






























 
 

 ;-7.7..>.> כתיבה שיווקית לקורסהצטרפות טופס 
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 info@hardoof.co.ilלמייל לשלוח או  79-.8.89<; –נא לפקסס למספר 
 

 
 תשלומים( 8-כולל מע"מ )ניתן לחלק ל בלבד ₪ 77:,.בקורס היא יההשקעה של

 
 

  ,הבונוסים מכפילי, ותן לי את 2010כתיבה שיווקית אותי לקורס , צרף אמירכן-
עם ניתוח המרכיבים  כותרות 100 הכותרות הטובות בכל הזמנים, 350:  התוצאות

בי הפרסומת צ'קליסט של מרכי, קופונים לביקורת כתיבה שיווקית 2הפסיכולוגיים, 
ווקית", ראיון מוקלט עם ג'ין, ית, שעתיים מוקלטות של "מבוא לכתיבה שיהשיווק

 היועץ האישי שלך, ובנוסף...
 

  רץ דרך" חודשיים מלאים בחינם במועדון "שיווק פו במתנהבנוסף, אני מקבל
עיתון חודשי ודיסק ראיונות חודשי, ₪(:   292)המתנה למנויים חדשים בלבד, בשווי 

היישר אלי בדואר )כן, דואר ישראל, לא דואר אלקטרוני!!(.  לאחר חודשיים, אוכל 
להפסיק בכל עת שהיא את חברותי במועדון, או להמשיך בחיוב פשוט דרך כרטיס 

 לחודש.₪  149האשראי בגובה 
 

 :מלא פרטים מלאים להרשמהנא 
 

   ________________ שם העסק:        שם:  
 

         למשלוח חשבונית:  מלאה כתובת 
 

 ______________________________________________________ מס' עוסק מורשה / ח.פ.:
 

 _______________________________________________ ם בקורס:ששם כפי שיופיע על תג ה
 

 _______________ פקס:     נייד:        טלפון:  
 

 ___________________________________________________________ חשבונית על שם:
 

           כתובת אימייל:  
 

           אתר אינטרנט: 
 

 _________:_______________________________________כיצד שמעת על הרדוף ליווי עסקי
 

 נא למלא פרטי תשלום )ניתן לשלם באשראי בלבד(:
 

 על ביטול לפני מועד הקורס₪  250דמי ביטול בגובה  שים לב:
 

 סוג כרטיס )הקף בעיגול(: ויזה / מסטרכרד / ישראכרט / אמריקן אקספרס
 

   /  /  /  מספר כרטיס אשראי:  
 

 _______________________תוקף הכרטיס:   _____________________   ת.ז. _____
 

 מס' תשלומים מועדף )עד שלושה תשלומים(: _______
 
 

      חתימה:       תאריך:  

mailto:info@hardoof.co.il
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JOE POLISH'S CONSUMER EDUCATION MESSAGE - 
NEW, REVISED EDITION 

 
Hi!  This is Joe Polish.  Thanks very much for your call.  I'm grateful for the opportunity to 
provide you with information about carpet cleaning and help you choose a carpet cleaning 
company. 
 
I'm the Arizona Director of the Carpet and Fabricare Institute and owner of Fibertech 
Professional Carpet Cleaning.  I've been in the carpet cleaning business for over four years.  And 
in that time, I've learned that carpet cleaning is the subject of much confusion.  In fact, people 
have so many misconceptions about carpet cleaning that I decided to offer this consumer 
education message so when you select a carpet cleaning company, you can make an informed 
intelligent decision. 
 
In just a moment, I'll share with you six costly misconceptions about carpet cleaning.  Plus I'll 
offer four recommendations.  And I'll give you seven questions you should ask a carpet cleaner 
before you invited him into your home. 
 
If you'd like to skip over this consumer information and leave a message, just push #1 on any 
touch tone phone and leave your name and telephone number.  I promise I'll return your call as 
soon as I can.  Or if you want to speak with me personally, hang up and call 123-4567. 
 
Now, here's 
 
Misconception #1:  You should wait as long as possible before cleaning your carpet. 
 
No.  Dirt is an abrasive - like sandpaper.  Every time you step on the carpet, you grind dirt into 
your carpet fibers.  This cuts your carpet, just as if you had used a knife, causing it to wear out 
faster.  A dirty carpet will not last nearly as long as a clean carpet.  And while vacuuming helps -
- by itself, its simply not enough.  Then longer you wait to have your carpet cleaned, the more 
damage you do to your carpet and the faster it wears out. 
 
Misconception #2: The only reason to clean carpets is to get out the dirt. 
 
No.  As you probably know, outdoor air contains pollens, fungus, bacteria, air pollution, cigarette 
smoke, car exhaust -- and hundreds of other chemicals.  When you and your family members 
come into your home, you carry those pollens, bacteria and chemicals in your hair and on your 
skin, clothing and shoes.  Not surprisingly, all those chemicals, pollens and bacteria wind up -- 
you guessed it -- in your carpet. 
 
If you have allergies, asthma, emphysema, or other breathing problems -- one major source of 
your problem could be the pollens, fungus, and chemicals in your carpet. 
 



Consumer Awareness Guide 

!Piranha Marketing, Inc. 

Unauthorized copying of these materials is prohibited by law. Page-5 

In addition, as you may know, tobacco smoke contains over 4000 different chemical compounds, 
43 of which cause cancer.  And even if you don't smoke, those chemicals get on your shoes, you 
track them in to your home and you leave them in your carpet. 
 
If you're sensitive to cigarette smoke, you might find that you'll breath easier after you hire a 
company to get those harmful chemicals out of your carpet. 
 
