הצלחת

מחיר
איך לנצח בכל מחיר  -המדריך לבניית הצעת מחיר מנצחת
הצעות מחיר הן אבן דרך בתהליך המכירה ללקוחות .הטעות הגדולה
ביותר היא שחברות ,ארגונים ובעלי עסקים מובילים מתקשים להבין
שהצעת מחיר היא "מעמד מכירה ללא-מגע-יד-אדם" לכל דבר ועניין.
נשאלת השאלה:

"איך אפשר להגדיל את יחס המרה לסגירת עסקה
בעזרת הצעות המחיר?"
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הצלחת

מחיר

הצעות מחיר הן נושא שאנחנו ממעיטים בערכן ובחשיבותן.
בדקות הקריאה הקרובות ,אני מבקש לפתור את הנושא הזה אחת ולתמיד.
אבקש רק דבר אחד -שימו את מה שלמדתם עד היום בצד ו-תשמרו על "ראש פתוח".
התוכן שאתם עומדים ללמוד פה -עובד ,ובצורה מדהימה! לבצע "פניית פרסה" ולחזור
לצורה שאתם שולחים הצעות מחיר בהווה -תמיד תוכלו.
אם ,אחרי שתראו איך הצעות מחיר שאני כותב נראות ,תחשבו לעצמכם מחשבות כמו

את כל המשפטים האלה תשימו בצד.
מכירים את זה שאומרים לכם שמשהו בתחום המכירות הוא" :פשוט"" ,קל"" ,מהיר" ,אבל
כשאתם מגיעים ליישם אותו פתאום הכל מסתבך?
אז זהו ,שהפעם זה ממש לא כך ,זה באמת פשוט!!!
בדומה לחוברת הדרכה של איקאה ,שבה מתארים בנייה של מוצר (ארון ,שידה ,כוננית)...
שלב-אחר-שלב ,גם פה זה בדיוק כך.
בתוכן שלפניכם אני חושף ,עד רמת ה'פיפס' ,כל טריק ,טקטיקה ואסטרטגיה שאני נוהג
לעשות בעת שליחת הצעות מחיר מזה הרבה מאד שנים .כמות הלקוחות שקבלו הצעות
מחיר לפי השיטה הזו -היא אדירה!
זה ממש לא משנה אם מדובר בהצעה בסך  1,000שקלים או  100,000שקלים.
המסמך הזה שווה לכם הרבה כסף ,בוודאות!
ואפילו לא הוצאתי לכם הצעת מחיר עבור התוכן שכתוב פה ):
נ.ב .לאורך המדריך אתם תמצאו צילומי מסך במסגרות ,חלק מהם עם  ZOOM-INוחלק
ללא .מדובר בצילומי מסך מתוך הצעות מחיר אמיתיות כדי שתוכלו לראות את המיקום
שלהן והלכה למעשה איך זה נראה ב"שטח" ,בתכלס.
זו הפעם הראשונה שאני חושף איך אני בעצמי בונה הצעות מחיר שלב אחרי שלב ובעזרת
צילומי מסך של מבנה הצעת המחיר שלי.
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רקע!
מחקרים מראים שלקוחות מתנגדים ,בממוצע ,בין  6ל 8 -פעמים לפני שהם מחליטים
לרכוש .אותם המחקרים מוכיחים גם שיותר מ 85% -מאנשי המכירות פורשים ב" -לא"
השלישי .עובדה זו בלבד מסבירה פערים אדירים באי-הצלחה למכור ללקוחות מוצר/
שירות.
עוד דבר -הרוב המוחץ והגורף של העסקאות שאנו מבצעים מתרחשות בכלל במעמד
שיחות/פגישות המעקב (פולו-אפ) .כמעט ואיננו רוכשים בו-במקום ,בטח לא מוצרים
יקרים .אם תוסיפו לכך את העובדה ,שבעידן הדיגיטל ,נוכל לגהץ את האשראי שלנו
באתרי-סחר-אונליין תוך שניות ולרכוש בצורה מקוונת ,הרי שיש פה אשליה ,אילוזיה ,והיא-
אמנם הרכישה לוקחת לנו שניות ספורות כדי לבצעה בשלום ,אבל אסור לנו לשכוח את
כמות הזמן שהשקענו עד רגע הגיהוץ :שיעורי-הבית ,השאלות ששאלנו ,הלבטים ,כמות
השוואות המחיר שערכנו וכו'.
כל אלו צריכים להתווסף לקליק של הרכישה ולכן זה מטעה.
מכל העובדות הללו מה שעולה הוא ש-אנחנו חייבים לייצר כמה שיותר "מעמדי מכירה",
כלומר" -למתוח" את האינטראקציה עם הלקוח לכמה שיותר מיני-מפגשים ובכך לקצור
 Quick Winsבמקום" -לשים את כל הביצים בסל אחד".
הסיכוי שלנו למכור יגדל בצורה משמעותית ואילו הסיכוי שהמתחרים שלנו יפעלו כך-
אפסי! זה גם די דומה לכל הנוגע ל"מסע הלקוח" -בעבר ,כשלא היו ריבוי מותגים ,מוצרים
ואפשרויות ,היינו רוכשים בקלות יחסית ,כיום ,צריך לעבור "מסע" שלם כדי להשתכנע
בפתרון לצורך (או רצון) שיש לנו.
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אוקי ,איך עושים את זה בתכלס???
מעולה ששאלתם!
ראשית ,אני מבקש לחשוף בפניכם את מספר השלבים הקיימים בהצעת המחיר,
תחזיקו חזק כי אתם תהיו בהלם ...קיימים יותר מ 10 -שלבים והם מתחלקים בין שני
מיקומים שונים:

.1
.2

גוף המייל שבו הצעת המחיר מצורפת
הקובץ עצמו שהוא מסמך הצעת המחיר

דבר אחרון!
כשהיינו ילדים וההורים שלנו קנו טלפון אלחוטי מבית פנסוניק -זוכרים איך הייתה נראית
האריזה שלו? קופסא חומה ודי "ג'יפתית" .ולאן היא הגיעה אחרי שפתחתם בהתלהבות אין
קץ את הטלפון (שהיה פי  10בגודל ממה שיש לנו בכיס היום)? לפח הזבל!
שאלה -
איפה נמצאות הקופסאות של המכשירים הסלולריים שלכם ושל הילדים שלכם היום?
שמורות בארון בבית .למה? כי סטיב ג'ובס ידע ש" -המוצר מתחיל באריזה".
ע"פ אותו העיקרון בדיוק ,הצעת המחיר היא ה"אריזה" של מה שאתם עומדים או רוצים
לספק ללקוח .הקפידו להיות קצת ג'ובסים ולארוז אותה נכון .נייר מכתבים מעוצב הוא רק
ההתחלה.

הערה אחרונה!
אפשר לקחת כל מה שכתבתי פה וליישם אחד לאחד .באם אתם חושבים שהענף שלכם
מיוחד (רמז :אין אחד שלא חושב כך) תוכלו לקחת חלקים ניכרים ממה שכתבתי פה ולדלג
על דברים שאתם חושבים שיאתגרו אתכם.
יאללה ,מתחילים!
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שם החברה

הנדון :הצעת מחיר להרצאה בנושא מכ

הנדון :הצעת מחיר להרצאה בנושא מכירות

מצורפת הצעת מחיר מפורטת להרצאה בנושא מכ
לשיחתנו,
בהמשך
זוכרים בבית הספר" -גוף .1
הוא ,הם?
שני" -אני,
ראשון"" ,גוף
 .1בהמשך לשיחתנו ,מצורפת הצעת מחיר מפורטת להרצאה בנושא מכירות,

החברה שלנו ,המוצר שלנו,
היעדשלנו,
המותג
"אנחנו":
הרעיון הוא להעלים את כמות ה"אני" או
הרלוונטי.
לקהל
המותאמת
המותאמת לקהל היעד הרלוונטי.
השירות שלנו...
הלקוח וכמה שפחות
צריכים
העובדה שאנו
לדברלוטןעל
על בלונדון ע"י
שיותר NLP
כמהבוגר סדנת
לשוחחומימון,
התמחות בשיווק
בכלכלה עם
סגל בוגר תואר
אני מרבה .2
של ומימון ,בוגר סד
בשיווק
בכלכלהסםעם
תואר
בוגר
לימודילוטן
הראשוןבנדלר.2,
ע"ש
וכתיבה
סגל וכתיבה
סטוריטלינג
ד"ר ריצ'ארד
התמחותהעליון
שפיגלבמרכז
הלקוח
בביה"סשל
הלוגו
"להדביק" את
הוא
שתבצעו
על עצמנו .השלב
בירושלים ,לימודי תוכן שיווקי וקופירייטינג ע"ש תרצה גרנות ,יעביר באופן אישי פעילות
(בעברית,
בנדלר,למטה
ומלמעלה
מימין לשמאל
סטוריטלינג וכתיבה וכתיבה בביה
לימודי
ריצ'ארד
הצעת המחיר .היות והעין קוראת ד"ר
שתכלול ,בין השאר ,את הנושאים הבאים:
באנגלית זה כמובן הפוך) הפועל היוצא מכך הוא שהלוגו יהיה אחד הדברים הראשונים
תעשה
עשה ואל
המכירות-
ניפוץ המיתוסים והטעויות הנפוצות ביותר בתחום
שיווקי וקופירייטינג ע"ש תרצה גרנות ,יעביר
תוכן
לימודי
בירושלים,
שהלקוח יראה.
● כיצד להפוך התנגדות וסימן קריאה של לקוח לסימן שאלה ולהגיב להתנגדות?
הלוגו שלכם
בנוח?ולא -
שלו,
הלוגו
את
לראות
הלקוח
ליבו של
מחמםאיךאת
אין דבר שיותר
הבאים:
הנושאים
ללקוחאת
השאר,
שתכלול ,בין
שלא
להרגיש
מאשרלגרום
מבלי
טובה
 UPSELLבצורה
מבצעים
●
אותו.לרתק כל לקוח בכל שיחה?
● כיצד
הרבה פחות מעניין

ניפוץ המיתוסים והטעויות הנפוצות ביותר בתחום המכירות -עשה ואל תע

● מה החשיבות של דוגמאות ,עובדות ונתונים בזמן מכירה?

