מדריך על שיווק באימייל שעובד

חלק א :המדריך לשיווק חכם ויעיל

חלק ב :המדריך הטכני מעשי

שי צוברי
http://iFree.org.il
עדכון אחרון12.1.1.2. :

הקדמה
הי ,איזה כיף שבאת ותודה שהורדת את המדריך.
אז מהי המטרה המשותפת שלנו במדריך הזה?
לעשות סדר בבלגן ולתת לך סדר פעולות מובנה צעד אחר צעד לבניית
מערכת שיווקית עובדת.
לאחר שנבנה אותה פעם אחת היא תעבוד בשבילך שוב ושוב על אוטומט.
במדריך זה  1חלקים:
 .2חלק א :המדריך לשיווק חכם ויעיל ובו נלמד על הקונספט הנכון
לשימוש באימייל בצורה שבה ניתן להשיג יותר לקוחות ומכירות
בצורה אוטומטית.
 .2חלק ב :המדריך הטכני מעשי ובו נלמד צעד אחר צעד איך לבנות את
המערכת השיווקית האוטומטית שלך גם אם אין לך שום ידע טכני
קודם.
במדריך זה לא נדבר פילוסופיות אלא נדבר תכלס מעשים!
ומכוון שאני דוגל בשיטת "עם האוכל בא התיאבון" אני בדעה שצריך
להתחיל ולעשות ובמקביל להמשיך ללמוד ולהתקדם.

ולכן:

במדריך זה נלמד את הקונספט ,נקים את המסגרת של המערכת ואח"כ
נתמקד ונמלא את התוכן.
בשלב מילוי התוכן יהיה לך תפקיד חשוב וזה "להביא את עצמך".
היישום של הכתוב פה יגרום לכך שבסוף התהליך תהיה לך מערכת עובדת
שהופכת גולשים ללקוחות ומייצרת לך הכנסות.
קריאת המדריך ללא היישום פרקטי לא יקדם אותך במיל!

אז קדימה – ללמוד ולעשות!!!

חלק א:

המדריך לשיווק חכם ויעיל
או:

איך להפוך כל שקל ל₪ 0.

פרק 2#
אולי הכותרת "איך להפוך כל שקל ל "₪ 0.נראית לך קצת הייפית,
כאילו שאני מנסה למשוך את תשומת הלב שלך סתם.
אבל זה לא ככה!
כי יש דרך שיווקית שיחס ההחזר שלה ) (ROIהוא ( !!!0...%או בשפה
פשוטה ...פי )!0.

ואני לא זורק סתם סיסמאות חלולות.
אני הולך להראות לך מקורות מוסמכים שיאששו כל מילה שאני אומר.
אני הולך להראות לך מקורות שמראים עד כמה השיווק באימייל עובד,
ואני הולך גם להראות לך איך אפשר לעשות את זה בעצמך!!!
נתחיל עם כמה מקורות מוסמכים:

Email marketing has an ROI of 4,300%
או בעברית" :לשיווק באימייל יש החזר על ההשקעה של "00..%
פי  !!!00קלטת?
זוהי כותרת בפוסט שראיתי בבלוג  kissmetricsשהוא בלוג מקצועי מאוד
בנושא אנליזה ,שיווק וטסטים של אתרי מסחר אלקטרוני.
הנה הקישור לפוסט

רכישות דרך המייל גדלו פי  4ב 4השנים האחרונות

זוהי כותרת וגרף שהבאתי מתוך פוסט בבלוג של  Custoraשזוהי
פלטפורמה לאנליזה של אתרי מסחר אלקטרוני.
הם מראים בגרף איך הגידול ברכישות שהגיעו דרך השיווק באימייל הוכפל
פי  0בשנים 1..2-1.20
תראו למטה איך הרשתות החברתיות מדשדשות במקום.
הנה קישור לפוסט

 14סטטיסטיקות על שיווק באימייל

זהו גרף שלקחתי מתוך פוסט בבלוג של האתר. business2community
בפוסט הוא סותר את הטענות שעולות לאחרונה שהשיווק באימייל הפך
ל"פסה" .
הוא נותן בפוסט  20סטטיסטיקות שמראות שהשיווק באימייל עדיין חזק
ובועט!
וכמו שרואים בגרף ,כל דולר נתן  $0.החזר על ההשקעה (פי ) !!0.
הנה הקישור לפוסט

ואפשר להמשיך ולחפש...
אני מאמין שניתן למצוא עוד המון מקורות שיראו לך ממצאים דומים.

אז מה דעתך?
אחרי שראינו שה( ROIהחזר על ההשקעה) של השיווק באימייל הוא
~?0...%
)וזה אומר שעל כל שקל שמוציאים  -אפשר להכניס ~ 0.ש"ח חזרה(
האם יש מישהו שיתנגד לשים שקל אחד ולקבל  0.ש"ח חזרה?
חבר שלי סיפר לי שהוא יצר תוכנה עם אסטרטגיה לניתוח טכני(,מניות,
אופציות וכד')
והתוכנה הזאת יודעת מתי להשקיע ומתי למכור מניות ושהוא רואה בזה
רווח בטוח !

רק ....שהוא עדיין לא השלים את הפיתוח...
אמרתי לו ,יש לך מכונה להדפסת כסף ביד ואתה מתעצל להשלים את
הפיתוח?
אבל ברור לנו למה הוא לא משלים את הפיתוח,
כי בתת מודע שלו הוא יודע שזה לא באמת בטוח,
כי הרי מניות זה לא מדע מדויק ,
היום אתה מרוויח ומחר אתה יכול להפסיד.
ובעניין של שיווק באימייל ,כשאני אומר פי  ,0.אני אומר את זה על סמך
סטטיסטיקות!
אבל אני רוצה לסייג ,אני לא אומר לך שברגע שהחלטת לשווק באימייל
הכסף שלך יוכפל מיד פי .0.
כי הרי צריך גם לעשות כמה פעולות כדי שזה יקרה.
וכשאומרים פי  0.למה מתכוונים? פי  0.ממה?
האם זה רק מהמחיר שמשלמים על מערכת לניהול רשימות תפוצה?
או אולי גם מההשקעה שמשקיעים בפרסום כדי להכניס נרשמים לתפוצה?
וכמה טסטים וניסיונות צריך לבצע עד שמגיעים לתוצאה הזו?
נמשיך...

פרק 1#
נוסחת השיווק באינטרנט
אני רוצה לספר לך סוד.
באינטרנט אין חוקים ואין פורמולות!
אם מישהו יספר לך אחרת אז הוא כנראה מנסה לרכב על הגב שלך ע"י
כותרות הייפ.

אבל מה כן יש?
יש נוסחת בסיס והיא:
תנועה * יחס המרה = כסף
דהיינו ,ככל שנגדיל את התנועה ו\או את יחס ההמרה נקבל יותר כסף!

תנועה = כמה גולשים מגיעים לאתר או לדף הנחיתה שלך.
יחס המרה = מהו אחוז המבקרים שיבצעו את הפעולה הרצויה
(הרשמה,רכישה וכד')
למעשה ...זוהי הנוסחא לשיווק בכלל.

תנועה בעולם האמיתי  -כמה אנשים נכנסים ביום לחנות שלך.

יש הבדל בין חנות שממוקמת בקניון סואן לבין חנות מכולת בכפר נידח.