So in addition to getting rid of dirt, another important reason to clean your carpet is to get rid of 
pollens, fungus, bacteria, chemicals and the tars and residue from tobacco smoke. 
 
Misconceptions #3:  One method of carpet cleaning is as good as another. 
 
No.  You can choose from two primary methods:  Dry cleaning or hot water extraction. 
 
First, I'll explain dry cleaning.  Many people believe that dry cleaning your carpet is like dry 
cleaning your clothing.  This is not true.  All carpet cleaning methods use water in one from or 
another.  Here are the three methods of dry cleaning carpet. 
 
When a carpet cleaner uses dry foam, he applies shampoo to your carpet, allow it to dry, and 
then sucks the dried shampoo into a vacuum.  Can you imagine applying shampoo to your hair, 
allowing it to dry and then removing the shampoo from your head with a vacuum?  This method 
can leave a residue in your carpet, which is one reason dry foam is not very effective. 
 
The dry-chem method is similar to dry foam.  The major difference is that when dry-chem is 
used, the company sets a large cotton bonnet on your carpet.  Using a machine, the bonnet spins 
from side to side, absorbing the dirt that's in the carpet.  After the bonnet is saturated with dirt, 
another cotton bonnet is applied.  Bonnet cleaning is like trying to use a large towel to rub the 
dirt out of your carpet.  Like dry foam, its not very effective. 
 
The dry-compound method spreads an absorbent mixture that looks like wet sawdust all over 
your carpeting.  Then the machine brushes the mixture into the carpet, which in theory causes 
dirt to absorb into the mixture.  When the mixture has dried, a vacuum cleaner sucks the material 
out of the carpeting.  Because the carpet is not rinsed in any way, this method is not very 
effective. 
 
The second carpet cleaning method is called hot water extraction.  This is a fancy way of saying 
that a hot water cleaning solution under high pressure is forced into the carpet and then sucked 
out of the carpet.  This method is also referred to as steam cleaning even though steam is not 
used. 
 
Shaw Industries, the world's largest carpet manufacturer, recommends hot water extraction and 
you can choose from two different types:  Portable extraction, which is done with a small 
machine.  Or truck mount extraction which means the large cleaning machine is mounted in a 
truck or van. 
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Not surprisingly, the truck mount extraction cleans much better because it heats the water to a 
higher temperature -- and shoots the cleaning solution into the carpet a t higher pressure -- which 
breaks up the dirt, bacteria and pollens.  Then the machine uses high suction to draw the dirt out 
of the carpet.  This is the method my company uses. 
 
No question, the most effective way to clean carpeting is with a hot-water unit mounted in a 
truck.  Its the most powerful cleaning machine on the market and the only machine that 
thoroughly cleans your carpet of dirt, harmful bacteria, fungus, chemicals, pollens and tobacco 
residue. 
 
Methods that use cold and even warm water remove dirt -- but are not as effective as the hot-
water truck mount method. 
 
Some people believe that hot water damages your carpet, but this isn't true.  By washing and then 
rinsing your carpet with hot water, we clean your carpet completely -- in the same way that the 
person who showers and then rinses off the dirt and soap will be much cleaner than the person 
who takes only a sponge bath. 
 
Misconception #4:  Having the right equipment is all a company needs to clean your carpets 
properly. 
 
Not true.   Many companies own hot-water cleaners -- but a large number of employees don't 
know how to use them.  You probably know someone who bought the newest computer on the 
market -- but didn't learn how to use it for a year or more.  The same is  
true with carpet cleaning machines.  The company may own good equipment, but the employees 
may not know how to use it correctly.  This is why it's important that you choose your carpet 
cleaner carefully. 
 
The best carpet cleaning companies are those that have been certified by the Institute of 
Inspection, Cleaning and Restoration Certification, known as the IICRC.  A carpet cleaning 
company cannot buy this certification.  The carpet cleaner must earn the certification  
through study, experience and the successful completion of formal, written examinations.   
Cleaners who are certified by the IICRC have, in effect, earned a degree in carpet cleaning. 
 
The IICRC provides written credentials to the companies it certifies.  So before you choose a 
carpet cleaner, ask to see written proof of the company's IICRC certification. 
 
Misconception #5:  The company that offers the lowest price is the company you should hire. 
 
Maybe -- but not always.  Here are two important points to consider. 
 
Point #1:  The price you see offered may not be for the services you want performed.   Before 
you select a company, decide what you want to accomplish.  If you want the carpet cleaner to 
remove only some of the dirt, you can choose from hundreds of companies that  
use small shampooers or other cleaning methods.  Or, you can even rent a machine at the grocery 
store and do the job yourself. 
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On the other hand, if you want your carpet thoroughly cleaned -- if you want to remove the 
harmful dirt, bacteria, pollens, chemicals and tobacco residues -- then you need to hire a 
company that uses a hot water cleaner mounted in a truck.  This is the only way to assure  
that your carpet remains healthy and free from dirt, disease-causing bacteria, and hurtful 
chemicals. 
 
So remember that the price you see offered may not be for the services you want performed. 
 
Point #2:  The price you see advertised may not be the price you pay. 
 
Many homeowners have learned that the low price they saw advertised was not the amount they 
were charged. 
 
And if you've ever hired a carpet cleaner, you too may have been the victim of false or 
misleading advertising.  You probably learned the hard way that some carpet cleaners offer a 
cheap price -- usually between $3.95 and $9.95 per room -- and then pressure you into  
paying a lot more once they get inside your home.  Some of them may even break the law by 
using illegal bait and switch tactics. 
 
As in all businesses and professions, the carpet cleaning industry has its share of bad apples.  I 
take no pleasure in telling you this, but some are unethical -- and, sadly, a few are dishonest.  By 
their misleading advertising and false promises, they cast a dark shadow  
on our entire industry. 
 
