
וובינר צונאמי
שידור חי מיוחד!



וובינר צונאמי
איך לייצר גל מכירות עצום תוך שעה אחת בלבד?

גם אם מעולם לא עשית וובינרים
גם אם אין לך רשימת דיוור
גם אם אין לך עדיין מוצר

במיוחד אם אתה מחפש דרך הרבה יותר קלה
מפגישות ושיחות מעייפות

נראה לך איך עושים את זה נכון



ההבטחה שלנו
אנו מבטיחים לך, שהיום נגלה לך 7 חוקים גדולים להפעלה 
של וובינר מכפיל מכירות - כולל הבאת אנשים, השארתם, 
התוכן המושלם, איך למכור, ואיך להכפיל ולשלש מכירות - 
עד רמה של וובינר שמייצר הכנסות חודשיות קבועות בני 5 

ו-6 ספרות. 



כל מה שאתה צריך הוא 
וובינר אחד שבנוי מעולה



אנחנו עובדים עם 
הנוסחה הזאת

מאז שנת 2006!



תזונה טבעית ובריאהשחר סמיט
27 נרשמות ב-1500 ₪



אריאל שיבולת

שיעורי תנועה לגננות
״התפתחות דרך תנועה״

109,000 ש״ח מכירה בערב אחד!



ליב עזריה
תוכנית תזונה לנשים עסוקות

2 וובינרים תוצאות:

₪75,000 מכירות!!



יפה צוקרמן 
חינוך למיניות

יפה מוכרת בוובינר 30 תוכניות ב-1500 
ש״ח וגם הרצאות בארגונים וחברות



ג׳קו גולדברג
ריפוי שמאני

ג׳קו מוכר ב-₪190,000 בתוך חודשיים 
וחצי בוובינרים!



ליטל אסיף
התפתחות אישית לנשים

Hoptima
התפתחות אישית לנשים

45 משתתפות, 
22 נרשמות בקמפיין וובינר 

במחיר של 1000 ₪

22,000 ₪ בקמפיין וובינר



עדי מאור סיסו 
מאמנת לאפקטיביות

מוכרת בוובינרים ומכניסה 56 מנויות (מישהי 
שמשלמת לא רק פעם אחת אלא כל חודש)

מי שיש לו תוכנית מנויים זה מעולה בשבילו!



ניצן אלפסי

הדס רדנסקי
רעיונות למסיבות

קורס לעיצוב שולחנות למסיבה. 
קמפיין וובינר מכניס לה 120,170 

₪



מחליפה הרצאות מבוא בוובינרים!
וובינר ראשון בשיטת צונאמי - 12 

מכירות

זוהר נתיב גולן



גיא ברקן
דיאטן ובעל תוכנית ירידה במשקל

ללא רשימת תפוצה!
מייצר 25,000 ₪ מוובינר 

אחד!



סוניה אישנקו

יעוץ כלכלי

20% (!) המרה בוובינר



מולי רובינזון

מידאס השקעות

200,000 ₪ מכירה בערב אחד!



נעים להכיר…

עם מעל 20 שנה של נסיון 
מצטבר במכירה בוובינר, 

נשתף אותך בנסיון הגדול 
שלנו ושל מיטב הלקוחות 

שלנו



אז למה וובינרים



הם הדרך המהירה, הקלה והטובה ביותר 
למכור את המוצר או השירות שלך ולהרוויח 

אונליין. נקודה

ראשית - הנה הסיבה שבגללה אתם 
צריכים לעשות וובינרים



למה וובינרים הם הדרך הטובה ביותר לשווק 
אונליין?

אתה לא צריך להכין דף מכירה ארוך או וידאו מכירה מורכב●
אתה לא צריך לדאוג מבניית משפכי שיווק מורכבים●
הם לא רק הדרך הטובה ביותר לייצר מכירות, אלא שהם מעולים ●

ליצירת מוצרים, סדנאות דיגיטליות, הרצאות, תוכניות, וקידום מוצרי 
שותפים ועוד

הם מעולים למוצרים ב- 700 ש״ח, 1500 ש״ח, 5000 ש״ח ואפילו ●
10,000 ש״ח



למה וובינרים הם הדרך הטובה ביותר לשווק 
אונליין?

הם הדרך הטובה ביותר לבניית רשימת דיוור●

קלות ״בלתי נסבלת״ ביחס למכירה בהשקות●

הרבה יותר קל ומהנה ממכירה אחד על אחד●

באותו זמן מכירה - הרבה עסקאות ולא רק אחת●

ובאותו זמן מכירה - מכירות נוספות שבכלל לא תכננת (עוד על זה ●

מחר)



מה אנשים היום מוכרים בוובינרים?

הדרכות●

גם אונליין וגם פיזי●

ייעוץ אחד על אחד●

ייעוץ קבוצתי●

אימון●

מוצרים פיזיים●

התפתחות אישית●

תוכנה●

שיווק רשתי●

ליווי עסקי●

תחביבים ופנאי●

שירותים מקצועיים●



מה אנשים היום מוכרים בוובינרים?