יחס המרה בעולם האמיתי  -כמה מתוך הנכנסים לחנות מבצעים רכישה.
או ,כמה מאלו שמתקשרים סוגרים עסקה.
אם על כל  2.שמתקשרים יש  0שסוגרים אז יחס ההמרה שלך במקרה זה
הוא . 0.%

תנועה באינטרנט
בעסק פיזי התנועה תלויה במיקום שלך ( ,לוקיישן וכו')
באינטרנט כל אחד יכול להשיג תנועה.
זה תלוי רק ברמת ההשקעה של כסף ו\או זמן.

יחס המרה באינטרנט
דוגמא :נניח שהכנסנו  2..גולשים שנכנסים לדף שלנו.
ונניח ששילמנו  2..ש"ח כדי להביא את הגולשים האלו.
(גם אם לא שילמת על פרסום ,הזמן שלך שווה משהו לא?)

בשלב זה השאלה היא מה אנחנו עושים עם הגולשים האלו?

איך אנחנו מביאים את הרווח-פר-גולש למקסימום?
או בניסוח אחר מפורק לגורמים:
 איך אנחנו ממקסמים את מספר הגולשים שיבצעו רכישה.
 איך אנחנו גורמים להם לרכוש שוב ושוב.
 איך אנו גורמים להם לרכוש בסכומים גדולים יותר.

נתחיל ממטרת הקצה שלנו.
מה אנחנו רוצים בכלל?

אנחנו רוצים להפוך אותם ללקוחות שלנו!
והטרמינולוגיה פה חשובה!
אני לא אומר "אנחנו רוצים שיקנו מאתנו"
במקום זאת אני אומר שאנחנו רוצים להפוך אותם ללקוחות שלנו!
כי אם אנחנו רוצים רק שיקנו מאתנו אז זוהי תהיה קנייה חד פעמית.
וכל פעם נצטרך לרדוף אחר קונים חדשים כדי שיבצעו רכישה חד פעמית
נוספת.

אנחנו לא רוצים למכור לקונים אלא לרכוש לקוחות !
ואם רכשנו לקוח ,אז הפעם הוא יקנה את המוצר הספציפי הזה.

ובהמשך הוא יקנה מאתנו שוב ושוב.

והשאלה היא כמה מהגולשים יהפכו ללקוחות ?
וזה ...תלוי ביחס ההמרה שלנו!
א .אם יחס ההמרה שלנו הוא  2%אז  2מתוך  2..יהפוך ללקוח.
ב .אם יחס ההמרה שלנו הוא  0%אז  0מתוך  2..יהפכו ללקוחות.

וזה אומר...
שעל אותם  2..הגולשים ששילמנו את אותם  ₪ 2..כדי להביא אותם.
בדוגמה א' קיבלנו לקוח אחד ובדוגמה ב' קיבלנו  0לקוחות.

נמשיך קצת להשתעשע בחשבון...
אם המוכר באפשרות א' ( )2%ירצה להביא  0לקוחות כמה הוא יצטרך
לשלם?
 הוא יצטרך לשלם  0..ש"ח . באותו הזמן ,החבר שלו מדוגמא ב' משלם  ₪ 2..בשביל אותם 0לקוחות

אז מה אנו למדנו מכך?
שאמנם אנו צריכים ללמוד ,לדעת ולהתאמץ להביא גולשים לאתר.

אבל לפני כן…
אנו צריכים לשפר את יחס ההמרה!
ולמה?
כי באותו המחיר ששילמת על התנועה( ,זמן או כסף)
יהיו יותר גולשים שיהפכו ללקוחות.

אז איך משפרים את יחס ההמרה ?
יש כל מיני שיטות ובדיקות שמדברות על שיפורים ספציפיים.
שיפור של דף מסוים ,מבנה ,עיצוב ,תהליך המכירה ,כתיבה וכד'
אבל לא על זה באתי לדבר הפעם.

פה אני רוצה לדבר על ה  ,coreעל הגרעין.
אני רוצה לדבר על התהליך הפסיכולוגי ומערכת היחסים שאנו בונים עם
הגולש בדרך להפוך אותו ללקוח.
וכשאני אומר לקוח אני מתכוון לאחד שיחזור ויקנה ממך.
וכדי שמישהו יהפוך ללקוח אנחנו צריכים לבנות אמון!

והנה  0הדברים החשובים ביותר בדרך לבניית אמון:

 אמינות סמכות -חזרתיות

אמינות  -ממי יהיה לך נוח יותר לקנות?
ממי שנתפס בעיניך כאמין או ממי שלא?
ככל שהאמינות שלך בעיני הגולש תהיה גבוהה יותר כך הוא ירגיש נוח
ובטוח יותר לקנות ממך.

סמכות  -המתעניין רוצה לדעת שהוא קונה ממישהו שמבין בעניין ושהוא
יוכל לסמוך עליו.
הוא מחפש מישהו שיודע על מה הוא מדבר מתוך ניסיון.
ככל שהסמכות שלך תגדל בעיני הגולש כך יגדל ויתחזק גם האמון שהוא
נותן בך.
וזה  -מוביל להגדלת יחס ההמרה!

חזרתיות  -בד"כ ,המתעניין המצוי לא קונה בפעם הראשונה כשהוא נחשף
להצעה.
כשהוא נחשף למסר בפעם הראשונה הוא עדיין בחיפושים והתלבטויות.
הוא עדיין לא החליט אם הוא רוצה לקנות וממי הוא רוצה לקנות.

כל שהמתעניין ייחשף למסר שלך יותר פעמים ובווריאציות שונות זה יעמיק
את ההיכרות בניכם.
זה יגביר את האמינות והסמכות שלך בעיניו.
החזרתיות תגרום למסר השיווקי שלך לחלחל לאט לאט לתוכו.
בסוף הוא יבין שהוא רוצה את המוצר או השרות שלך,
והוא ירצה לקנות את זה דווקא ממך!

שיווק באימייל להגדלת יחס ההמרה
שיווק באימייל יכול לייצר לך את שלושת האלמנטים שכתבתי למעלה על
אוטומט!
איך?
נמשיך עם הדוגמא שלנו:
כשגולש (אחד מתוך ה )2..מגיע לאתר שלך אז  22%שהוא יעזוב בלי
להפוך ללקוח (זוכר? יחס המרה של )1%
אחרי שהוא יעזוב את האתר ,סביר להניח שהוא לא יחזור אליו.
אבל מסתבר שזה לא עניין של שחור ולבן,
ואנחנו רוצים לעבוד פה על השטח האפור 
אמנם הגולש לא קנה הפעם ,אבל אנחנו רוצים להישאר בתודעה שלו ולשווק
לו על אש נמוכה.

איך?
נדאג להשאיר אותו ברשימת תפוצה (.איך בונים רשימת תפוצה? ידובר
בהמשך)...
ואחרי שהכנסת אותו לרשימת התפוצה שלך  -יש לך לקוח פוטנציאלי!
ומדובר פה באחד שהוא ממש בקהל היעד שלך,
הוא הגיע לאתר שלך כי הוא מתעניין בתחום שלך,
ועכשיו ,הוא גם נרשם לרשימת התפוצה שלך.
וזה אומר שהוא עשה צעד נוסף לקראתך.

הצעד הנוסף הזה שהוא עשה לקראתך מעיד עליו שהוא מועמד חם יותר
להיות לקוח בעתיד!
ועכשיו ,כשהוא ברשימת התפוצה שלך ,אפשר לשים אותו על אש נמוכה,
ולאט לאט להגביר את חום הקנייה שלו!

