הצ‘קליסט לבדיקת הפרסום שלכם
איך לקבל יותר לקוחות בעזרת  10כללים פשוטים
מאת:
קיריל גרובמן  -יועץ עסקי ומומחה בשיווק פרטיזני
בעל תעודת  NIMAממכון השיווק בהולנד וחבר בארגון Mensa
תמצאו מעל  50מאמרים ומדריכים באתרGrubman.org :
מיכל זוהר  -מנהלת עסק לכתיבה שיווקית ׳מילה טובה׳.בעלת BA
במדעי הרוח עם התמחות בכתיבה ו MA-בתקשורת וניו מדיה.
מחברת הרומן ההיסטורי ”הסלון“ .אתרMila-tova.co.il :



פרטי קשר חיוניים בלבד

התחילו כאן

כשאתם מפרסמים מודעה ביחרו רק
את הדרכים החשובות ליצירת קשר,
כאלה שהלקוחות באמת משתמשים בהם.
אם בדרך כלל לא כותבים לכם במייל -
אל תציגו אותו .אם אין לכם מה להציג בדף
הפייסבוק או האינסטגרם  -גם אל תכניסו
למודעה .זה מסיט את תשומת
הלב של הלקוח הפוטנציאלי.
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הצעה מפתה ללקוחות



פונטים נוחים לקריאה
התפקיד היחידי של הפונט הוא להעביר מסר
ולא יותר מזה .אל תבחרו פונטים שקשה
לקרוא אותם בפרסום ,זה פשוט יוריד לכם
את כמות הפניות ,כי הלקוחות הפוטנציאליים
לא תמיד יתאמצו להבין מה ההצעה שלכם.
מומלץ מאוד להתייעץ עם המעצב הגרפי
שלכם.
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ספרו על השירות או המוצר

תוכלו לשפר את הפרסום שלכם אם תציעו
משהו מפתה ללקוח כדי להביא אותו לחנות
או לגרום לו ליצור איתכם קשר בדרך אחרת.
הנה כמה דוגמאות :עוף בשקל,
מוצר שני בשקל ,דיו במחיר עלות ,בדיקת
מחשב ללא תשלום ,בדיקת חורף ללא
תשלום במוסך.
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לא נעים להגיד אבל את אף אחד לא מעניין
איך העסק שלכם נקרא או איך הלוגו שלכם
נראה .לקוחות רוצים לקבל תשובה לשאלה
"איך זה יכול לעזור לי?" או
"מה יצא לי מזה?" תתמקדו בזה.



מעקב תוצאות
 95%מבעלים עסקים לא עושים את זה
ומפסידים אלפי שקלים .חשוב ביותר
להבין אילו מערוצי הפרסום באמת מביאים
לכם כסף .איך עושים את זה? צריך למדוד
כמה פניות התקבלו ,כמה עסקאות נסגרו
ומה ההיקף הכספי של העסקאות
שהתבצעו.
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מינימליזם
המסר האפקטיבי ביותר הוא זה שמובא
בכמה שפחות מילים .זה לא פשוט ,אבל
אחרי שכתבתם משפט ארוך ,בדקו אם
אי אפשר לוותר על מילים מסוימות כמו
מילות קישור .ככל שתקצרו ,כך המסר
יהיה חד וברור .אבל  -צריך להיזהר
פה וחשוב לשמור על מינון נכון.
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אל תחזרו על מילים

מיקוד
לפני הכל ,חשוב שתחדדו עם עצמכם,
מה המסר שלכם .מה אתם רוצים להגיד
לקהל שלכם .אם לא תהיו ברורים לעצמכם,
כך גם מי שקורא את המודעה לא יבין.
לכן חשוב קודם כל להבין מה בדיוק אתם רוצים
להציע ללקוח .לרכוש מוצר ספציפי? לקבל הנחה
כוללת על כל החנות? להיכנס למועדון הלקוחות?
 ?1+1התמקדו במסר אחד בלבד לכל מודעה.

קהל יעד ספציפי
בפרסום נכון כדאי שתדברו אל קהל היעד
הספציפי שלכם ולא לכולם .אם יש לכם כמה
קהלי יעד ,כדאי לעשות פרסום ספציפי לכל קהל
יעד .במקרה הזה המשפט ״תפסת מרובה לא
תפסת״ הוא משפט שמתאים בול .ככל
שתרחיבו את קהלי היעד שלכם ותנסו
במודעה אחת לתפוס את כולם,
כך תפספסו בגדול.



אחרי שכתבתם את המודעה והיא נראית
לכם מושלמת .העבירו אותה לבדיקה
של כמה אנשים נוספים ,מומלץ גם
להעביר לעורך או עורכת לשונית.
זה יהיה ממש לא נעים לגלות שהשקעתם
בפרסום ויש בו שגיאת כתיב.

לפעמים בלי לשים לב ,אנחנו אומרים את
אותו הדבר בשתי מילים שונות.
לדוגמא  -המפתח לא מצליח לפתוח
את הדלת .בעוד שיכולנו לכתוב:
המנעול לא נפתח או המפתח לא פותח.
כל חזרתיות מסרבלת את הטקסט וכל
סרבול שכזה מחליש את המסר שלנו.
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