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ימים  365

 של שיווק

 



 יוצרים תוכן לחודש שלם
 

 דקה לפני יצירת התוכן עושים סדר

 

 ניתן לחלק למספר מטרות לפי תאריכים. – מה המטרות שחשוב להשיג החודש

 ומתי? איזה מוצר / מתנה חינמית / מבצע / קמפיין רץ החודש

 
 
 
 
 

 

 בהתחשב במטרות , מה הנושאים שחשוב לך לטפל בהם ועל מה חשוב לספר.
 בשלב ראשון כתבו כתיבה אינטואיטיבית של כל מה שעולה לראש בנושאים אלו.

 
התנגדויות, חששות של הלקוח, מיתוסים שגויים, סיפורי מקרה שחשוב לדבר עליהם, כלים וערך לבניית אמון, נקודות 

 במוצר שיש להרחיב עליהם:חשובות 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 בואו נתחיל ליצור תוכן
 הכנתי לך לוח חודשי להשראה  עם תוכנית תוכן לכל החודש.

הלוח הוא להשראה בלבד, ניתן לשנות את הסדר של התכנים, להשתמש רק בחלק מהתכנים או להוסיף תכנים שלך 
 החשובים שיש להעביר ללקוח על מנת לעזור לו לבצע החלטה.שברור לך שיקדמו את העסק ואת המסרים 

 בנוסף, השתמשו גם מרעיונות שיש בקיטים קודמים ויכולים לשרת את המטרה שלכם

 כמה נקודות חשובות:
  , בשבוע בפיד זה מעולה 2-3לא חייבים לכתוב פוסט כל יום 
  | סמנו מראש איך תפיקו את התוכן: פוסט טקסט | פוסט + תמונה | פוסט + תמונה שעליה טקסט | קרוסלה

REELS  , או וידאו קצר | וידאו מעל דקהIGTV וידאו חי | 
 ניתן לסמן זאת בטבלה .

 ניתן להפיק אותה פיסת תוכן במספר דרכים אם זה מסר שחייבים להשריש אותו.
  הרעיונות לסטורי שצורפה  30שאותו כן כדאי להפיק כל יום. ניתן עדיין להשתמש ברשימת בנוסף חשבו על סטורי

 21לקיט מרץ 
 .אם מדובר בקמפיין שרץ מספר פעמים, בדקו מה יכול לשרת אתכם מהקמפיין שעבר 

 מחזור תוכן, בעיקר תוכן שייצר תוצאות הוא חשוב ואפקטיבי.
  מיילים לרשימה וכותרת על מה יהיה המייל. מומלץ לשלוח פעם מייל לרשימה: שבצו בטבלה ימים שהם תשלחו

בשבוע לפחות , הנושאים יכולים להיות דומים למה שפרסמתם בפוסטים כי הרי חשוב לכם לקדם את אותו נושא . 
 במייל ניתן להרחיב.

  ,פודקאסט, סרטון תוכן מרכזי: במידה ובחרתן לעבוד באסטרטגיית תוכן מרכזי = תוכן גדול פעם בשבוע כמו לייב
 מוקלט או סרטון ליוטיוב, בלוג באתר וכו.

 נושאים לתוכן זה , הם יהיה המרכזיים של החודש וילוו במידה רבה את אופן יצירת שאר התכנים 4חשבו קודם על 
 וכמובן מה שתשלחו למייל

 עכשיו פנו שעתיים לפחות ועברו על המסמך הזה
 במידה ועולה לכם רעיון, אל תחכו ואל תדחו, כתבו אותו, צרו את הויזו'אל שיש ותזמנו אותו ליום המתאים.

עבדו יחד עם הרעיונות והחומרים לקיט + התוכן אותו אתם חייבים לפרסם מבחינת התנגדויות, סיפורי מקרה, קטגוריות 
 קבועות וכו 

 וסמנו אותם בלוח לתאריכים המתאימים.