איך?
אנו הולכים לספק לו לאט לאט ערך שווה בחינם.
זה יכול להיות טיפים באימייל ,סרטונים עם מידע שווה או פוסטים טובים
בבלוג שלנו.

אנו הולכים לתת לנמען ערך שיגרום ליצירת האמון שעליו דיברנו קודם.

והחכמה הגדולה היא להכניס את זה לתהליך אוטומטי!!!

איך?
נשתמש בסדרה אוטומטית של אימיילים.
סדרה שהמטרה שלה היא להכניס את המועמד שלך לתהליך שיגרום לו
להפוך ללקוח.
כי יש להניח שמי שנרשם לרשימת התפוצה שלך הוא כנראה מועמד מתאים
להיות לקוח שלך.
ואם נגיע איתו למצב של יחסי אמון ,אז כשתגיע ממך הצעה שיווקית
מתאימה,
הוא כבר לא יהסס לקנות ממך!

יש שני סוגים של סדרות אימיילים:
הסדרה הראשונה היא סדרה שהמטרה שלה היא ליצור קשר עם הנרשמים
שלנו.
כשאני אומר קשר ,אני מתכוון להגיע למצב שיש לנו היכרות מעמיקה
שתיצור בינינו יחסי אמינות.

הקשר הזה יגרום לחברי התפוצה שלך להבין שלא באת רק כדי לקחת את
הכסף שלהם...
...אלא שבאת ממקום אמיתי שמנסה לעזור להם ולקדם אותם!

בנוסף,
אנחנו משיגים פה עוד אלמנט בדרך לשיפור יחס ההמרה והוא:
סמכות
מכיוון שאנו נקדם אותם ונעזור להם כך שהם יכירו בנו כסמכות בתחום
שלנו.

ועוד משהו,
כשהלקוח מקבל ממך סדרת מיילים בנושא מסוים,
אז הוא גם נחשף אליך ואל המסר שלך מספר פעמים.
ופה אנו משיגים את אלמנט החזרתיות.

ומה שחזק בכל הקטע הזה הוא,
שההשקעה ביצירת סדרת המיילים הזו היא חד פעמית!
והיא עובדת בשבילך על אוטומט שוב ושוב,
ומייצרת לך יחסי אמון עם כל גולש שנכנס אליה.

זו הייתה הסדרה הראשונה שהמטרה שלה היא לייצר יחסי אמון עם כל נמען
ברשימה.
דרך הסדרה הזו נגרום לחברי התפוצה להכיר בך כסמכות בתחום שלך.
נגרום להם לראות בך את הצד שמנסה באמת לקדם אותם.
נגרום להם להבין שניתן לסמוך עליך ולתת בך אמון.

לאחר סדרת המיילים הראשונה שהלקוח קיבל ממך הוא כבר ". "qulified
עכשיו יש בניכם יחסי אמון.
עכשיו ,אפשר כבר לשווק לו את המוצרים או השירותים שלך.

בשלב זה נפעיל כבר סוג אחר של סדרות אימיילים.
בשלב זה ניתן כבר לעבוד עם סדרות אימיילים קצרות שהמטרה שלהן היא
לשווק מוצר או שירות.

וכך עושים:
בונים סדרות אימיילים קצרות יותר (כ  ~0אימיילים בכל סדרה)
בסדרה הקצרה נעשיר את הגולש בידע חדש שנותן לו כיווני מחשבה
חדשים.

הידע החדש הזה אמור להפיל לו אסימונים,
וגם ,לתת לו להבין את הצורך שלו במוצר או שירות ספציפי שלך.
בסוף הסדרה הגולש יבין איך המוצר או השירות שלך יכול לקצר לו תהליכים
ולעשות לו את החיים יותר קלים.
ואז....
נגיע לשיווק המוצר וקריאה לפעולה בסגנון "קנה עכשיו"!

והקטע...
שהכל על אוטומט!!!

אנו מגדירים את סדרות המיילים פעם אחת עם מרווחי הזמן הרצויים,
המערכת עובדת על אוטומט,
ולך נשאר להביא תנועה ממוקדת של גולשים כדי שירשמו לרשימת התפוצה
שלך.

ועכשיו...
נראה איך אנחנו עושים זאת בפועל!

פרק 0#
אז איך עושים את זה בפועל?
כמו שכבר אמרנו ,אנחנו רוצים שמערכת השיווק שלנו תהיה אוטומטית עד
כמה שניתן.
אנחנו רוצים להקים את המערכת פעם אחת ושהיא תעבוד בשבילנו על
אוטומט!
כל עבודה נוספת שאנו עושים על המערכת שלנו תהיה לצורך שיפורים
והגדלת ההכנסות!

אז איך מתחילים?
כדי להקים את המערכת אנו צריכים שני מצרכי יסוד ,האחד חובה והשני
אקסטרה:
 .2מערכת דיוור אלקטרוני (חובה(
 .1אתר אינטרנט(אקסטרה  -לא חובה(

למה אנו צריכים מערכת דיוור?
חוק הספאם לא מרשה לך לשלוח מיילים פרסומיים סתם למי שמתחשק לך.
מותר לשלוח מיילים רק למי שאישר לך לשלוח אליו מיילים וזה צריך להיות
מתועד.
זוהי הסיבה הכי בסיסית שבגללה אנו צריכים להשתמש במערכת דיוור!

דבר חשוב נוסף הוא עניין ה (delivery rateאחוז מסירה)
זה אומר ,כמה מתוך המיילים שישלחו יגיעו בסוף לתיבת המיילים של
הנמענים ולא לתיבת הספאם.
כי אם נפתח עכשיו את תיקיית הספאם שלך נמצא שם ים של אימיילים
פרסומיים.
מיילים שהגיעו ממקורות שאף פעם לא ביקשת לקבל מהם דיוור.
כך שמעבר לעניין החוקי ,אני מאמין שלא בא לך להגיע לתיבת הספאם.
לכן ,צריך לעשות את זה מסודר ועם מערכת שנותנת יכולת מסירה טובה .

בנוסף...
מערכת הדיוור נותנת לנו:


מערכת דפי נחיתה שמאפשרים לנו ליצור מערכת שיווקית ללא אתר
בכלל.



מערכת טפסים ליצירת טפסי הרשמה מגוונים שניתן לשתול באתר.



ניהול רשימות נמענים ממוקדות.



דוחות ואפשרות לבצע ניסיונות כדי לשפר את יחס ההמרה בכל שלב.



אוטומציה ( סדרות מסרים ,משלוח לפי תאריכים ועוד המון אופציות)

במערכת הדיוור אנו יכולים ליצור סדרות מיילים שישלחו אוטומטית
במרווחי זמן שנגדיר.
אנו יכולים גם ליצור ניסיונות על הרשימות ) (AB Testכדי לראות איזה
כותרת או טקסט עובדים טוב יותר.
בנוסף ,אנו יכולים לעשות סגמנטציה ומיקוד על הרשימות כדי שנוכל לפנות
לקהל יותר ממוקד לכל הצעה שלנו.

מהי עלות ההשקעה בהקמת מערכת כזו?
בד"כ החברות שמציעות מערכות לדיוור אלקטרוני נותנות חבילות גמישות
והתשלום עולה עם מספר הנמענים.
מחיר חבילה הבסיסית  -כ  ₪ 2..לחודש לכ 2...נמענים( .המחירים קצת
שונים בין החברות).
לאחר שצברת יותר נמענים לרשימה אז המחיר עולה בהתאם.
(החבילה מותאמת לך בהתאם למס' הנמענים)

לכן,
אפשר לבנות את המערכת השיווקית ולהתחיל לשווק במחיר נמוך.
לשגר סדרת אימיילים שתקרב אליך כל נרשם חדש.
לייצר יחסי אמון ולצבור לקוחות חדשים.

