
״הסיסטם״
ברוכים הבאים להדרכה מאד מיוחדת

מתחילים ב-15:00 בדיוק




אני מבטיח לך היום לשרטט לך איך נראה

סיסטם לצמיחה מתמדת בעסק

צמיחה כזאת שיוצרת סיפוק עצום מהעסק, 
הנאה גדולה, השפעה על אחרים וגם הכנסות 


הולכות וגדלות

(בין אם רק התחלת או שכבר יש לך עסק, 
אראה לך את המסלול שמגדיל תוצאות ללא 

הפסקה)



מי משתמש היום 
בהצלחה בסיסטם?



הדר גולן 

קליניקה לרפואה סינית

ממתינים לתור שבועות 
מראש



שחר סמיט 

תוכניות הרזיה לנשים 
ואמהות עסוקות

תוכניות מלאות בעשרות נשים, ללא 
הפסקה, הגדלת העסק וגיוס עובדות



אריאל שבולת 

פלדנקרייז לגננות

שיתופי פעולה עם רשתות גנים 
גדולות, מכירות של מאות אלפי 
שקלים לגנים פרטיים וציבוריים



זה עובד לעסקים ממש 
בתחילת הדרך



זה עובד לעסקים 
פעילים



זה עובד לנותני שירות, 
ליועצים, מאמנים, 

מטפלים בקליניקות, 
מוצרים פיזיים, מוצרי 

מידע ועוד



2 מטרות שלי היום



שתדע שזה יעבוד גם 
בשבילך



לגלות לך איך עושים 
זאת - גם לעסק שלך 

וגם בכל עסק



הזמן שלנו יקר, חשוב 
על השעה שלנו יחד 
כשיחת ייעוץ אישית





התכנית להיום



סוד מספר 1: 

איך להיות מותג בשוק 
שלך



סוד מספר 2: 

איך לפתח קהל משלך



סוד מספר 3: 

איך להניע את הקהל 
שלך לפעולה



תוכנית ״הסיסטם״ 

עם הצעה מאד 
מיוחדת



קהל

מיתוגמכירות





איך גיליתי את 
הסיסטם?



הרמז הגלוי לאור יום



 “Success leaves clues”

״הצלחה משאירה 
רמזים״



לירון מור





אלי שחף



סימונה זלישניק



יעל גלזר



בשנתיים האחרונות: 

מפעיל מועדון מנויים, בו אני מלווה 
מעל 100 עסקים באופן קבוע 

״ביזנס אפ״ 





במילה אחת: 

למה אבל בכלל צריך 
סיסטם?



כי מי שיש לו סיסטם, 
יש לו ביטחון



ובטחון בעסק אומר: 

לדעת מראש שעומדים להכנס 
לקוחות חדשים, כל חודש, כל 

הזמן, הכנסות שהולכות 
וגדלות, צמיחה עסקית מתמדת



ילדים כבר גילו את 
זה…









תוצאה גדולה 
היא ההוכחה 
להצלחה

המחסום הגדול 
ביותר שלך:



ההוכחה האמיתית 
להצלחה היא 
תוצאה קטנה



עקרון 
הפופקורן



״תוצאה גדולה 
קורית כשמתמקדים 


בתהליך״

(ולא בתוצאה)



״ עד. שזה. עובד. ״



כסף = הצלחה

המחסום הגדול 
השני:



המון פנים להצלחה!
•
צמיחה מתמדת

•
לעסוק במה שאוהבים

•
לחיות את השליחות

•
ללמוד

•
לעזור לאחרים

לתת המון לאחרים•



המון פנים להצלחה!
•
ליצור קהילה

•
לקום כל יום בבוקר עם תחושה של יצירה

להיות פנוי לדברים החשובים, למשפחה, •

לעצמי

•
להרגיש בטחון

להציב יעדים ולעמוד בהם•



המון פנים להצלחה!

•
להנות עם הלקוחות האידיאליים שלי

•
להוביל אנשים למצויינות

•
להרוויח כסף

להרוויח הרבה כסף•



זאת המטרה שלי 
אתכם היום!



מי מוכן לצאת לדרך?



סוד מספר 1: 

איך להיות מותג בשוק 
שלך



להיות מותג:  להיות 

הבחירה הטבעית

בשוק שלך





אין משפט אחד 
שמסכם אותך



אין דבר אחד 

שמגדיר אותך

אף אחד לא מכיר 
אותך במגוון 

העצום של רבדים 
שהם אתה



לכן, כדי להגיע ולגעת 
בחיים של אחרים, 

התפקיד שלנו כבעלי 

עסק הוא ליצור:

נקודות חיבור



מה המשמעות 

שלך זה לדעתך?

(כיתבו לי בצ׳אט)



הכירו את 
שחר 

סמיט - 
תזונה 
בריאה







מ-״טיפ מועיל״ 
ישירות לעסקה



מי כאן היה 
רוצה מכירות 

בלי למכור?







הכירו את 
הדס רדנסקי 

- הדס 
רעיונות 
למסיבות







״הטירוף הזה 
שהכנסת לי לחיים״



הכירו את 
הדר גולן - 

מטפלת 
ברפואה 
סינית





״נהנית מכל פוסט 
שאת שולחת״



הכירו את 
מולי 

רובינזון - 
מידאס 
השקעות





״הייתי חייב להניח 
את זה כאן״













סוד מספר 2: 

איך לפתח קהל משלך







דוגמה - דו״ח מיוחד: 

״כך תגבה מחירים 
גבוהים״



















המשמעות של 

איסוף קהל:

תמיד יש לך למי 
למכור!