 לחלק הערות רעיונות ותוכן נוסף, תאריכים חשובים שקשורים לקמפיינים ועוד.הוסיפו 

 קחו בחשבון שכדאי לקבוע ביומן לפחות עוד שעה שעתיים בשבוע ליצירת תוכן.
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 מעולה ליצירת מוטיבציה אישית –יעדים מספריים 

כתבו מספרים שרלוונטיים למה שאתם רוצים להשיג, כמות עוקבים חדשה, כמות אנשים ברשימה, כמות 
 מכירות ממוצר מסוים, כמות פוסטים שתכתבו וכו.

 הכנסה ברוטו צפויה: __________________

 אנשים חדשים ברשימת תפוצה:___________________כמות 



 רשימת ימים מיוחדים לחודש זה
 

 , WWWיום כיבוד ההורים, יום האינטרנט  1.8

 יום חוברות הצביעה - 2.8

 יום לנקות את הרצפה, יום האבטיח – 3.8

 יום כלבי סיוע והנחייה 4.8

 יום הבירה, העולם אוהב כלבים 5.8

 הירושימה / יום הארמונות בחוליום  6.8

 באב 9 7.8

 יום לישון תחת הכוכבים – 8.8

 יום להחזיק ידיים /  אוהבי הספרים  – 9.8

 יום העצלנות -10.8

 יום האהבה -טו באב  11.8

 יום הנוער הבינלאומי  -12.8

 יום השמאליים 13.8

 יום המלון 14.8

 יום לדבר אל הירח  -15.8

 יום מחקר סרטן השד 18.8

 יום ההומניטריות / יום התמונות 19.8

 יום עדשות המגע -22.8

 יום קובי בראיינט 24.8

 יום "להתנשק ולהשלים" / יום בגדי יד שניה 25.8

 יום שוויון זכויות לנשים הבינלאומי- 26.8

 יום זכויות הפרט 29.8

 ]יומן[ תזיכרונויום אני אוהבת  -31.8

 

 

 

 



 1שבוע 

 2   שלישי 1   שני 31.8   ראשון

 למה קורה בקיץהצצה  –רילס 
 

 השתמשו בפסקול הזה
 

 2-3וחברו מספר סרטונים קצרים ]
שניות[ ותמונות לסכם מה אתם 

עושים הקיץ / מה עשיתם היום שהיה 
 כיף

 
או אפילו לרגש לקראת מוצר חדש או 

 קמפיין
המטרה היא להעביר התרגשות, 

 שמחה וכו

 העתיד הורודתבנית: 
את עוצמת את העיניים שלך ואת רואה את 

 זה 
את ]התוצאה: המטבח המושלם, איך כל 

 הבגדים שלך מתאימים אחד לשני,
אותך בבריאה ומאושרת, איך את כבר 

 אחרי... [
 היעד שלך ברור לך

 אבל הדרך להגיע לשם... איך עושים את זה
 זה כבר יותר מאתגר.

 
שום סיבה שתעשי את זה  ואת צודקת, אין

 לבד
 בשביל זה אני כאן, לעזור , ללוות, לייעץ

 ולקחת אותך ל]יעד של הלקוחה[
 

זמן ]לפי התהליך שלך[ כבר יהיה לך  Xתוך 
 ]התוצאה[

 ואז ]מה הרגש שיהיהי לאחר התוצאה[
 

 דברי איתי, אני כבר ידאג לכל השאר

 העצה הגדולה שלךתבנית: 
 

 היום,החלטתי לספר לך סוד 
 

לא לדאוג, זה לא הסוד הכי גדול 
  שלי :(  ואישי

 
  אבל הוא מהסודות הקטנים

 
 שעושים הבדל משמעותי

 
 כש]מנסים להגיע למטרה[

 
 מוכן

 
]זה המקום לשתף כמה עצות זהב שלך 
שעושים שינוי משמעותי. אפשר גם רק 

 אחת[

   