ועכשיו ,רגע לפני שנעבור לחלק ב'...
אני רוצה לספר לך משהו על עצמי.

לפני שהתחלתי לשווק באימייל,
לא חשבתי שאני מסוגל לכתוב יותר מ 1משפטים בצורה מסודרת,
ובטח שלא סדרת אימיילים ,או מדריך כמו זה שמול העיניים שלך עכשיו.

שאלתי את עצמי שאלה:
למה אנשים עושים את זה?
כי שמתי לב שאני מקבל מלא אימיילים מכל רשימות התפוצה ששהייתי
מנויי עליהן.
והאימיילים המשיכו להגיע ולא הפסיקו ,והקצב רק התגבר.

והבנתי ,שהם ממשיכים לשלוח כי זה מועיל להם!
הבנתי שזה עושה טוב לעסק שלהם ולחיי המשפחה שלהם,
כי השיווק באימייל מביא להם יותר לקוחות ובפחות זמן.

ושמתי לב גם,

שהמיילים שהגיעו אלי לא נכתבו בשפה ספרותית או מסובכת אלא בשפת
דיבור פשוטה.

והבנתי שגם אני יכול – אז התחלתי.
ומכל טקסט שכתבתי – השתפרתי.
וראיתי תוצאות – יפות!
ולך אני אומר,
שאם אני יכול,
אז אין שום סיבה שאצלך זה לא יעבוד.
ואני לא אומר לך לחקות ולעשות בדיוק מה שכולם עושים,
וברור שלכל אחד יש את הדרך הייחודית שבה הדברים יעבדו בצורה הכי
זורמת,
וכשאני הבנתי את זה אז השתחרר אצלי משהו.

אצלי התובנה הגיעה מהכיוון של שוק המוסיקה,
שיש את הלהיטים הגדולים והסלבס שיש להם הרבה מעריצים,
וחוץ מהם ,יש גם הרבה סוגי מוסיקת נישה או אמני נישה פחות מוכרים.
ויש המון זמרים שלא שמעתי עליהם בכלל,

ומסתבר ,שיש להם המון מעריצים שקונים את האלבומים ובאים להופעות
שלהם.

והבנתי שכך גם כאן.
כל אחד מביא קול אישי שונה ,
והקול האישי והמיוחד שלך זה מה שיחבר אנשים דווקא אליך.
והמסר שלך הולך לפנות לאלו שיתחברו דווקא לקול האישי שלך,
וחובה עליך לסמוך על עצמך ולהבין שיש בך משהו מיוחד !
ואת המשהו המיוחד הזה צריך להביא לקדמת הבמה.
כי הוא זה שיקשור אנשים דווקא אליך.

אז קדימה ...הולכים על זה!
כי המסר שלך ,עם הקול הייחודי שלך,
עדיין לא הופיע בעולם.

ועם הערך שאנשים הולכים לקבל ממך,
יגיעו גם הלקוחות ויגדלו הרווחים.

חלק ב' :

המדריך הטכני מעשי
או:

איך להביא את המערכת להתחיל לעבוד
כבר היום

הקדמה לחלק ב'
בחלק אנחנו הולכים ללמוד ,להדגים ולבנות את המערכת שלנו על מערכת
הדיוור "רב מסר".
זו המערכת שאני מורגל בה ומנוי עליה וחוץ מזה אני אוהב אותה וממליץ
עליה בחום!

אין לך עדיין מערכת דיוור? אין בעיה.
לחברי  iFreeיש הטבה של חודש חינם במערכת רב מסר כדי שתהיה לך
את האפשרות להכיר את המערכת ולתרגל את כל מה שנלמד.
אני ממליץ להירשם כבר עכשיו כדי שתהיה לך האפשרות לתרגל תוך כדי
הלימוד (ללמוד ולעשות).
אחרי שיהיה לך קצת ניסיון מעשי ,תהיה לך פרספקטיבה רחבה יותר כדי
להחליט מה מתאים וטוב לעסק הספציפי שלך.
לחודש התנסות חינם ברב מסר ללחוץ כאן>>

KISS
טיפ קטן וחשוב שילווה אותך ואותי לאורך כל הדרך.
 – Keep It Simple Stupid - KISSלהשאיר את זה פשוט וטיפשי.

זה מה שאני עושה במדריך הזה וכך אני ממליץ גם לך לעשות כדי שהדברים
יזוזו באמת ויקרמו עור וגידים.
אם הגעת לצומת החלטה כגון – באיזו תבנית לבחור לדף נחיתה?
לוקחים את התבנית הכי פשוטה ומתקדמים הלאה.
באיזו תבנית להשתמש לניוזלטר? => הכי פשוטה.
וכן הלאה...

כי הדרך תפגיש אותך עם המון צמתי החלטות,
ואם כל צומת כזו תעכב אותך בגלל התלבטויות שגוזלות זמן,
אז זה עלול להוריד לך את המוטיבציה ,מה שלא יאפשר לך להגיע לקו
הסיום.

לכן אם ניקח את  1הדוגמאות שציינתי למעלה,
במקום לבדוק  2.תבניות ולהתלבט  ,ולחזור בך ,ולהתלבט שוב וכו'
–> ללכת על התבנית הכי פשוטה

וחשוב לזכור KISS -
וזו הדרך להגיע למערכת עובדת.
וזו המטרה שלך בשלב זה ,להגיע למערכת עובדת !!!

אח"כ מבצעים טיוב למערכת ,כגון ליצור דפי נחיתה נוספים ולבדוק מי
עובד יותר טוב יותר וכד'.
אבל בהתחלה ,לוקחים את האופציות הכי פשוטות.
לזרום ,ולא להיתקע!
.
.
.
...........
.

סכמת התהליך

לכדן

דף תודה

רשימת תפוצה

טופס
הרשמה
באתר

תנועת גולשים
דף
נחיתה

Google

Facebook

ועוד

סדרת מסרים

יחסי אמון
וקרבה

הסבר של הסכמה:
בכל מערכות הדיוור יש אפשרות ליצור רשימות תפוצה.
אנו יוצרים רשימת תפוצה לכל נושא או סוג של קהל.
לדוגמא ,מורה שמלמדת גם פילאטיס וגם יוגה תיצור  1רשימות.
רשימה אחת למתעניינות ביוגה והשנייה למתעניינות בפילאטיס.

הצעות
שיווקיות

רשימת התפוצה הראשונה שנפתח תהיה בהתחלה ריקה.
אנו צריכים למלא אותה בנמענים רלוונטיים שמתעניינים במה שאנחנו
רוצים לשווק.

כדי לפתות לקוחות פוטנציאלים להירשם לרשימה שלנו אנו צריכים להציע
להם שוחד בדמות ערך כלשהו שאנו נותנים להם במתנה.
זה יכול להיות קובץ  PDFשמסביר על נושא מסוים ,זו יכולה להיות סדרת
אימיילים שתקדם את הנרשמים בנושא כלשהו ,וכד' .
לדוגמא :קובץ ה PDFהנוכחי שקיבלת בגלל שנרשמת לרשימת התפוצה
שלי.