Then you'll find other carpet cleaners -- professionals like me who work hard to earn your trust 
and respect. 
 
As a way of improving our profession, I've dedicated my business to educating the public.   The 
only way you can make an intelligent decision is to have all the facts you need.  This is why I've 
recorded this message.  And to help promote my efforts at consumer education, I became the 
Arizona Director of the Carpet and Fabricare Institute. 
 
Misconception #6:  Any honest carpet cleaning company should be able to give you an exact 
price quote over the telephone. 
 
I wish this were true, but it isn't.  Consumers often think that if they want to clean four rooms 
and the price is $6 per room, then the price will be $24.  But this isn't always true. 
 
First, honest, reputable carpet cleaning companies usually price carpet cleaning by the square 
foot.  So if you'd like me to tell you the exact cost of cleaning your carpet, I need to know the 
exact number of square feet that you want cleaned.  To get an accurate measurement, I have a 
measuring wheel I use to calculate the exact size of the carpet area. 
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You'll be glad to know that the carpet area to be cleaned is not nearly as great as most people 
think.  For example, if you want your entire home cleaned and your home is 2000 square feet, 
the amount of carpeting to be cleaned might be only 1200 square feet.  This is  
because most home measurements are outdoor measurements.  Plus I deduct the area taken up by 
walls, room dividers and the like.  The result is that the actual area to be cleaned is usually only 
about 60% of the square footage of the home. 
 
So even though I can't give you an exact quote over the telephone, here are things I consider 
when quoting a price. 
 
First, the type of carpet.  Certain types of carpet are harder to clean than others.  So before I can 
give you a quote, I need to know the type of carpet you want cleaned. 
 
Second, the amount of soiling.  Carpet that hasn't been cleaned for ten years will take longer to 
clean than carpet that was cleaned within the last six months. 
 
Third, the amount of furniture that has to be moved.  If we have to move your furniture, the bid 
must include that labor.  But if you move your furniture, you'll save money. 
 
To recap, I consider the type of carpet, the amount of soiling, and the amount of furniture that 
has to be moved.  So, as you can now imagine, every quotation is different. 
 
If you're thinking about having your carpets cleaned, I offer these four recommendations: 
 
Recommendation #1:  Make a commitment to yourself to get your carpets cleaned.  The longer 
they remain dirty, the sooner they'll wear out.  Plus the longer you have to breathe all the pollens, 
fungus, chemicals and dust mites that live in your carpet. 
 
 
Recommendation #2:  List your objectives.  Do you want only the dirt removed, something you 
could do with a rented machine.  Or do you want the bacteria, fungus and chemicals removed, 
which will require a hot water truck mount cleaner, like I use.  Do you want to work with an 
honest, reputable company -- or are you willing to risk working with the company that offers you 
the lowest price -- knowing that company might not be in business tomorrow. 
 
 
Recommendation #3:  Ask questions.  The way you learn about a company is to ask specific 
questions and listen carefully to the answers.  Here are the questions I suggest you ask: 
 

1.  What method of carpet cleaning do you recommend? 
2.  What type of equipment do you use to clean carpet? 
3.  What does your equipment remove from my carpet? 
4.  How often should I get my carpets cleaned? 
5.  What training have you had in cleaning carpets? 
6.  Are you a member of any trade associations and, if so, which ones? 
7.  Are you certified by the IICRC and will you show me your certificate? 
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Recommendation #4:  Once you're satisfied that you're working with an honest, competent 
professional, invite him into your home and ask for a specific quotation in writing.  A written 
quotation gives you the assurance that you know exactly what your job will cost --  
no surprises. 
 
By following these four recommendations, you'll gain all the information you need to make an 
informed, intelligent decision.  If you want a quick, cheap carpet cleaning job, many companies 
in the phone book can help you.  Or you can rent a shampooer and do the job yourself. 
 
But if you want your carpeting to be completely and thoroughly cleaned -- removing the bacteria, 
fungus, chemicals, pollens, and tobacco products -- then I invite you to call me. 
 
I'll be happy to answer your questions -- provide you a cost estimate over the telephone -- or 
come into your home and give you a free written quotation -- without obligation of any kind.  To 
reach me, call 123-4567. 
 
Or, if you prefer, just leave your name and telephone number after this message and I'll be glad 
to return your call. 
 
Here's one last point:  I know that many consumers are skeptical about carpet cleaning 
companies.  Before I got into the business, I was skeptical too.  So in addition to dedicating my 
business to consumer education, I do one more thing as well. 
 
I guarantee my work.  That's right.  I fully guarantee every carpet cleaning job we do.  If you 
aren't happy with our work, we'll reclean the area for free.  And if you still aren't pleased, you 
pay nothing.  Not one cent. 
 
What could be more fair? 
 
As a matter of fact, add this question to the list.  Question #8 is "Do you guarantee your work?"  
Not all companies do -- and it's important that you have this information before you make your 
decision. 
 
Thanks very much for listening.  I hope you found this consumer message helpful.  If you have 
questions or comments -- or if you'd like to schedule a free, in-home quotation, please leave your 
name and telephone number after the tone.  I'll return your call promptly.   
Or call me at 123-4567. 
 
On behalf  of FiberTech Professional Carpet Cleaning -- I thank you for your kind attention.   
 