 הערות 4   חמישי 3   רביעי

 רילס / וידאו קצר
  שמופיע כאןלפי פס קול:  רילס

 
 ,הדרך היחידה ליצור משהו מדהים"

היא לצאת החוצה ולעשות משהו 
 "מדהים

 :כמה אופציות

 הראו את המוצרים שלכם -
צלמו את עצמכם עובדים על משהו ,  -

 התהליך השתמשו באפליקציה לזרז את
והשתמשו בטקסט צד להראות את 

 תהליך העבודה
פסינג ופוסט מוטיבציה על לצאת לי -

 זור הנוחות לקראת שינוימא

 מציטוט לפוסט
 

"לעולם לא תהיה שמח אם תחפש אחר 
משמעות האושר. לעולם לא תחיה אם 

 אלבר קאמי -תחפש את משמעות החיים." 
 

"אני מאמין שיש אי שם משהו שצופה בנו. 
 לרוע המזל, זו הממשלה." וודי אלן

 
"העין רואה רק את מה שהתודעה מוכנה 

 להבין " הנרי ברגסון
]פוסט על הדרך שלי ותובנה שהבנתי רק 

 כשכבר הייתי במוכנות לנושא[
 

"זכרי שגם אם זה חורף עכשיו תסתכלי 
 מגיע יום מאושר" –קרוב 

]פוסט על למה אסור להתייאש גם 
 יה[כשהתהליך קשה. מוטיבצ

 

 

 

 

https://www.instagram.com/reels/audio/1058913337997421/
https://www.instagram.com/reels/audio/3165245103714029/


 2שבוע 

 9שלישי    8שני    7ראשון   

 שאלה פתוחה
 

מה היית רוצה לשנות ב ]שגרת 
הבוקר שלך, בבית שלך, במלתחה 

 שלך, בבריאות שלך...[ ?
 

מה הדבר האחד שהלוואי שהייתם 
יודעים לפני ש ]הייתם משפצים, 

זרקתם את כל הבגדים בארון, 
 התחלתם לטפל ב...[

 
 באב 9

 אהבת חינם פוסט על סליחה,
 על צמיחה מתוך חורבן

 

 תבנית: הצעת מוצר או ערך
 

אני יודעת , לא תמיד קל למצוא את 
]העיצוב, התרגיל, האוכל, הפתרון[ 

  המתאים,
 

 אבל בדיוק בשביל זה אני כאן :(
…[ יש לי כמה ]דוגמאות, פתרונות

שתוכל להשתמש בהם כבר עכשיו וזה 
יחסוך לך כל כך הרבה ]זמן, תסכול , 

 וכו [… טעויות ב
 

/אם רוצים להעביר למכירה, אפשר 
 רק להעביר לערך/

על   הנחה % Xהיום אני מציעה 
… ]מוצר[ . כן, אם אתה רוכש את ה

 ….אתה משלם רק 
 

רטים כאן לשלוח לך פרטים? / כל הפ
 ….קוד קופון חולא לשכו

 
 
 
 

 תבנית: סקר קהל יעד
 

מה הדבר שהכי מתסכל 
אותך/מחרפן/משגע אותך ב ]מטרה 

 שרוצים להשיג[
 

אני אשמח לשמוע כי אני יוצרת 
 מוצר/סדרת סרטונים/מדריך חדש

 
 וחושב לי לתת לך את הפתרון הכי טוב

 
 בא לך לשתף אותי?

 

   

 הערות 11חמישי    10רביעי   

 רילס / וידאו קצר
 

 בפסקול שכאןהשתמשו 
 .על מנת לבוקר מיתוס

 בשלב ראשון הציגו את המיתוס השגוי
 .ואז החליפו את המילים לאמת שלכם

 .או תירוץ של הלקוח מול פתרון

 :הפוסט
מהאנשים חושבים כן, אני יודעת שחלק 

  ...ש
 ....אבל האמת היא ש

 וככה אפשר לעשות את זה....