ייעוץ כלכלי●

חינוך למיניות●

פלדנקרייז לגננות●

השקעות●

אמנויות לחימה●

אילוף כלבים●

טיפולי היפנוזה●

●NLP טיפולי

יצירה ואמנות●

קורסים דיגיטליים●

תקשורת מקרבת●

שמאניזם●

תזונה ובריאות●



כל מה שאתה מוכר
״אחד על אחד״

אישית או עם צוות מכירות

ניתן למכור בוובינר



ללמד, להשפיע, לצעוד קדימה

אתה מאמן, משפיע, מעצים אנשים ולא מוכר, 
אנשים אוהבים את זה.

אתה בונה, אמון, סמכות, אמינות 
ומבסס עצמך כמומחה ומוביל שוק.

אנשים אז שמחים לצעוד איתך קדימה, 
גם בתשלום



ויש אפילו משהו מעבר לזה:

וובינר טוב הוא גם ״מכונה ליצירת תוכן״!●

וובינרים הם הדרך הטובה ביותר להשתמש בתוכן חדש, ממנו אתה יכול ●

לייצר:

דפי עזר, קבצי שמע, רעיונות לדפי נחיתה, חומרים להגדלת תפוצה, ○

מוצרי בונוס, הכשרות, PDF, מפות מחשבה, וידאו, תכני יוטיוב ועוד

וובינר הוא דרך מעולה ליצור מוצר כשאין לך מוצר●



אחרי שאמרנו את כל זה,
האם יש איזושהי סיבה לא 

לעשות וובינרים?



מה שאנו עומדים להראות לך
הוא כל כך חשוב

שחילקנו אותו ל-7 חוקים



הערה חשובה:

כל חוק לבדו יכול בקלות להגדיל את●

הרווחים שלך ב- 20%

ומי שיישם את כל החוקים, יכפיל וישלש את הרווחים שלו ●



האם תרצו לשמוע את 7 החוקים לוובינר 
צונאמי

שמייצר גל מכירות בשעה אחת בלבד?

כיתבו לנו ״כן״ בצ׳אט!
אנחנו רוצים לדעת שאתם כאן ומוכנים 

לשינוי גדול!



הנה החוקים:

חוק מספר 1:  חוק ההבטחה הגדולה
(חוק ההרשמה)

חוק מספר 2:  חוק הציפיה האינסופית
(חוק ההגעה)

חוק מספר 3:  חוק ״הנעיצה״
(חוק ההשארות עד הסוף)



הנה החוקים:

חוק מספר 4:  חוק התיאבון (אני רוצה עוד מזה)
חוק מספר 5:  חוק ההזדמנות משנת החיים

(חוק המכירה)



הנה החוקים:

חוק מספר 6:  חוק ״הלב רוצה אל אמא״
(חוק סודי, תגלו עוד מעט, חוק

שיכפיל או ישלש את התוצאות שלכם!)

חוק מספר 7:  חוק ה-״אקו״ (אפקט הדומינו - חוק 
הלקוחות הנסתרים)



חוק מספר 1:  חוק ההבטחה הגדולה
(חוק ההרשמה)

להבטיח שתפתור בעיה אחת גדולה:●
״הטוב בלי הרע (אפילו אם תמיד / אף-פעם)״

לשדר תוצאות-תוצאות-תוצאות:●
מה תלמד?  כמה זמן זה ייקח?

●:bullets / נקודות
סקרנות ובחינה עצמית



חוק מספר 1:  חוק ההבטחה הגדולה
(חוק ההרשמה)

להבטיח שתפתור בעיה אחת גדולה:●
״הטוב בלי הרע (אפילו אם תמיד / אף-פעם)״

לשדר תוצאות-תוצאות-תוצאות:●
מה תלמד?  כמה זמן זה ייקח?

●:bullets / נקודות
סקרנות ובחינה עצמית



חוק מספר 1:  חוק ההבטחה הגדולה
(חוק ההרשמה)

דחיפות גבוהה●
זה ארוע!  זה מיוחד. חובה להיות בשידור החי. זה יכול לשנות 

את חייך (אם לא, למה שאבזבז את הזמן שלי?)
טיפ הרשמה #1:●

המומחיות הספציפית שלי (ובלי עדויות)
טיפ הרשמה #2:●

המלצה בוידאו של שותפים (או שלך בפרסום) - לפני דף 
ההרשמה









מי כאן חושב שהפעלת 6 הטיפים האלה 
בוודאות ימשכו כמות גדולה של נרשמים 

לוובינר?

(כיתבו לנו ״אני״ בצ׳אט)



וזה עוד רק חוק מספר 1 !!



חוק מספר 2:  חוק הציפיה האינסופית
(חוק ההגעה)

הרשמה קצרה ומהירה●
דיוור - 5 ימים לכל היותר.  ממומן - עד שבוע בלבד.