מכירתית?
אינטראקציה
● מתי
הפתוח"ואיך לשלב הומור ●
התנגדות וסימן קריאה של לקוח לסימן שאלה
להפוך
במסגרת כלכיצד
פינת ה"ראש
● כיצד ליצור כימיה וסמול טוק שתוביל לסגירת עסקה ומבלי "לשנות את

הכל
בצורהבסך
מולו הוא
מבצעיםמתנהל
האדם שאני
אם אתם חושבים
שכירלגרום ללקוח לה
מבלי
טובה
UPSELL
לעצמכם" :נו באמת●,הריאיך
האווירה"?
ועוד! לא המעצב שעיצב את הלוגו ,הוא לא הבעלים של החברה ,למה
הוא הרי
בארגון/חברה● ,
● כיצד לרתק כל לקוח בכל שיחה?
שתהיה לו "זיקה" ללוגו שלא הוא בנה?
ולארגונים בישראל,
ויועץ עסקי
מכירות
כמשפר
משמש כיום
לוטן סגל
התשובה .3 -
דוגמאות,וכןעובדות ונתונים בזמן מכירה?
לחברותשל
החשיבות
מה
שזהמערכי●
כך.
פועל
ותיווכחו
פתוח
ראש
כמרצה בקורסים ,ימי עיון וסדנאות בנושא מצוינות במכירות .בין לקוחותינו נמנים:

במסגרת כל אינטראקציה מכירתית?
● מתי ואיך לשלב הומור
 ,Check-Point, Unileverרהיטי-דורון ,בנק מזרחי-טפחות ,טמבור ,שילב ,מגדל חברה

לביטוח ,אלן קאר ,מדנס סוכנות לביטוח ,בית ציוני אמריקה ,קופ"ח כללית ומאוחדת,
טוק שתוביל לסגירת עסקה ומבלי "
● כיצד ליצור כימיה וסמול

האווירה"?
Lotanseg@gmail.com | 052.6189393 | www.lotanseg.com

● ועוד!

 .3לוטן סגל משמש כיום כמשפר מערכי מכירות ויועץ עסקי לחברות ול
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לכבוד:
ישראל ישראלי | מנכ"ל
שם החברה .1בהמשך לשיחתנו ,מצורפת הצעת מחיר מפורטת להרצאה בנושא מכירות,

מחירהרלוונטי.
הצעתהיעד
המותאמת לקהל
להרצאה בנושא מכירות
הנדון:

מדברים אלינו" זה כמובן
תפקידים לא
והגדרות
ש"-טייטלים
אנו מרבים לדבר על כך
התמחות מכירות,
בנושא
להרצאה
מפורטת
מחיר
לשיחתנו,
בשיווק ומימון ,בוגר סדנת  NLPבלונדון ע"י
בכלכלה עם
הצעתתואר
מצורפת בוגר
לוטן סגל
 .1בהמשך .2
בביה"סשימו
למעלה
וכתיבה ימין
שהגיעו .בצד
להגיע
מאד
קשה
הרלוונטי.
היעד
עובדים לקהל
קשקוש .אנשים המותאמת
את שפיגל
ע"ש סם
וכתיבה
לאןסטוריטלינג
לימודי
כדיבנדלר,
ריצ'ארד
ד"ר

המילה "לכבוד" ומתחתיה 3
שורות:לימודי תוכן שיווקי וקופירייטינג ע"ש תרצה גרנות ,יעביר באופן אישי פעילות
בירושלים,
בבולד)תואר בכלכלה עם התמחות בשיווק ומימון ,בוגר סדנת  NLPבלונדון ע"י
לוטן סגל בוגר
.2
(מודגש

שם הלקוח
שיווק)
סמנכ"ל
והטעויות הנפוצות ביותר בתחום המכירות -עשה ואל תעשה
המיתוסים
הטייטל שלו (למשל -ניפוץ
בירושלים ,לימודי תוכן שיווקי וקופירייטינג ע"ש תרצה גרנות ,יעביר באופן אישי פעילות
● כיצד להפוך התנגדות וסימן קריאה של לקוח לסימן שאלה ולהגיב להתנגדות?
ושם החברה ('מוטי גגות').
שתכלול ,בין השאר ,את הנושאים הבאים:
תעשה לגרום ללקוח להרגיש שלא בנוח?
טובה מבלי
בצורה
UPSELL
מבצעים
והטעויות ●
המיתוסיםימין.
ניפוץ ברגל
כבר התחלתם
עשה ואל
המכירות-
בתחום
איךביותר
הנפוצות
שתכלול ,בין השאר ,את הנושאים הבאים:

ד"ר ריצ'ארד בנדלר ,לימודי סטוריטלינג וכתיבה וכתיבה בביה"ס ע"ש סם שפיגל

שיחה?
לרתק כל
שאלה ולהגיב להתנגדות?
בכללסימן
לקוחלקוח
קריאה של
כיצד וסימן
● כיצד להפוך●התנגדות
ונתונים
עובדות
דוגמאות,
של
החשיבות
היטבמה
מבצעים●
בזמןבנוח?
שלא
להרגיש
ללקוח
לטעותמבלי
טובה
בצורה
UPSELL
שחשוב איך
●
מכירה? זכרו את
הלקוח)
שם
באיות
לגרוםלא
(בטח
ולא
לבדוק
הערה :כמובן
●
שיחה?
בכל
לקוח
כל
לרתק
כיצד
● מתי ואיך לשלב הומור במסגרת כל אינטראקציה מכירתית?
המשפט הצבאי שאומר" :יש ספק -אין ספק!"
טוק מכירה?
וסמולבזמן
כימיהונתונים
עובדות
דוגמאות,
שתוביל לסגירת עסקה ומבלי "לשנות את
ליצור
● מה החשיבות●של כיצד
שצריך .אגב ,זה גם מאלץ אתכם
כמו
הללו
הפרטים
את
ולכן אני נוהג לוודא ,בזמן הפגישה,
● מתי ואיך לשלב הומור במסגרת כל אינטראקציה מכירתית?
האווירה"?
פרטי
לפעול כמו
ב"שלוף".ומבלי "לשנות את
הקשרלסגירת עסקה
טוק שתוביל
את וסמול
ולשמורכימיה
מקצוענים כיצד ליצור
●
האווירה"?

● ועוד!

ועוד!
●
הפתוח"

פינת ה"ראש
המשפחה שלו" ,או" -אני
לשאול לשם
בקורסים,אזימישכחתי
כמרצהבאמת,
אם אתם חושבים לעצמכם" :נו
במכירות .בין לקוחותינו נמנים:
מצוינותבישראל ,וכן
בנושאולארגונים
וסדנאותלחברות
עיוןויועץ עסקי
כמשפר מערכי מכירות
 .3לוטן סגל משמש כיום
אותו?
להטריד
אליו?
לחזור
זה
בשביל
במדויק"-
שלו
לא זוכר את הגדרת התפקיד
טמבור ,שילב ,מגדל חברה
רהיטי-דורון ,בנק
Unilever
מזרחי-טפחות,נמנים:
במכירות .בין לקוחותינו
 ,Check-Point,מצוינות
עיון וסדנאות בנושא
כמרצה בקורסים ,ימי
לאפקט
מולו
האינטראקציות
כמות
את
שכן! כך גם
התשובה  -בוודאי
חברה
מגדל
שילב,
טמבור,
מזרחי-טפחות,
רהיטי-דורון ,בנק
Unilever
כללית ומאוחדת,
ותזכוקופ"ח
אמריקה,
ציוני
בית
לביטוח,
סוכנות
מדנס
תגדילוקאר,
,Check-Point,אלן
לביטוח,
שלכם .אמריקה ,קופ"ח כללית ומאוחדת,
לביטוח ,בית ציוני
מדנס סוכנות
קאר,
לביטוח ,אלן
מהמתחרים
יותר
אתכם
הזכירות -הוא יזכור
 .3לוטן סגל משמש כיום כמשפר מערכי מכירות ויועץ עסקי לחברות ולארגונים בישראל ,וכן
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חינם! להורדת מדריך ניפוץ המיתוסים הגדולים ביותר בתחום המכירות -
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הצלחת

מחיר

שלב  - 3מי שמציץ  -מפציץ!

