
 

 

  למכור ומתקשה לקוחות על אבק

 מיתוג אישי  

 מי אני  

 עושה? ה/במשפט אחד מה את

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 ____________ 

היי טק, פיננסי, משפטים,מסחר וקמעונאות...   ? ת  /פועל ה/ באיזה שוק וקטגוריה את

________ _______________________________________________________________

 ___________________________ 

 

 מהם תחומי המומחיות שלך?

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 ____________ 

 

 חרים מומחים כמוך?מה מיוחד בך, מה מייחד אותך מא

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 ___________ 

 

 

  



 

 

 

באיזה סגנון את מתבטאת, עובדת, פועלת ...(קליל, הומור, קשוח ,  מה הטון ול שלך? מה הסטיי

 קלאסי.., תקיף

 _______________________________________________________________________

 ___________________________ 

 

ת? (הכל אפשרי? אם אין אני לי מי לי? הכל  /שואב ה/מהי תפיסת העולם המרכזית ממנה את

מלמעלה? 

 _______________________________________________________________________

 ___________________________ 

 

  ברשת? לבסס את נוכחותךלמה את רוצה 

1. 

2 . 

3 . 

4. 

5 . 

 

 שיקראו לזה חזון.ת? יש /ת שיקרה במידה ותהיי ממותג/ רוצה או חושב ה/מה את

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

__________________________ _____________________________________________

 ____________ 

 



 

 

 ה שזה יקח?/מעריכ ה/כמה זמן את

 

 

 איך הופכים למותג? 

 משווקים!

 

 

 

 

עד עכשיו דיברנו על עצמנו עכשיו אנחנו צריכים להתחיל לחשוב איך אנחנו מדברים לקהל שידבר  

 עלינו. 

 

 ?מאמינה ה/מעצמך, במה את לתתה רוצ את/ה יזה ערך א

1. 

2 . 

3 . 



 

 

 

 

 

 למי אנחנו בעצם משווקים את עצמנו  -מיקוד פרסונות

 דמיינו את הפרסונה אליה אתם משווקים את עצמכם: 

 איך קוראים לה? רשמו שמות ________________________________ 

 ויישובים________________________________איפה היא גרה? רשמו ערים 

 בת כמה היא?______________________________

 מה הסטאטוס המשפחתי שלה?________________________________ 

 במה היא עוסקת?___________________________________ 

 מה הסטאטוס הכלכלי שלה? _________________________________ 

 

  ?  עניין משותף/ב/צורךכאאותה במיוחד? האם יש  מעניין  מה

__________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________

 _____________________________________________ 

 לכאב או העניין?  שלך האישי  הפיתרון מהו

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

___________________________________________ ____________________________

 ____________________________________ 

 

 

 

  



 

 

 

 (שינוי התנהגותי, שינוי תודעתי)   ייצר שינוי לפרסונהמ שלך  הידע/ המקצועיות/ הסיפורהאם 

 ? מה אנחנו רוצים שמי שנפגש איתנו ברחבי הרשת ידע ירגיש או יעשה

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

___________________________________________ ____________________________ 

האם פיתחת   ?אצלך רק שיש הבלעדי הדברהאם יש לך בלעדיות או ייחודיות כלשהיא? מהו  

 מודל, שיטה, או פתרון ייחודי? 

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________ 

 

 
 ? ן, בבחירת מטרות העל ומטרות אופרטיביותצריכים עזרה במענה על השאלות, בניסוח החזו

 ?רוצים לבנות תוכנית עבודה ולא בטוחים מאיפה להתחיל
 .דברו איתי. בשביל זה אני פה