עמוד התודה:●
3 צעדים:  1. הוסף ליומן; 2. שתף אחרים; 3. וודא קבלת 

מיילים
הכנה פסיכולוגית מיידית:●

מיד להתחיל להדריך - וידאו, PDF, מפת חשיבה - ״מעוררי 
תיאבון״ שלא מתנגשים עם התוכן העיקרי













חוק מספר 2:  חוק הציפיה האינסופית
(חוק ההגעה)

״שוחד חוקי״...●
הבטחה - מי שיגיע מוקדם יקבל משהו מיוחד.

״המייל המיוחד״…●
הבטחה - מייל מיוחד בדרך אליך, ממש לקראת הוובינר

הגרלות ופרסים…●
תהיה הגרלה מיוחדת!



האם זה לא נהדר?

האם אתה רואה את עצמך
עושה את זה?



נעבור לחוק 3



חוק מספר 3:  חוק ״הנעיצה״
(חוק ההשארות עד הסוף)

(חלק  1 מתוך 4)

המבנה הנכון לוובינר שלך●

פתיחה○
תוכן○
מעבר○
ההצעה שאי אפשר לסרב לה ○



חוק מספר 3:  חוק ״הנעיצה״
(חוק ההשארות עד הסוף)

(חלק  2 מתוך 4)

ספר שתהיה מכירה●
אבל עשה את זה נכון:  קבל רשות והצדק את הרשות עם תוכן 

משובח.



חוק מספר 3:  חוק ״הנעיצה״
(חוק ההשארות עד הסוף)

ספר שתהיה מכירה●
אבל עשה את זה נכון:  קבל רשות והצדק את הרשות עם תוכן 

משובח.



חוק מספר 3:  חוק ״הנעיצה״
(חוק ההשארות עד הסוף)

(חלק  3 מתוך 4)

עיניים, אוזניים, אצבעות●

ממש מההתחלה וללא הפסקה לאורך הוובינר, גרום לקהל 
להיות מעורב:

סקרים, צ׳אט, שאלות ותשובות



חוק מספר 3:  חוק ״הנעיצה״
(חוק ההשארות עד הסוף)

(חלק  4 מתוך 4)

שיחה שנפתחת בהתחלה - אבל שתיסגר בסוף●
״הנה כל מה שתלמדו, נתחיל עם חוק מספר 1...״

״אני מבטיח שאראה לך, אבל קודם...״
״יש לי מתנה מיוחדת - אחרי השאלות ותשובות״

לפני ואחרי●
מה התוצאות למי שיפעל, ומה ההשלכות למי שלא



נעבור לחוק 4



חוק מספר 4:  חוק ״התיאבון״
(או:  אני רוצה עוד מזה!)

הכי חשוב:●

לא לתת סלסלת לחם למנה ראשונה!



חוק מספר 4:  חוק ״התיאבון״
(או:  אני רוצה עוד מזה!)

מה כן לתת?●

אפשרות ראשונה:  מבנה ״הטעימה״○

אפשרות שניה:  מבנה ״התמונה הגדולה״○

למעשה, כל חלק התוכן של הוובינר הוא רק המנה הראשונה●



פתיחה
הזדהות

תוכן
הדדיות

הוכחהמעבר למכירה

ההצעה שאי אפשר לסרב לה
מוגבלות

שיחה
כנות ושקיפות

ציפיה

הדגמה
השראה

ראיה לעתיד

מפתחות הפעלה מבנה

סמכות



תוכן מעולה שמעורר תיאבון

מבנה תוכן 2: 
״התמונה המלאה״

מבנה תוכן 1: 
״טעימה״

הדדיות

הדגמה

השראה



דוגמאות

שיטת הטעימה

3 אבני היסוד להיות אפקטיבית (עדי מאור סיסו)●

וובינר צונאמי - איך לייצר גל מכירות עצום תוך שעה●

הסודות לשחרור משקל (ליב עזריה)●



2 טעויות נפוצות בשיטת ״הטעימה״

להסתיר מהלקוח את כל מה שהוא צריך כדי שזה יעבוד עבורו 

(ואז למה שירצה להמשיך איתך?)

או

לתת ללקוח את כל החלקים המעשיים בדרך

(הלקוח שבע - למה שירצה להמשיך איתך?)



לכן בסוף הטעימה עושים ״מבט על״ 

של איך התהליך השלם נראה



דוגמאות

שיטת התמונה המלאה

״נוסחת 5 השלבים להקמת חנות אונליין ●

שעובדת 24/7 בשופיפיי״ (יעל גלזר)

● wow ״5 המרכיבים למסיבה שנראית

בקלות ובנוחות ובתקציב נמוך״ (הדס רדנסקי)

״סודות ריפוי שמאני״ (ג׳קו גולדברג)●

״שיעור גיאוגרפיה או צופים בפורונגרפיה?״ (יפה צוקרמן)●



טעויות נפוצות בשיטת התמונה הגדולה

ליצור תסכול גדול מידי! זה נראה קשה מידי

או

לא להדגים הצלחות שעבדו לאחרים

(ואז הלקוח יחשוב:  זה לא בשבילי)



מה קורה כשה-״מנה הראשונה״ כל כך טובה?