חשוב להזכיר שאנו רוצים למלא את הרשימה שלנו בנמענים רלוונטיים
למוצר או לשירות שלנו.
לכן ההבטחה שניתן להם תמורת ההרשמה שלהם חייבת להיות רלוונטית
לנושא שאנו משווקים.
אנו נייצר לכדן בדמות דף נחיתה או טופס הרשמה באתר.
אל ה"לכדן" אנו מביאים תנועה ממוקדת של גולשים רלוונטיים.

הגולש מכניס את האימייל שלו ולוחץ על הכפתור.

כך הוא נכנס לרשימת התפוצה שלנו ומופנה לדף התודה.
מכאן מתחילה כבר המערכת שבנינו לעבוד איתו.
זוהי סדרת המסרים האוטומטית שאנו מגדירים בסדר מסוים ובמרווחי זמן
מסוימים.
המטרה העיקרית שלנו בסדרת המסרים היא לבנות אמון.

נניח שבפעם הראשונה שהגולש פוגש אותך רמת האמון שלו היא ,.
סדרת המסרים שלך מתחילה לעבוד ,נותנת ערך ומייצרת הרגשה של רצון
טוב.
עם כל מייל שהוא יקבל ממך רמת האמון שלו תעלה .
מה לדעתך תהיה רמת האמון אחרי ~ 5אימיילים עם המון ערך ורצון טוב?
נגיד ...8

ונניח שבשלב זה באה ההצעה השיווקית שלך,
האם ניתן להשוות בין הצעה שיווקית שמגיעה ברמת אמון  .לבין הצעה
שמגיעה ברמת אמון ? 8

עכשיו יכול להיות שבשלב זה עולה בך השאלה:
"מי בכלל פותח אימיילים שיווקיים? "

אז אני רוצה לחלוק אתך תובנות מתוך ניסיון וראייה של אחורי הקלעים של
המערכת שלי.

לא יהיה לך  2..%פתיחה של המיילים!
אבל עם עבודה נכונה אפשר להגיע בצורה ריאלית ל ל  0.%-0.%פתיחה.
יהיו לך נמענים לויאליים שיפתחו כל אימייל ויהיו כאלו שיפתחו רק
לפעמים.
יהיו גם כאלו שלא יפתחו בכלל ואותם נמחק מהרשימה בשלב מסוים.

עכשיו נדמיין שהתחלת היום ועוד חודש יהיו לך  2..נמענים,
ונגיד בצורה ריאלית שאחוז הפתיחה שלך יעמוד על .0.%
זה אומר ש  0.אנשים יהיו חשופים למסר שלך וזה  0.אנשים יותר מהיום.

ואם כל חודש נכנסים לרשימה שלך  2..נמענים חדשים,
אז אחרי שנה יהיו לך  21..אנשים ברשימה.
(ואני מדבר פה במספרים ריאליים לחלוטין שכל אחד יכול להשיג!!!)

 21..נמענים ו  0.%פתיחה,
זה אומר ש  0..אנשים יחשפו למסר שלך( .שוב ושוב)

הבנת?
~ 0..אנשים יקבלו ויהיו מעורבים עם כל מסר שיצא ממך.
ואנחנו מדברים פה על אנשים שכבר מכירים אותך ויש בניכם יחס של אמון
במידה מסוימת.

שנתקדם כבר למעשים?
אנחנו ניכנס עכשיו לרב מסר נעשה היכרות כללית ואח"כ נכנס לגוף של כל
נושא ונושא.
ברב מסר יש הדרכות וידאו מפורטות על כל נושא ונושא.
במדריך זה אני רוצה לעזור לך לצעוד בצורה מסודרת ולא להתברבר בים
המידע .
אנחנו נעשה את זה צעד אחר צעד לפי הסדר ואני אסביר על כל נושא ע"י
טקסט וצילומי מסך.
בנוסף ,אפנה אותך גם למדריכי וידאו מתאימים באתר של רב מסר להרחבת
הידע.

סדר הפעולות המעשיות שאנו הולכים לבצע עכשיו:
 .2יצירת רשימה חדשה.

 .1יצירת דף נחיתה  +טופס הרשמה להטמעה באתר (אם אין לכם אתר
זה בסדר ,אפשר להסתדר גם בלי)
 .0יצירת דף תודה.
 .0יצירת סדרת מסרים.
אחרי שנסיים את ארבעת השלבים האלו המערכת שלך תהיה באוויר!
ואני אומר פה שוב:
זה באמת לא מסובך.
וזה עובד!
 ...3 ...2 ....1מתחילים

הכרות עם מערכת הדיוור ויצירת רשימה
נכנסים לכתובת http://cp.responder.co.il
להכניס שם משתמש וסיסמא ואנחנו בפנים .
(אם עדיין לא נרשמת ,הנה שוב הקישור לחודש התנסות בחינם במערכת רב
מסר>>
חשוב לעשות את זה בפועל כי אז זה הופך מצורה של מחשבה לצורה של
משהו מוחשי ואמיתי שהולך לקרות במציאות .
בנוסף ,אם יש לך פחד מטכנולוגיה חדשה ,אז ההתנסות המעשית הזו תראה
לך כמה שזה פשוט.
ההתנסות הזו תפוגג אצלך את כל הפחדים ממערכות טכנולוגיות שרק
נראות מסובכת)

זהו הדף שנראה לאחר הכניסה למערכת:
(עדכון :הממשק של רב מסר קיבל לאחרונה מתיחת פנים.
השינוי הוא העיקר בצבעים והתאמה למובייל אבל העיקרון זהה.
כדי לראות את הממשק בדיוק כמו שמופיע במדריך זה יש ללחות בצד
שמאל למעלה על "שנה תצוגה".

)

תפריט ראשי

הודעות מערכת

רשימות תפוצה

מדריכי וידאו

יצירת רשימת תפוצה חדשה

בכניסה הראשונה שלנו למערכת רב מסר אנו רואים שיש כבר רשימה אחת
ריקה שנקראת "רשימה ראשית".
ניצור יחד רשימה חדשה כדי לדעת איך לעשות זאת בעתיד.
 .2נלחץ בדף הראשי על "הוספת רשימה חדשה" כאן

.2

נמלא את הפרטים הבאים בדף שיפתח( :למלא רק את השדה עם החץ
ואת שאר השדות שמילאתי בדוגמא .לא להסתבך עם הפרטים
הנוספים! זה לא נדרש בשלב זה)

 .0ללחוץ על "שמור" ויש לך רשימה חדשה – מזל טוב (ניתן לראות את
הרשימה בדף הראשי).
 .0למידע נוסף בנושא יצירת רשימות יש מדריך וידאו כאן.