01.01.2020
לכבוד:
ישראל ישראלי | מנכ"ל
לכבוד:
שם החברה
ישראל ישראלי | מנכ"ל

01.01.2020

שם החברה

מכירות
הנדון :הצעת מחיר להרצאה בנושא
הנדון :הצעת מחיר להרצאה בנושא מכירות

יצר הסקרנות והמציצנות הוא אחד החזקים בטבע האדם .אין אחד שלא רוצה לדעת מי
 .1בהמשך לשיחתנו ,מצורפת הצעת מחיר מפורטת להרצאה בנושא מכירות,
מכירות,
בפינהמפורטת
הצעת מחיר
מצורפת
בהמשך
תמונת פספורט שלכם
בנושא-
להרצאהשמאל
העליונה מצד
תשתלו,
לשיחתנו,השני.
מולו בצד
.1מתנהל
המותאמת לקהל היעד הרלוונטי.
הרלוונטי.בן שמן עם בירה ביד ואישונים מורחבים).
טבע ביער
ממסיבת
(רצוי שלא
היעד
המותאמת לקהל
ע"י מ 80 -שנה לצרף
יותר
לפני
ולהתעשר"
"לחשוב
מחבר רב
אגב ,נפוליאון.2היל,
בלונדון
המליץNLP
בוגר סדנת
התמחות בשיווק ומימון,
המכר עם
תואר בכלכלה
לוטן סגל בוגר
וכתיבה וכתיבה בביה"ס ע"ש סם שפיגל
סטוריטלינג
לימודי
בנדלר,
תמונת פספורטד"ר ריצ'ארד
כלשהי.
למשרה
קו"ח
כששולחים
 .2לוטן סגל בוגר תואר בכלכלה עם התמחות בשיווק ומימון ,בוגר סדנת  NLPבלונדון ע"י
בירושלים ,לימודי תוכן שיווקי וקופירייטינג ע"ש תרצה גרנות ,יעביר באופן אישי פעילות
פינת ה"ראש הפתוח"
הבאים :וכתיבה וכתיבה בביה"ס ע"ש סם שפיגל
סטוריטלינג
לימודי
בנדלר,
את הנושאים
בין השאר,
ד"ר ריצ'ארד שתכלול,

ניפוץ המיתוסים והטעויות הנפוצות ביותר בתחום המכירות -עשה ואל תעשה
יעביר באופן אישי פעילות
בירושלים ,לימודי תוכן שיווקי וקופירייטינג ע"ש תרצה גרנות,
● כיצד להפוך התנגדות וסימן קריאה של לקוח לסימן שאלה ולהגיב להתנגדות?

הבאים:
הנושאים
שתכלול ,בין
בצורה טובה מבלי לגרום ללקוח להרגיש שלא בנוח?
UPSELL
את מבצעים
השאר ,איך
●
לקוח בכל
לרתק כל
ניפוץ המיתוסים והטעויות● כיצד
שיחה?המכירות -עשה ואל תעשה
בתחום
ביותר
הנפוצות
● מה החשיבות של דוגמאות ,עובדות ונתונים בזמן מכירה?

● כיצד להפוך התנגדות וסימן קריאה של לקוח לסימן שאלה ולהגיב להתנגדות?
● מתי ואיך לשלב הומור במסגרת כל אינטראקציה מכירתית?

להרגיש שלא בנוח?
ללקוח
לגרום
מבלי
טובה
UPSELL
● איך
"לשנות את
עסקה ומבלי
לסגירת
שתוביל
בצורה טוק
כימיה וסמול
מבצעיםכיצד ליצור
●
האווירה"?
● כיצד לרתק כל לקוח בכל שיחה?

אם אתם חושבים ● ועוד!
לעצמכם" :נו באמת ,אני לא דוגמן ,אני לא פוטוגני ,אין לי תמונה
● מה החשיבות של דוגמאות ,עובדות ונתונים בזמן מכירה?
מקצועית ,מה??? אוציא עכשיו  350שקלים לצלם שיצלם אותי תמונת פרופיל מקצועית?"
ולארגונים בישראל ,וכן
מכירות ויועץ עסקי לחברות
הומור כמשפר
משמש כיום
לוטן סגל
● מתי.3
מכירתית?
מערכיכל
במסגרת
לשלב
ואיך
יממן לי את זה -זה אינטרס
אינטראקציההחברה
"שהבעלים של
לעצמכם:
וחושבים
שכירים
או שאתם
כמרצה בקורסים ,ימי עיון וסדנאות בנושא מצוינות במכירות .בין לקוחותינו נמנים:
שלו" ● .כיצד ליצור כימיה וסמול טוק שתוביל לסגירת עסקה ומבלי "לשנות את
 ,Check-Point, Unileverרהיטי-דורון ,בנק מזרחי-טפחות ,טמבור ,שילב ,מגדל חברה
שכירים  30שנה
להיות
לביטוח ,מי
במרכז.
עצמכם
תמידאלןאת
התשובה  -שימו
ומאוחדת,
שתמשיכו כללית
אמראמריקה ,קופ"ח
בית ציוני
סוכנות
קאר ,מדנס
לביטוח,
האווירה"?
המקום? מי אמר שאם אתם בעלים של החברה הספציפית הזו -אולי בעוד שנה או
באותו ● ועוד!
חמש תעשו משהו אחר? אז כן! אם צריך להכניס את היד לכיס ולממן בעצמכם -עשו זאת!
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לביטוח ,אלן קאר ,מדנס סוכנות לביטוח ,בית ציוני אמריקה ,קופ"ח כללית ומאוחדת,
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שלב  - 4מנה קטנה של "אודותינו"
בהמשך לעיקרון" -גוף אפס" ,הרעיון המרכז והמוביל לגבי כמה צריך לדבר על עצמנו
מתחלק לשני שלבים:
המינימום ההכרחי עד שביססנו אוטוריטה
עדויות ולוגואים " +הוכחות חברתיות"
הסבר!
ביססתם אוטוריטה? מעולה ,עכשיו אפשר "לחשב מסלול מחדש" בתהליך מכירה
אין סיכוי שלא לדבר על עצמנו בצורה כזו או אחרת ,מצד שני לדבר יותר מדי על עצמנו
עשוי לעורר אנטגוניזם וגרוע מכך  -להסית אותנו מלדבר על הלקוח שזה הכי חשוב ,ככל
הספר החדש והמקיף בנושא מכירות ,שכנוע ,שיווק ויצירתיות ,מגלה ,בין השאר ,כיצד למכור בצורה אפקטיבית ,נעימה,
המעלית" שלכם למינימום ההכרחי כך יוטב מצבכם.
"נאום
שתדייקו את
לאוטוריטה בתחום.
ולהפוך
תכתבו מספר משפטים (בין  2ל)3 -
בנוסף ,תקבלו את האופציה לרכוש עבור כל משתתף את הספר "למכור כאילו יש מחר" )בהוצאת 'מטר'( במחיר מבצע
שלכם.בחנויות הספרים ,הוא  98שקלים ליחידה( .כל משתתף יוכל
ביותר של הספר,
)המחיר המלא
מע"מ ליחידה
אתשקלים כולל
שמבליטיםשל 49
החזקות
התועלות
לקבל ספר חתום )עם הקדשה(.

מה בכירים מספרים על הספר
הרצל עוזר ,יו"ר הוט והבעלים של 'אולג'ובס':

״בזכות הספר הקורא מבין כי לא רק שאין סתירה בין סגירת עסקה לבין שביעות רצון לקוח ,אלא
שלהפך – הם משולבים זה בזה.״
איתן מדמון ,מנכ"ל 'גלובס':

״ספר מרשים מאוד ומעניין מאין כמותו .באתי לקרוא ספר מקצועי משמים על מכירות ומצאתי עצמי
נשאב לתוך עלילה וחוויות מעניינות ,מרתקות ובעלות מוסר השכל.״
דני ורדי ,לשעבר סמנכ"ל 'מרצדס':

״ספר קולח ,ציורי ומובנה ,ספר נפלא וחובה לכל אחד שרוצה להיות ׳שף במכירות׳.״
דרור קראוס ,בעלים 'מור השקעות':

״הספר הוא מדריך עצום ממדים בתחום המכירות ,שחייב לשכון על שולחנו של כל מנהל ושל כל מי
והמכירות.״מכירה!
בפגישות
אגב ,אותו הדבר בדיוק תופס
שעוסק בתחום השיווק

הלקוח אומר לכם" :תספרו על עצמכם" ואתם עושים את זה במקום להגיד לו:
כלומר ,אם
חלי ממן:
"בשמחה ,עוד שנייה ארחיב ואצלול לכמה דברים לגבי החברה ,רק אשמח שקודם תציג לי
״ממך למדתי שצריך לדעת לא רק לבשל את המכירה אלא לדעת לבשל אותה לטעם של הקונה.״
בקצרה את הפעילות שלכם כדי שאוכל לדייק אצלנו מה רלוונטי בהתקשרות אתכם" .אסור
לכם להציג את עצמכם לפני שהלקוח מציג את עצמו.
ולגבי" -בקצרה" ,אל חשש ,עוד לא נולד הלקוח שמקצר):

חינם! להורדת מדריך ניפוץ המיתוסים הגדולים ביותר בתחום המכירות -
היכנסו לאתר  Lotansegal.comותוכלו לקבל אליו גישה ללא כל עלות

הצלחת
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הוכחות חברתיות

כל הישג שצברתם במהלך החיים שלכם -זה המקום להכניס .זכיתם במקום הראשון
בתחרות שחייה לגילכם -מעולה! אתם רצים מרתונים וטסים להשתתף בהם בחו"ל-
מעולה! הרבה פעמים שואלים אותי:
"אבל מה הקשר? מה זה מעניין את הלקוח?"
אפתור לכם את התעלומה הזו בעזרת שתי תובנות:
תזכרו שבכך שקראתם טקסט זה הבעתם את הסכמתכם לשמור על "ראש פתוח!"
זה עובד! אתם רצים מרתון  -הלקוח מבין שאתם תחרותיים ,ממושמעים ,חיים אורח חיים
בריא ועוד .נסו ותיווכחו!
רק זכרו! אין להיווכח לפני שמנסים):

פינת ה"ראש הפתוח"
אם אתם חושבים לעצמכם" :נו באמת ,הרי לכל המתחרים שלי יש גם לוגואים ,עדויות ,זה
לא מה שמעניין את הלקוח ,הוא לא "ישב" לקרוא את זה עכשיו".
התשובה  -אין לכם שליטה עליו -רק עליכם .מכירות זה משחק של מספרים -על כל לקוח
שלא יקרא -יש כזה שכן.

שלב  - 5תשקיעו קצת למען השם!