This is Joe Polish. 
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 :ח מיוחד"דו

לפתח עסק רווחי ביותר על מנת החשובות ביותר  התשובות 7

 לאוטוריטה בתחום שלךולהפוך 

 שמא ייפול לידי מתחריך!המיוחד הזה בשבע עיניים... שמור על הדו"ח 

 מאת:  אמיר הרדוף וערן שטרן

 יוצרי סדנת "אוטוריטה"

 בעל עסק יקר,

, וכל העולם הריע לו, לאותו גנב לבוש בירוק.  מנת לתת לעניים-רובין הוד גנב מהעשירים על

אותם עשירים מסואבים, שלא הרימו אצבע על מנת לעזור  –לעולם שלנו  צדקכי הוא הביא 

 לזולת, קיבלו הכל, בעוד שאלו שעבדו קשה למחייתם, הזיעו והתאמצו, נותרו עם פירורים.

 ., ומקווים שגם אתהמצד אחד:  אנחנו נגד גניבה

צדק.  והצדק אומר, שאותו אחד שנותן שרות מעולה, מוכר מוצרים  בעד:  אנחנו אך מצד שני

, הוא הוא זה ומחזיק בידע המקצועי הרב ביותרמעולים, משקיע את מיטב זמנו בלקוחותיו, 

 שראוי שיקצור את כל הפירות.

בדו"ח אשר לפניך, סיכמנו את העקרונות החשובים ביותר שלמדנו עם השנים אודות הפיכה 

הנובעת מידע מקצועי יוצא  –אותה בחירה טבעית אשר בוחרים הלקוחות  –"אוטוריטה" -ל

 דופן ורמת שירות שאין שניה לה.

איך בעל עסק עם יכולות מקצועיות אנחנו מדברים עליך, כמובן, ומטרתנו היא להציג בפניך 

 ה., להגיע אל הפסגידיו, בזמן קצר-יוצאות דופן ורמת שירות נדירה מסוגל במו

 ובלי לגנוב מהעשירים.

כן, זוהי הדילמה הנפוצה ביותר של בעלי עסק מצליחים: אתה נותן שרות מעולה ללקוחות 

הלקוחות שכבר נהנים מהמוצר או השרות שלך, שלך, או שאתה מוכר להם מוצר יוצא דופן. 

  אינם מפסיקים לשבח ולהודות לך על כך.
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יה צריך להתפס בשוק כמומחה מספר אחת מישהו במעמדך, עם הנסיון שלך, כבר מזמן ה

 נוצר באופן טבעי. אינו, והוא המצב אצלך אינובתחומו, אך זהו 

ואינך רואה אף אחד שם שיש לו את הידע, ולמרות שאתה מסתכל על התחרות סביבך 

 עיוור לכך ומתייחס אליך כמו "עוד אחד" מכל אותם ספקים.השוק , המומחיות והנסיון כמו לך

דרך המלך, דרך  –אם כן, לטפל בעניין ולשים אותך על המסלול הנכון  הבה ניגש,

 "האוטוריטה".

השאלות המהותיות ביותר.  תשובות קצרות, ענייניות, ועם זאת,  7-כאן תמצא תשובות ל

קולעות ישירות אל המטרה.  אלו הם גם הנושאים המרכזיים אשר עליהם בילינו יומיים 

 בסדנת "אוטוריטה" האחרונה. שלמים עם המשתתפים שלקחו חלק

 טיסה נעימה.

 ?בתחומי ואוטוריטה כמומחה אותי למצב אוכל איך: #1שאלה 

 עליך להכריז על עצמך ככזה. –הנה התשובה הפשוטה לשאלה הזו 

האמת היא, שאם אתה לא תעשה את זה, אף אחד אחר לא יעשה זאת במקומך. השלב 

בכל אמצעי תקשורת בו אתה  –בתחומך  א להכריז על עצמך כמומחההראשון אם כן, הו

 משתמש היום, ובאלו בהם תשתמש בעתיד.

 לקהל הרחב.  להוכיח זאתהשלב הבא הוא 

 ואיך תוכל להוכיח זאת?

ידי כך שתפיץ את הידע היחודי שלך לכמה שיותר אנשים.  על:  בהפצההתשובה לכך נעוצה 

תחו יחשפו אליך, ויותר אנשים יפככל שיותר אנשים יחשפו לידע הייחודי שלך, יותר אנשים 

 בך עצמך. –אמון בידע שלך ומהר מאד 

 ה?מה הוא התחום היחודי שבו אתה מתמחחשוב:  

עשוי לעזור לו בצורה מהו הידע היחודי ביותר שלך, ומי הוא הקהל הרלוונטי שידע זה  :חשוב

 הניכרת ביותר?
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מהידע שלך, תפתח הובלה וכעת התחל להפיץ את הידע שלך לקהל הזה. ככל שתפיץ יותר 

 אותך ויכירו בך כאוטוריטה בתחום. בתחומך, יותר אנשים יכירו

נשמע פשוט מדי?  זה באמת פשוט.  והסיבה שבעלי העסק הטובים ביותר לא מפיצים את 

.  בסדנת "אוטוריטה" אשר קיימנו, שאינם יודעים עד כמה הם באמת יודעיםהידע שלהם היא 

שנים של ידע  מאותאפשר לומר שיחד בחדר היו  –עשרות שנים פגשנו אנשים עם ידע של 

וכל שהיה צריך הוא לשחרר את הפקק, ולתת לידע דרך החוצה  –בתחומים רבים ומגוונים 

 , ולתת ממנו בנדיבות.אל הקהל.  ותפקידך ראשית להכיר בכל מה שצברת

 ולגרום, שמסביבי התחרות משאר עצמי את לבדל אוכל : כיצד#2שאלה 

 ?בפניהם העומדות האפשרויות מכל דווקא בי לבחור לרצות קוחותלל

תנהגות הטיפוסית של התשובה לשאלה חשובה זו נעוצה בהבנה הראשונית של הה

 המתחרים שלך.

