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אזהרה!
 יישום השיטות האלו עבורך עלול לגרום להגדלה חשבון הבנק שלך. אם אתה כמו ההורים

 שלנו מאמין שכדי להתעשר אתה חייב להתעשר כדי למצוא ג'וב טוב, אל תמשיך לקרוא
הלאה.

אבל אם אתה רוצה לדעת איך לעשות כסף, אנחנו מזמינים אותך

לעשות עלינו קופה!
שח.49הספר מחירו 

 100%ולשמור לעצמך יש לך כרגע את הזכויות למכור, להדפיס, ולהפיץ את הספר 
 מהרווחים.

מה זה אומר?

 אתה יכול אפילו למכור את הספר בכל מחיר שאתה רואה לנכון, או שאתה יכול למסור אותו
כבונוס כמו שתראה לנכון.

 התנאי היחידי הוא שלא תשנה את הספר או כל חלק ממנו בכל צורה שהיא. העתקה של
חלקים בלבד מהספר אסורה בהחלט.

נשמע הוגן? 

 בתוך הספר אתה תמצא שיטות שאנחנו משתמשים בהם ביומיום. לא זאת בלבד אלא שתלמד
אלא שנחלוק חלק מהסודות הכי כמוסים שלנו.
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הקדמה
 הכנו בשבילכם הסבר מפורט שיאפשר לכם להתחבר עם אנשים שבשום אופן אחר לא הייתם

 מצליחים ליצור איתם קשר. מהצד השני של המסך יש אנשים אמיתיים שילוו אתכם כל
 החיים, אתם תוכלו ליצור איתם מערכת יחסים אמיתית. במיוחד כאשר תצרפו אותם לחברת

השיווק הרשתי שלכם.

 מדריך זה יוצא מנקודה הנחה שאתם מכירים את פייסבוק לפחות באופן בסיסי. אם אין לכם
 לקורס הפייסבוקחשבון בפייסבוק או שאתם לא מבינים על מה אנחנו מדברים, הכנסו עכשיו 

 שלנולמתחילים

 אם אתם לא משתמשים בפייסבוק כדי להגדיל את העסק שלכם, אז אולי הנתונים הבאים יעירו
אתכם קצת:

פייסבוק הוא האתר עם הקצב צמיחה הכי גדול בעולם•
  מיליון משתמשים. אם פייסבוק הייתה מדינה, אז היא600בפייסבוק יש למעלה מ-•

הייתה המדינה השלישית בגודלה בעולם
אתם יכולים לפגוש אנשים מכל העולם דרך פייסבוק•
להשתמש בפייסבוק לא עולה כסף. •
 חברים130למשתמש ממוצע בפייסבוק יש •
 מיליון דקות בחודש700אנשים משתמשים בפייסבוק בממוצע •

אז איך אפשר להשתמש בפייסבוק כדי לרשום אנשים לחברת השיווק הרשתי שלכם?

בוא נתחיל ממה לא לעשות!

אל תשימו להם על הקיר לינקים לאתר החברה שלכם

אל תשלחו להם מיילים עם הסברים על החברה שלכם

 והכי גרוע (וראיתי אנשים עושים את זה וזה פשוט מעצבן!!): בשום פנים ואופן אל תעשו
תמונה שמתארת את ההזדמנות שלכם, ותטייגו את כל החברים שלכם.

 אם תעקבו אחרים ההסברים הפשוטים שלנו אתם תוכלו להתחבר לאנשים מכל העולם דרך
הפייסבוק בצורה קלה ופשוטה בלי שאנשים יחשבו שאתם ספאמרים.

אז בואו נתחיל...
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הכנה של הפרופיל שלכם

אם יש לכם פרופיל פייסבוק, הדבר הבא שאתם צריכים לעשות זה לוודא שהוא מושך וכייפי.

 הדבר הראשון שהאנשים שאתם הולכים ליצור איתם קשר הולכים לעשות מיד אחרי שתבקשו
 . הם רוצים לראות שאתם חברותיים ושכייףלבדוק את הפרופיל שלכםמהם חברות, זה 

להיות בחברתכם. 

