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 הנחיות לשימוש בתבניות
את האינטרנט עם תוכן מקורי ובעל ערך  מצליחים להציףאיך יוצרי תוכן מצטיינים 

גאוני כתיבה. אבל הם מכירים בהכרח דבר אחד בטוח: הם לא  על בסיס קבוע?

הרבה יותר פשוט, -טריק אחד קטן, שהופך את תהליך היצירה של התוכן להרבה

  מאמרים מוכנות מראשקל ומהיר. הטריק הוא להשתמש בתבניות 

 

ולא מנסים להמציא את הגלגל בכל מאמר מאפס כותבים מצטיינים לא מתחילים כל 

, ופשוט גוררים את הרעיונות מאמריםפעם שהם כותבים. הם משתמשים בתבניות 

ללו, כדי לייצר תוכן מקורי ואיכותי. הטכניקה הזאת מאפשרת השלהם לתוך התבניות 

 אבל זה לא הכל... , יםחדש מאמרים להם לכתוב במהירות

משהו  לוקחים :וף מחודש של תוכן קייםלמינתבניות מאמרים יעילות ביותר גם 

על ידי ואך ורק אותו לתוכן חדש, רק  ממנפיםעל הנושא בעבר, ופשוט  םשכתבת

 .שלכם המאמרים המוכנותהכנסת המידע לתוך אחת מתבניות 

 

 ?מאמרמהי תבנית תכל'ס, 

היא להשתמש  תוכןהדרך הפשוטה ביותר  להבין את הרעיון שמאחורי תבניות 

"הדרך  מסוג מאמרבדוגמה. והדוגמה שבה בחרתי להשתמש לצורך כך, היא תבנית 

 ". השגויההנכונה לעומת הדרך 

שזו  – זה או אחרכלעשות דבר  שגויהזוהי תבנית מאמר, שבה מראים לקוראים דרך 

מסבירים דרך מעולה למשוך את תשומת הלב שלהם, כי כולנו פוחדים משגיאות... 

  שזה מה שיעזור להם להצליח. – , ואז מראים להם את הדרך הנכונהשגוימדוע זה 

 

 ירידה במשקל. ניקח לדוגמה מאמר בנושא 

טיפים לאכילה נכונה לשם ירידה טבעית במשקל. הטיפים  ובומאמר  םנניח, שכתבת

 היו: 

  הערב, ולהקטין את ארוחת גדולה, ארוחת צהרים סבירהלאכול ארוחת בוקר 

 לאכול עם יד על הדופק ולספור קלוריות 

 לאכול יותר לאט ולמדוד את גודל המנות 

 לאכול ארוחות קטנות לאורך היום.  ,לא לדלג על ארוחות, אלא במקום 

 

עד כאן, המאמר המקורי. עכשיו בואו נראה איך אנחנו לוקחים את מה שכתבנו 

 חדש לגמרי.ומכניסים אותו לתוך תבנית תוכן, כדי ליצור מאמר 

 

 ?"הדרך השגויה והדרך הנכונה" מטיפים לתבניתעוברים איך 

ה מול הדרך השגויהדרך "אותם בתוך תבנית  והציבואת הטיפים  קחופשוט מאוד: 

צורך בתחקיר מקדים נוסף או  איןהפעם, ש, מה שהכי יפה בסידור הזה הוא. "הנכונה

 בהוספה של טיפים חדשים.
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 בצורה הבאה: , בגוף המאמרלעשות הוא לשתול את הטיפים פנימה,  כםכל שעלי

 

 לאכול ארוחה גדולה לקראת הערב הדרך השגויה:

איך חילוף החומרים יורד בזמן השינה, מה שהופך יותר קלוריות למאגרי  הסבירו)

 שומן(

 להעדיף ארוחת בוקר גדולה, ארוחת צהרים סבירה וארוחת ערב קלה.  הדרך הנכונה:

 

 –להפסיק לספור קלוריות ולהניח שאם הקפדת לאכול כמו שצריך  הדרך השגויה:

 המשקל כבר ירד מעצמו. 

שספירת קלוריות היא למעשה הדרך היעילה היחידה לפקח על מה שנכנס לך הסבירו )

 לפה ולאכול נכון( 

להתארגן עם שיטה זמינה ופשוטה של ספירת קלוריות שיהיה לך קל  הדרך הנכונה:

 לעמוד בה בבית ובמקום העבודה. 