פשוט מסתכלים לצדדים, מחפשים מה עושים עסקים אחרים בתחום, וכך הם עובדים:  הם 

מות שלהם נראות אותו הדבר, כל אתרי עושים בדיוק אותו הדבר.  זוהי הסיבה שכל הפרסו

 " וכדומה.1932-האינטרנט, כל אותם משפטים שחוקים אודות "נוסדנו ב

ותמיד  הלקוח שמסתכל על כך כך הרבה עסקים דומים, שמציעים שרותים ומוצרים דומים

 אותו המסר, פשוט מתבלבל.

בעל עסק  אם אתה את הכסף שלו. לתת איזה עסק להוא לא יודע במי לבחור, למי ללכת ו

אתה נמצא במקום שקשה בו מאד להתבלט, אין לך סיכוי.  , שנוהג בדיוק כמו המתחרים

ולמעשה כל הלקוחות שהיו יכולים להיות הלקוחות שלך, מתחלקים בינך ובין כל שאר 

 ומך, שפשוט מעתיקים אחד את השני.העסקים בתח

סיה סגורה, ונעשים טפשים יותר כולם מתרבים כאוכלו –זהו סוג של "גילוי עריות" עסקי 

 ויותר ככל שהזמן עובר.

כה בדיוק למה שהם ההפווחשוב מה יכולה להיות הפעולה הסתכל על המתחרים שלך, 

ם, ומה אתה יכול לעשות חשוב מה כולם עושיזה נקרא "להתריס כנגד התעשייה".  ?עושים

 הפוך מהם.
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 וריטות":והנה שני מפתחות מרכזיים שאנו מלמדים בעולם "האוט

 ו האם המתחרים שלך מקפידים לשמור את הידע המקצועי שלהם בסוד אצלם? זה

 .לקהל הלקוחות הפוטנציאליים ולפרסם את הידע שלךהזמן להתחיל  בדיוק

  האם המתחרים שלך מחזיקים באתר אינטרנט אחד ובו הם מספרים על כל

רי אינטרנט להקים מספר אתזהו בדיוק הזמן השרותים שהם נותנים ללקוחות? 

 , ולא אתר אחד "כלבויניק" בו מופיע כל מה שאתה עושה היום.שונים

ישנן דרכים רבות נוספות באמצעותן תוכל לבדל את עצמך מן המתחרים שלך. הסוד הוא 

כאשר  אל תעשה את הטעות הקלאסית שכולם עושים.  פשוט להתחיל "לחשוב הפוך" מהם. 

אתה תתבלט מעל   .מייד ישימו לבהפוטנציאלים אתה תראה שונה מכל האחרים, הלקוחות 

 . לבחור בך סיבהכולם, ותתן להם 

 מרוצים אשר לקוחות ומשרת מצויין מוצר מוכר או שרות נותן : אני#3שאלה 

 שאני מאמין אני, מלקוחותי והתגובות שלי כמו שרות וברמת, מאד ממני

 ?שלי תהלקוחו כמות את להגדיל אוכל כיצד. יותר הרבה להשיג יכול

אתה בהחלט יכול להשיג הרבה יותר לקוחות שישלמו לך על המוצר או השרות אמת:  

 המצויין שלך. 

להשיג עוד לקוחות, אבל סביר  להניח שאם אתה פועל כמו שאר העסקים, אז גם אתה, כדי 

אינך רואה  –... ובכל זאת בפלייריםמשקיע את מיטב כספך בפרסום, בבניית אתר אינטרנט, 

 השפעה על כמות הלקוחות החדשים המצטרפים אליך.כמעט 

 לא כך צריך להיות.  חייבת להיות התאמה בין ההשקעה שלך לתוצאות שאתה רואה.

והבעיה נעוצה,  להבין קודם כל את מקור הבעיה לפני שתוכל להגיע לפתרון. אך ראשית יש 

עת זמן וכסף רב כבעל עסק ומקצוען בתחומך, השק  במקרים רבים בעובדה הפשוטה הבאה:

החזר את העסקית שמניבה  בפעילותהשקעת  לא ח המיומנויות והמומחיות שלך.  אבלבפיתו

 שיווק אמיתי, מניע לפעולה. משמעותי ביותר, והיאההשקעה ה

שיווק שכל מטרתו "שיזכרו  –לעומת שיווק "מדומה", אשר נפוץ כמו מגיפה אצל רוב העסקים 

 מביא עסקאות מיידיות. זיכרון חולף שלא –את השם שלך" 
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כפי שתיארנו קודם לכן, השיטה  . היטב מעט מאד בעלי עסקים יודעים כיצד לשווק את עצמם

 ולחקות. –על המתחרים ובעלי העסקים האחרים בתחומם שלהם היא להסתכל מסביב 

מצליחים  שאותם הם מחקיםאך אף אחד אינו באמת יודע עד כמה אותם בעלי עסקים 

מצליחים ומסתובבים כעוורים בערפל, מחקים  לאבעצמם הם  –ת המקרים בעצמם. ובמרבי

 !אחרים

, שבו בעל עסק שאינו מצליח, מעתיק מאחר שאינו מצליח, קסמים אכזריוכך נוצר לו מעגל 

 מעתיק מאחר שגם הוא אינו מצליח. שבתורו

בי, מערך שיווקי, אפקטיהתשובה להשגת כמות בלתי נדלית של לקוחות נעוצה בבניית 

 המבוסס על הידע היחודי והמומחיות שלך! - מרובה ערוצים ואוטומטי לחלוטין

לא עוד שיווק אקראי מבוסס חיקוי עסקים כושלים.  אלא יצירת מארג אמיתי שיווקי, מניע 

הלקוחות מגיעים בהמוניהם ובצורה עקבית ומתמשכת, ובעל העסק אינו צריך לפעולה, בו 

 "לרדוף" אחר לקוחות.