 . לא של הכלב שלכם, לא של הבית שלכם,תמונת פנים ברורה שלכםשימו בתמונת הפרופיל 
 ולא של המוצר שלכם, אלא של הפנים שלכם. אתם רוצים שהמועמדים שלכם יזהו אתכם,

 (פנים) בוק.Faceוחוץ מזה זאת הסיבה שהפייסבוק נקרא 

 שהם מכירים, שהם אוהבים אותם ובוטחיםתזכרו שאנשים עושים עסקים רק עם אנשים 
. השלב הראשון הוא שהם יכירו אתכם, ולכן הם חייבים לדעת איך אתם נראים.בהם

 . תחשבו על עצמכם עם מי הייתם מעדיפיםחיוך אמיתירצוי מאוד שבתמונה שלכם יהיה לכם 
 להיות בקשר: עם אנשים חייכנים או עם אנשים שהמבט שלהם כעוס. מחקרים הראו שהחיוך

 גורם לאנשים לחשוב שהבן אדם שמולם הוא נגיש, אז אם אין לכם תמונה שלכם מחייכים,
 תשיגו אחת. תשלמו לצלם מקצועי שיעשה לכם תמונה כזאת, זה יהיה הכסף הכי טוב

שהוצאתם אי פעם.

בתמונת פרופיל אל תתחבאו! שימו תמונת פנים ברורה עם חיוך!
FreeDigitalPhotos.net - chanpipatמקור: 
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 והשאירו רק תמונותאחרי שדאגתם לתמונת פרופיל, תעברו על שאר התמונות שלכם, 
 . המועמדים שלכם רוצים לראות שיש לכם חיים משלכם, ושהחיים שלכםשנראות טוב

מעניינים ויפים. זה יעורר את הסקרנות שלהם והם יתעניינו בכם.

 כאשר אתם באירועים חברתיים גדולים מטעם החברה שלכם, הצטלמו עם הלידרים הגדולים
 בחברה שלכם. בכלל נצלו כל הזדמנות להצטלם עם אנשים מפורסמים או מצליחים כי כאשר

אתם מפרסמים את התמונות בפייסבוק שלכם אנשים יראו בכם מנהיגים. 

 מלאו בפרופיל שלכם כל מיני פרטים אישים לגבי עצמכם: איפה אתם גרים, איפה למדתם, מה
 אתם אוהבים לעשות בזמנכם הפנוי, איזה ספרים קראתם, אילו תוכניות טלויזיה אתם רואים,

וכמה מילים אישיות שלכם. 
 הפרטים האלו יעזרו לכם להתחבר לאנשים שיש לכם איתם מכנה משותף ("גם אני אהבתי את

אבא עשיר אבא עני" או "גם אתה היית בגן רינה?"). 

  מה שרובלא כל הודעה שאתם מפרסמים חברים שלכם רואים!אולי זה יפתיע אתכם, אבל 
 " (חדשות מובילות,Top Newsהאנשים רואים בעמוד הבית של הפייסבוק שלהם זה את ה-"

 בעברית), שזה ההמלצות של פייסבוק לגבי מה שהוא חושב שיעניין אתכם או את החברים
שלכם. 

פייסבוק בוחר מה להראות בעמוד הבית לפי הפרמטרים האלו:
 האלגוריתם בודק עם מי אתם מדברים באופן קבוע יחסית ואז פייסבוק מניח שהוא•

מעניין אתכם
 סטטוסים של חברים שלכם שצברו הרבה תגובות ולייקים יגיעו לעמוד הראשי שלכם•

גם עבור חברים שבדרך כלל אתם לא רואים.

? לצערנו, אין אפשרות כזאת. אתכםאיך מוודאים שכל החברים שלכם רואים 
 על מנת להגדיל את האפשרות הזאת למקסימום, אתם צריכים להיות בקשר עם כמה שיותר

אנשים, כלומר להגיב להם בסטטוסים ולכתוב להם הודעות, ולעשות להם לייקים. 

 תשדלו לכתוב סטטוסים שיהיו מעניינים כדי שתמשכו כמה שיותר לייקים ותגובות, ואז תגיעו
 ל"חדשות המובילות" של חברים שלכם. אם חברים שלכם יכולים לעזור לכם, בקשו מהם

להגיב לכם בהודעות כמה שיותר.
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 לא תמיד יש לכם זמן לחשוב על סטטוסים מעניינים ומושכים. אם יש לכם רק שעה בשבוע
 שאתם יושבים מול המחשב, אתם יכולים לחפש בשעה הזאת סטטוסים מעניינים שאנשים

  החינמית על מנת לתזמן אתhootsuiteאחרים מפרסמים ואז אתם יכולים להשתמש בתוכנת 
הסטטוסים שלכם שיופיעו בתאריכים ובשעות שאתם רוצים.