 

 שובעלאכול עד שמרגישים  הדרך השגויה:

שתחושת השובע מגיעה רק לאחר שכבר אכלת יותר מדי, ושלגודל המנות יש הסבירו )

 השפעה מהותית על השמנה(

 לאט יותר.  לאכול מנות קטנות יותר, הדרך הנכונה:

 

זה עוזר לרדת  -לדלג על ארוחות, מתוך מחשבה שכשלא אוכלים  הדרך השגויה:

 במשקל

 את הא"ב של חילוף חומרים ולמה דילוג על ארוחות לא עוזר(.הסבירו )

 לאכול ארוחות קטנות לאורך היום.  הדרך הנכונה:

 

 מה בעצם עשיתי?

 בתוך תבנית םאות להטמיע, יםהטיפים הקיימ תמה שעשיתי היה לקחת את ארבע

  את המידע בנושא. ולהרחיב פה ושם מסוג מסוים,

 

 וזה בדיוק היופי של שימוש נכון בתבניות תוכן מוכנות לשימוש:

 12ליצור  כםיאפשרו ל תבניות 12לכתוב מאמר חדש.  כםכל תבנית מאפשרת ל

  מוצריאת  משמעותי להגדיל באופןכל נושא, ובסופו של דבר, במאמרים מקוריים 

לייצר  כםשל יכולתהואת , כםהשיווקית של הניראותאת  -, ויחד אתם כםהתוכן של

  .שלכםולהגדיל את הפעילות העסקית  יותר פניות של לקוחות פוטנציאלייםהרבה 
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 מאמרים תבניות  12של  אוסףבמיוחד בשבילכם הכנתי 

להגיע ללקוחות חדשים, להגדיל את מספר הפניות מלקוחות  כדי להקל עליכם

במינימום עבודה ומקסימום יעילות  ,פוטנציאליים ולייצר את כל התוכן הדרוש לצורך כך

כל עם מוכנות לשימוש מיידי, סופר אפקטיביות  מאמריםתבניות  12 הכנתי לכם -

להעלות  -לתבנית . רק להכניס את הרעיונות שלכם שצריך הדגמותההסברים וה

  ולהגיד יפה "שלום" ללקוחות שיתחילו לזרום. לאוויר

 

 

 צעד-אחר-צעד -לשימוש בתבניות ות קישור להדרכ

  לוחצים כאן –למעבר להדרכה כתובה 

 דקות( 45-)משך ההדרכה כ הקליקו על התמונה – ת הווידיאולמעבר להדרכ 

 

 
 

 קדימה, לעבודה!אז 

 פשוט! ספרו לי איך הצלחתם!(-זה-)זה הולך להיות מה

 

 מאחלת לכם הצלחה

 

 עידית נעמן 

info@edithnaaman.co.il 
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 מאמר שאלות ותשובות
שאלות מה 3בעזרת המאמר, בחרו בחרו את המטרה העסקית שברצונכם לקדם 

לא סגורים על עד כדי כך פשוט.  ו. זהענו עליהן. זה... ו הכי הרבה,ששואלים אתכם 

בנו להן שאלות.  מואותם לתשובות והתאיהפכו  טיפים שכתבתם, שאלות? חפשו כמה 

 התבנית כדי ליצור תהליך שכנוע אפקטיבי באמת.של סדר את המאמר המוגמר על פי ה

 

המטרה 

 העסקית
 

  ותרתכ

  פתיח

  1שאלה # 

  תשובה

  2שאלה # 

  תשובה

  3שאלה # 

  תשובה

  סיכום

  גשר לקשר

קריאה 

 לפעולה
 

 

 שאלות ותשובות שיובילו את המאמר שלכם בדיוק לאורך הנכון 3-עדיף להסתפק ב 

 יש לכם הרבה שאלות? כתבו הרבה מאמרים וצרו חשיפה גדולה ואפקטיבית יותר 

  ענו בקצרה במאמר השאלות,  –פרטים אחת התשובות שלכם ארוכה ומלאת אם

 לאותה שאלה בלבד. מפורט ומעמיק מאמר נפרד, שייתן מענה והקדישו לנושא 
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 חייביםשדברים המאמר 
מאמר מסוג "דברים שהם חובה" מסביר לקוראים מהם הדברים החיוניים שדרושים לו 