 "אוטומטיות":-מעות המשהנה 

  בכתב, בהרצאה, בוידאו, ועוד. –במגוון שיטות  נארזהידע המתקדם שלך ראשית 

  אתרי אינטרנט, רשימות דיוור במיילים, :  ריבוי ערוציםעל גבי  מופץאז הידע

 לטות, בלוג, רשתות חברתיות ועוד.מכתבים בדואר, הרצאות מוק

 לא רק ידע  –.  ובהמשך בתשלוםהמון ידע ואז, לב העניין:  המון ידע בחינם מוביל ל

 .בתשלום, גם הם כמובן מוצרים ושרותיםיירצו הלקוחות, אלא 

ככל שתפיץ יותר תוכן רלוונטי, שימושי ומעניין בתחום המומחיות שלך, כך תמשוך אליך יותר 

 ויותר מתעניינים, שבמוקדם או במאוחר יהפכו ללקוחות חדשים בעסק שלך! 

ות מנגנון ושיטה סביב הידע שלך שאותו אתה מפיץ, כך תוכל להפוך את וככל שתקפיד לבנ

תהליך רכישת הלקוחות שלך לאוטומטי לחלוטין, שעובד עבורך, גם בזמן שאתה מטפל 

 בלקוחות, ישן או נמצא בחופשה!

 הסטטוס שלך כאוטוריטה בשוק שלך יגיע באופן טבעי.ככל שתעשה זאת יותר, ו
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אחד בנרות, -תיים בסך הכל, מהיום שהפסקנו לחפש לקוחות אחדכך זה קרה אצלנו, תוך שנ

ועברנו לשיטות שיווק אמיתיות, התואמות לידע הרב שלנו ורמתנו המקצועית.  אחת 

התגובות המרכזיות של נוכחים בסדנה שלנו היתה הגילוי של הפוטנציאל הכה גדול הטמון 

יך עובדים הערוצים השיווקיים, ידי הבנה של א-על –באוטומציה ועבודה ללא מגע יד אדם 

 איך מקימים אותם, ואיך מוכרים דרכם עוד ועוד שרותים ומוצרים.

שים לעצמך מטרה היום:  לבנות מארג שיווקי אמיתי מבוסס ידע, ולא שיווק אקראי מבוסס 

 ידע.-חוסר

 אליהם מגיע שאיני נוספים לקהלים ולהגיע להתרחב אוכל : איך#4שאלה 

 ?היום

"אוטוריטה" הינה בניית מערך אוטומטי של אשר חשפנו בסדנת גיות היחודיות אחת האסטרט

חדשים ואוכלוסיות יעד חדשות, בעלי פוטנציאל  ערוצים שיווקיים חדשים המגיעים לקהלים

 . מנוצל-כלכלי רב ובלתי

 לעבוד "בטור".  שיטת העבודה היא פשוטה ביותר:

עבוד "במקביל", על המון שווקים בו זמנית, ובכך לאבד כלומר, בעוד שהנטיה של הרוב היא ל

בונים ערוץ שיווקי חדש, מבססים אותו ומייצבים אותו כך שיפעל לחלוטין מיקוד, בשיטה שלנו 

. צורת עבודה זו שונה ממה שעושים נוסףבצורה אוטומטית, ואז עוברים להקים ערוץ שיווקי 

הם עסוקים בש עליו במיקוד גדול, במקום לחפש את השוק הבא ולהתל עסקים רבים: 

 ח הבא, בלי להבין את המחיר הגבוה של חוסר מיקוד.בלחפש את הלקו

יחודי, הפונה לקהל מסויים ובו אנו מציעים לקהל ידע יאתר אינטרנט ולכן כל תחום יקבל 

קי הלקוחות הנרשמים באתר כדי לקבל את הידע הזה, נכנסים לתהליך שיוו יחודי ובחינם. י

י הדרוש לחלוטין בו הם מקבלים את כל המידע הרלוונטן היטב, מתוזמן ואוטומטי מתוכנ

 עבורם לקבל החלטת רכישה.

 של השיטה שתארנו קודם לכן, שיטת האוטומציה. בשכפוללמעשה, מדובר 



 

 אמיר הרדוף וערן שטרן –כל הזכויות שמורות ל"אוטוריטה" ©  7

 

ימים בשבוע, ולאחר  7שעות ביממה,  24היופי הגדול הוא שמנגנון שכזה יכול לעבוד עבורך 

ולא לשוק   קעת בהקמה, הוא עובד עבורך ממש ללא מגע יד אדם.המאמץ הראשוני שהש

 יחיד, אלא למספר סוגי לקוחות שונים, בעוד שאתה עסוק בלהקים את השוק הבא.

נכנסות  פניות של ומתגבר פוסק בלתי זרם ליצור אוכל : איך#5שאלה 

 ?שלי עסקל

זרם   לתי נמנעת:השילוב של כל העקרונות שחשפנו בפניך עד כה מוביל לתוצאה אחת ב

 פניות מלקוחות המבקשים לרכוש ממך.בלתי פוסק של לקוחות ו

השילוב של היותך אוטוריטה בתחומך, המחלק ומשתף את הידע היחודי שלו, בערוצים רבים 

 שלך יש להציע להם. ולקהלים רבים, חושף אותך להמוני לקוחות המחפשים בדיוק את מה

יגרום לכך שכל  ,ם האוטומטיים שתטמיע בעסק שלךוכל זאת, בשילוב הערוצים השיווקיי

 ליים יהפכו במהרה ללקוחות משלמים.אותם לקוחות פוטנציא

כניסת הלקוחות  קצבוכאן קורה דבר נוסף וחדש, שאם תדע לנצלו תגדיל פי כמה את 

 החדשים.