 

 מציטוט לפוסט
 

המטרה: לתת ללקוחות שלך מוטיבציה 
שאפשר וצריך לחלום וגם להשיג ולהגשים 

 את החלומות שלך.
 

 דברו על החלומות ש הלקוחות שלכם
 

"מקוריות היא האמנות של לזכור את מה 
היכן שמעת את שאתה שומע, אבל לשכוח 

 לורנס ג'יי. פטר. –זה" 
"בבקשה תנסה להפנים," אמר לי המלך 

הצרות  -בשקט, "מי שלא מאמין בצרות 
 מאבדות בו עניין." גבי ניצן

"דחיינות היא האמנות של לעמוד בקצב של 
 דון מרקיז. –אתמול" 

 

   

https://www.instagram.com/reels/audio/342104151319821/


 3שבוע 

 16לישי   ש 15ני ש 14ראשון   

 : דקה לפנישאלה פתוחה
 

רגע לפני ]החופשה, חזרה ללימודים, 
החגים[ איזה כלים הכי חשוב לכם לקבל 

 ממני?
 

דקה לפני תחילת השנה החדשה, מה 
הכי חשוב לך להשיג/לשנות/לשפר 

 ב]לפי המקצוע שלך[

 קידום מתנהתבנית: 

 

אני כל כך מתרגשת לספר שעד 
הורדות צפיות ל ]מה  Xעכשיו יש 

 שרוצים לקדם[ !
 

להגיד תודה לכל מי  קודם אני רוצה
שהקדיש זמן לצפות/להוריד ובעיקר 

 ליישם,
 

קיבלתי כבר לא מעט פידבקים על 
שינויים שכבר התחילו וזה מרגש אותי 

 ]אפשר לפרט לפי סוג הערך[,
 

אני כבר סקרנית לדעת למי עוד זה 
 …יגיע ואיך זה ישפיע על עוד אנשים

 
אם כן, מה לקחת …. הורדת כבר את

 …מה
 

קדימה, זה הלינק/זה מחכה אם לא, 
 לך בביו

 המלצה והובלהתבנית: 
 

לאחרונה התחלתי להקשיב לפודקאסט של 
 ]מישהו[ ואני ממש מכורה.

 
בפרק האחרון ששמעתי הוא דיבר על ]נקודה 

 שעלתה בפודקאסט[
 

זה חיבור אותי ל ]נקודה בעסק שלך/בחיים 
שלך ומשם להוביל למסר המטפל ב: 

חדש ללקוח, התנגדות של לקוח, ערך 
שבירת מיתוס, משהו שאתם מעמיקים בו 

 במוצר שלכם.
 שלא יהיה מכירתי מדי[

 
 לא ככה?

 
 ספרו לי, לאיזה פוסקאסטים אתם מכורים?

]כמובן אפשר לשנות את הפוסט 
 לוידאו/קראתי מאמר/ מכירה לבלוג ועוד[

 

   

 הערות 18חמישי    17רביעי   

 רילס: גרין סקרין
 סקרין"שימוש ב"גרין 

הרעיון הוא שיש מסך ירוק מאחור שאליו 
 אפשר להכניס וידאו או תמונה

 איך להשתמש?
 להציג צילום מאמר שמאוד אקטואלי עכשיו

 או מאמר שקשור לעסק שלכם
 ולדבר על הכותרת או מסקנות המאמר.

 לצלם בוידאו מדריך קצר
 יןואז וידאו חדש עם גרין סקר

 והוידאו המקורי מאחור
 הסבר.פלוס 

 צילום מסך של משהו מהטלפון / 
 איך להשתמש באופציה באפליקציה

 ואז הסבר.
היום אפשר להשתמש ברילס באופציה 

ולהציג את הרימיקס כ"מסך ירוק" , רימיקס
 התמונה/וידאו מאחורה:  זאת אומרת 

 ואתם מקדימה

 

 מציטוט לפוסט
 

"כל החלומות יכולים להתגשם. אם 
כדי רק נמצא את האומץ לפעול 

 להשיגם"  וולט דיסני
 

"מעט אור דוחה הרבה מן החושך" 
 טוב-הבעל שם

 
"ילדים הם חכמים יותר מכולנו... אני 

לא מכיר ילד אחד עם עבודה במשרה 
 ביל היקס. –מלאה וילדים" 

 

 



   

 4שבוע 

 23שלישי   22  ני ש 21ראשון   

 שאלה פתוחה: רוגע
 

שאת הכי אוהבת להירגע?  Xמה ה
 איך את נרגעת?