ההשראה בכל מבנה יוצרת בעיני המשתתף ״הזדמנות גדולה״●

הדוגמאות מעוררות ענין, אמון, התלהבות ומוטיבציה●

הניתוח המדוייק מבסס אותך כסמכות משמעותית ●

כי ״אתה עשית את זה!״○

כי אתה מלמד אותי משהו שאני לא יודע!○

ההתנגדות המרכזית נעלמת: ״גם אני יכול!״●



אחרי מנה ראשונה כזאת המשתתף מגיע לבד 

למסקנה:  אני רוצה עוד, עוד, עוד!



חוק מספר 4:  חוק ״התיאבון״
(או:  אני רוצה עוד מזה!)

(טיפ בונוס!)

ספר להם מה הם למדו ממך●

כי חלק לא היו בתשומת לב, ולא הבינו עד כמה לימדת אותם 
הרבה

כאן המעבר למכירה - שאל אותם אם אהבו מה שלמדו



חוק מספר 5:  חוק ההזדמנות משנת החיים
(חוק המכירה)

(חלק 1 מתוך 5)

ראשית, דמיין שהם כבר רכשו!●

אם הלכת לפי השלבים עד כה לא תצטרך למכור - הם יגיעו למסקנה 
שרוצים לרכוש אפילו לפני שתציע.

אם עשינו את החלק שלנו טוב עד עכשיו, בשלב הזה אתם כבר מאד 
סקרנים לשמוע מה ההצעה שלנו ולשקול אותה ברצינות.  אתם לא 

מרגישים שאנחנו דוחפים אתכם, והתהליך מאד כיפי



חוק מספר 5:  חוק ההזדמנות משנת החיים
(חוק המכירה)

(חלק 2 מתוך 5)

הבטח את הצלחת הלקוח שלך עם בונוסים●

הבונוסים הם הרבה פעמים הסיבה לרכוש - תציע בונוסים כל 
כך טובים, שרק בשבילם יהיה שווה לרכוש את כל המוצר שלך



חוק מספר 5:  חוק ההזדמנות משנת החיים
(חוק המכירה)

(חלק 3 מתוך 5)

חשוב על בונוסים בתור כלי לפירוק התנגדויות●

לדוגמא: לקורס איביי מגיעים הרבה אנשים שלא יודעים 
מספיק טוב אנגלית. בונוס מעולה: קורס אנגלית מסחרית. 



חוק מספר 5:  חוק ההזדמנות משנת החיים
(חוק המכירה)

(חלק 4 מתוך 5)
מוגבלות חזקה - בזמן או כמות או שניהם●

אם ההצעה שלך מיוחדת אז היא גם מוגבלת - כי אחרת, מה 
מיוחד בה?  נכון?

זה אומר:  לכמות מוגבלת של אנשים, או זמן מוגבל, או גם 
וגם



חוק מספר 5:  חוק ההזדמנות משנת החיים
(חוק המכירה)

(חלק 5 מתוך 5)

״הארץ המובטחת״●

מה התוצאה שתהיה להם ביד, אחרי שהלכו לפי ההנחיה שלך, ההדרכה שלך, 
המוצר שלך

המיקוד לא על ״המודולים״ של הקורס או ״התהליך״, אלא על הקוביות בבטן

״מעכשיו תוכל...״, ״כדי שתוכל...״, ״דמיין...״



חוק מספר 5:  חוק ההזדמנות משנת החיים
(חוק המכירה)

(טיפ בונוס)

״היפוך סיכון״●

תן אחריות יוצאת דופן, תמיד עם האפשרות לקבל חזרה את כל הכסף בלי 
״אותיות קטנות״!



מה עשינו עד כה עם 5 החוקים 
הראשונים?

כבר עכשיו יש לך כל מה שצריך ליצור את 
הוובינר המושלם!



ועוד לא הגענו לחוק 6!

 חוק 6 לוקח את הוובינר המושלם ומכפיל
או משלש את התוצאות שלו



וובינר של אמיר:
״איך להשיג לקוחות ב-2020״

200 איש בשידור החי
כ-30,000 ש״ח מכירות

לא רע, נכון?



אז איך זה שהוובינר בסופו של דבר ייצר

80,000 ש״ח מכירות?

(פי 2.7 מהסכום המקורי)



חוק 6:

חוק ״הלב רוצה אל אמא״
(חוק שילוש המכירות)

טובי המשווקים לא משתמשים בחוק הזה 
ומפסידים הון גדול





חוק מספר 6:  הלב רוצה אל אמא

הלקוח מאד רוצה להגיע אליך… אבל דברים עוצרים אותו ●
בדרך (הרבה מאד סערות בים):

כששמע על הוובינר - הוא כבר תפוס בזמן הזה (ויכתבו לך ○
- האם תהיה הקלטה?)

