נוסחת
הוובינר
המושלם
שיעור 1

וובינר צונאמי :נוסחת הוובינר המושלם

02

ברוכים הבאים למאסטרקלאס ״וובינר צונאמי״
אם אתה רוצה להתחיל עסק אונליין (או להגדיל עסק קיים) ,אתה במקום
הנכון!
מאז  2006עשינו למעלה מ 1000 -וובינרים ובשנה האחרונה התחלנו ללמד
את השיטה שיצרנו .קראנו לשיטה ״וובינר צונאמי״ כי היא יצרה פעם אחר
פעם לנו וללקוחותינו מכירות של  5ו 6-ספרות בשעה אחת של מכירה.
למעשה ,כל התהליך שאנחנו הולכים להראות לכם בימים הקרובים מעמיק
בהבנה של התהליך הגאוני שקורה בוובינרים והכל הולך להיות בשידורי לייב!
יש לנו  4שיעורים בני  3שעות ,סה״כ  720דקות של תוכן מדהים,
בכל שיעור יהיו לנו קייס סטאדיז ופרקים של שאלות ותשובות בהם נענה על
השאלות החשובות ביותר שלכם .וזה לא הולך להיות אותו השיעור שוב ושוב...
כל שיעור יהיה בנוי על השיעור שלפניו.
אז אתם בהחלט תרצו לעשות הכל כדי לצפות בשיעורים במלואם
(״בוובינר צונאמי״ האחרון שעשינו היו לנו משתתפים מכל רחבי העולם ,זה
היה מדהים!)...

הערה חשובה :כל מה שאנחנו מלמדים הוא ידע מוכח -המאסטרקלאס הזה
מבוסס על לב השיטה של ״וובינר צונאמי״ בה נעשה שימוש באינספור
מוצרים וסוגי עסקים בארץ וגם בעולם.
מטרת חוברת העבודה הזו היא לעזור לך לתעד ולאסוף בשבילך
את הנקודות המהותיות מהשיעור הראשון של
מאסטרקלאס ״וובינר צונאמי״.
בהצלחה! יעל ואמיר.
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צעד #1
תתחיל מהמקום בו אתה נמצא עכשיו
כולם מתחילים מאפס...גם אנחנו .אין שום דבר רע בלהתחיל מהמקום בו
אתה נמצא עכשיו  -בין אם אתה חדש לחלוטין בעולם העסקי או שאתה
כבר בעסקים מזה זמן ,יש לך מתנה לחלוק עם העולם .ולהבין מאיפה אתה
יוצא לדרך ,יעזור לך לזוז קדימה במהירות רבה יותר.
אז ,איפה אתה נמצא עכשיו?
אין לך עסק ,אין לך מוצר ,אין לך רשימת דיוור ואולי אין לך רעיון.
מעולה  -שים לב בצורה ממוקדת למאסטרקלאס הראשון ותראה איך להתחיל ממש
מאפס.

יש לך כבר עסק אונליין ואתה מוכן לקחת את הצעד הבא.
אתה נמצא במקום מושלם בכדי לקחת את ההזדמנות מהמאסטרקלאס השני (בדגש
על חוק  5ו  )6-ולהבין איך לקחת את העסק שלך לשלב הבא.

יש לך עסק שמספק שירותים ,ואתה כל הזמן עסוק ב-״להחליף זמן
בכסף״ עם ״תקרת זכוכית״ שקשה לך לפרוץ.
מומלץ לך בחום להשאר צמוד לשידור שלנו ...יש דברים מעולים בשיעור הראשון וגם
בשיעור השני ואתה תבין איך אתה יכול ליצור שירות שימכר בכמויות למספר גדול של
אנשים.

אתה יוצר או אמן ואתה רוצה שהמוצר שלך יגיע לקהל רחב יותר.
מושלם! יש לנו מלא אנשי רוח ,יוצרים ויוצרי תוכן שמוכרים את המוצרים שלהם
בוובינרים .השיעור הראשון יתן לך את הידע שאתה צריך על מנת להביא את המוצר
שלך לעולם.