יצירת לכדן – דף נחיתה ו\או טופס הרשמה
לאתר
כשאנו מביאים תנועת גולשים כדי שירשמו לתפוצה אנו מעוניינים להביא
אותם לדף שבו הם יראו רק הצעה אחת בלי הסחות דעת .
לכן מלכתחילה נביא אותם לדף נחיתה שיש בו רק את פרטי ההצעה וטופס
הרשמה שכולל שדה אימייל וכפתור שליחה.
יש אפשרות לבקש מהגולש גם פרטים נוספים כגון שם וטלפון אבל יש
לקחת בחשבון שככל שיש יותר שדות למילוי כך זה מכביד על הגולש ועלול
לגרום לו להימנע ממילוי הטופס.
מצד שני ,ככל שהגולש ימלא יותר שדות בדף הנחיתה זה אומר שהוא יותר
רעב למה שיש לך לתת ,יוצא שיחס ההמרה שלך בתוך הרשימה יהיה יותר
גבוה.
אם ניקח גם את שם הגולש נוכל לפנות אליו בשמו במיילים שנשלח.
נתחיל עם יצירת דף נחיתה על מערכת "רב דף" של רב מסר.
כדי ליצור דף נחיתה אנו לא חייבים אתר ,הדף יושב על מערכת "רב-דף"
וכתובתו תהיה בסגנון:
http://yourname.ravpage.co.il/page1

אם יש לך אתר אז יש אפשרות שכתובת דף הנחיתה תהיה כחלק מהדומיין
של האתר שלך כגון:
http://yourdomain.co.il/page1

יצירת דף נחיתה
 .2ללחוץ על לשונית "דפי נחיתה" בתפריט הראשי כאן

זה יוביל אותך לדף שבו נמצאים כל הדפים הקיימים שלך(.במקרה שלנו
עדיין אין דפים קיימים)
 .1ללחוץ על הכפתור הירוק "הוסף דף חדש"

כדי לראות הדרכות וידאו מפורטות בנושא דפי נחיתה יש ללחוץ על
"הדרכה בנושא דפי נחיתה"

 .0לאחר שלחצת על הכפתור הירוק יופיע לך דף עם תבניות של דפי
נחיתה כמו בתמונה הבאה.

 .0ניתן להיכנס להתרשם ולהחליט איזו תבנית הכי מתאימה לך (וידאו?
טקסט? קצרה? ארוכה?)
הכתיבה בתוך התבניות די פשוטה ואינטואיטיבית ,כדי להרחיב ולדעת
את כל האופציות לעיצוב בדפי הנחיתה אפשר להעיף מבט במדריכי
הוידאו (הלינק הירוק למעלה)
אם יש לך בראש תמונה של מבנה הדף שמתאים לצרכים שלך אז
פשוט צריך לבחור את התבנית שהכי מתאימה.

אם אין לך רעיון עיצובי בראש אז הייתי ממליץ לך להתחיל עם תבנית
הכי בסיסית ואח"כ לשפר.
 אם הדף שלך מבוסס טקסט  -מומלץ להתחיל עם תבנית
"טקסט לצד טופס"
 אם הדף שלך מבוסס וידאו  -ממליץ על תבנית "דף וידאו לצד
טופס"
אלה תבניות פשוטות שאין מה להסתבך איתם ויעזרו לך להתחיל.
(והעיקר ...לא לפחד כלל ,לזרום ולא להיתקע)

 .5עכשיו נעדכן את הטופס שבדף הנחיתה.
הטופס מגיע עם  0שדות :שם ,אימייל וטלפון .
נעמוד עם העכבר על הטופס ,נלחץ על כפתור העיפרון כך:

הטופס יפתח לעדכון כך:

 החץ העליון מצביע על רשימה של רשימות התפוצה שלך .יש
לבחור לאיזו רשימה מרשימות התפוצה שלך הטופס הזה יכניס
את הנרשמים.
 החץ התחתון מצביע על שדות הטופס .פה מסמנים איזה שדות
אנו מעוניינים להציג בטופס ואלו מהם יהיו שדות חובה(.שדה
האימייל הוא שדה חובה להצגה ולמילויי ,השאר אופציונליים)
אם נגלול את החלון למטה מתחת ל"אפשרויות נוספות" נראה את
האפשרויות הבאות:

הפרטים בדף יכולים להישאר כמו שהם למעט  1שדות שהוצבעו
בחיצים.
 בשדה שליד החץ העליון מכניסים את הטקסט שיוצג על הכפתור
כגון "כן ,אני רוצה את המדריך" או "קנה עכשיו" וכד'
 בשדה שליד החץ התחתון מכניסים את כתובת דף התודה( .
יוסבר בהמשך)
אם לא מכניסים כתובת של דף התודה ,יוצג לגולשים דף "תודה
על הרשמתך"

הערת ביניים חשובה:
בשלב זה לא מנסים ליצור דף מושלם!
לא להתעכב על עיצוב ,קופירייטינג וכד'
בשלב זה הכי חשוב זה ליצור את התהליך השלם.
אח"כ חוזרים לדפים האלו (ובהמשך למסרים)ומשפרים אותם.
אם נתעכב פה על קטנות זה עלול לתקוע אותך ולגרום לך להתייאש מכל
התהליך.
הכי חשוב זה לזרום ולא להיתקע.
(גילוי נאות :גם כשאני כותב את המדריך הזה אני כל הזמן מפמפם את זה
לעצמי לתוך הראש)

 .0עכשיו שהדף שלך מוכן  ,נשמור ונפרסם אותו.
בחלק העליון של הדף מעבירים את העכבר על "אפשרויות עריכה"
ונראה את התפריט הבא:

 בכל שלב בתהליך ניתן לראות איך הדף יראה ע"י לחיצה על
"תצוגה מקדימה"
 לחיצה על "שמירה" תשמור לך את הגרסה הנוכחית ותאפשר
המשך עבודה אך לא תשפיע על הדף אם הוא כבר מפורסם
 ללחוץ על "שמירה ופרסום"
 oבפעם הראשונה יקפוץ לך חלון שבו צריך להכניס את שם
הדף ותיאורו ,יש למלא את הפרטים וללחוץ על שמור.
 oיפתח לך חלון של "בחירת מקום הפרסום".
o

בפעם הראשונה תהיה לך אפשרות להגדיר לעצמך סאב-
דומיין בדומיין של "רב דף" כגון
 yourname.ravpage.co.ilועליו תהיה לך אפשרות
לשמור את כל הדפים שלך כגון
yourname.ravpage.co.il/page1

 oאם יש לך אתר אז תהיה לך אפשרות להגדיר את דומיין
האתר והדפים ישמרו על דומיין האתר שלך כגון
yourdomain.co.il/page1

 oכל האמור לעיל מוסבר בצורה מעולה בוידאו כאן (יש
לגלול מטה לסרטונים נוספים בנושא)

 ..יצירת גרסה לטלפונים חכמים וטאבלטים :
בזמן כתיבת שורות אלו יש במערכת  0תבניות ריספונסיביות
(מותאמות גם למחשב וגם לטלפונים).
 1 תבניות קונספט (קפה מהביל  +דבש טהור)
 תבנית עם רקע וידאו (הכל זורם)
השימוש בתבניות אלו יתן לך דף שמתאים גם למחשבים וגם לטלפונים
וטאבלטים.
שאר התבניות הן לא ריספונסיביות.
כדי שיזרמו היטב במובייל יש ליצור גרסה של "תצוגת טלפון חכם".
כך:
 ללחוץ על "תצוגת טלפון חכם" בחלק העליון של הדף  -תיפתח לך
גרסה של התבנית לטלפונים חכמים.
(יש תבניות שלא קיימת בהן גרסה לטלפון חכם ,במקרה כזה תתקבל
הודעה שהגרסה לא קיימת)
 למלא את התוכן בגרסת הטלפון כמו שעשינו בגרסת המחשב.
 ללחוץ "שמור ופרסם מחדש".
 .8מזל טוב ,יש לך דף נחיתה באוויר!!!