שיתופי כי יותר ויותר, תתחיל לקבל פניות לא מלקוחות, אלא מעסקים אחרים המציעים לך 

 .  עסקים להם כבר יש לקוחות, אשר רוצים לתת לך גישה ללקוחותיהם.פעולה

, שישנם עסקים רבים התשובה היא את הלקוחות שלו?  ךמדוע שעסק אחר ירצה לשתף אית

 .כיצד להציע להם את המודל המתאיםשישמחו לשתף איתך את הלקוחות שלהם, אם תדע 

ישירות, אך מוכרים לאותם הלקוחות שאינם מתחרים בך ברוב המקרים מדובר בעסקים 

חשוב על רואה חשבון שקהל  . משלםשאתה מוכר להם. יש להם מאגר לקוחות איכותי, 

קוחות , הרי שהלקוחות שלו הם גם ליועץ כלכליאם אתה  לקוחותיו הם בעלי עסקים. 

 פוטנציאלים עבורך. ולהיפך.

הדבר יצר בלבול גדול.  מכיוון כשהחל שטף הפניות אלינו, לאור הסטטוס שצברנו, בהתחלה 

שאחד הצדדים חייב לקחת שליטה על התהליך, ובדרך כלל זה לא יהיה מי שפנה אליך.  רק 

אם תדע מראש איך להכנס לשיתוף פעולה, תפיק ממנו את מלוא התועלת.  היום אנו כבר 
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ירות והתוצאות מרשימות באמת.  קפיצות אד –בקיאים באיך לעשות זאת, ושולטים בתהליך 

 ברשימות תפוצה, צרורות של מכירה לקראת ארועים והשקת מוצרים, ועוד.

 כללי שיתוף הפעולה. –והכל על פי כללים ברורים 

אם רק תדע כיצד להציע לבעל העסק מודל שיתוף פעולה שכדאי לשני הצדדים, תגלה 

אתה יכול במהרה כיצד אתה יכול לקבל גישה ישירה למאגר לקוחות כמעט אינסופי )כי הרי 

 לחפש בעלי עסקים וליצור עמם שיתופי פעולה(. גם בעצמך 

הנוסף וגם אתה המודל המתאים, שבו גם העסק לדעת מהו המפתח באסטרטגיה הזו הינה 

 מרוויחים מהעניין.

שיתופי  בסינוןובתור אוטוריטה בתחומך, הבעיה אינה במציאת שיתופי הפעולה, אלא 

 מנויות ברגע שנפרץ הסכר, ואי אפשר לומר "כן" לכולם.כי יש כל כך הרבה הזד –הפעולה 

, וחזור אליה אחרי הפעלת 5אם הדבר נראה בעיניך דמיוני, התעלם לחלוטין משאלה מספר 

השיטות הבסיסיות יותר.  אם תרצה להעמיק בשאלות הללו, עקוב אחר סדנת "אוטוריטה" 

 .הקרובה, בה אנו מבלים יומיים בדיון מעמיק בשלבי הביצוע

 הדרך היא מה .ולהרחיבו שלי העסק את להגדיל מעונין : אני#6שאלה 

 ?זאת לעשות ביותר והמהירה הקלה

 ?ומהר, $... כיצד אני יכול להרחיב ולהגדיל את העסק שלי1,111,111-זו אולי שאלת ה

 :שעושות את ההבדל.  הנה הן לפניךאסטרטגיות  3בסדנת "אוטוריטה" לימדנו 

וחייב שרות שאתה מוכר, יש לך עוד משהו חשוב שאתה יכול ללא קשר למוצר או ל .א

, ועם בכל העולםהוא אחד המוצרים הנמכרים ביותר  ידע  וזה הידע שלך! –למכור

אם אתה   .זאת, אתה אינך נוגע בפוטנציאל העצום הכלכלי הגלום במכירה של ידע

עדיין  במיוחד לכאלו שכרגעהוא בעל ערך רב, מומחה בתחומך, הרי שהידע שלך 

 הלקוחות שלך. אינם

 

למשל, אם הנך בעל עסק למסגרות. אתה מתמחה בסוג מסויים של עבודות וצברת 

ישנם אנשים שיהיו תופתע אולי לגלות, ש  ידע רב וייחודי בתחום המומחיות שלך.
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בעלי המקצוע לם כסף רב כדי לקבל את הידע הזה.  ורבים מהם הם מוכנים לש

 .עצמם

 

"אבל אם אני אתן את הידע שלי, הרי בפעם הראשונה מגיבים:   רבים ששומעים זאת

...". , כי גיליתי את כל הסודותשיפסיקו לקנות ממני את השרותים והמוצרים שלי

מרבית האנשים ירצו את הידע שלך, ובו בזמן  ., ההיפך הוא הנכוןשלנו במציאות

ון שלך אין . כי הרי לנסייעדיפו שמישהו אחר יעשה במקומם את העבודה עצמה

לאחר שהם רכשו את הידע, הם הבינו עד כמה אתה טוב  –בנוסף על כך תחליף.  

ינם מכירים את מידת המומחיות בתחומך, ויעדיפו לרכוש ממך ולא ממישהו אחר שא

 שלו.