הוא נזכר ברגע האחרון - ופספס את כל ההתחלה!○
הוא לא הבין כמה זמן לשריין - ופספס את הסוף (ואת ○

המכירה שלך!)
הוא אחד האנשים שצריך לחשוב על זה○





30,000 ש״ח 10,000 ש״ח 40,000 ש״ח



80,000 ש״ח

30,000 ש״ח 10,000 ש״ח 40,000 ש״ח



חוק מספר 6:  הלב רוצה אל אמא

הכן את הצופים לשידור החוזר:●

״סיימתי את הוובינר, היה מדהים!״○
צילומי מסך שמראים את ההתלהבות○
משהו חדש שעדיין לא דיברתי עליו, תוכן חדש בדרך○
״לכל מי שהחמיץ, לא הגיע בזמן, הפסיד את הסוף״○



חוק מספר 6:  הלב רוצה אל אמא

הכן את הצופים לדדליין:●

״סיימתי את הוובינר הנוסף, היה מדהים!״○
סיפרתי על הצעה מיוחדת שאסור להחמיץ○
ההקלטה המלאה נמצאת, ואפילו אפשר לקפוץ למקום ○

המתאים
ככל שמתקרב הדדליין - מוגבלות חזקה○



חוק מספר 6:  הלב רוצה אל אמא
(טיפ בונוס חשוב מאד!)

●Evergreen-הכן את הוובינר ל

בלי תאריכים○
בלי ״מי ראה את הפרק האחרון של… ?״○
כי מי ששומע את הדברים האלה ב-Evergreen אומר ○

לעצמו - לא רלוונטי עכשיו.



בואו נסתכל על התהליך המלא





חוק 7:

חוק ״ה-״אקו״
(או אפקט הדומינו:  חוק הלקוחות 

הנוספים)

שינוי אחד קטן שיוצר לקוחות ממקומות 
כמעט בלתי צפויים



מה קורה כשמפעילים את כל מפתחות ההפעלה?

ברגע שפעלת בדיוק לפי מה שהראינו,

קורה משהו מ-ד-ה-י-ם נוסף שנקרא

אפקט ה-״אקו״



מכירה מרכזית

מאזיןמאזיןמאזין
מאזין

מאזין
מאזין

מאזיןמאזיןמאזין
מאזין מאזיןמאזיןמאזין מאזין

מאזיןמאזיןמאזין
מאזין

מאזין
מאזין

מאזיןמאזיןמאזין
מאזין מאזיןמאזיןמאזין מאזין

מאזיןמאזיןמאזין
מאזין

מאזין
מאזין

מאזיןמאזיןמאזין
מאזין מאזיןמאזיןמאזין מאזין

מאזיןמאזיןמאזין
מאזין

מאזין
מאזין

מאזיןמאזיןמאזין
מאזין מאזיןמאזיןמאזין מאזין

מאזיןמאזיןמאזין
מאזין

מאזין
מאזין

מאזיןמאזיןמאזין
מאזין מאזיןמאזיןמאזין מאזין

מאזיןמאזיןמאזין
מאזין

מאזין
מאזין

מאזיןמאזיןמאזין
מאזין מאזיןמאזיןמאזין מאזין

מכירה איכותית לכמות כל כך גדולה של מאזינים יוצרת 
תהודה עצומה!



חוק מספר 7:  חוק ה-״אקו״

במהלך הוובינר תזכיר ״אגב״ עוד הרבה דברים אחרים:●

״בהרצאות שלי אני תמיד אומרת ש...״○
״לקוח פרטי בקליניקה שלי הגיע עם הבעיה...״○
״אחת מתחנות הרדיו הזמינה אותי לראיון והמראיין שאל ○

בדיוק את השאלה...״

סמוך על המשתתפים - הם יעשו את החיבור...●



אקו

הזמנות להרצאות

תנועה אדירה לאתר

הזמנה לראיונות

בקשות למוצרים נוספים

התפתחות עסקית 
מואצת

המלצות מפה לאוזןקליניקות מלאות



סוניה ישנקו
יועצת כלכלית

26% המרה!



אריאל שיבלת
מלמד גננות תנועה

109,000 ש״ח מכירות!



אלדד אהרוני
מנטור שיווק דיגיטלי

20,000 ש״ח מכירות!ושינוי הרגלי בריאות בשיווק רשתי

תוצאות בשיטת ״וובינר צונאמי״



שחר סמיט
מומחית לתזונה בריאה

14 נרשמות במהלך קמפיין וובינר

תוצאות בשיטת ״וובינר צונאמי״



עינת מירום
המדריכה של מדריכי ההורים

110,000 ש״ח מכירות!



יפה צוקרמן 
חינוך למיניות

תוצאות בשיטת ״וובינר צונאמי״

30 תוכניות 
ב- ₪1500

והזמנות להרצאות 
בארגונים
וחברות!

״זה כמו אפקט 
דומינו״



תוצאות בשיטת ״וובינר צונאמי״

13 תוכניות 
ב- 4500 ₪

למוצר חדש 
לקהל חדש

58,500 ש״ח מכירות!

יפה צוקרמן 
חינוך למיניות



אשר קרימולובסקי
לימודי תנ״ך 

עסק שנסגר 
בתקופת 
הקורונה

עובר מהפכה…
300 מכירות 

למנויים חדשים!