כדי לעשות דבר זה או אחר. כדי להדגיש את החיוניות של הדברים המפורטים 

אותם בכותרת .. הסיבה היא שכמשתמשים במספרים בכותרת,  למספרבמאמר, כדאי 

 חובה לכל בעל עסק מתחיל. כלים שיווקיים שהם 7היא יותר מושכת ובולטת. למשל: 

 

המטרה 

 העסקית
 

  כותרת

  פתיח

 פריט חובה 

 #1 

 

  למה הוא חיוני

 פריט חובה 

 #2 

 

  למה הוא חיוני

 פריט חובה 

 #3 

 

  למה הוא חיוני

  סיכום

  גשר לקשר

קריאה 

 לפעולה

 

 

 פריטים בלבד שיובילו את המאמר לאורך הנכון  3-עדיף להסתפק ב 

  שעליהם מדבר המאמר לא חייבים להיות מוחשיים. הם יכולים להיות הדברים

 וכד' , תובנות, מסקנותמיומנויות, תכונות אישיות

  :אמונות חובה לכל מי שרוצה להצליח בשיווק באינטרנט. 3למשל 

 

http://www.edithnaaman.co.il/
http://www.edithnaaman.co.il/
mailto:info@edithnaaman.co.il


    

 מובילה עסקים לתוצאות  Iלעצמאים  הדרכות תוכןליווי ו Iעידית נעמן 
www.edithnaaman.co.il              info@edithnaaman.co.il  

7 

 מאמר האם זה בשבילך?
קבל החלטות. המאמר שמתקשים למתאים לאנשים  מאמר מסוג "האם זה בשבילך"

מספר להם צ'קליסט שעוזר להחליט, ואם תכתבו אותו בצורה משכנעת ותקפידו 

הם יקבלו את ההחלטה  –להכניס פנימה את חווית הקורא כדי ליצור אתו חיבור רגשי 

האם זה בשבילך?". המאמר יתאר  -שרציתם. למשל: "החלטת לפתוח עסק אינטרנטי 

 ינטרנטי, ויאפשר לו לקבל את ההחלטה המתאימה. לקורא מה מחכה לו כבעל עסק א

 

המטרה 

 העסקית
 

  כותרת

  פתיח

  1שאלה # 

  הסבר

  2שאלה # 

  הסבר

  3שאלה # 

  הסבר

  סיכום

  גשר לקשר

קריאה 

 לפעולה

 

 

 רומז על שבשבילך",   באמת"האם זה  :אפשר להשתמש בתבנית בטוויסט הפוך

 הקורא להחלטה הפוכהוביל את תשובה שלילית ומ

 השכנוע, תארו לקוראים בשאלה את ההתלבטויות שלהם,  כדי להגביר את אפקט

 .ואפילו במילים שלהם בשפה שלהם
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 מאמר החוקים
לבין הקוראים  םביניכ מאוד מתגמלתבנית מאמר החוקים מתאימה ליצירת חיבור 

שלכם, מפני שאתם עוזרים להם לפעול בצורה נכונה וחוסכים מהם טעויות כואבות. 

בסיס נתתם להם . למעשה, אליוקחו נושא, ותנו לקוראים את החוקים הקשורים 

 לעשות דברים בצורה נכונה. מול כל חוק, הסבירו מדוע זה כל כך חשוב ואפילו חיוני. 

  

המטרה 

 העסקית
 

  כותרת

  פתיח

  1חוק # 

  הסבר

  2חוק # 

  הסבר

  3חוק # 

  הסבר

  סיכום

  גשר לקשר

קריאה 

 לפעולה

 

 

  חוקים, שיעזור לכם להגיע להיקף המאמר הרצוי לקוראים 3היצמדו למבנה של 

  מאמר החוקים עובד נהדר כשמגייסים את החוקים לטובת מאמר הומוריסט, שבו

: לעולם אל תדבר עם הבנקאי שלך 1החוקים נבנים ההיפך מהצפוי. למשל: חוק # 

ואל תספר לו על הפעילות העסקית שלך. הסיבה: הוא עשוי לכוון אותך לשימוש 

 התלונן... יעיל יותר באשראי הבנקאי, ואחר כך לא תהיה לך סיבה ל
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 הטעויות 3מאמר 
מפני אינסופיות שכולם ירצו לקרוא, היא תבנית עם אפשרויות הטעויות  3תבנית 