 ]דוגמאות לשינוי: 
"באיזה  -דוגמאות של עיצוב  2

סלון/מטבח מרגיש לך מרגיע 
 יותר"

מה את עושה/היית עושה  -טיפול 
בשביל להוריד את רמ הלחץ? 

]לפי המומחיות  CBTדיקור או 
 שלך[

דיאטה "כשאת עצבנית את רצה 
למקרר להירגע או דווקא לא 

 ה לאכול כלום"[מצליח

 אני רוצה לעזור לךתבנית: 
 

אם כבר הרבה זמן אתה רוצה ]להשיג 
מטרה[ אני כאן להגיד לך "לך על זה, הגיע 

 הזמן שלך"
 

אני לא באה לספר לך שזה יהיה קל אבל 
 התוצאות שוות את המאמץ.

 
אני רוצה לספר לך על ]שמות או שם של 

זמן  Xלקוחה[ שהיתה גם במצב שלך לפני 
וגם רצתה ]להשיג תוצאה[ וזה מה שהיא 

 אמרה ]לשתף המלצה של לקוח[ .
 

אני כל כך אוהבת שיש לי הזדמנות להיות 
חלק מהמסע שלהם ולעזור להם ב 

]הפתרון[ זכיתי לעבוד עם אנשים ש]משהו 
 חיובי ומעצים על הלקוחות שלך[ .

 
עכשיו זה התור שלך להצטרף אלי ל 

 התהליך ]מוצר/שירות[ ולעשות את

 תבנית: שימוש בתוכן של אחרים
 

אני בטוחה שבדיוק כמוני אתם קוראים 
לא מעט מאמרים בתחום שלכם עם 

 ידע שחשוב לכם להעביר לאחרים.
 

בנוסף, שימוש בתוכן שכבר יצר מישהו 
 אחר יכול 

 
 לחסוך משמעותית את זמן יצירת התוכן

 לעזור לכם לקבל רעיונות
כנים להדגיש ולהעצים רעיונות ות

 שחשובים לכם
 איך להשתמש במאמר של מישהו אחר 

 
אני לא מציעה פשוט לשתף קישור 

למאמר בפייסבוק או אינסטגרם אלא 
לקחת נקודה חשובה בו, או כמה 

נקודות חשובות או אפילו את החלקים 
החשובים במאמר ולכתוב אותם 

 בקצרה בפוסט.
 

הכרחי: לתת קרדיט ולתייג את מקור 
 המאמר.המאמר / כותבת 

   

 שישי יום שיוויון זכויות לנשים 25חמישי    24רביעי   

 רילס / וידאו קצר
 

 רילס ציטוט והשראה

 השתמשו בפסקול הזה

 : ומעליו תמונה עם והעלו סירטון קצר

עצות  3/  מסר שלכם/   ציטוט מהקיט
 ל

 .תן מוטיבציה והשראהימשהו שי
אפשר גם להגיד את המסר והמוסיקה 

 תהיה בשקט יחסית ברקע

 דוגמא

 מציטוט לפוסט
 

"חברות בדומה לכסף, קל ליצור, אך 
 קשה לשמור" סמואל באטלר

 
"האין זה נחמד לחשוב שמחר הוא יום 

 חדש, עדיין חף מטעויות?" לוסי מוד 
  מונטגומרי, סופרת

 
"לאהוב את עצמך זה התחלה של קשר 

 אוסקר ויילד –רומנטי לחיים שלמים." 