ג׳קו גולדברג
״בחודשיים וחצי האחרונים מכרתי ריפוי שמאני

בוובינרים  100 קורסים ב-₪1900..״

ג׳קו מוכר ב-₪190,000 בתוך חודשיים 
וחצי בוובינרים!



ליב עזריה
תוכנית תזונה לנשים עסוקות

24 מכירות בוובינר הראשון
14 מכירות בוובינר השני

₪75,000 מכירות!!



גיא ברקן
דיאטן ובעל תוכנית ירידה במשקל

ללא רשימת תפוצה!
16 רוכשים ב-₪1,500

סה״כ ₪25,000 מכירות
(וקליניקה מלאה!)



עדי מאור סיסו 
מאמנת לאפקטיביות

תוצאות בשיטת ״וובינר צונאמי״

18 מכירות 
ישירות 
לאחר 

הוובינר 
הראשון



עדי מאור סיסו 
מאמנת לאפקטיביות

תוצאות בשיטת ״וובינר צונאמי״

35 מכירות 
ישירות 
לאחר 

הוובינר 
השני



הקמפיין כולו מסתיים 
ב-56 מכירות!

לקוחה של עדי במועדון 
משלמת 1,800 ש״ח 
לשנה - עדי מכרה 

ב-100,800 ש״ח במהלך 
הקמפיין

עדי מאור סיסו 
מאמנת לאפקטיביות

תוצאות בשיטת ״וובינר צונאמי״



9 רוכשות 
מיידית, 

3בהמשך 
לוובינר, 12 

סה״כ!

תוצאות בשיטת ״וובינר צונאמי״

זוהר נתיב גולן



 SOLD OUT
אחרי

 הוובינר הראשון
למוצר לא דיגיטלי

ב-2,600 ש״ח 
לכל מכירה

ניצן אלפסי

תוצאות בשיטת ״וובינר צונאמי״

ניצן אלפסי
מומחית בתת מודע



מוצר זול שנמכר 
בכמויות

33 מכירות!

ניצן אלפסי

תוצאות בשיטת ״וובינר צונאמי״

ניצן אלפסי
מומחית בתת מודע



ניצן אלפסי

תוצאות בשיטת ״וובינר צונאמי״

ניצן אלפסי
מומחית בתת מודע



ניצן אלפסי

תוצאות בשיטת ״וובינר צונאמי״

הדס רדנסקי
רעיונות למסיבות

50 מכירות 
ישירות לאחר 

הוובינר 
הראשון



ניצן אלפסי

תוצאות בשיטת ״וובינר צונאמי״

הדס רדנסקי
רעיונות למסיבות

61 מכירות 
ישירות לאחר 
הוובינר השני



ניצן אלפסי

תוצאות בשיטת ״וובינר צונאמי״

הקמפיין כולו הסתיים 
ב-61 מכירות!

לקוחה של הדס משלמת 
1,970 ש״ח לקורס - הדס 
מכרה ב-120,170 ש״ח 

במהלך הקמפיין

הדס רדנסקי
רעיונות למסיבות



״וובינר צונאמי״
התהליך המעשי לבניית וובינר מכירה מנצח מא׳ ועד ת׳ 

בסיומו תצאו עם וובינר מכירה מצליח
 וקמפיין שמפיק תנועה חזקה פעם אחר פעם.

זה מתאים לסוג מסוים מאוד של אנשים:
כאלה שרוצים מעמד מכירה חזק, שעובד פעם אחר 

פעם ומניב הכנסות של 5 ו-6 ספרות



מה כוללת התוכנית 
״וובינר צונאמי״?

7 מודולים מלאים:  מבוא + 6 שיעורים●
בכל מודול סדרה של סרטונים קצרים, קלים מאד לצפיה, עם משימות ברורות ●

לביצוע בכל שלב
כל שבוע נפתח מודול חדש●
לאחר כל שיעור מפגש לייב לשאלות ותשובות●



מה כוללת התוכנית 
״וובינר צונאמי״?

מודול ראשון:  מפגש מבוא - הכנה לוובינר צונאמי●
6 מודולים הבאים - בהם תבנו את הוובינר צונאמי שלכם, שלב אחרי שלב, תוך ●

שימוש בכל מפתחות ההפעלה ו-7 החוקים
כולל בחירת המוצר או השירות המושלם למכירה בוובינר שלך●
כולל בחירת הנושא המרכזי של הוובינר שדרכו תמכור●
קבוצת פייסבוק סגורה למשך 6 חודשים, לעדכונים ודיונים●
תרגול מעשי תוך כדי הקורס לבניית ה-״וובינר צונאמי״ שלכם●



מה כוללת התוכנית 
״וובינר צונאמי״?

כולל סדרות המיילים הממירות ביותר שלנו להרשמה●
כולל מבנה הפרסומות בקמפיין ממומן ליצירת לידים מעולים לוובינר●
כולל סדרות המיילים הממירות ביותר שלנו למכירה עד הדדליין●
כולל עמודי ההרשמה המנצחים שלנו●
כולל עמודי המכירה והשידור החוזר שמכפילים את תוצאות הוובינר●
כולל צ׳ק ליסטים, דפי עזר, צ׳יט שיטס, טכניקת חילוץ העדויות שלנו, ניתוח ●

וובינרים שהם צונאמים בעצמם ועוד!