היתרון השיווקי הגדול של מאמר המבוסס על  כל נושא.בטעויות דבר על אפשר לש

בין יקראו אותו, התוצאה היא שרבים ולם חוששים מטעויות. שכתבנית הטעויות היא, 

 . די לתקן את הטעותכמה לעשות גלות כדי לבין אם והאם הם טועים,  לבדוקכדי  אם

המטרה 

 העסקית
 

  כותרת

  פתיח

  1טעות # 

  מה נכון

  2טעות # 

  מה נכון

  3טעות # 

  מה נכון

  סיכום

קריאה 

 לפעולה

 

  גשר לקשר

 

  עלולות נצלו את הכותרת כדי לכתוב לא רק על הטעויות, אלא על הכאב שהן

שה )וזה עלול לעלות לו עוהטעויות שכל משווק אינטרנט מתחיל  3לגרום. למשל: 

 ממש ביוקר(.

  ,הטעויות שכל משווק אינטרנט מתחיל  3פתרון. למשל: לקוראים הבטיחו לחילופין

 )ומה לעשות במקום(. עושה 
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 מאמר צעד אחר צעד
מתאימה במיוחד לתהליכים שבהם יש חשיבות מאמר "צעד אחר צעד" תבנית 

ת לכם מאפשרלסדר הפעולות בדרך להצלחה. היתרון של התבנית הוא, שהיא 

בדרך לתוצאה המובטחת. למשל:  ומובנית מפת דרכים מסודרתמכור לקוראים ל

 צעד אחר צעד. -הדרך המובטחת לזוגיות מאושרת 

המטרה 

 העסקית
 

  כותרת

  פתיח

  1צעד # 

  התוצאה

  #2  צעד

  התוצאה

  #3  צעד

  התוצאה

  סיכום

  גשר לקשר

קריאה 

 לפעולה

 

 

  הרצון להרוויח והפחד להצעות שלנושאנשים מגיבים עיקריות סיבות  2יש :

 להפסיד

  במאמר "צעד אחר צעד" אתם יכולים להסביר לקוראים איזה רווח יצמח למי

 אם לאלהם ההפסד שייגרם שיקבלו את ההצעה שלכם, ולחילופין, מה 

 בסיומה.  המובטחתעל התוצאה של כל צעד בדרך, אבל גם על התוצאה  ודבר 
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 מאמר בחן את עצמך
שאלוני "בחן את עצמך" הם חלק בלתי נפרד מכל מגזין שמכבד את עצמו. למה? כי 

אנשים נורא אוהבים לענות על שאלונים ו...  -אם זה לא בוחן פתע או מבחן גורלי 

תשומת לב מאמר "בחן את עצמך" יכול להיות משעשע, ומבטיח לבחון את עצמם. 

למכירה ללא מכירה, כי גם השאלון מירבית מצד הקוראים, ועל הדרך תוכלו לנצל את 

 "כן". -לאת הקורא לגלגל בראש אופציה של "אולי" שתוביל  ים"לא", מתחילעונים שכ

המטרה 

 העסקית
 

  כותרת

  פתיח

  1שאלה # 

  תשובות 3

  2שאלה # 

  תשובות 3

  3שאלה # 

  תשובות 3

  סיכום

  גשר לקשר

קריאה 

 לפעולה

 

 

 עם "בחן את עצמך" כדי להרוויח את תשומת הלב הכותרת חייבת להתחיל 

  לא משנה כמה הקוראים שלכם הצליחו או נכשלו ב"מבחן", בסיכום המאמר

 עליכם לשחרר אותם מאחריות

  פתרון שאתם מציעים.את הקוראים אל ה שיקרבתכננו את השאלון כך 
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 מאמר ניפוץ מיתוסים
תבנית ניפוץ המיתוסים היא אמצעי שכנוע אפקטיבי ביותר כדי להעביר לקוחות 

פוטנציאליים לצד שלכם ולהתחיל להשקיע במוצרים או בשירותים שלכם. כל מה 

שאתם צריכים לעשות זה להציף את הדעות המוטעות שלהם, לפרק את המיתוסים 

 ולקטוף את הפירות. 

המטרה 

 העסקית
 

  כותרת

  פתיח

  1מיתוס # 

  האמת היא...

  2מיתוס # 

  האמת היא...

  3מיתוס # 

  האמת היא...