 עכשיו,  כשיצרנו פרופיל מעניין ומושך, בוא נראה איך אנחנו מוצאים מועמדים מתאימים
לעסק שלנו

איך למצוא אנשים עם אינטרסים משותפים

 אם אתם עד היום רדפתם אחרי חברים וקרובי משפחה כדי לצרף אותם לעסק שלכם, אז כדאי
 שתתחילו להכיר בעובדה שהחוקים היום בעולם השיווק משתנים. למה אתם מנסים לשכנע
 אנשים עם מנטליות של שכירים שהם צריכים שיהיה להם עסק משלהם? למה לבזבז שעות

בשיכנועים מיותרים??

לפנות לאנשים שבאמת מאמינים וצריכים את מה שיש לכם להציע?למה שלא פשוט 

 תחשבו על זה ככה. אם הייתם מרכיבים קבוצת כדורגל כדי שתנצח באליפות, למי הייתם
פונים קודם? כנראה שלא לבן הדוד שלכם מושיקו לוזריקו, נכון? 

הייתם פונים לשחקני כדורגל!

 אם אתם מנסים לבנות אימפרית של שיווק באינטרנט, מה שאתם צריכים לעשות זה לפנות
קודם כל לאנשים שהמחשבה שלהם פתוחה!

  אם אתם תייצרו קשרים עם לשבוע.10$ מהמשווקים באינטרנט עושים פחות מ-96%
 .לא עושים מספיק כסףאנשים אחרים שמנסים לעשות כסף מהבית, רוב הסיכויים שהם פשוט 

אבל לפחות הם בתעשייה ומנסים לגרום לדברים להתרחש.

אז איפה אתם מוצאים אותם?

פשוט תשתמשו במלבן החיפוש של פייסבוק
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ואתם תמצאו עשרות קבוצות שאתם יכולים להצטרף אליהם ובהם אלפי אנשים.  
 ואם אתם מוכנים לעבוד באנגלית, אז אתם תמצאו אלפי קבוצות עם מיליוני אנשים שאתם

יכולים לפנות אליהם. 

רעיונות לקבוצות שאתם יכולים להצטרף אליהם:
 שעות עבודה בשבוע)4שמות של ספרים ידועים (אבא עשיר אבא עני, •
תוכניות טלויזיה (לילה כלכלי)•
 קבוצות שקשורות לכסף (לעשות כסף, הכנסה פאסיבית, עבודה מהבית, הזדמנויות•

עסקיות)
שיווק רשתי או שר"ש•
  שהוא מאגר מידעNPROSשמות של חברות (בעולם אתם יכולים להשתמש באתר •

 חברות)1000של למעלה מ-
מנהיגים בתעשיה כמו ג'ים רוהן, ארט וייליאם, בריאן טרייסי, רוברט קיואסקי•
קבוצות שקשורות ליזמות•

פשוט הצטרפו לקבוצות האלו ותתחילו להתחבר עם האנשים שם בצורה שנראה לכם.

אף פעם לא ייגמרו לכם האנשים!
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הוספת חברים

אתם לא תלכו לאנשים זרים שאתם לא מכירים ופשוט תתחילו לשאול אותם שאלות, נכון? 

כל פעם שאתם מבקשים מאדם בקשת חברות, תמיד, תמיד, תמיד תצרפו הודעה אישית

הנה דוגמא פשוטה ומהירה. פשוט תעשו העתק-הדבק:
 "היי (שם)! ראיתי שאת חברה ב-(שם קבוצה)! גם אני! אני אשמח להתחבר כאן בפייסבוק

כדי שנוכל לעזור אחד שני"

אזהרה חשובה!
 20פייסבוק עוקבת אחרי כמות האנשים שאתם מוסיפים! בשום מקרה לא להוסיף יותר מ-

 אנשים כל כמה שעות.5איש ליום, שגם אותם עדיף שתפצלו להוספה של 

 חשוב שתנהלו מעקב אחרי מי אתם מנסים להתחבר אליו. אם פייסבוק מזהה יותר מדי אנשים
 שביקשתם מהם חברות שלא מאשרים אתכם, הסיכוי שתכנסו לרשימה השחורה של פייסבוק

גדול יותר. כדי לגלות כיצד לנהל את המעקב הזה בקלות צפו בסרטון הבא:
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 בדרך כלל לא לוקח לאנשים יותר מדי זמן לאשר אתכם, אז מי שלא אישר אתכם פשוט
 תבטלו את בקשת החברות ותמשיכו הלאה. תשתדלו שלא יהיו לכם יותר מעשרים או שלושים

איש ברשימת הבקשות חברים שממתינות לאישור.

