
RAVI
למכור

מחרישכאילו
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מנצח מי שנשאר 
עם הבלון



?במי אנחנו נלחמים
3

"...אגוזים קשים לפיצוח", "קשים"עובדים ואנשים הם , לקוחות●

(פצצה)שלהם לנטרל את ההתנגדויות בני אדם מתנגדים וצריך ●

שלהםלהילחם על תשומת הלב●

להכות על הברזל בעודו חם●

לסגור עליהם מכל הכיוונים●

NLPלשתול מחשבות ●

!!לא להשאיר אופציות פתוחות●

?את מה שאמרנו" קנו"/ "אכלו"האם הם ●
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הראשוןהיום
ללימודים
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Dialogue?

Quadro-Logue!



מי אני ולמה להקשיב  
?למה שאני אומר

FULL SENTENCES

"כשנגיע לגשר"גולני 
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Talk It Out



8

Talk It Out

מצאו את  
ההבדלים
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Talk It Out

גוף אפס לי"אמי /
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את " מוכרים"אנחנו לא 
מה שאנחנו מוכרים והצד  

את מה " קונה"השני לא 
שהוא קונה
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מיתוסים בתקשורת
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איך הופכים אדם 
?לחבר
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-אגביות ואנטי
דרמה



14

"לא"איך אומרים 
באמצעות

?"כן"



משימתי
אייטמסאקשן ●
הפרוספקטר●
וורקוהוליק●

תומך
אוזן קשבת●
אנשים" מחבק"●
שירותי●
מחנך, יועץ●

מתלהב
טלר-סטורי●
מטריף את הקהל●
ביסוס אוטוריטה●
דיבור יצירתי●
מוכוון יחסי אנוש, נטוורקר●

אנליטי
"דבר אלי במספרים"●
מחקרים  , דוגמאות, שימוש בעובדות●

ומספרים

שונות
היזם●
חבל ארוך●
פיתוח עסקי●
פותר בעיות●
זאב בודד●

איזה סוג מתקשר 
?ה/את

Social Proof
"הוכחות חברתיות"סבב 

(נתפס לא אובייקטיבי)במקום לדבר על עצמנו ●
כתב עלינו/נראה משהו שמישהו אמר●
"מכירה רכה"●
ביקורות●
TESTIMONIALSעדויות ●
(ספר)מוצרי מידע ●

(אנחנו מעניינים)בפייסבוקמספר עוקבים ●
(הופעה בתקשורת, כרטיס ביקור)שלנו טייטל●
תארים●
תעודות●
הישגים כולל ספורט●
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Talk It Out
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נאום מעלית
"?מי פה מתכוון להחליף רכב: "שאלה●
הלמראמיר -גימיק●
עובדות דוגמאות מחקרים נתונים●
פעמים7-8לקוחות מתנגדים בממוצע ●
(אותי" תופס"איפה זה )סיפור איפה ●
גינס, קרלסברג, הייניקןל "מנכ-בדיחה●



18

לא לשעמם-אינטונציה●
דיבור בגובה עיניים-סיפורי ולא ספרותי●
לדבר להכי פחות מבין בחדר●
לא להפגיז במונחים מקצועיים●
USPמה הבידול שלנו ●
..."אני נכנס לחדר ו, 1995השנה "לדבר בהווה ●
עדיף לאבד לקוח אחד בשל התלהבות יתר  -תשוקה●

בשל חוסר בהתלהבות99מאשר לאבד 
לחתור כדי לפתור בעיה נפוצה●
...אתם מקליקים על-אנשים מצייתים לתמרורים●
?עם מה תרצו שהם יישארו-בסוף' פאנץ●
!הנעה לפעולה●
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Talk It Out
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Talk It Out
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!סימולציות

Let’s Practice 
Together
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איסוף מודיעין