אין מחיר ואין עלות יש השקעה!
ההשקעה שלכם:

● הרצאה בת עד שעה לעד  100משתתפים במודיעין + ₪ 10,000 -מע"מ
● התשלום יועבר תוך  7ימים מיום החתימה על הסכם זה כנגד חשבונית עסקה
ההשקעה שלכם:
בהעברה בנקאית או בצ'ק לפקודת לוטן סגל.
● הרצאה בת עד שעה לעד  100משתתפים במודיעין + ₪ 10,000 -מע"מ
● התשלום יועבר תוך  7ימים מיום החתימה על הסכם זה כנגד חשבונית עסקה

מקומה תופסת המילה
ה"מחיר"
המילה 'מחיר' לא מופיעה בהצעות
אתסגל.
מוציא.לוטן
שאנילפקודת
או בצ'ק
בהעברה בנקאית
"השקעה" .אני מאמין גדול בכך ש" -אין הוצאה יש השקעה".
צרו עמי קשר בבקשה לאחר קבלת וקריאת ההצעה ישירות לנייד
על מנת לקדם את שיתוף הפעולה בינינו.
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חינם! להורדת מדריך ניפוץ המיתוסים הגדולים ביותר בתחום המכירות -
היכנסו לאתר  Lotansegal.comותוכלו לקבל אליו גישה ללא כל עלות

הצלחת

לאחר קבלת וקריאת ההצעה ישירות לנייד
בבקשהסגל
צרו עמי קשר לוטן

© כל הזכויות שמורות ללוטן סגל 2019

052.6189393את שיתוף הפעולה בינינו.
על מנת לקדם
מחיר

כל דבר ש"הוצאתי" במהלך הקריירה :קורסים ,לימודים ,הכשרות ,גיוס הון אנושי -
הן השקעות לכל דבר ועניין  -ממש כמו בנדל"ן או בבורסה ולעבוד עם החברה שלכם
ולרכוש את המוצרים/שירותים שאתם מציעים  -זו השקעה (ואם לא -תפעלו כדי להבין
למה).
פינת ה"ראש הפתוח"
אם אתם חושבים לעצמכם" :נו באמת ,הרי קוראים לזה "הצעת מחיר" לא" -הצעת
השקעה" -מה זה השטויות האלה?
התשובה  -במכירות ,כל חוליה וחוליה משפיעה ברמה כזו או אחרת על הלקוח ,דיוק של01.01.2020
לכבוד:
מנכ"לבטווח הרחוק.
ביצועים
תשפר
כל אחת מהן-
ישראל ישראלי |
שם החברה

שלב  - 6הדגשות

הנדון :הצעת מחיר להרצאה בנושא מכירות

 .1בהמשך לשיחתנו ,מצורפת הצעת מחיר מפורטת להרצאה בנושא מכירות,

הרלוונטי .מבלי שביצעתם רביזיה (סקירה).
הצעת מחיר
מכם היעד
שיוצאת לקהל
אין דבר כזההמותאמת
סיימתם?
ורווחים
בשיווקשאין
עריכה,
עםהגהה,
בודקים
הכל,
עוברים
עכשיו
מיותרים,ע"י
 NLPבלונדון
פסיקיםסדנת
ומימון ,בוגר
התמחות
בכלכלה
עלתואר
בוגר
לוטן סגל
מעולה.2 ,
לימודי -מבצעים
בנדלר,חשוב
כתיב ,והכי
שגיאות
הדגשות.וכתיבה בביה"ס ע"ש סם שפיגל
סטוריטלינג וכתיבה
ריצ'ארד
בטח ובטח ד"ר
בירושלים ,לימודי תוכן שיווקי וקופירייטינג ע"ש תרצה גרנות ,יעביר באופן אישי פעילות
שתכלול ,בין השאר ,את הנושאים הבאים:
ניפוץ המיתוסים והטעויות הנפוצות ביותר בתחום המכירות -עשה ואל תעשה
● כיצד להפוך התנגדות וסימן קריאה של לקוח לסימן שאלה ולהגיב להתנגדות?
● איך מבצעים  UPSELLבצורה טובה מבלי לגרום ללקוח להרגיש שלא בנוח?
● כיצד לרתק כל לקוח בכל שיחה?
● מה החשיבות של דוגמאות ,עובדות ונתונים בזמן מכירה?
מכירתית?
אינטראקציה
במסגרת כל
לשלב הומור
מתי ואיך
●
מדגישים.
מפוצצת -
שנשמעת
"שגורה"
"טעונה" או
כל מילה
תדגישו .לסגירת עסקה ומבלי "לשנות את
טוק שתוביל
ומשאירכימיה וסמול
כיצד ליצור
'אימפקט'-
כל משפט שהוא● חזק
האווירה"?
● ועוד!
 .3לוטן סגל משמש כיום כמשפר מערכי מכירות ויועץ עסקי לחברות ולארגונים בישראל ,וכן
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כמרצה בקורסים ,ימי עיון וסדנאות בנושא מצוינות במכירות .בין לקוחותינו נמנים:
חינם! להורדת מדריך ניפוץ המיתוסים הגדולים ביותר בתחום המכירות -
 ,Check-Point, Unileverרהיטי-דורון ,בנק מזרחי-טפחות ,טמבור ,שילב ,מגדל חברה
היכנסו לאתר  Lotansegal.comותוכלו לקבל אליו גישה ללא כל עלות
סוכנות לביטוח ,בית ציוני אמריקה ,קופ"ח כללית ומאוחדת,
שמורותקאר,
לביטוח ,אלן
מדנס2019
ללוטן סגל
© כל הזכויות

הצלחת

מחיר

אנשים שמרפרפים בהצעות המחיר יקלטו את המסרים הללו וזה בדיוק מה שאתם רוצים
שיקרה .תחשבו שלעתים התנהלתם בתהליך המכירה מול אדם כלשהו אבל בשלב מאוחר
יותר המסמך מגיע לשולחן המנכ"ל ל" -אישור מהיר" ,זו מטרה שחשוב לכם מאד להשיג
אותה.
ברגע שתסיימו לקרוא טקסט זה-
תחזרו אחורה ותראו מילים ומשפטים שהחלטתי ל-ה-ד-ג-י-ש
תהיה לכם דוגמה טובה מאד לכך.
טיפ של אלופים -
איך יודעים מה להדגיש?
קודם כל חשוב להבין שכמו כל דבר בחיים  -מתרגלים ומתמקצעים .אבל הטיפ שאתן לכם
הוא פשוט  -תקריאו לעצמכם את הטקסט ,כל מילה שאתם אומרים בצורה חזקה יותר,
עם אינטונציה מעט שונה  -תדגישו.
זה עובד!
סליחה ,זה עובד!
אימוג'ים
תשתמשו באימוג'ים בהצעת המחיר .אל תחשבו שזה ילדותי -כולנו הרי משתמשים בהם
בשוטף.
סמיילי ,או כל סימן אחר מוציא אפקט מסוים מאנשים .וזה טוב לכם כמובן.
טיפ נוסף  -כל מילה שנתפסת כ"שפה קרה"  -תהפכו ל " -שפה חמה".
תמנעו מכתיבה טכנית ,תכניסו ממד של רגש .אתם עובדים מול אנשים בארגון?
מעולה! תיראו אותם! תכתבו למשל:
כבר בתחילת התהליך תוכלו להבחין בשינוי משמעותי בגורמים האנושיים הבאים...
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חינם! להורדת מדריך ניפוץ המיתוסים הגדולים ביותר בתחום המכירות -
היכנסו לאתר  Lotansegal.comותוכלו לקבל אליו גישה ללא כל עלות
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הצלחת

מחיר

 50מנכ"לים בכירים בישראל וביניהם :מנכ"ל מייקרוסופט ,הוט ,ב
 50מנכ"לים בכירים בישראל וביניהם :מנכ"ל מייקרוסופט ,הוט ,בזק בנל"א ,רולקס,

מרגלית ,רוני
אנשילוי ,חלי ממן,
וכן כגון :רמי
ישראכרט,עסקים
גלובס,ישראכרט ,וכן אנשי
גלובס,
מיכלחלי ממן ,ינקי מרג
רמירוס,לוי,
עסקיםינקיכגון:
תכלס!
שלב – 7
ועוד.
"סופר-נני" דליות
"סופר-נני" דליות ועוד.
 .5הפעילות המוצעת עוסקת ,בין היתר ,בשיפור יכולות המשתתפים במגוון הנושאים
הנכללים בתורות המכירות ,הנטוורקינג ,השיווק ,השירות ומשא ומתן .הפעילות תעסוק ,בין
השאר ,בפיתוח מיומנויות התקשורת הבינאישית של המשתתפים ,באבחון סוגי הטיפוסים

הגוף יכולות המשתתפ
בשיפור
היתר,
זמן ,בין
עוסקת,
המוצעת
הפעילות
.5
המילולית ושפת
בהתאמת השפה
מסר במינימום
בהעברת מקסימום
השונים,
ועוד.

הנכללים בתורות המכירות ,הנטוורקינג ,השיווק ,השירות ומשא ומתן.

באמצע הצעת המחיר זה המקום להכניס את ה" -קישקעס" .תקפידו להתנסח בצורה
 .6הסדנאות וההרצאות של לוטן סגל חווייתיות ,מלאות בהומור ,מפעילות את הקהל ומשרות
של המשתתפים,
הבינאישית
מיומנויות
בפיתוח
קצרה,השאר,
התקשורתמצד שני.
מעניינת ומרתקת
מצד אחד אבל
ממוקדת וברורה
"חווית משתמש" גדולה מאוד .אנו משוכנעים שהפעילות במסגרת השירותים שלכם,
אף אחד לא רוצה לקרוא הצעת מחיר משמימה.