כל כך הרבה עסקים משקיעים מאמצים כה רבים  . למכור עוד ללקוחות הקיימים שלך .ב

מזניחים את הלקוחות הקיימים. קל יותר למכור  בהשגת לקוחות חדשים, ובתוך כך

ומסתבר שבתחום   .משהו חדש ללקוח קיים מאשר למכור מוצר קיים ללקוח חדש

כיצד ניתן לימדנו "אוטוריטה" הידע, ניתן בקלות רבה לייצר מוצרים נוספים.  בסדנת 

ו ליצור עוד ועוד מוצרים המבוססים על הידע שלך, כיצד לארוז את המוצרים הלל

 עוד ויותר, ללקוחות הקיימים. באריזות שונות המיועדות לקהלים שונים, וכיצד למכור

להפוך מכירה "חד פעמית" למכירה "מתמשכת". חשוב על כך שבמקום למכור  .ג

עד שהוא ללקוח מוצר או שרות פעם אחת, אתה מוכר לו מוצר או שרות הנמשכים 

ן הוא ממשיך לצרוך ממך את , מה שיכול לקחת שנים, בהבוחר להפסיק את השרות

המיועדים  , שרותים ותוכניותכאשר אתה מפתח מוצרים  השרות באופן אוטומטי.

להימכר בצורה הזו, הרי שכל לקוח שרכש מוצר או שרות שכזה, הופך להיות לקוח 

סות רציף ההולך הרוכש שוב ושוב מדי חודש, ואתה מקבל בעסק שלך תזרים הכנ

 וגדל מחודש לחודש.

ציאל באסטרטגיות מתקדמות אלה הוא אדיר, ואנו הצלחנו לייצר הכנסות חדשות הפוטנ

 ידי הוספת אלמנטים כגון אלו.-כמעט בלי מאמץ על
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 ואיך? שלי והמוצרים השרותים על לגבות כמה קובע אני : כיצד7שאלה #

 ברמה שרות נותן שאני כך לאור, גובה שאני הסכומים את להגדיל אוכל

 ?שארה מכל בהרבה גבוהה

הם מתמחרים  –קודם כל חשוב שתמנע מהטעות החמורה שאותה עושים בעלי עסקים רבים 

, או שהם מורידים מחירים מתוך האמונה )השגוייה( מדי את השרותים והמוצרים שלהם נמוך

מה שקורה בפועל, הוא שהם משרתים יותר לקוחות, אך  שבכך הם ישיגו יותר לקוחות. 

 .וחיים עבורםשאינם רוו הם לקוחות שאל

 ומפסידים יותר! –הם מוכרים יותר 

שיש  "אוטוריטה" הואשלימדנו בסדנת אחד הדברים הראשונים   את יש להפסיק, ומיד.ז

רק החלטה מושכלת של איך לקבוע מחירים   מה לתת בחינם, ומה לא. לקבוע בדיוק ומראש

מעל מחירי השוק,  בהרבהנכון תאפשר בסופו של דבר מכירה של המוצרים העיקריים שלך 

 ועם תחרות מועטה ביותר.

יש מקום לחלק ידע בחינם, יש מקום לחלק ידע בתשלום בסיסי, יש מקום לתת ידע בתשלום 

 ממוצע, ויש מקום לתת ידע בתשלום מלא, גבוה בהרבה מהממוצע.

מגוון של שרותים ומוצרים שאותם תוכל למכור לפתח הדרך שלך להצלחה טמונה בכמו כן, 

, מהנמוך ועד לגבוה, תוך כדי כך שאתה מעביר לקוחות חדשים ן של מחירים שוניםבמגוו

ובכל פעם מרכישה של מוצר במחיר נמוך למוצר הבא אחריו, ולזה שאחריו, ולזה שאחריו... 

 מוכר לו מוצר יקר יותר.

אז עצור ובדוק:  האם אתה מוכר היום רק את המוצרים היקרים ביותר שלך?  סביר שכן, 

 ע הזמן להרחיב את היריעה.והגי

וכאשר תפתח לעצמך מדרג כזה של שרותים ומוצרים, תראה כיצד יותר לקוחות רוכשים 

ממך, וכיצד הלקוחות הקיימים רוכשים ממך יותר ויותר, ובכל פעם רוכשים מוצרים יקרים 

 יותר.

ישי שלך, שהוא הזמן הא –אתה תגלה שאת המוצר הכי יקר שלך  –ויש כאן יתרון נלווה נוסף 

 תמכור בתעריפים הגבוהים ביותר. אתה
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 דברים שרואים משם לא רואים מכאן

 אולי אתה היום בתחילת הדרך.  אולי כבר יש לך עסק משגשג.

"אוטוריטה" והבחירה הטבעית של השוק שלך דורשת ממך לנהוג -אך הקפיצה להפוך ל

תבין איך הרשית לעצמך  אחרת, ולפתע לא ייראה.  וכאשר תגיע לסטטוס זה, הכל גם אחרת

לנהוג בכביש רעוע ולא סלול, כשאפשר לנהוג על אוטוסטראדה מהירה, אם יודעים איפה 

 הכניסה אליה.

אנו שמחים על ההזדמנות שהיתה לנו להעביר ידע חשוב זה לקבוצה של בעלי עסק 

ת ומחוייבים שרואים את הפוטנציאל הגדול בעצמם, ומזמינים אותך להצטרף אלינו בהזדמנ

)בית ציוני אמריקה(  ZOA-, ב2212באפריל,  7-ו 6-" באוטוריטהבסדנת "הקרובה הבאה, 

 אביב.-תלב

 "!אוטוריטהלפרטים נוספים והרשמה לסדנת "אוטוריטה" בקרו באתר "

 בהצלחה!

 אמיר הרדוף וערן שטרן,

 "אוטוריטהיוצרי סדנת "

http://www.authority.co.il/?page_id=503
http://www.authority.co.il/?page_id=503
http://www.authority.co.il/?page_id=503

























	26
	27
	28
	29
	30
	31
	Éîâç_32-40
	Éì_41
	Éîâç_42-47
	Éì_-58-48
	Éîâç_59-70