יצירת טופס הרשמה (כדי לשים באתר)
אם יש לך אתר אז אני ממליץ בחום לנצל את התנועה שמגיעה לאתר ולשדל
את הגולשים להירשם לתפוצה.
רב מסר נותנת לך דרך ידידותית ליצור טפסים בסגנונות שונים ולייעודים
שונים.
יש לך את האפשרות לשים טופס בדף באתר ,טופס בצד האתר ,טופס מרחף
בתחתית האתר ,טופס בחלון קופץ ועוד.
וכך עושים:
 .2ללחוץ על לשונית "טפסים" בתפריט הראשי -
הגעת לדף שבו נמצאים כל הטפסים הקיימים שלך(.בפעם הראשונה
אין עדיין טפסים קיימים)
 .1ללחוץ על הכפתור הירוק "הוסף טופס חדש"

כדי לראות הדרכות וידאו מפורטות בנושא טפסים יש ללחוץ על
"הדרכה בנושא מערכת הטפסים"
 .0הכפתור מוביל אותנו לדף עם כל סוגי הטפסים.

סוגי הטפסים שונים אחד מהשני גם בהיבט עיצובי וגם בהיבט
פונקציונאלי (איפה ואיך הם יופיעו).
סוגי הטפסים הם:
 טפסים לשתילה בעמוד באתר או בדף נחיתה
 טפסים מרחפים
 טפסים לצד האתר
ממליץ להיכנס לכל הטפסים ולבחור טופס שמתאים לצרכים שלך.
 .0מעדכנים את כותרת ותוכן הטופס (בדיוק כמו שמוסבר למעלה בטופס
של דף נחיתה).
 ללחוץ על הכותרת ולעדכן אותה.
 ללחוץ על הטקסט ולעדכן אותו.
 לעמוד עם העכבר על השדות וללחוץ על אייקון העיפרון -יפתח
לך חלון כמו שהוסבר בטופס שבדף הנחיתה.
 לעדכן את השדות כמו בטופס של דף הנחיתה ( .הסבר למעלה)

.5

לשמור את הטופס כך:

 לשים את העכבר בראש העמוד על "אפשרויות עריכה"  -יפתח
לך תפריט צף.
 ללחוץ על "שמור"  -בפעם הראשונה יקפוץ לך חלון שבו
מכניסים את שם ותיאור הטופס.
 כל פעם שמבצעים שינוי בטופס  -ללחוץ על "שמור"
 כשהטופס מוכן לפרסום  -לוחצים על "שמור והצג קוד הטמעה"
 יוצג לך חלון לבחירת אמצעי הטמעה
 oהטמעה חכמה  -הטמעה על ידי שורת קוד יחידה ,מבצע
עדכון אוטומטי לאחר שמירה.
o

הטמעה ישנה  -הטמעה שתומכת באתרים שאינם
מאפשרים קוד .JavaScript

אני ממליץ לבחור ב"הטמעה חכמה" כי אז מקבלים שורת קוד
אחת לשים באתר וכל שינוי שיבוצע בטופס יתפוס גם באתר
שלכם.
 מעתיקים את קוד ההטמעה ושמים באתר .זה יכול להיות בדף
שישמש כדף נחיתה ,בצד האתר או כטופס צף.

כדי לראות הסברים ממש מפורטים איך לעשות את זה ואיך לעבוד עם
טפסים בכלל ללחוץ כאן

יצירת דף תודה
ראינו בטופס שיש אפשרות לתת כתובת של דף תודה.
אם לא נמלא שדה זה ,הגולש יגיע לדף תודה פשוט של רב מסר ("תודה על
הרשמתך")
אני ממליץ לקדם את הנרשמים בדף תודה יותר חמים ואישי.
לכן נייצר דף תודה ואת הכתובת שלו נכניס בכתובת דף התודה שבטופס
(בחץ התחתון שבתמונה).

דף התודה יכול להיות חלק מהאתר שלך– כך הגולשים נשארים בתוך האתר.
אפשר ליצור דף תודה גם במערכת "רב דף" .
אנו נייצר עכשיו דף תודה בדיוק באותה הדרך שייצרנו למעלה דף נחיתה
כך:

 .2ללחוץ על הלשונית "דפי נחיתה"
 .1ללחוץ על הכפתור הירוק "הוסף דף חדש"
 .0לבחור תבנית "דף תודה" (ניתן לעשות זאת גם עם כל תבנית אחרת)

 .0ועכשיו נכתוב את דף התודה כמו שהוסבר קודם על דפי נחיתה.
לפני שנכתוב אני רוצה לספר לך למה אנחנו בכלל כותבים אותו ולא
משתמשים בדף של רב-מסר
 דף התודה ישמש אותך ליצור תשוקה אצל הגולש להמשיך לשלב
הבא.
 בדף התודה נספר לגולש מה הוא הולך לקבל ולמה כדאי לקרוא
את המסר הראשון.

 בדף התודה אפשר כבר לתת את השלב הבא (מתנה ,מכירה וכד'
).
 בדף התודה אפשר לשתול קוד המרה של פרסום בגוגל או
בפייסבוק(למתקדמים)...
זהו ,אחרי שהבנת את זה ,אפשר לכתוב ולפרסם את דף התודה בדיוק
באותה הדרך של דף הנחיתה.

יצירת סדרת מסרים
כל נרשם שנכנס לרשימת התפוצה שלך הולך לעבור תהליך!
תהליך שבו נגרום לו להכיר ולחבב אותך.
תהליך שמטרתו ליצור יחסי אמון.

את האמון הזה נשיג ע"י זה שנביא את הנמען לתוצאות עוד לפני שהוא רכש
ממך.
התוצאות יכולות להיות גם ברמת המחשבה והמוטיבציה.
כלומר ,גם אם לימדת אותו משהו חדש והפלת לו איזה אסימון,
הבאת אותו למקום שהוא אומר לעצמו "ואללה ,ככה זה עובד,"...
הבאת אותו לאיזו פריצת דרך מחשבתית שאיתה הוא ילך ויעשה משהו,

הוא יחזיק ממך כי קידמת אותו בחינם ,יש לו אמון בך,
ועם אחד כמוך הוא ירצה לעבוד!

אז עכשיו ניגש למעשים וניצור את סדרת המסרים הראשונה שלך.
בד"כ אנחנו ניתן מסר יום  .שזה האימייל שהגולש מקבל מיד לאחר שהוא
נרשם.
במסר זה מקבלים אותו ללופ ומסבירים לו מה הוא הולך לקבל ובאיזה
תדירות.
זה חשוב להמשך ,כדי שהוא ידע למה לצפות ויפתח את המיילים שלך.

הסדרה שלך צריכה להיות מתוכננת ,צריך לדעת מראש מה הולך לקרות
בסדרה.
ואת זה יש לשווק במסר הראשון ,את סדרת המסרים עצמה ,לעשות את
המשחק המקדים ולייצר ציפייה לקראת סדרת המסרים.
מומלץ להכין כל הסדרה מראש על קובץ טקסט (וורד וכד') או בסט של
קבצים שמאוגדים בספריה אחת  -קובץ לכל מסר.
את הקובץ\ספרייה אני ממליץ לשים על הרשת כגון גוגל דרייב או
דרופבוקס כדי שיהיה לך גישה מכל מקום וגם כשיש לך איזו הארה ברכבת
או בתור לרופא שיניים תהיה לך אפשרות לעדכן.