בא

פרקטי לשיפור
מקסימוםכלים
"חוויה" וכיף וגם ארגז
למשתתפים גם
תקנה
המכירהבהתאמת השפה ה
מיומנויותזמן,
במינימום
מסר
בהעברת
השונים,
שלהם.

תדגישו משפטים כמו:
ועוד.
המוצעת עוסקת ,בין היתר ,ב ( -ופירוט)
הפעילות
תחשבו מה תרצו שהלקוח יזכור מהצעת המחיר (חוץ מהמחיר כמובן) .מה הוא מקבל
בתכלס? על מה הוא משלם? תזכרו את המושג אמיל"י שאומר" :אני מה יוצא לי?"
שימו לב בתמונה שמצ"ב על אודות ההבדלים:
חווייתיות ,מלאות בהומור ,מפעילו
סגל
לוטן
 .6הסדנאות וההרצאות של
בתמונה אחת מידע אינפורמטיבי (מקום שנקרא ג'קסונוויל)
ובשנייה -מכירה בעזרת שפה חמה ("אמא"" ,חג המולד") שמשדרת רגש.

"חווית משתמש" גדולה מאוד .אנו משוכנעים שהפעילות במסגר

תקנה למשתתפים גם "חוויה" וכיף וגם ארגז כלים פרקטי לשיפור
Lotanseg@gmail.com | 052.6189393 | www.lotanseg.com

שלהם.
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חינם! להורדת מדריך ניפוץ המיתוסים הגדולים ביותר בתחום המכירות -
היכנסו לאתר  Lotansegal.comותוכלו לקבל אליו גישה ללא כל עלות
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הצלחת

מחיר

הנכללים בתורות המכירות ,הנטוורקינג ,השיווק ,השירות ומשא ומתן .הפעילות תעסוק ,בין
השאר ,בפיתוח מיומנויות התקשורת הבינאישית של המשתתפים ,באבחון סוגי הטיפוסים
השונים ,בהעברת מקסימום מסר במינימום זמן ,בהתאמת השפה המילולית ושפת הגוף

ועוד" -.תמדדו לי ת'צורה!
שלב 8

 .6הסדנאות וההרצאות של לוטן סגל חווייתיות ,מלאות בהומור ,מפעילות את הקהל ומשרות
"חווית משתמש" גדולה מאוד .אנו משוכנעים שהפעילות במסגרת השירותים שלכם,
תקנה למשתתפים גם "חוויה" וכיף וגם ארגז כלים פרקטי לשיפור מיומנויות המכירה
שלהם.

מדדי הצלחה של התוצאה  -ה"שורה התחתונה" והדרך אליה  -הן קריטיים עבור הלקוח
(ובצדק) .בשיחה/פגישה איתו תבינו מהי הצלחה מבחינתו ,למה הוא יכול לצפות,
איפה יתעוררו קשיים וכו' .תנו ללקוח כלים למדוד אתכם .כל מנהל מחבב ומאמין גדול
במדידה.
דני ורדי ,אחד המנכ"לים המוכשרים שפגשתי בחיי ,אמר לי פעם ש" -עבדות למספרים
תהפוך אותך לבן חורין" .משפט אדיר והוא (דני) צודק ובגדול!
Lotanseg@gmail.com | 052.6189393 | www.lotanseg.com

שלב " – 9אין עשן בלי אש"

אין שום דבר בעולם שיש בו יתרונות ללא חסרונות .אל תייפו את המציאות .אל תזלזלו
באינטליגנציה של הלקוח.
מקצוע הטיס נראה מרשים וחלומי נכון? תאמינו לי שאין שום דבר "חלומי" במונית שמגיעה
לאסוף אתכם בשעה  2לפנות בוקר מהבית ואין שום כיף גדול בלוודא שמאות כפתורים
פועלים בתא הטייס לפני ההמראה.
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חינם! להורדת מדריך ניפוץ המיתוסים הגדולים ביותר בתחום המכירות -
היכנסו לאתר  Lotansegal.comותוכלו לקבל אליו גישה ללא כל עלות
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הצלחת

מחיר

שם החברה
בכל דבר קיימים רכיבים טכניים .אני מקפיד ,בהצעות מחיר ,לכתוב הערות.

הנדון :הצעת מחיר להרצאה בנושא מכירות

לדוגמה:
הערה חשובה! בפגישה הזכרנו שהצוות בחברה ברובו צעיר ,יש לשקול הפרדה בין
בנושא מכירות,
 .1בהמשך לשיחתנו ,מצורפת הצעת מחיר מפורטת להרצאה
הוותיקים והחדשים במהלך הפעילות על מנת שהתכנים יוטמעו בצורה טובה יותר.

המותאמת לקהל היעד הרלוונטי.

01.01.2020

לכבוד:

ישראלי |
כך גם הוכחתי ללקוח ישראל
מנכ"לעניין" ,גם הקדמתי תרופה למכה ,אמנם "הצפתי" קושי
"מבין
שאני
שם החברה
אבל מיד גם הצעתי פתרון "הולם" (מנכ"לים ומנהלים בכירים "חולים על זה") .ובנוסף-
הנדון :הצעת מחיר להרצאה בנושא מכירות
הוכחתי לו שאני אדם שקשוב לצרכים שלו.

בוגר תואר בכלכלה עם התמחות בשיווק ומימון ,בוגר סדנת  NLPבלו
 .2לוטן סגל
.1
בהמשך לשיחתנו ,מצורפת הצעת מחיר מפורטת להרצאה בנושא מכירות,
המותאמת לקהל היעד הרלוונטי.

ד"ר ריצ'ארד בנדלר ,לימודי סטוריטלינג וכתיבה וכתיבה בביה"ס ע"ש סם

שלב " – 10ידיים למעלה או שאני יורה!"

 .2לוטן סגל בוגר תואר בכלכלה עם התמחות בשיווק ומימון ,בוגר סדנת  NLPבלונדון ע"י
ד"ר ריצ'ארד בנדלר ,לימודי סטוריטלינג וכתיבה וכתיבה בביה"ס ע"ש סם שפיגל

בירושלים ,לימודי תוכן שיווקי וקופירייטינג ע"ש תרצה גרנות ,יעביר באופן אישי
בירושלים ,לימודי תוכן שיווקי וקופירייטינג ע"ש תרצה גרנות ,יעביר באופן אישי פעילות
שתכלול ,בין השאר ,את הנושאים הבאים:

שתכלול ,בין השאר ,את הנושאים הבאים:

ניפוץ המיתוסים והטעויות הנפוצות ביותר בתחום המכירות -עשה ואל תעשה
● כיצד להפוך התנגדות וסימן קריאה של לקוח לסימן שאלה ולהגיב להתנגדות?
● איך מבצעים  UPSELLבצורה טובה מבלי לגרום ללקוח להרגיש שלא בנוח?

ניפוץ המיתוסים והטעויות הנפוצות ביותר בתחום המכירות -עשה ואל תעשה
● כיצד לרתק כל לקוח בכל שיחה?

● מה החשיבות של דוגמאות ,עובדות ונתונים בזמן מכירה?

● כיצד להפוך התנגדות וסימן קריאה של לקוח לסימן שאלה ולהגיב להתנג
● מתי ואיך לשלב הומור במסגרת כל אינטראקציה מכירתית?

● כיצד ליצור כימיה וסמול טוק שתוביל לסגירת עסקה ומבלי "לשנות את
האווירה"?

● איך מבצעים  UPSELLבצורה טובה מבלי לגרום ללקוח להרגיש שלא בנ
● ועוד!

בולטים ●
לקוח בכל
לרתק כל
(להלן כיצד
שיחה?כפול:
משיגים אפקט
קריטיים ,הם
קליעים) הינם

 .3לוטן סגל משמש כיום כמשפר מערכי מכירות ויועץ עסקי לחברות ולארגונים בישראל ,וכן
כמרצה בקורסים ,ימי עיון וסדנאות בנושא מצוינות במכירות .בין לקוחותינו נמנים:

.1
.2

 ,Check-Point, Unileverרהיטי-דורון ,בנק מזרחי-טפחות ,טמבור ,שילב ,מגדל חברה

● מה החשיבות של דוגמאות ,עובדות ונתונים בזמן מכירה?
לביטוח ,אלן קאר ,מדנס סוכנות לביטוח ,בית ציוני אמריקה ,קופ"ח כללית ומאוחדת,

הם "מאווררים" את הצעת המחיר
מטקסט
טובה יותר
בצורה
בולטים
זוכרים
כל אינטראקציה מכירתית?
במסגרת
הומור
לשלב
ואיך
בני●אדםמתי
Lotanseg@gmail.com | 052.6189393 | www.lotanseg.com

בהם!כיצד ליצור כימיה וסמול טוק שתוביל לסגירת עסקה ומבלי "לשנות את
השתמשו ●
האווירה"?