  סיכום

  גשר לקשר

קריאה 

 לפעולה

 

 

 הגיע הזמן שמישהו יגיד את האמת על ]...[ מיתוסים על ]...[ או 3כותרת: הצעה ל 

 למשל:   מטעים.המיתוסים מפספסים בגלל התיאור החוויות שהקוראים התחילו ב  
בואו תראו איך אתם יכולים לחוות ]...[, אם רק תרשו לעצמכם להשתחרר 

 שעוצרים אתכם מהמיתוסים

  :לספק הוכחות אמיתיות, מחקרים ותוצאות.כדי לשבור מיתוסים צריך חשוב 
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 מאמר הדרכה
תאפשר לכם לכתוב בדקות ספורות מאמר הדרכה מסוג "איך לעשות מה" התבנית של 

היא  הסיבהמאמר המבוקש ביותר ברשת, שגם מקבל הרבה מאוד שיתופים. את ה

לקלף אבוקדו בלי ראו להם איך מידע שימושי. תכל הזמן מחפשים שצרכני האינטרנט 

 ישתפו ברצון.והם  -לחפוף את הראש לתינוק ללא דמעות ללכלך את הידיים או איך 

 

המטרה 

 העסקית
 

 לעשות... ... איך  כותרת

  פתיח

  1צעד # 

  הסבר

  2צעד # 

  הסבר

  3צעד # 

  הסבר

  סיכום

  גשר לקשר

קריאה 

 לפעולה

 

 

  נמצאים בחיפוש אבל הם לעשות משהו. איך רוב האנשים לא באמת רוצים ללמוד

 תמידי אחר טיפים, טריקים ושיטות לקיצורי דרך

  :להשתמש איך כדי לשאוב את הקוראים פנימה, הוסיפו לכותרת תועלת. למשל

 בתבניות תוכן כדי להגדיל את כמות הפניות מלקוחות בפחות זמן ומאמץ.

  את הכאב של קהל היעד שלכםהיטב גדירו , האיםלקלוע לצורך של הקורכדי. 
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 מאמר מודל הרמזור
להתחבר אל המיינדסט של הצרכן , מאפשרת לכם לפי מודל הרמזורתבנית מאמר 

, עם לקוח/מטופל מפגש עסקי / מקצועימנף החדש בצורה הטובה ביותר. כך תוכלו ל

בעיה שהוצגה על ידי הלקוח ובפתרון שהוצע על ידכם, למאמר שיווקי, שמשתמש ב

 לקוחות פוטנציאליים שזקוקים לפתרונות דומים. כדי למשוך עוד 

המטרה 

 העסקית
 

 איך ל...  כותרת

  פתיח

  הבעיה

הסבר על 

 בעיית הלקוח

 

  הפתרון

על הסבר 

 הפתרון המוצע

 

התוצאה 

 הרצויה

 

מקרים 

 קודמים?

 

  סיכום

  גשר לקשר

קריאה 

 לפעולה

 

 

  "מתאימה במיוחד לבעלי מקצועות מתמחים, שמשתמשים תבנית "מודל הרמזור

במיומנויות המקצועיות שלהם כדי להדריך או לפתור בעיות אמיתיות ללקוחות 

 אמיתיים.

  כותרת שתתאים למאמר כזה תהיה כותרת מסוג "איך לעשות מה...", מפני שהיא

 מציגה את שני חלקי המשוואה: גם את הבעיה וגם את הפתרון. 
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 הדרך השגויה מול הדרך הנכונה
תבנית מאמר הדרך השגויה מול הדרך הנכונה, מאפשרת לכם לחולל שינוי אמיתי אצל 

-ת הוא להציג בפניהם דרך שגויה לעשות דברהקוראים שלכם. כל מה שעליכם לעשו

 מה, להסביר מדוע זה לא נכון, ואז להראות להם את הדרך הנכונה.  

 

המטרה 

 העסקית
 

  כותרת

  פתיח

  1שגיאה # 

  הסבר ותיקון

  2שגיאה # 

  הסבר ותיקון

  3שגיאה # 

  הסבר ותיקון

  סיכום

  גשר לקשר

קריאה 

 לפעולה

 

 

  זוהי תבנית אידיאלית לכותרת שאלה. למשל: האם גם אתם אוכלים את הארוחה

 העיקרית בערב? 

  תבנית "הדרך השגויה מול הדרך הנכונה" מחזקת את מעמדכם כאוטוריטה ומובילי

 דרך

  2ראו פירוט נוסף בהנחיות לשימוש בתבניות המאמרים, בעמוד. 
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 מאמר רשימות
יש רשימת מכולת ויש רשימת מלאי, יש רשימת  רשימות הן חלק בלתי נפרד מהחיים.