מה כוללת התוכנית 
״וובינר צונאמי״?

זה עובד לוובינר חדש שאתה בונה●
זה עובד לשיפור עצום בכל וובינר שכבר יש לך●
זה עובד לקמפיין וובינר שמכיל יותר מוובינר אחד●
●Ever Green זה עובד לוובינרים אוטומטיים
זה עובד כשאתה מקדם וובינרים של אחרים●
זה עובד למוצרים ושירותים בכל תחום שהוא●



מתי זה קורה:
הקורס נפתח ביום חמישי, 24.6, ובו משתחרר מודול המבוא●
מודול חדש משתחרר כל יום חמישי בהמשך, לאורך 6 שבועות נוספים●
מפגשי שאלות ותשובות מתקיימים בימי שני לאורך 6 שבועות (בשעה ●

(14:00-15:30
שני מפגשי שאלות / תשובות בפורמט מאסטרקלאס ארוך ●

ב-5/7 ו-12/7 (14:00-17:00)

במהלך הקורס כבר תעביר את הוובינר שלך!



מה מקבלים:

וובינר צונאמי:  שווי 9,997 ₪●



בונוסים גדולים



3 מודולים נוספים! 

 קידום ממומן למילוי וובינרים
יצירת קמפיין לידים לוובינר שלך,

עם בני דרורי, מבכירי הקידום הממומן בישראל, עם ניהול של למעלה מ-1000 קמפיינים 
ממומנים ותקציבים של מעל 35,000,000 ש״ח

בשווי 2,997 ש״ח

בונוסים



מה מקבלים:

וובינר צונאמי:  שווי 9,997 ₪●
3 מודולים נוספים לקידום ממומן: שווי 2,997 ₪●



קורס ״רשימת הכסף״ 
איך לפתח רשימת דיוור איכותית ועוצמתית ביותר, ואיך לבנות קמפיינים מעולים באימייל

בשווי 1,997 ש״ח

בונוסים



מה מקבלים:

וובינר צונאמי:  שווי 9,997 ₪●
3 מפגשי מאסטרקלאס קידום ממומן: שווי 2,997 ₪●
קורס ״רשימת הכסף״: שווי 1,997 ₪●



קורס הדרכת מערכות וובינרים
איך להעביר בהצלחה גדולה וובינרים במערכות המובילות היום:

Zoom

Webinar Jam

GotoWebinar

בשווי 997 ש״ח

בונוסים



מה מקבלים:

וובינר צונאמי:  שווי 9,997 ₪●
3 מפגשי מאסטרקלאס קידום ממומן: שווי 2,997 ₪●
קורס ״רשימת הכסף״: שווי 1,997 ₪●
קורס הדרכת מערכות וובינרים: שווי 997 ₪●



חודש מתנה
במועדון הלקוחות של אמיר הרדוף 

Business Up!

בשווי 597 ש״ח

בונוסים



מה מקבלים:

וובינר צונאמי:  שווי 9,997 ₪●
3 מפגשי מאסטרקלאס קידום ממומן: שווי 2,997 ₪●
קורס ״רשימת הכסף״: שווי 1,997 ₪●
קורס הדרכת מערכות וובינרים: שווי 997 ₪●
חודש במועדון הלקוחות של אמיר הרדוף: שווי 597 ₪●



5 חודשים נוספים של מפגשי שאלות ותשובות, 

אחת לשבועיים,
איתנו וצוות מנטורים 

בשווי 3,000 ש״ח

בונוסים



מה מקבלים:

וובינר צונאמי:  שווי 9,997 ₪●
3 מפגשי מאסטרקלאס קידום ממומן: שווי 2,997 ₪●
קורס ״רשימת הכסף״: שווי 1,997 ₪●
קורס הדרכת מערכות וובינרים: שווי 997 ₪●
חודש במועדון הלקוחות של אמיר הרדוף: שווי 597 ₪●
5 חודשי תמיכה נוספים: שווי 3,000 ₪●



10 הראשונים שמצטרפים במהלך המאסטרקלאס

מאסטרקלאס מוקלט:
EverGreen וובינרים אוטומטיים

וובינר שמוכר בעוצמה 
גם כשאתם לא שם!

בשווי 2,500 ש״ח

בונוסים



מה מקבלים:

וובינר צונאמי:  שווי 9,997 ₪●
3 מפגשי מאסטרקלאס קידום ממומן: שווי 2,997 ₪●
קורס ״רשימת הכסף״: שווי 1,997 ₪●
קורס הדרכת מערכות וובינרים: שווי 997 ₪●
חודש במועדון הלקוחות של אמיר הרדוף: שווי 597 ₪●
5 חודשי תמיכה נוספים: שווי 3,000 ₪●
הדרכת וובינרים אוטומטיים EverGreen שווי 2,500 ₪●



מאסטרקלאס מוקלט: מוצרים דיגיטליים
התהליך השלם להמצאה ויצירה של מוצר דיגיטלי שיימכר 

בהצלחה עצומה בוובינר
(מתאים למתחילים ומתקדמים!)