טיפ של אלופים  -תבקשו מהמעצב שלכם לבצע עיצוב לבולט שהוא בשפה
המיתוגית●שלכם.
ועוד!
סיימנו את הצעת המחיר .אבל רגע ...נשארו לנו  2דברים נוספים :גוף המייל והתקשורת
.3הנלווית.
לוטן סגל משמש כיום כמשפר מערכי מכירות ויועץ עסקי לחברות

ולארגונים בישר

כמרצה בקורסים ,ימי עיון וסדנאות בנושא מצוינות במכירות .בין לקוחותינו

 ,Check-Point, Unileverרהיטי-דורון ,בנק מזרחי-טפחות ,טמבור ,שילב ,מגדל
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חינם! להורדת מדריך ניפוץ המיתוסים הגדולים ביותר בתחום המכירות -
ללא כל
סוכנותאליו גישה
ותוכלו לקבל
Lotansegal.com
לאתר
היכנסו
עלותציוני
בית
לביטוח,
מדנס
אלן קאר,
לביטוח,
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הצלחתקופ"ח כללית ומ
אמריקה,

מחיר

שלב " – 11פוקל פוינט"
FOCAL POINTS
יעדי ליבה:
הגדלת כמות הפניות מסוג חבר-מביא-חבר (מ 5% -ל 12% -בממוצע)
הקטנת עלות גיוס לקוח ( CACמ ₪ 450 -ל)₪ 380 -
הגדלת מחזור מכירות (בכ 15% -שנתי)
יעדים משניים:
חלוקת מוקד המכירות למחלקות ייעודיות :טלמיטינג ,טלמרקטינג OUTBOUND/INBOUND
בניית מודל תמריצים חדש למנהלים ולמחלקת המכירות (מודל מדרגות)
קיום "מרתוני מכירות" שוטפים פעם ברבעון

פוקל פוינט פירושה -מגה יעד .חשוב מאד בכל הצעת מחיר לגרום ללקוח להבין מה
'מטרת-העל' שאתם רואים ולהקפיד לנסח אותה בצורה מעניינת מצד אחד אבל ברורה
מצד שני.
לדוגמה -לקוח רוצה להגדיל מכירות? פוקל פוינט לא יכול להיות מנוסח כך" :הגדלת
המכירות" היות וזה ברור מדי.
פוקל פוינט איכותי יכול להיות:
"הגדלת כמות העסקאות תוך הקטנת תקציב הפרסום והכפלת כמות ההפניות מסוג חבר-
מביא-חבר" ברגע שתנסחו משפט כזה -הסיכוי שהמתחרים שלכם יפעלו כך -שואף לאפס!
טיפ של אלופים-
בדומה להתנגדויות של לקוחות שאפשר לקבץ אותן למספר קטן מוגדר:
התנגדות למחיר ,לזמן ,לאיכות ,לשרות...
בדיוק באותו האופן  -פוקל פוינטס אפשר להנדס טמפלטים מוכנים מראש כמעט לכל
לקוח .הרי כולם רוצים:
להגדיל מכירות/הכנסות ,להקטין עלויות/הוצאות ,לייעל ,לשפר ,להיות רווחיים יותר.
לכן נסחו לעצמכם מספר משפטים שמסתובבים סביב הנושאים הללו ופשוט תתאימו את
המסר ללקוח ולשיח שהיה מולו בתהליך המכירה.
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הצלחת

מחיר

שלב  – 12בונוסים והפתעות!
הספר החדש והמקיף בנושא מכירות ,שכנוע ,שיווק ויצירתיות ,מגלה ,בין השאר ,כיצד למכור בצורה אפקטיבית ,נעימה,
ולהפוך לאוטוריטה בתחום.
בנוסף ,תקבלו את האופציה לרכוש עבור כל משתתף את הספר "למכור כאילו יש מחר" )בהוצאת 'מטר'( במחיר מבצע
של  49שקלים כולל מע"מ ליחידה )המחיר המלא של הספר ,בחנויות הספרים ,הוא  98שקלים ליחידה( .כל משתתף יוכל
לקבל ספר חתום )עם הקדשה(.

מה בכירים מספרים על הספר
הרצל עוזר ,יו"ר הוט והבעלים של 'אולג'ובס':

כל דבר שתוכלו לספק ללקוח שיגביר את הערך של העסקה  -תבצעו אותו!

״בזכות הספר הקורא מבין כי לא רק שאין סתירה בין סגירת עסקה לבין שביעות רצון לקוח ,אלא
שלהפך – הם משולבים זה בזה.״

במקום להימצא בשוק של מחיר  -הקפידו להיות בשוק של בניית ערך.
איתן מדמון ,מנכ"ל 'גלובס':

עצמי
מכירות ומצאתי
משמים על
מקצועי
ללקוח -ספר
באתי לקרוא
כמותו.
ומעניין מאין
מאוד
ברשותכםמרשים
״ספר
איכותית .יש
כהקלטה
את זה
תנו לו
ערך
שמהווה
בנושא
וובינר
יש
נשאב לתוך עלילה וחוויות מעניינות ,מרתקות ובעלות מוסר השכל.״

לכם ספר? שירות יוצא דופן שלא עולה לכם הרבה? תנו ללקוח אותו וזאת כדי לגרום הצעה
'מרצדס':
סמנכ"ל
להישמע לשעבר
דני ורדי,
.NO
BRAINER
כעסקת -
״ספר קולח ,ציורי ומובנה ,ספר נפלא וחובה לכל אחד שרוצה להיות ׳שף במכירות׳.״
דרור קראוס ,בעלים 'מור השקעות':

פינת ה"ראש הפתוח"

״הספר הוא מדריך עצום ממדים בתחום המכירות ,שחייב לשכון על שולחנו של כל מנהל ושל כל מי
באמת ,מה לי ולוובינרים? אני לא מבין בזה ,מעולם לא
לעצמכם" :נו
חושבים
אם אתם
והמכירות.״
בתחום השיווק
שעוסק

הקלטתי משהו כזה ,אני לא טכנולוג"...
חלי ממן:

״ממך למדתי שצריך לדעת לא רק לבשל את המכירה אלא לדעת לבשל אותה לטעם של הקונה.״

התשובה  -כל דבר בחיים שתשימו לעצמכם כיעד -תיווכחו שהוא לא מורכב להשגה.
תבקשו עזרה מחברים שמבינים ותראו עד כמה שזה קל .וובינר הוא בסך הכל פיץ' מכירתי
ארוך יותר מאשר בפגישה מול לקוח .קטן עליכם!

Lotanseg@gmail.com | 052.6189393 | www.lotanseg.com
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שלב  – 13גוף המייל
הי איתן,
שמחתי להכיר את הפעילות שלכם ותודה על הסיור במפעל ,במיוחד אהבתי את העובדה שבלי המדבקות על האריזות
שכולנו מכירים :שוקולד השחר ,קנור ,פלמוליב ...פתאום רואים כמה קשה לזהות מה זה מה):
אגב ,בהמשך לנקודה שציינת בפגישה שלנו ("הקושי של הצוות לנטרל התנגדויות של מחיר" /יקר לי" -אני מצרף לך
מאמר שכתבתי בנושא שמסביר איך פותרים את הסוגיה הזו בצורה טובה ואפקטיבית -תוכל להדפיס אותו ולחלק לצוות
המכירות שלכם או לתת ליגאל מנהל המכירות שבתדרוך הבוקר יעבור איתם על זה בצורה מסודרת.

כמעט  99%מהאנשים שוכחים את החלק הזה .לרוב הם כותבים בו משהו משמים כמו:
"מצ"ב הצעת מחיר".
אגלה לכם סוד  -כשכותרת המייל כוללת את המילים "הצעת מחיר" אין צורך לכתוב
משפט "מצ"ב הצעת מחיר".
אוקי ,אז אמרנו מה לא עושים ,אז מה כן עושים?
בגוף המייל יש  11דברים שאתם צריכים לעשות:
א' סיכום כפתיחה
משפט פתיחה חזק
בעת קיום הפגישה עם הלקוח ,לא רק שאתם אמורים לסכם לעצמכם נושאים חשובים
לקראת ההמשך וביצוע הדוקומנטציה (תיעוד) חשוב מאד שתתעדו דברים ספציפיים
שהלקוח אומר לכם לקראת הצעת המחיר לדוגמה  -לפני זמן מה לקוח "זרק" לי בעת
הפגישה שיש לצוות שלו בעיה עם נטרול התנגדויות .בהצעת המחיר הזכרתי את זה וגם
ביצעתי את השלב הבא (סעיף ב').
ב' הגשש החיוור" :אז מה היה לנו שם?"
דוגמה לחיבור בין משהו שנאמר בפגישה למוצר/שירות
התממשקות בין משהו שנאמר בפגישה לתוכן שאתם "מחזיקים" בו .כשהלקוח אמר לי את
מה שאמר צירפתי לו לינק למאמר שכתבתי שנקרא" :איך הופכים סימן קריאה לסימן
שאלה" .מאמר זה מדבר על העובדה שאחרי כל התנגדות של לקוח תמיד יש סימן קריאה:
"יקר לי!"
"אני צריך להתייעץ!"
"אחשוב על זה!"
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אבל המטרה שלנו היא להחליף את המשפט הזה לשאלה כדי שנוכל לתת לה מענה
מקצועי .יש טכניקה פשוטה מאד ליישום איך עושים את זה נכון:
"אני מבין שאתה רוצה להבין למה זה מעט יקר מהמתחרים?"
או-
"אתה רוצה לדעת מהי הסיבה שזמן האספקה ארוך מעט ממה שחשבת?"
ובכך לקבל רשות להגיב וגם זה מאפשר לנו לגמד מעט את ההתנגדות ולהשחיל מילים
כמו "קצת"" ,מעט" וכולי.
ג' People Remember The Bullets
ה  USP -או  -הבידול שלנו.
חשוב להוסיף  2-3בולטים כדי להגביר את אפקט הזכירות .הדברים הכי חזקים במוצר/
שירות שלנו צריכים להיות מוזכרים פה.
ד' Don’t Blink - Simply Add A Link
לינקים!!!
בחלק האחרון של המייל ,תצרפו לינקים לאתר הבית שלכם ,לעמוד העסקי בפייסבוק,
לערוץ היוטיוב ,לבלוג באתר או למאמרים שכתבתם ,לוובינר שבו השתתפתם ,לכתבות
בעיתון שראיינו אתכם ,לפודקאסטים שהשתתפתם בהם .לקטעי "מן העיתונות".
נכון .הלקוח לא יקרא הכל .אבל עצם ה"זפזופ" או ה"רפרוף" יעשה את העבודה
ויעניק תחושה של מותג חזק שעובד.
אגב ,עצם הרצון ליצור לינקים אלו  -יגרום לכם לשים בתוכנית השיווקית/עסקית שלכם
את המשימות הללו כגון :להקליט פודקאסט ,להעלות לאוויר כתבת תוכן בפורטל חזק וכו'.