אתה רוצה להיות מאמן או יועץ ולעזור לאחרים עם הוובינרים שלהם.
אז ...השיעורי מאסטרקלאס האלה הולכים להיות חדר כושר מעולה בשבילך .הדבר
האדיר הוא שאתה לא צריך אפילו מוצר משלך  -אתה יכול לבנות עסק נהדר שכולו
סביב עזרה לאחרים לעשות זאת.
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צעד #2
צור את החזון שלך
תקשיבו לנו  -אחד הדברים הכי חשובים זה לשבת ולחשוב איפה אתה רוצה
להיות .זו כנראה הדרך הטובה ביותר שאנחנו מכירים בכדי להגיע לבהירות
בנוגע למטרות שלך ולהתחיל להבין מה הצעדים שיביאו אותך לשם .יש
משפט שאומר  -״אם אתה לא יודע לאן אתה הולך ,הדרך תביא אותך
לשם״ ...אז בואו נעבוד על למצוא את המסלול המכוון ביותר למקום שאליו
אתה מכוון.
אז ,איפה אתה נמצא עכשיו?
תרגיל מהיר :מהו ה״למה״ שלך? למה אתה רוצה להצליח כל כך עם
וובינרים?

דמיין את חייך  5שנים מעכשיו אחרי שהצלחת שוב ושוב למכור
בכמויות בוובינרים .איך החיים והעסקים שלך נראים עכשיו?

ואם טרם החלטת אפילו מה העסק שלך :אילו כישורים  /תחביבים /
דברים שתמיד חלמת לעשות יש לך שאנשים תמיד שואלים אותך
לגביהם? רשום אותם כאן ..הם יכולים להיות השראה ל״וובינר
צונאמי״ שיבנה את העסק שלך.
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צעד #3
ארגן את הכלים שלך (ותתחיל לבנות)
השיעור הראשון עוסק כולו בנוסחת הוובינר המושלם והאסטרטגיה
המרכזית לבניית וובינר ואין לזה שום קשר עם איזה תוכנה מפוארת או
״טרנד״ חולף ...הכל קשור למבנה הנכון ולקשר העמוק שלך עם האנשים
שתפגוש במהלך ה״וובינר צונאמי״ שלך .כאן למטה כמה חלקים מהותיים
מתוך ״הנוסחה״ .השארנו מקומות ריקים כך שתוכל להשלים ממש יחד
איתנו במאסטקלאס הראשון:

המבנה הנכון של ״וובינר צונאמי״

1

2

3

4
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צעד #3
ארגן את הכלים שלך (ותתחיל לבנות)
מפתחות ההפעלה של ״וובינר צונאמי״

1

2

3

4
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ועוד על מפתחות ההפעלה...
מפתחות ההפעלה הם הסוד ל״וובינר צונאמי״ מנצח.
הם הדרך המיידית ליצור קשר עמוק עם הלקוחות שלך .אלה עקרונות
פסיכולוגיים חזקים שעובדים פעם אחר פעם כבר אלפי שנים!
בקצרה ,הנה החשובים ביותר לנו וגם לך (ועל כולם נרחיב במאסטרקלאס):
 .1סמכות
 .2ציפיה
 .3השראה
 .4הוכחה
 .5ראיה לעתיד

מבט קדימה ל-״וובינר צונאמי״  -מאסטרקלאס #2
מאסטרקלאס  7 :2החוקים הגדולים להצלחה בוובינר
אתם לא רוצים להחמיץ את שיעור  7 :2החוקים הגדולים של וובינר צונאמי.
בשיעור הזה אנחנו נראה לך את  7החוקים החשובים שאנחנו משתמשים בהם
בוובינרים שלנו על מנת לייצר מכירות של  5ו 6-ספרות בשעה אחת....
וחשוב יותר ,הם עזרו לתלמידים שלנו לייצר למעלה ממיליון שקלים של מכירות ,ממש
בחודשים האחרונים.
ה 7-חוקים האלה יעזרו לך ,לא חשוב מאיזו נקודה אתה יוצא לדרך .החוקים האלה
מעולים לעסקים של אדם אחד כמו גם לחברות גדולות.
בתוך החוקים תגלו גם חוק ״מכפיל הכוח״ שהופך כל קמפיין וובינר לכפול ומשולש -
פשוט מדהים (ונוכיח את זה).
כל הפרטים נמצאים כאן:

https://masterclass.webinartsunami.com

