
השלב הראשון לשיווק מדויק הוא הבנה של הלקוח האידיאלי שלך  
.למוצר או לשירות

אלא גם בדיוק של  . למי הוא עוזר, לא מדובר רק במי צריך את המוצר
.עם מי כיף לך לעבוד, במי חשוב לך להתמקד, למי חשוב לך לעזור

לבחור נישה או הגדרה מדויקת של הקהל  : מטרות2יש לנו 
מתוך הנישה לצייר פרסונה אחת או מספר פרסונות אליהם אני פונה 

.בפרסום ממומן ועוד, ביצירת המסרים, בתהליך הכתיבה
כולם יכולים  "הנטייה הראשונית של רבים מבעלי העסקים היא להגיד 

ולנסות להרחיב את הגדרות הלקוח ואת סוגי  " להיות לקוחות שלי
.הלקוחות במקסימום האפשרי

אז לא חבל שאני , הרי אני יכול לעזור גם לה"החשש השכיח הוא 
אם אני אצמצם אני בעצם מוותר על כמות  "או " אפסיד לקוח

".הלקוחות

מעלים משמעותית את אחוזי ' צימצום'והאבל הניסיון מראה שהמיקוד 
. המכירה

ראשית צמצמו למי זה  . אין מוצר או שירות שבאמת מתאימים לכולם
.מתאים באמת ואז למי אתם רוצים למכור



כמה טיפים חשובים

,  מין]מי קנה את המוצר בפועל , אם כבר יש לקוחות למוצר הזה1.
[ לפי השאלות בהמשך הקובץוכומיקוד 

לקוחות מהמרכז  10אם 80%על ה , חשוב מאוד להסתכל על הרב
אנשים שגרים בבאר שבע אלו לא הלקוח  , ולקוח אחד מבאר שבע

.  אם המידע יגיע אליו תשמח לתת שירות, כן. שהמיקוד יהיה בו
.אבל הוא לא הלקוח האידיאלי

?  למי הייתי הכי רוצה לעזור[ גם אם לא היו]מבין הלקוחות שהיו לי 2.
?  איתומי הלקוח שמשלם ונעים לעבוד ? למי הייתי הכי רוצה למכור

לאיזה סוג לקוחות אני ? עם איזה סוג לקוחות יש לי יותר הצלחות
?מצליח לשרת הכי מהר

.לא לחשוב על מי אני מוותר לחשוב מי אני מרוויח3.

בדמות  האווטרלחשוב על לקוח ספציפי שהיה לי ולבנות את 4.
הלקוח הזה

אם עדיין לא היו לי לקוחות אז לכתוב מה שנראה לי כרגע5.

לקחת בחשבון שאלו נתונים שאולי השתנו בהמשך ותמיד ניתן  6.
.עדכן את הקובץ



הרב  , נכון. תרגיל זה יעזור לך להגדיר מי הלקוח האידיאלי שלך
רוצים לוותר על השלב הזה מכיוון שהוא דורש עבודה וחשיבה לעומק 

.ולפעמים קצת ויתורים
הקדש את הזמן למלא את טופס זה באופן כללי לגבי כל העסק ואם 

.שירות מסוים/ לגבי מוצר , יש צורך

מה הבעיות אותם אני , אני ומה המומחיות שלימי : כתיבה כללית
.האם אני פותר אותם טוב יותר לסוג מסוים של אנשים, פותר



אישה/גבר: מגדר
טווח גילאים

מאפייני מראה
:  מצב משפחתי

נשוי/רווק
באיזה גילאים, כמה ? האם יש ילדים

:מה סוג ההשכלה 
מה הלקוח עושה 

?לפרנסתו

?שלך יעקב אחריהםמי האנשים שהלקוח

?מי המותגים שהלקוח שלך יעקוב אחריהם

?השראהמה נותן לו

?מה הם אוהבים לעשות בזמן הפנוי שלהם



?מה האתגרים של הלקוח האידיאלי שלך
?ומה האתגרים שהמוצר שלך יפתור לו

?השירות שלך/ באיזה שלב בחיים הלקוח ירכוש את המוצר 



מה זה ישנה בחייו? השירות/ למה הוא ירכוש את המוצר 

למה הוא לא  "פחדים וכל התירוצים שיש ללקוח / חששות / התנגדויות
ולמה לא בטוח שלדעתו המוצר יעשה בדיוק  " קונה א המוצר עכשיו

.את מה שהוא רוצה



מטרת התרגיל היא שיהיה לך ברור מאוד את מי אתה משרת ומה  
בנוסף יהיה לך ברור למי . אתה יכול לעשות למען הלקוח שלך

יצירת תוכן כאשר יש לנו אדם ספציפי בראש היא ,  המסרים יוצאים
.   קלה ומדויקת יותר

התרגיל יעזור לך לדעת מה הכאבים של הלקוח ומה הוא צריך בשביל  
.לקבל פתרון

כמובן אני מעודדת אותך להקשיב ללקוחות ולקולות מהשטח כל הזמן  
על מנת לדייק עבורך את הלקוח האידיאלי ולהבין אלו מסרים עליו  

'להתחבר אליך וכו, לקבל על מנת לבצע החלטה

על מנת לדייק את הלקוח האידיאלי שלך ולהבין יותר כיצד לגשת אליו  
ראיון טלפוני או , ומה האתגרים שלו ניתן לבצע סקרים אנונימיים

.פייסבוקאפילו לשאול שאלות פתוחות בקבוצת 

[סיטואציה שקשורה למוצר]מה הדבר הכי מתסכל אותך ב •
[מוצר מסוים]מה היה גורם לך לרכוש •
/ מה היית משנה בו / למה רכשת אותו [ מוצר]האם רכשת בעבר •

מה קיבלת מהמוצר ועוד

המון בהצלחה
רוחמה סלע

הקליקלות-בפייסבוקמועדון השיווק 