ה' "תכתבו בצד!"
נ.ב
נון בית!
חלק ה -נ.ב .הוא אחד החשובים .זה מוטמע בנו עוד מהילדות .אין דבר כזה לפספס נ.ב .זה
האזור שבו הדברים הכי מרגשים ואינטימיים נכתבו לנו במכתבים משכבר ימים.
מחקרים מראים שלקוחות קוראים את האזור הזה יותר מאמצע הטקסט עצמו ואפילו
חוזרים לשם פעמיים או יותר.
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הלקוח אוהב לרכב אופניים? צרפו לו לינק שנתקלתם בו לאחרונה (מותר גם לחפש
במיוחד ,זה בסדר גמור) תזכרו ש  -קיים הבדל גדול בין חנופה למחמאה ולמתן ערך.
ברגע שאתם מתקשרים עם הלקוח ממקום ערכי ,שמעניק לו תוכן חזק -זה לא "ללקק" ולא
להתחנף .נהפוך הוא.

ו' "והחיים הם עוד זורמים לתוך משפט אחד מכריע"
סיכום ההצעה במשפט ,במילים אחרות " -עם מה אני רוצה שיצאו מהצעת המחיר".
לכנסיית השכל יש שיר מקסים שיש בו משפט גדול שאומר" :והחיים הם עוד זורמים לתוך
משפט אחד מכריע" אם תחשבו על כך ,כמעט כל מסר "גדול מהחיים" שאנו שומעים,
נכנס למשפט חזק.
לדוגמה:
בחדר הלידה הרופא מכריז" :יש לכם בן!" (או בת!) עולם ומלואו נפתח לנו והלב מתמלא.
גבר מציע לאשה נישואין עם טבעת והיא עונה לו" :כן" מילה אחת שפותחת עולם של
זוגיות ,אהבה ואינספור אתגרים .בדיוק באותו האופן (ומבלי שתאלצו להיות משוררים לשם
כך) תחשבו עם מה תרצו שהבן אדם שמולכם יצא מהצעת המחיר שלכם .זה יכול להיות:
"לכל חברה יש מאגר לקוחות שתקציב עתק הושקע בו -לפני שתשקיע בפרסום ,בוא נוודא
שהמאגר הזה מנוצל כמו שצריך"
או " -מכיר את המשפט "זול זה יקר" נכון? אז בהשקעה לא גדולה מעבר למחירי השוק,
תוכל להבטיח חברה שיש לה אבא ואמא ,אחריות ושרות שמדורג בין הטובים בעולם".

ז' Know How & How To
למה ,מה ואיך?
אחת הטעויות הנפוצות בהצעות מחיר היא שמדברים יותר מדי על ה"מה" ופחות מדי על
ה"איך" .הלקוח יודע את ה"מה" ברוב המקרים ,המקום שהוא "נופל" בו זה ה"איך" הקפידו
להסביר בצורה נהירה איך תפעלו כדי להשיג את המטרות הרצויות.
בנוסף  -תימנעו מ" -הבטחות יתר" .תמיד תוכלו להפתיע בתוצאות מצוינות אבל ברגע
שלא תעמדו בהבטחה -חוסר שביעות הרצון לא יאחר להגיע.
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ח' "עד מדינה"
קחו לקוח או שניים שהמכירה שלכם אצלו הייתה בגדר -הצלחה מסחררת .הזכירו במשפט
בגוף הצעת המחיר" :אשמח שתדבר עם רוני שיזף מחברת _______ על מנת לשמוע על
אודות ה ROI -שהמוצר שלנו השיג עבורו".

ט' על "יס-מנים" ,צרכים ורצונות
הסבירו ללקוח שהבנתם בדיוק מה הוא מבקש ורוצה אבל תתעכבו לא מעט על מה
לדעתכם הוא צריך! לקוחות לא מחפשים "יס-מנים" הם רוצים אדם שלא יפחד לעמוד
מולם ולהשמיע את דעתו המקצועית.

י' תצרבו תמונה מנצחת!
הקפידו להבטיח כיצד אתם רואים את ההצלחה .כתבו משפט כמו" :אין לנו ספק שנוכל
לעמוד ביעדים ,בכפוף לשביעות רצון גבוה מצדכם ואף לשבור שיאי מכירות" .לקוחות
רוצים לשמוע שאתם בטוחים בעצמכם.

יא' "נא לאשר קבלת מייל זה"
הקפידו תמיד לכתוב את המשפט הנ"ל .הסיבה שאנו כותבים את המשפט הזה היא שהוא
עובד לטובתנו בצורה כפולה:
פעם ראשונה  -אם נקבל אישור אזי נדע שהמייל הגיע בשלום
פעם שנייה  -אם לא נקבל אישור ,תהיה לנו את הזכות לפנות ולשאול האם הוא התקבל
ומבלי שנצא נודניקים.
עם כל שליחת הצעת מחיר יש להוציא אסמס/ווטסאפ שמנוסח בצורה אישית:
"הי דניאל ,שמחתי מאד על הפגישה המחכימה ,כרגע שלחתי לך הצעת מחיר למייל,
שיהיה המון בהצלחה" וכמובן שם וטייטל שלכם.
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טוב ,קבלתם המון מידע ,אבל הוא מחולק בצורה מתודית (פשוט מבצעים את השלבים
בזה אחר זה) ברגע שתשתלטו על אמנות הצעות המחיר ,אתם תיווכחו לבד שכבר בעת
הפגישה תדעו בדיוק מה תרצו לשלוח ללקוח במייל ולכן תסמנו ותסכמו לעצמכם את
הנושאים הללו.
אגב ,חשוב במהלך הפגישה לשאול"" :איך אתה אוהב לקבל הצעות מחיר?" ואז לתת
ללקוח לענות .אפשר גם לשתול תקציר מנהלים ל" -למנהל הממהר" .בנוסף ,תוכלו לשאול
את הלקוח איך הוא לא אוהב לקבל הצעות מחיר ובכך להימנע מטעויות אותן היה אפשר
לחסוך בהתנהלות מולו.
זכרו! לא תמיד מי שישבתם איתו בפגישה הוא זה שיאשר את ההצעה -חשוב לוודא מיהם
הגורמים הנוספים שיראו אותה ולדלות כמה שיותר מידע מקיף.
אין סיכוי בעולם שהטיפים האלה לא ישפרו בצורה משמעותית את התוצאה הסופית הרצויה
שלכם.
מאחל לכם הצלחה גדולה!
לוטן סגל
נ.ב .לנוחיותכם מצרף לכם צ'קליסט מצוין שיעזור לכם לזכור את השלבים.
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כל הסודות שמאחורי שליחת הצעות מחיר נחשפים
כיצד תמנפו את מעמד הצעת המחיר כדי להגדיל את הסיכויים למכור ללקוחות
ולהעניק לעצמכם 'יתרון תחרותי בלתי הוגן' אל מול המתחרים שלכם (אפילו במקרה
ואין לכם כזה)
אנו תופסים את שלב הצעת המחיר כמשהו טכני ומשמים .אך למעשה זוהי טעות
קריטית .למעמד הזה יש מטרה אחת בלבד והיא  -להגדיל את הסיכוי לסגור עסקה.
כמעט כל חברה ,עסק או ארגון ,סוגרים בממוצע בין  3ל 5 -אחוז מסך הלידים המטופלים
מה שאומר ש  95% -עד  97%מהם הולכים לפח.
הגיע הזמן להגדיל את האחוזים האלה ומעמד הצעת המחיר הוא בדיוק המקום להתחיל.

מסמך הצעת מחיר
"גוף אפס"
המטרה שלנו בכל אינטראקציה עם הלקוח היא לדבר כמה שיותר עליו וכמה שפחות עלינו.
יש לשתול את לוגו החברה של הלקוח בראש עמוד הצעת המחיר ,אין דבר שלקוחות אוהבים לראות
יותר מלראות את הלוגו שלהם ולדבר על עצמם (הלוגו שלנו מעניין אותם הרבה הרבה פחות).

"טייטלים" והגדרות תפקיד
תכתבו את שם הלקוח מודגש ב Bold -ומתחת תציינו את התפקיד שלו בצורה מדויקת ואת שם
החברה (נסו לא לטעות באיות )):
מציצנות וסקרנות
יצר המציצנות והסקרנות הוא אחד החזקים בטבע האדם ,הקפידו לצרף תמונת פספורט מקצועית
שלכם בראש הצעת המחיר  -אין כמו מראה עיניים לבניית אמון מול הלקוח.
חתימה של מייל עם תמונה תמיד עדיפה מאשר כזו שללא.
"אודותנו"
נסחו פעם אחת בצורה מדוייקת ו"מוחצת" בנק של מסרים שמוציאים את המותג ,החברה ,השירות
והמוצרים ברמה המקצועיות ביותר .בכל הצעת מחיר צריך שהפסקה הזו תהיה נוכחת.
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מסמך הצעת מחיר
"הוכחות חברתיות" ,עדויות ולוגואים
כל דבר שמעצים אתכם ברמת הישגים אישיים ומקצועיים -תכתבו עליו .השתתפתם במרתונים-
הלקוח יסיק מכך שאתם ממושמעים ,מדויקים ,חיים אורח חיים בריא ושתוצאות ויעדים חשובים
לכם .תצרפו להצעת המחיר לוגואים של מותגים מובילים (לקוחות שלכם ומשתפים פעולה
אסטרטגיים) .אין דבר שיעצים אתכם יותר ויקטין את הסיכון של הלקוח מהעובדה שחברות מובילות
עובדות אתכם וכן "משפיענים" ,סלבים ומובילי דעת קהל כאלו ואחרים .בנוסף ,קבצו  4-5עדויות
( )Testimonialsחזקים מלקוחות משמעותיים שמספרים על הדברים שאתם הכי חזקים בהם ולמה
לעבוד אתכם ומה יצא להם מכך.
מחיר  OUTהשקעה IN
אל תכתבו את המילה מחיר בהצעת המחיר.
אני חוזר -לא לכתוב מחיר .לעבוד אתכם זו השקעה ולא הוצאה .משפטים כגון" :עלות ההשקעה
הנדרשת" ,או "-ההשקעה שלכם" עדיפה בהרבה.