שיעורי בית שלקוחות מבצעים
23

קוראים ביקורות●

סקירות●

●YOUTUBE

פורומים●

!"(תענויאללו? יין אדום או לבן" )חוכמת ההמונים"שימוש ב●

(ל"כולל אתרים מחו)השוואת מחירים +זאפ●

(אלי באבא, אי ביי, אמזון)ל "רכישות בחו●

פייסבוק●

מתקשרים לחברים, ווטסאפים, שולחים אסמס●



?מה אנחנו יכולים לעשות
24

ללמוד את עולם התוכן של הלקוח●
חברים משותפים●
לינקדאין●
?איך מגדיר את עצמו●
?למה עשה לייק●
?איפה למד●
?צבא●
?האם פעיל בתוכן●
?LIKEלמי עשה ●
?SHAREלמי ●
?איזה תמונות הוא מצלם●
?הוא יותר כותב או מעלה תמונות●
?משפחה●
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Talk It Out

?!הפיכת סימן קריאה לשאלה 
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?!שאלות חזקות
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Talk It Out

כך שאם  , אני צריך לסתום חור בקירבדיוקאיך 
לחורים בקיר מגיע אלי המומחה מספר אחד בעולם

לעולםהוא , מביט היישר לאיפה שהיה החור, הביתה
?חורלא יצליח לנחש שהיה שם 
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חמש הלמות
ח"סטודנט רו

The Bigger The 
Why

The Easier
The
How
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ת"אפר
תגובה, רגש, פרשנות, אירוע

שלמו עלי במסעדה: אירוע●
שאין לי כסף, חושבים שאני תפרן: פרשנות●
אני נפגע: רגש●
כועס וזורק משפט לא יפה למשלם: תגובה●
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ניקוי שפתי
רואיסמיגלההסכמות של דון 4הספר ●
לשון הרע/לא לדבר רכיל●
לא לקחת דברים בצורה אישית●
לא להניח הנחות●
לעשות תמיד כמיטב יכולתכם●
?בוילרלילמה לא הדלקת ●
?מהסופר חלבלילמה לא הבאת ●
!!!ליהלקוח איחר ●
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תרגיל ערוץ הקניות
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!סימולציות

Let’s Practice 
Together
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???מה זה
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Talk It Out

אוטוריטה



35

Portfolio title here

לניפוץהמדריךאתלקבלרוצים
ביותרהגדוליםהמיתוסים

?המכירותבתחום

052.6189393 |סגללוטן
רווחואז SEGALהמילהאתסמסו

למספרשלכםהמיילכתובתאתואז
03.5514050

SEGAL IsraelIsraeli@gmail.com
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Talk It Out

פיקלים-פארלבוב 



דוגמאות

37

שקיות ניילון בסופר" גונבים"לקוחות ●
כלי פלסטיק-בחנות אוכל מוכן●
משקפי שמש מבקשים עוד נוזל ניקוי●
עץ מריח בשטיפת רכב●
חינםרוגלאךבמאפייה שמים ●
עוגייה וסודה לצד אספרסו●
קונים אוכל לכלב מקבלים צעצוע חינם●
לתת נייד פרטי ללקוח●
"?להביא לך את הרגיל"בפאב שואלים ●
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כותרת
ארוכה

בתהליךהואאיפהללקוחלשקף-ושקיפותזמינות●
ONE STOP SHOPעבורולהוות●
נתונים ,מספרים ,דוגמאות ,בעובדותשימוש●

ומחקרים
הלמידהעקומתקיצור●
חברתיתוהוכחהעדויות●
"אבטיחמקרה"●

תמונה
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Talk It Out



“

40

הראשונההחברה"
החברה-התרסקהשהקמתי

אבל ,התרסקההשניה
פשוטהשלישית .פחות
 .שרדההרביעית .נכשלה

החמישיתלחברה
קוראים ,שהקמתי

PayPal." 