עכשיו כשיש לכם חבר חדש, בואו נעבור איתו ארבעה שלבים
שאלות פתיחה והכרות.1
תשאלו אותם שאלות בנוגע אליהם.2
הראו להם פתרון.3
נתינת ערך וקביעת זמן לשאלות.4
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: שאלות פתיחה והכרות1שלב 

חבר חדש:

חבר קיים:
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הי (שם חבר),

 עבר מלא זמן מאז הפעם האחרונה שדברנו, וראיתי עכשיו את מה שכתבת בקשר ל-(הכניסו נושא) אז
הרגשתי שאני צריך ליצור קשר מחדש.

הייתי מאוד עסוק בזמן האחרון. איך העניינים אצלך?
אני אשמח לדבר איתך על מה שאתה עושה עכשיו בעסק שלך

תתקשר אליי ל- (מס טלפון) או תשלח לי הודעה כאן.

מחכה לדבר איתך

חזי הרשקוביץ
מומחה לשיווק באינטרנט

http://www.successhowto.com
http://www.domoney.com

הי (שם חבר),

אני שמח שאנחנו חברים בפייסבוק. אני כבר משתוקק לשמוע את הסטטוסים שלך! חח
 ראיתי שאתה מתעניין ב-(הכנס אינטרסט)... אני גם (תכניסו סיפור או משהו שמתקשר לתחום העניין

שלהם)
אני אשמח לדבר איתך על מה שאתה עושה 

חזי הרשקוביץ
מומחה לשיווק באינטרנט

http://www.successhowto.com
http://www.domoney.com

http://www.domoney.com/
http://www.domoney.com/
http://www.successhowto.com/
http://www.successhowto.com/


חבר מתקדם שמשתמש בוידאו:
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הי (שם חבר),

 ראיתי עכשיו את את הוידאו המדהים שעשית על-(הכניסו נושא). זה ממש מעולה לראות שאתה
משתמש בוידאו כדי לשווק את העסק שלך.

איך העניינים אצלך? אני אשמח לדבר איתך על מה שקורה אצלך בעסק בתקופה האחרונה.
תתקשר אליי ל- (מס טלפון) או תשלח לי הודעה כאן.

מחכה לדבר איתך

חזי הרשקוביץ
מומחה לשיווק באינטרנט

http://www.successhowto.com
http://www.domoney.com

http://www.domoney.com/
http://www.successhowto.com/


: תשאלו אותם שאלות על עצמם2שלב 

כאשר הם עונים לכם או מתקשרים אליכם... תמיד תזכרו
אתם נותנים להם שירות שיעזור להם לשווק את העסק שלהם.

תעזרו למספיק אנשים לקבל את מה שהם רוצים, ואתם תוכלו לקבל את מה שאתם רוצים.

  שאלות.. תסתפקו באחת כדי לגרום לשיחה להתחיל. אתם לא5 או 4אל תשלחו בבת אחת 
רוצים לגרום לצד השני כאילו הוא עובר סקר.

תשאלו שאלות כמו:

האם אתה עושה שיווק באינטרנט במשרה מלאה כרגע?.1
איך אתה משיג כרגע לידים/מועמדים לעסק שלך?.2
איך אתה מלמד את הצוות שלך?.3
איך היית עושה כסף לפני שהתחלת להתעסק בשיווק באינטרנט?.4
האם אתה חושב שמיתון יכול להשפיע על החיים שלך?.5
כמה זמן אתה כבר עושה שיווק באינטרנט?.6
מה הדבר שאתה הכי מתקשה בו?.7
האם אתה משווק את העסק שלך באינטרנט?.8
למה אתה באמת עושה את העסק?.9

 שלנו מרחיב על הנקודה הזאת)הקורס החינמיהאם מיתוג חשוב לך? (.10

 כאשר אתם מתחילים להרגיש קצת יותר ביטחון אתם יכולים להתחיל להשתמש בצ'אט של
הפייסבוק כדי לגרום לדברים להתחיל להתרחש בקצב קצת יותר מהיר.

ואם אתם מרגישים הרבה יותר ביטחון, אתם פשוט יכולים להרים טלפון ולהתקשר אליהם!

מה????

 אל תבהלו לי עכשיו. תתקשרו אליהם, צרו קשר ותבנו מערכת יחסים. אתם יכולים למצוא את
הטלפון של החברים שלכם שאיפשרו את האופציה הזאת ב:

אנשי קשר ← ערוך חברים  חברים ← ← עמוד הבית 

 תהיו חברותיים, ותגידו ששמחתם להכיר בפייסבוק, אבל אתם מעדיפים להכיר את האנשים
בחברים שלכם באופן אישי

domoney.co.il 
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: הציעו להם פתרון3שלב 

 בשביל לתת פתרון למועמדים שלכם אתה הולך לתת להם מידע איכותי חינם שיעזור להם
 לפתור את הבעיות שלך. אל תדאג אם אין לך, אנחנו ניתן לכם חלק מהחומרים האלו או שנגיד

לך איפה אתה יכול למצוא אותם

אופציה א'

אופציה ב'

domoney.co.il 
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 גיליתי דרך סופר פשוטה שמציבה אותך כמומחה וכמנהיג באינטרנט.. אפילו אם אתה חדש
בעסק כמוני. אני יודע מה זה עשה אצלי בעסק, ואני בטוח שזה יוכל לעזור לך גם.