הדגשות חכמות
סיימתם לכתוב? מעולה! כעת תעברו על הצעת המחיר מתחילתה ועד סופה ,עשו הגהה ועריכה,
תבחינו בין עיקר לתפל והכי חשוב  -כל משפט או מילה שתרצו שתקפוץ מהטקסט  -תדגישו!

שפה "חמה" ולא "קרה"
כל משפט טכני שכתבתם  -נסחו אותו בכתיבה רגשית יותר וחמה .אין צורך לזרוק ראשי תיבות
שסביר שהלקוח לא מבין אותן .מותר לצקת תוכן "משמח" להצעת המחיר (נשמח לעמוד לשירותך
וכו').
"תמדדו להם ת'צורה"
חשוב להטמיע מדדי הצלחה בגוף ההצעה .לקוחות רוצים לראות שאתם חיים את המספרים,
המטרות והיעדים שלהם .לאחר תיאום ציפיות בפגישה/שיחה תבינו מה הלקוח רוצה להשיג ,מה גרם
לו להרים את הטלפון וליצור אתכם קשר?
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מסמך הצעת מחיר
"אין עשן בלי אש"
חשוב להקדים תרופה למכה ולהציף חיסרון אחד או שניים .הלקוחות יעריכו אתכם וזה ישפר את
רמת האמון שהם יתנו בכם .כמובן שלאחר ציון חיסרון חשוב לגמד אותו ולהראות שהיתרונות עולים
על החסרונות.
"ידיים למעלה -אני יורה!"
בולטים הם דבר חשוב .העין שלנו מתעכבת עליהם יותר .הקפידו לסכם בבולטים ממוקדים את
הנושאים החשובים ללקוח" .על הדרך" זה ישדר ללקוח ,ובאופן תת-מודע ,שאתם חיים יעדים
ותוצאות.

״פוקל פוינט״
הקפידו לנסח משפט שמתאר את מטרת העל של הפרויקט בצורה מעניינת מצד אחד וברורה מצד
שני .לדוגמה  -אנו נרכז מאמצים בהגדלת מכירות תוך הקטנת תקציב הפרסום והכפלת כמות
ההפניות מסוג "חבר מביא חבר" כדי להוזיל את עלות גיוס הלקוח .CAC
בונוסים והפתעות!
כל דבר שיכול להגדיל את סל התמורה ללקוח ,להעניק ערך רב ולא לעלות לכם כסף גדול -תנו לו!
ספרים ,מדריכים ,מדדים ,סקרים ,אינפוגרפיקה ,צ'קליסטים ,טמפלטים ,שאלונים -הכל.
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גוף המייל
"תפתחו הכי חזק שאתם יכולים ואז ...תגבירו"
פתיח המייל הוא אחד הדברים הכי חשובים והראשון שתופס את העין .במקום משפט שאומר:
"בהמשך לשיחתנו מצ"ב הצעת מחיר" תכתבו משהו בעל ערך שמעורר סקרנות .תזכרו את החוק
הבא" :מטרת כל משפט היא "למכור" את המשפט הבא"
"הוכחה והלכה למעשה"
תחברו משהו שקרה בפגישה ותנו דוגמה לעולם התוכן שלכם .ההשקעה הזו של כמה דקות עשויה
להצליח עסקאות.
 USPובידול
תפקידו להפריד בין עיקר לתפל.
תנו ללקוח לראות את הדברים הכי חשובים.
נ.ב.
אין מייל שיוצא ללא נ.ב .קטע ה -נ.ב .הוא אחד הנקראים ביותר (אחרי הכותרת) .גם אין לכם נ.ב-.
תמציאו משהו חזק ):
לינקים!
צרפו לינקים למאמרים ,לעמוד העסקי שלכם ,לבלוג ,לקטעי עיתונות בהם אתם מככבים ,לכתבות
 OUTBRAINאו  .TABOOLAכל דבר שאתם יודעים שמתכתב עם עולם התוכן של הלקוח (או מקבלי
ההחלטות) תצרפו! בדומה למשפט" -השאלה היחידה שהיא מיותר היא זו שלא תשאלו" ,כך כל לינק
שאתם חושבים שיעשיר את עולם התוכן של הלקוח -אל תהססו להכניס/לצרף.
"נא לאשר קבלת מייל זה"
משפט שחובה לצרף לכל מייל .המשפט הזה מאפשר לכם לשמור את הזכות לחזור ללקוח כדי לוודא
שקיבל ובמקביל תוכלו להוסיף לו כמה אנקדוטות נוספות בזמן שהמתחרים שלכם ישנים בעמידה.
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גוף המייל
הודעות נלוות
במקביל לשליחת המייל והצעת המחיר יש לנסח אסמס/ווסטאפ חם ולא טכני שיישלח ללקוח.
"והחיים הם עוד זורמים לתוך משפט אחד מכריע"
תחשבו על סיכום ההצעה במשפט אחד חזק שיצור את המסר שתרצו שהלקוח יזכור.
למה ,מה ובעיקר -איך!
הקפידו להתעכב ולשים דגש יותר על ה"איך" מאשר על ה"מה" אותו לרוב הלקוח יודע .האניגמה
הגדולה ביותר עבורו היא איך משיגים את התוצאות הרצויות ופחות מהן התוצאות הללו.
משפט עדות
כתבו משפט כמו:
"נשמח שתדבר עם _______ ,מנכ"ל חברת______ כדי לשמוע איזה ROI
המוצר שלנו השיג עבורו".
רצונות וצרכים
תסבירו ללקוח שהבנתם בדיוק מה הוא מבקש/רוצה מצד אחד אבל תתעכבו על מה הוא צריך מצד
שני.
לקוחות לא מחפשים "יס-מנים" אלא רוצים אדם שהוא איש מקצוע שלא חושש לעמוד מולם ולחטוף
אש כשצריך.
תצרבו תמונה מנצחת!
לקוחות רוצים לשמוע שאתם בטוחים בהצלחתכם בפרויקט.
לכן מה שאתם תעשו זה -תבטיחו את זה!
בונוסים והפתעות
במקום להימצא בשוק של מחיר -הקפידו להימצא בשוק של ערך.
כל בונוס או מתנה שתוכלו להעניק ללקוח במקום להוריד במחיר וששווה לו כסף -תנו לו .אמנם גם
בהצעת המחיר עשינו את זה אבל תמיד עדיף כפל טוב מכפל רע.
את ה"לא" כבר יש לנו ...עכשיו חותרים ל"כן"!
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לוטן סגל
הוא מומחה לשיפור מערכי מכירות לחברות וארגונים עם מעל ל 19 -שנות ניסיון
בתחום .משמש כיועץ וכמרצה מבוקש בתחום המכירות ,השיווק ,השכנוע ,הכתיבה
והתוכן.
מאחוריו אלפי הרצאות ,סדנאות ,ימי עיון והדרכות מכל ענפי המשק וממגוון רחב של
תחומים לרבות בנקים ,חברות ביטוח ופיננסים ,מכללות ואוניברסיטאות ,נדל"ן ,הי-
טק ,מפעלים ותעשיות יצרניות ,קופות חולים ,חברות יעוץ ושירותים ועוד.
בוגר תואר בכלכלה ומימון ,לימודי קופירייטינג ב( ACC -תרצה גרנות) ,כתיבה בביה"ס
ע"ש סם שפיגל בירושלים NLP ,תחת ד"ר ריצ'ארד בנדלר -ממציא השיטה בלונדון
קנסינגטון ,סדנאות של רוברט מקי (אבי הסטוריטלינג) ,לינדה סיגר ,ג'ון טרובי ,סיד
פילד ,ג'ף היוג ועוד.
לוטן מלווה מערכי מכירות מורכבים ומעניק מענה  Hands-Onוצלילה אל ה"קישקעס"
שכוללת :כתיבת תסריטי מכירה ,האזנה לשיחות ,בניית מודל תגמול ותמריצים
לעובדים ומנהלים ,יציאה לשטח לפגישות ,כתיבת כל החומרים הנלווים לתהליך
המכירה לרבות ברושורים ,עלוני מידע ,ניוזלטרים ,חומרים ותוצרים פרסומיים
ושיווקיים והצעות מחיר.
לוטן מרצה מעת לעת באיגוד השיווק הישראלי ,אפוק טיימס ,IBC ,המכללה למנהל,
( ALL THINGS DATAכנס הדיגיטל הגדול בישראל) ולשכת המסחר.
מחבר הספר "למכור כאילו יש מחר" (הוצאת 'מטר') וכן ספרו השני עומד לצאת לאור
בתחום האסטרטגיה ,במסגרתו ראיין מעל ל 45 -מנכ"לים ואנשי עסקים במקום
הראשון
בישראל ובניהם :מנכ"ל מייקרוסופט ,רולקס ,ישראכרט ,הוט ,בזק בנל"א ,מרצדס,
גלובס,
וכן "פיגורות מובילות כגון :חלי ממן ,רמי לוי ,ינקי מרגלית ,רוני רוס ,מיכל "סופר-נני"
דליות ועוד.
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