Max Levchin



תכניםרענון

41

לקוחותמוללוחמניתשפה-הבלוניםתרגיל●
(החיים ,גוףשפת ,קונטקסט ,מוצריתשפה)קוודרולוג /דיאלוג●
בתועלותלדבר-טרמפיסט●
סתםלייצרלאדרמה●
כןבאמצעותלאאומריםאיך-דיסנילנד●
לבןסרטשחורסרטבנינירוברטו●
מעליתנאום●
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ראפורשאלות

ליספר ,תחביבים ,האווירמזג
...קצת

עתיד

איך ,שנים 5בעודאתהאיפה
 ?תיראהשלךהמציאות

רצונות ,תוצאות ,יעדים :מיקוד

איזו ,להגיעתרצהבדיוקלאן
?להשיגתרצהתוצאות

תפיסה

 ?לימודיםמוסדבוחראתהאיך
?ביררתמוסדותבאיזה

ישירות

?הרשמהטופסנמלא ,יאללה ™שמעתימודל

ש

מ

ע

ת

י



משימתי
דבר אלי  "-רשת גדולה●

"במספרים
אייטמסאקשן ●
הפרוספקטר●
וורקוהוליק●

תומך
אוזן קשבת●
חיבוק לקוח●
שירותיתמכירה ●
המוכרן כמחנך●

מתלהב
טלר-סטורי●
מטריף את הלקוח●
ביסוס אוטוריטה●
מכירה יצירתית●
מוכוון יחסי אנוש, נטוורקר●

אנליטי
"דבר אלי במספרים"●
מחקרים  , דוגמאות, שימוש בעובדות●

ומספרים

שונות
מכירה ייעוצית●
ממלא  -פאסיבי●

ההזמנה/הטופס
היזם●
חבל ארוך●
פיתוח עסקי●
מנהל תיק הלקוחות●
פותר בעיות●
זאב בודד●

איזה איש מכירות 
?ה/את

Social Proof
"הוכחות חברתיות"סבב 
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הראשוןהיום
-ללימודים

!מעליתנאום



 2מספרחוק
מעליתבנאום
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?לדעתכםמה

!ביותרהחשובהחוק

?מעליתבנאום
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!תרגול

Let’s Practice 
Together
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!תרגול
מתחלקים  
לזוגות נאום  
 Let’s Practiceמעלית

Together



48

!סימולציות

Let’s Practice 
Together
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!ערוץ הקניות

Let’s Practice 
Together
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כותרת
ארוכה

בתהליךהואאיפהללקוחלשקף-ושקיפותזמינות●
ONE STOP SHOPעבורולהוות●
נתונים ,מספרים ,דוגמאות ,בעובדותשימוש●

ומחקרים
הלמידהעקומתקיצור●
חברתיתוהוכחהעדויות●
"אבטיחמקרה"●

תמונה



51

כותרת
ארוכה

בתהליךהואאיפהללקוחלשקף-ושקיפותזמינות●
ONE STOP SHOPעבורולהוות●
נתונים ,מספרים ,דוגמאות ,בעובדותשימוש●

ומחקרים
הלמידהעקומתקיצור●
חברתיתוהוכחהעדויות●
"אבטיחמקרה"●

תמונה
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כותרת

לשקף-ושקיפותזמינות●
בתהליךהואאיפהללקוח

 ONE STOPעבורולהוות●
SHOP

 ,דוגמאות ,בעובדותשימוש●
ומחקריםנתונים ,מספרים

הלמידהעקומתקיצור●
חברתיתוהוכחהעדויות●
"אבטיחמקרה"●
"אבטיחמקרה"●

לשקף-ושקיפותזמינות●
בתהליךהואאיפהללקוח

 ONE STOPעבורולהוות●
SHOP

 ,דוגמאות ,בעובדותשימוש●
ומחקריםנתונים ,מספרים

הלמידהעקומתקיצור●
חברתיתוהוכחהעדויות●
"אבטיחמקרה"●
"אבטיחמקרה"●



53

Portfolio title here

לניפוץהמדריךאתלקבלרוצים
ביותרהגדוליםהמיתוסים

?המכירותבתחום

052.6189393 |סגללוטן
רווחואז SEGALהמילהאתסמסו

למספרשלכםהמיילכתובתאתואז
03.5514050

SEGAL IsraelIsraeli@gmail.com



BEING VS DOING
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מציל בים איש טובע●



55

ניהול זמן
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Talk It Out

לא מוכרים את מה שמוכרים
לא קונים את מה שקונים



57

"?אני מפריע לך"
"?מה שלומך"