סוד מספר 3: 

איך להניע את הקהל 
שלך לפעולה







הגדרה מצויינת לשיווק: 

לדבר על הדברים שאני 
אוהב, לקהל שרוצה 

לשמוע





מכירה טובה 
היא מכירה 
מהנה



״אנשים לא 
אוהבים 

שמוכרים להם״



״אנשים לא אוהבים 

שמוכרים להם״


קשקוש גדול!

אנשים מאד אוהבים 
שמוכרים להם




פתגם ידוע:

״מה ששנוא עליך, 
אל תעשה לחבריך״




הגרסה המכירתית:

״עשה לחבריך מה 
שאהוב עליהם״



אנשים אוהבים 

מאד לקנות:

איך שהם 
אוהבים



לדוגמה: 

וובינר



ממש כמו שאנחנו כאן



ובסוף הוובינר, מציעים 
אחד משני דברים



אפשרות 1: 

המוצר או השירות 
שלכם



אפשרות 2:  

שיחה אישית - למי 
שמוכר ״אחד על אחד״



המבנה מאד פשוט: 

פתיחה עם הבטחה גדולה 1.
יצירת סמכות שלכם 2.
תוכן מעולה כולל דוגמאות 3.
הצעה4.

















והכל עובד יחד



עכשיו שאלה: 

האם קיבלת כאן כלים 
שיקדמו אותך?



מי כאן רוצה לשמוע על 
״הסיסטם״? 

12 שבועות איתי לפיתוח 
הסיסטם בעסק שלך



כך זה עובד:

מכירות

מיתוגקהל



12 שבועות סה״כ 

מתחילים ביום שני 
14.3

מכירות

מיתוגקהל



כל יום שני בבוקר: 

משימה שבועית 

(כ-30 דקות בוידאו ממני)

מכירות

מיתוגקהל



אחת לשבועיים, בימי רביעי: 

מפגש לייב איתי:  דיוקים, 
מענה לכל השאלות 

מפגש ראשון ב-16.3 ב-15:00

מכירות

מיתוגקהל



שבועות 1-4:  מיתוג 

שבועות 5-8:  קהל 
(פיתוח תפוצה) 

שבועות 9-12:  מכירות

מכירות

מיתוגקהל



״הסיסטם״
תוכנית ״הסיסטם״ - בשווי 5,997 ₪ •

- 12 שיעורים - כל יום שני בבוקר 
- 6 מפגשי לייב איתי בזום



בונוס גדול מספר 1: 

כניסה לקבוצת ״שיתופי 
תוכן״ בווטסאפ

מכירות

מיתוגקהל



״הסיסטם״
תוכנית ״הסיסטם״ - בשווי 5,997 ₪ •

- 12 שיעורים - כל יום שני בבוקר 

- 6 מפגשי לייב איתי בזום

גישה לקבוצת ״שיתופי תוכן״ יומיים - בשווי 997 ₪ •
- חשיפה להמון תוכן שאחרים יוצרים 
- קידום התוכן עצמו על ידי שיתופים



מכירות

מיתוגקהל



מכירות

מיתוגקהל



בונוס גדול מספר 2: 

כל יום רביעי ב-13:00 
אימון מיינדסט עם עדי 

אורפז

מכירות

מיתוגקהל



״הסיסטם״
תוכנית ״הסיסטם״ - בשווי 5,997 ₪ •

- 12 שיעורים - כל יום שני בבוקר 

- 6 מפגשי לייב איתי בזום

גישה לקבוצת ״שיתופי תוכן״ יומיים - בשווי 997 ₪ •
- חשיפה להמון תוכן שאחרים יוצרים 

- קידום התוכן עצמו על ידי שיתופים

12 אימוני ״מיינדסט״, עם עדי אורפז - בשווי 1,997 ₪•



״הסיסטם״
תוכנית ״הסיסטם״ - בשווי 4,997 ₪ •

- 12 שיעורים - כל יום שני בבוקר 

- 6 מפגשי לייב איתי בזום

גישה לקבוצת ״שיתופי תוכן״ יומיים - בשווי 997 ₪ •
- חשיפה להמון תוכן שאחרים יוצרים 

- קידום התוכן עצמו על ידי שיתופים

12 אימוני ״מיינדסט״, עם עדי אורפז - בשווי 1,997 ₪•

סה״כ שווי 8,991 ₪



להצטרפות ל-״סיסטם״ 

997 ₪ כפול 4 תשלומים 

 https://www.hardoof.com/system4

או: 

3,497 ₪ בתשלום בודד (חסוך 491 ₪) 

https://www.hardoof.com/system1

מכירות

מיתוגקהל



אחרי 12 שבועות: 

המשך איתי במועדון 
ביזנס אפ

מכירות

מיתוגקהל

 https://www.hardoof.com/system4

https://www.hardoof.com/system1



האחריות שלי: 

נסה את ״הסיסטם״ 
למשך 14 יום ואז החלט

מכירות

מיתוגקהל

 https://www.hardoof.com/system4

https://www.hardoof.com/system1