 פוסט: חוויה אישית שלך הקשורה לנושא
שהרגשת שלא קיבלת את אותם זכויות כמו 

 לגברים
 מה הקשר –ם פוסט: העסק שלך ושוויון נשי

למשל ציפיות מאשה עובדת מהבית מול 
 גבר עובד מהבית

 
ציטוט הקשור לזכויות האישה + הדעה שלך 

 בנושא

https://www.instagram.com/reels/audio/5427326880623386/
https://www.instagram.com/p/CgCRjAwIt9_/


 30שלישי   29שני    28ראשון   

 שאלה פתוחה
 

מה מעניין/מושך/מרתק אתכם 
אופציות לתחומים  2יותר ]לתת 

סגנונות עיצוב,  2שיש ללמוד/ 
 תפריט, לבוש, טיפול וכו[

 
כמה פעמים בשנה ]או פרק זמן 
אחר[ אתם ]קונים בגדים, קונים 

משהו חדש לבית, אוכלים ירקות, 
 בודקים את מצב הבנק שלכם[ ?

 התמודדות אישיתתבנית: 
 

הרבה פעמים שואלים אותי איך אני 
מתמודדת/ פותרת / מצליחה ]עם תוצאה 

 שהלקוח שלך רוצה להשיג[
 

 אז בואו נדבר על זה
 

שאני עושה הוא ]מה אתם הדבר הראשון 
עושים[ , כי ]הסיבה או הסיפור שלך עם 

 ההתמודדות הזו. זה המקום לנרמל[ .
 

יש כמה דברים שעוזרים לי להמשיך עם זה 
 ולהישאר במסלול

 
]כאן אפשר לפרט את זה או לשלוח אותם 

למקום אחר "כתבתי על זה במדריך החדש 
 לשלוח לך"[…שלי

 מציטוט לפוסט
 

ל הדברים והפעולות "הצלחה היא כ
הקטנות שנעשות מידי יום ומצטברות 

 לכדי הצלחה מרשימה"
"כמה גדולה היא מעלת הדיבור וכמה 

 יקרה היא מילת ההוקרה." הרב קוק
"השאלה היא לא כמה אנחנו נותנים, 
אלא כמה אהבה אנחנו מכניסים אל 

 תוך הנתינה שלנו" האם תרזה

   

 

 שאלות פתוחות
 החגים[ איזה כלים הכי חשוב לכם לקבל ממני?רגע לפני ]החופשה, חזרה ללימודים,  .1
 מה היית רוצה לשנות ב ]שגרת הבוקר שלך, בבית שלך, במלתחה שלך, בבריאות שלך...[ ? .2
 דקה לפני תחילת השנה החדשה, מה הכי חשוב לך להשיג/לשנות/לשפר ב]לפי המקצוע שלך[ .3
 מה הדרך שאת הכי אוהבת להירגע? .4
 ]דוגמאות לשינוי: .5
 "באיזה סלון/מטבח מרגיש לך מרגיע יותר" -עיצוב דוגמאות של  2 .6
 ]לפי המומחיות שלך[ CBTמה את עושה/היית עושה בשביל להוריד את רמ הלחץ? דיקור או  -טיפול  .7
 דיאטה "כשאת עצבנית את רצה למקרר להירגע או דווקא לא מצליחה לאכול כלום"[ .8
סגנונות עיצוב, תפריט, לבוש,  2שיש ללמוד/ אופציות לתחומים  2מה מעניין/מושך/מרתק אתכם יותר ]לתת  .9

 טיפול וכו[
כמה פעמים בשנה ]או פרק זמן אחר[ אתם ]קונים בגדים, קונים משהו חדש לבית, אוכלים ירקות, בודקים את  .10

 מצב הבנק שלכם[ ?
מה הדבר האחד שהלוואי שהייתם יודעים לפני ש ]הייתם משפצים, זרקתם את כל הבגדים בארון, התחלתם  .11

 פל ב...[לט

 