לאחר שיש לך את סדרת המסרים הבסיסית נכניס אותה לרב מסר כפי
שתיכף נראה.
ההכנסה לרב מסר תתבצע מיד לאחר שיש לך קונספט וסדרה בסיסית.
לא להמתין לרגע שהסדרה שלך תהיה מושלמת כי הרגע הזה לא יגיע לעולם.
נעלה את הסדרה למערכת ,נבצע התאמות ושיפורים אחרונים וניתן לה לרוץ.
התוצאות בפועל יביאו אותך ללמוד הרבה על מה שקורה במציאות ולא על
סמך השערות שלך.
אחרי שהסדרה התחילה לרוץ ניתן להוסיף ,לשנות ולשפר את המסרים.

ועכשיו ...אחרי הכנת הקרקע,
אנו הולכים לטמון את הזרעים.
מתחילים!

כתיבת המסר הראשון בסדרה

 .2ללחוץ על הלשונית "מסרים" בתפריט העליון.
 .1ללחוץ על הלשונית "סדרת מסרים" בתפריט המשני
.3

עכשיו צריך ללחוץ על הכפתור "צור מסר חדש" אבל:
יכול להיות שיהיה כתוב מתחתיו "רב תבנית ." 1
אנחנו רוצים להתחיל עם האופציה הכי בסיסית ולא להסתבך,נעשה
זאת עם "עורך  "HTMLולכן :
>> ללחוץ על החץ ולבחור "עורך . "HTML
(בפעם הבאה זה יהיה כבר מכוון על "עורך  "HTMLואז צריך ללחוץ
רק על "צור מסר חדש")

 .0עכשיו מכניסים כותרת ותוכן של המסר הראשון.

כדי להפנות את הגולש למתנה ,מסמנים את הטקסט שמפנה למתנה
והופכים אותו לקישור.
עושים זאת ע"י לחיצה על האייקון של הוספת קישור ומכניסים את
כתובת המתנה PDF(.וידאו וכד')
ניתן גם לצרף את קובץ המתנה ע"י לחיצה על "לצרף קבצים למשלוח"

 .5סידור המסר :במסר הראשון שלך לבחור "בתחילת הסדרה"
 .0מרווח ממסר קודם :במסר הראשון זה צריך להיות ..
 ..מניעת משלוח בשבת :ידובר בהמשך  ,במסר הראשון אפשר לעזוב.
 .8הוספת קישור בראש המסר :אני ממליץ להוריד את זה.
למה? כי אז בראש המסר יופיע לכם טקסט "אם אינך מצליח לצפות
במסר לחץ כאן" וזה מה שהגולשים בג'ימייל יראו בשורת המייל
בתחילת התוכן.

אני ממליץ לנצל את השורה הזו כדי לייצר עניין שיגרום לגולש לפתוח
את המסר.
על זה אני מדבר:

יש לך מספר תווים מוגבל שהגולש רואה לפני שהוא פותח את האימייל
כדאי לנצל את התווים האלו לכותרת טובה ומושכת וגם לתוכן טוב
בתחילת המייל שכשהגולש יראה אותו הוא ירצה להיכנס למייל.
לכן ,חבל לבזבז את התווים הראשונים על "אם אינך מצליח לצפות
במסר לחץ כאן" !!!

 .2קבצים מצורפים :כדי לצרף קובץ (כגון  )PDFאפשר לצרף ע"י לחיצה
על "לצרף קבצים למשלוח".
.2.

ללחוץ על "שמירה ושליחת בדיקה" ,לשלוח את המייל לעצמך

כדי לראות איך הוא נראה בפועל.
לבדוק גם איך הוא נראה בשורת הנושא בג'ימייל (הרוב מקבלים
מיילים בג'ימייל) ולבדוק גם בסלולר.
 .22מזל טוב .יש לך את המסר הראשון בסדרה .מכאן ,ההמשך כבר ירוץ!


כתיבת המסרים הבאים בסדרה
ללחוץ על "צור מסר חדש" כמו שעשית במסר הראשון.
המשך סדר הפעולות זהה למה שעשית במסר הראשון למעט שינויים בחלק
התחתון של המסר כדלהלן:

 .2סידור המסר  :לבחור "בסוף הסדרה"
 .1מרווח ממסר קודם :לבחור את מספר הימים שיהיו מרווח בין מסר
למסר.
 .0מניעת משלוח בשבתות ובחגים :לא מזמן השתתפתי בכנס nextcase
שבו הציגו מקרי בוחן בשיווק.
היה שם מקרה בוחן בנושא שיווק באינטרנט עם נתונים שהתקבלו
מחברות לדיוור אלקטרוני.
לשאלה באיזה ימים כדאי לשלוח מסרים הייתה תשובה חד משמעית
שבשבתות ובחגים אחוז הפתיחה של המסרים יורד משמעותית!!!
לכן...
האופציה של מניעת משלוח בשבתות ובחגים ממש חשובה לנו.
בנוסף ,יש נמענים שומרי מסורת שלא מתלהבים לראות מסרים
שהגיעו בשבת.

אז מה עושים?
א .לוחצים על "לחצו כאן" ובימי השבוע שיוצגו מסירים את שבת.
ב .מסמנים את "מניעת משלוח מסרים בחגים".
 .0לוחצים על "שמירה ושליחת בדיקה" וכו'  -כל שאר הפעולות כמו
שעשית במסר הראשון שהוסבר בסעיף הקודם.

משלוח מסר בודד
במקביל לסדרת המסרים שרצה בצורה אוטומטית יש לך את היכולת לשלוח
מסר בודד לכל הרשימה שלך.
לפעמים זה יהיה מסר שיווקי (מבצע ,סדנה ,ספר חדש וכד')
ולפעמים זה יהיה סתם כדי להעשיר את הקהל שלך אם זה בטיפ ,רעיון ,או
פוסט חדש שכתבת בבלוג שלך.
לשלוח מסר בודד זה ממש פשוט:
 .2בתפריט הראשי ללחוץ על "מסרים"
 .1בתפריט המשני זה כבר אמור להיות לחוץ על "מסר בודד"
 .0יוצרים מסר כמו שעשית בסדרת המסרים  +שליחת בדיקה עצמית.
 .0ב"מועד המשלוח" ניתן להגדיר מועד עתידי לשליחת המסר.
 .5אחרי שהמסר מוכן לוחצים על "שמירה ויציאה" וזה מחזיר אותך לדף
עם רשימת המסרים.
 .0חשוב :בדף רשימת המסרים יש ללחוץ על "שלח" בצד שמאל של
שורת המסר הספציפי שיצרת.

זהו ,המסר ישלח לרשימת הנמענים ,אם הגדרת מועד עתידי לשליחת המסר
אז הוא ישלח במועד שהגדרת.
( לפעמים המערכת קצת עמוסה ולוקח כמה דקות עד שהמסר נשלח בפועל).

סיכום
זהו נשמה,
זה מה שהיה לי לתת לך במדריך זה.
עכשיו תורך ,לקחת את כל האמור לעיל וליישם.
אם עדיין לא נרשמת למערכת דיוור אז אני מזכיר שיש לך חודש התנסות
חינם ברב מסר
עד כאן הלימוד  -עכשיו לעשות!!!
מאחל לך ברכה בלי קצה ושמחה תמידית.
שי צוברי

נ.ב - .אם אהבת את המדריך אז אודה לך על שיתןף בלחיצה פה>> .
כמו כן ,אם אהבת אשמח גם לתגובתך בתגובות שבדף זה>>.
נ.ב  - 1יש לי בשבילך עוד דברים טובים:
 קורס וידאו חינמי לבניית אתר בוורדפרס>>
 מדריך  PDFעם  .שיעורים לקידום האתר>>