בשווי 1,997 ₪

בונוסים



מה מקבלים:

וובינר צונאמי:  שווי 9,997 ₪●
3 מפגשי מאסטרקלאס קידום ממומן: שווי 2,997 ₪●
קורס ״רשימת הכסף״: שווי 1,997 ₪●
קורס הדרכת מערכות וובינרים: שווי 997 ₪●
חודש במועדון הלקוחות של אמיר הרדוף: שווי 597 ₪●
5 חודשי תמיכה נוספים: שווי 3,000 ₪●
הדרכת וובינרים אוטומטיים EverGreen שווי 2,500 ₪●
מאסטרקלאס מוצרים דיגיטליים: שווי 1,997 ₪●



2 קיצורי דרך אולטימטיביים:

1.תבנית מצגת וובינר צונאמי

מצגת מוכנה מראש עם המבנה המדויק ביותר
עם התבנית הזאת אנו והלקוחות שלנו יצרנו מכירות של מיליוני שקלים

Priceless!

בונוסים



2 קיצורי דרך אולטימטיביים:

2.  ספריית ״צונאמי מיליון״

אוסף עצום עם שעות של הקלטות של וובינרים 
שמוכרים במעל 1,000,000 ₪

Priceless!

בונוסים



מה מקבלים:

וובינר צונאמי:  שווי 9,997 ₪●
3 מפגשי מאסטרקלאס קידום ממומן: שווי 2,997 ₪●
קורס ״רשימת הכסף״: שווי 1,997 ₪●
קורס הדרכת מערכות וובינרים: שווי 997 ₪●
חודש במועדון הלקוחות של אמיר הרדוף: שווי 597 ₪●
5 חודשי תמיכה נוספים: שווי 3,000 ₪●
הדרכת וובינרים אוטומטיים EverGreen שווי 2,500 ₪●
מאסטרקלאס מוצרים דיגיטליים: שווי 1,997 ₪●
●Priceless :תבנית מצגת וובינר צונאמי
●Priceless :ספריית ״צונאמי מיליון״



קורס ״סודות השקת המוצר״ 
בשווי 2,497 ש״ח

בונוס מיוחד - רק למי שאיתנו בשידור החי



מה מקבלים:

וובינר צונאמי:  שווי 9,997 ₪●
3 מפגשי מאסטרקלאס קידום ממומן: שווי 2,997 ₪●
קורס ״רשימת הכסף״: שווי 1,997 ₪●
קורס הדרכת מערכות וובינרים: שווי 997 ₪●
חודש במועדון הלקוחות של אמיר הרדוף: שווי 597 ₪●
5 חודשי תמיכה נוספים: שווי 3,000 ₪●
הדרכת וובינרים אוטומטיים EverGreen שווי 2,500 ₪●
מאסטרקלאס מוצרים דיגיטליים: שווי 1,997 ₪●
●Priceless :מצגת ״העתק הדבק״
●Priceless :ספריית ״צונאמי מיליון״
סודות השקת המוצר: 2,497 ₪●



בונוס פרימיום:

מפגשי ניתוח מצגות בשידור 
חי

www.hardoof.com/join  :להרשמה
בשווי 5,000 ₪

http://www.hardoof.com/join


מה מקבלים:
וובינר צונאמי:  שווי 9,997 ₪●
3 מפגשי מאסטרקלאס קידום ממומן: שווי 2,997 ₪●
קורס ״רשימת הכסף״: שווי 1,997 ₪●
קורס הדרכת מערכות וובינרים: שווי 997 ₪●
חודש במועדון הלקוחות של אמיר הרדוף: שווי 597 ₪●
5 חודשי תמיכה נוספים: שווי 3,000 ₪●
הדרכת וובינרים אוטומטיים EverGreen שווי 2,500 ₪●
מאסטרקלאס מוצרים דיגיטליים: שווי 1,997 ₪●
●Priceless :מצגת ״העתק הדבק״
●Priceless :ספריית ״צונאמי מיליון״
סודות השקת המוצר: 2,497 ₪●
סה״כ שווי      31,579 ₪ניתוח מצגות בשידור חי: 5,000 ₪●



כל הבונוסים שלך במתנה
ההשקעה ב״וובינר צונאמי״:

₪ 9,997



₪ 9,997

ההשקעה שלך היום:
997 ₪ * 7 תשלומים

בפריסת תשלומים ״אמריקאית״ (לא נחסמת מסגרת אשראי)

או בתשלום אחד של 5,997 ₪
www.hardoof.com/join  :להרשמה

עד היום בחצות בלבד:

http://www.hardoof.com/join


אחריות מלאה
למשך

14 יום מפתיחת התוכנית
www.hardoof.com/join  :להרשמה

http://www.hardoof.com/join


www.hardoof.com/join  :להרשמה

וובינר צונאמי 2021

http://www.hardoof.com/join

