשר 

 רסיפו לכתוב

מה עומד להיות בקרוב בעסק. עדיף בנימה אישית עם אזכור של רגשות  -תוכניות לעתיד  .51

 תשלך מהדברים שעומדים להיו

 ךהאפליקציות הכי טובות בנישה של  .52

אתגר המתנה: פוסט יומי )לתקופה קצרה( עם אתגר או משימה קטנה ובסיום כל יום מישהו  .53

 (מקבל מתנה )הוא צריך להרוויח את זה

 ימכתב ללקוח אלמוני" או ללקוח ספציפ" .54

 ךרשימת ספרים בחינם שיעזרו לקוראים של .55

 המה הולך להתרחש בנישה שלך, טרנד חדש או מגמה חדש -תחזית  .56

 באחרי מי כדאי לעקוב בפייסבוק או באינסטגרם או ביוטיו .57

 