 



 הציטוטים
 "הצלחה היא כל הדברים והפעולות הקטנות שנעשות מידי יום ומצטברות לכדי הצלחה מרשימה" .1
 "כמה גדולה היא מעלת הדיבור וכמה יקרה היא מילת ההוקרה." הרב קוק .2
 "השאלה היא לא כמה אנחנו נותנים, אלא כמה אהבה אנחנו מכניסים אל תוך הנתינה שלנו" האם תרזה .3
 ף, קל ליצור, אך קשה לשמור" סמואל באטלר"חברות בדומה לכס .4
 "האין זה נחמד לחשוב שמחר הוא יום חדש, עדיין חף מטעויות?" לוסי מוד מונטגומרי, סופרת .5
 אוסקר ויילד –"לאהוב את עצמך זה התחלה של קשר רומנטי לחיים שלמים."  .6
 ט דיסני"כל החלומות יכולים להתגשם. אם רק נמצא את האומץ לפעול כדי להשיגם" וול .7
 טוב-"מעט אור דוחה הרבה מן החושך" הבעל שם .8
 ביל היקס. –"ילדים הם חכמים יותר מכולנו... אני לא מכיר ילד אחד עם עבודה במשרה מלאה וילדים"  .9

 לורנס ג'יי. פטר. –"מקוריות היא האמנות של לזכור את מה שאתה שומע, אבל לשכוח היכן שמעת את זה"  .10
 הצרות מאבדות בו עניין." גבי ניצן -"בבקשה תנסה להפנים," אמר לי המלך בשקט, "מי שלא מאמין בצרות  .11
 דון מרקיז. –"דחיינות היא האמנות של לעמוד בקצב של אתמול"  .12

 כותרות חזקות
 אני חייבת להודות ש..… 

o אבל … אני חייבת להודות שהדבר שהיה לי הכי קשה בלהקים קליניקה,בלהפוך לעצמאית הוא
 …דתי בזכותהתמוד

o למדתי עוד… אני חייבת להודות שחשבתי שאשתגע בבידוד, אבל בסוף נהנתי ל… 
o .זה סגנון של פוסט של מעז יצא מתוק 

 הדרך הכי טובה להתמודד עם הדבר הכי מעצבן/ מתסכל/ מציק*.… 
o הדרך הכי טובה להתמודד עם התקף זעם של ילד פעוט / הדרך הכי טובה לנהל ויכוח עם בן זוג 
o ן של פוסט טיפים שמראה על מומחיות בנושא מסוים.סגנו 

 שאלות שאתה צריך לשאול את עצמך לפני ש*.… 
o  שאלות שאתה צריך לשאול את עצמך לפני שאתה מתחיל דיאטה / לפני שאת ניגשת לתכנן את השבוע

 שלך
o לפני שאת מתעמתת עם המתבגר שלך / 
o  נתינת ערך. –פוסט של הכוונה 

 פרטיים, אבל הפעם הייתי חייבת לשתף גם אותך. םבייעוצית רק את העצות האלו אני אומר 
  שנים, זה היה חוסך לך הרבה ]רגש/ תסכול/ בעיה של הלקוח[ 10חבל שלא ידעת את זה לפני 
 לא להאמין שאתה יכול לעשות את זה לבד בחמש דקות 

 לקיט באתר
 

  יש לכם עכשיו תוכן לחודש שלם  איזה מרגש

 גם מציג את היתרונות שלכם וגם בונה קהילה . תוכן שגם מציג את המוצרים והשירותים שלכם

  מאחלת לכם המון בהצלחה 

באתרואפילו  בפייסבוקאו  באינסטגרםואל תשכחו לבקר אצלי 
  המשיך ללמוד ואולי אפילו לקבל השראה  

https://clickalut.bomsite.co.il/365-08-22
https://www.instagram.com/sellaruhama/
https://www.facebook.com/BomSite4u/
https://www.bomsite.co.il/
https://www.bomsite.co.il/