 יש לי הדרכה שמסבירה איך הכל עובד.. מתי תהיה פנוי לרבע שעה מול המחשב כדי
לראות את הוידאו?

אני יכול להבטיח לך שאתה הולך לאהוב את זה.

 גיליתי מערכת שיווקית מדהימה ליצירת לידים במחיר ממש זול שלוקח את העסק שלי
 באינטרנט למקומות חדשים בתוך זמן מאוד קצר. אני לא יכול אפילו לדמיין מה זה הולך

לעשות אצלך בעסק

 יש לי הדרכה שמסבירה איך הכל עובד.. מתי תהיה פנוי לרבע שעה מול המחשב כדי
לראות את הוידאו?



 (בניית הקשר) וקביעת זמן לשאלותנתינת ערך: 4שלב 

 ). בקצרהfunded proposalעל מנת לתת ערך אנחנו נשתמש במערכת יצירת לידים (
מערכות יצירת לידים הן מערכות כוללת לשיווק באינטרנט שמאפשרת לכם:

לגייס יותר מועמדים בקלות•
אפשרות להרוויח גם מאנשים שאומרים לכם "לא" להזדמנות הראשית •

ההודעה שלכם תראה ככה:

 במקרה הזה השתמשתי בקורס החינמי שלי, אבל כמובן שאתם יכולים להשתמש כאן בכל
 תוכנית, שירות, מוצר או כל דבר אחר שיש לכם להציע שיכול לפתור לבן אדם שאתם

מדברים איתו את הבעייה.

domoney.co.il 
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תלחץ על הלינק ותבדוק אותו

http://domoney.co.il/sys

  דקות אחרי הזמן שהוא אמר שהוא יראה אותו). מה המספר30אני אתקשר אלייך ב- (
שאתה תהיה בו?

 אם מסיבה כלשהי אתה לא מסוגל לראות אותו, תודיע לי, כדי שאני אוכל לפנות את הלו"ז
שלי למישהו אחר :)



לסיכום

  מהזמן שלכם בחיפוש וצירוף של90%יצירת לידים זה הוא לב העסק שלכם. עליכם להשקיע 
שותפים חדשים לעסק שלכם, בין אם תעשו את זה באינטרנט או מחוצה לו.

 התייחסו לחיפוש מועמדים לעסק שלכם בפייסבוק בדיוק כמו שאתם מתייחסו לחיפוש
מועמדים בעולם האמיתי.

 פייסבוק הוא הכלי החזק ביותר שקיים היום כדי להכיר בו אנשים שאתם יכולים לצרף לעסק
 שלכם. אף פעם בהיסטוריה לא היה אפשר ליצור קשר עם כל כך הרבה אנשים בקלות כל כך

רבה.. אבל אתם חייבים לדעת לעשות את השיווק שלכם בצורה הנכונה.

 אנחנו מקווים שתוכלו להפיק מהספר הזה רעיונות נוספים לשיטות שבהן אתם משתמשים
היום, שיוביל אתכם להצלחה שלכם.

 וטיפ אחרון: אל תתייחסו לאנשים בפייסבוק כמו לרובוטים.. פשוט תהיו עצמכם, ותזכרו
שאתם בעסק של מערכות יחסים.

שיווק באינטרנט זה כמו חומוס. או שעושים אותו באהבה, או שלא עושים אותו בכלל! 

לחיי ההצלחה שלכם

חזי הרשקוביץ & אדריאנו ויעל לשקוביץ
מומחים לשיווק באינטרנט

052-4724455אדריאנו 
052-4257575חזי 

http://www.domoney.co.il
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שימו לב!

  יופיעו כאן למעלה במקום התמונהשלכם, והפרטים שלכםהאם היתם רוצים שהתמונה 
 והפרטים שלנו? תחשבו איזה רושם זה יעשה על המועמדים שלכם כשתתנו להם הדרכה חינם

עם השם והפנים שלכם. 

תרימו לנו טלפון ואנחנו נסביר לכם איך אתם יכולים לגרום לזה לקרות!

domoney.co.il 
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