מתנות ויש רשימת מטלות. היתרון המובהק שלהן עבורכם הוא, שהן מאפשרות לכם 

לזרוק על הנייר עובדות, רעיונות או הצעות, ללא מאמץ וסדר, ולדעת שהקוראים שלכם 

 יקראו את המאמר בשקיקה וישתפו אותו בשמחה, כי כולם אוהבים לקרוא רשימות.
המטרה 

 העסקית
 

  כותרת 

  פתיח 

   1פריט # 

  למה הוא חשוב

   2פריט # 

  למה הוא חשוב

  2פריט # 

  למה הוא חשוב

  סיכום

  גשר לקשר

  קריאה לפעולה

  היתרון הגדול של תבנית רשימות הוא שאין צורך לדרג, רק לזרוק פריטים בצורה

 אקראית וקלה לביצוע. לכו על זה!

  ...הוסיפו תחושת מציצנות ע"י שימוש ב"אחד הדברים שרוב האנשים לא יודעים על

 .ודעים"הי"הוא..." ותרוויחו את הילת 

  דרך מצוינת לסיים את הרשימה היא ע"י הדגשת הפריט האחרון: "שום רשימה

 ... לא תהיה שלמה ללא...".בנושא 
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 נספח בזק לכתיבה שיווקית 
 כותרת 

לגרום לקוראים לקרוא. נקודה. כותרת טובה מדגישה את תפקיד הכותרת הוא 

התועלת של קריאת המאמר או את ההפסד מאי קריאתו. הוסיפו מספר כדי להגביר 

פעולות שיביאו לעסק שלכם לקוחות בריצה.  5את כוח המשיכה של הכותרת. למשל: 

ופי דברים שאסור לעשות בשום אופן כשיוצאים לדייט ראשון. השתמשו בציר 5או: 

 מספרים מוכרים ומושכים: החמישייה הפותחת, השביעייה הסודית וכד'.

 פתיח 
אז תנו לקוראים שלכם להוביל את הקוראים עוד צעד לתוך המאמר. הפתיח צריך 

 להמשיך לקרוא: תארו את הבעיה והבטיחו להם פתרון בהמשך המאמר. סיבה

 גוף המאמר
פכות למידע מועיל, קל לקריאה זהו לב המאמר והמקום שבו ההבטחות מהפתיח הו

ומעורר הזדהות. תארו לקוראים את הקושי ואת הפתרונות דרך השפה והחוויה שלהם, 

 כדי ליצור ביניכם את החיבור הרגשי שיוביל לחיזוק הקשר.

תחזקו אל תשכחו להעצים את הכאבים כדי לחזק את הפתרונות שאתם מציעים. כך 

 על הדרך את האוטוריטה שלכם.

כחו לעמוד בהבטחה שהבטחתם בכותרת ובפתיח, כדי שחוויית הקריאה תהיה ואל תש

 טובה ותוכל להיות בסיס איתן לקשר הטוב ביניכם, בהמשך.

 סיכום
הפיקו הם נתתם לקוראים שפע של ידע. עכשיו, סכמו את המסקנות והתועלות ש

 . מהמאמר קיבלוהם שהרב , והדגישו את הערך מהקריאה

 קריאה לפעולה
 בסוף המאמר עליכם להגיד לקוראים מה עליהם לעשות. תנו להם הנחיות ברורות! 

. נצלו אותו בתבונה אתם ממנפים את המאמר לצעד הבא בקשרזה המקום שבו נכנס 

, להרים טלפון כדי לתאם פגישת למגנט הלידים שלכםוהובילו את הקוראים להירשם 

חייב לקרות פה כדי שהמאמר שלכם  . משהו..ייעוץ, להגיב, לשתף, לקרוא מאמר נוסף

 .לידים ולקוחות משלמיםתרום להפיכתם מקוראים מזדמנים לייקרב אותם אליכם ו

 גשר לקשר
הזמינו אותם לחלוק תנו לקוראים הזדמנות ליצירת קשר: בקשו מידע, שאלו שאלה... 

 צדדי.ו הקוראים להרגיש שהם חלק מהמאמר, וחלק מדיאלוג דו כך יוכלמהידע שלהם. 
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 סיכום

שיספקו לכם בסיס מעולה למאמרים שהכנתי לכם,  המאמריםתבניות  12 עד כאן

שיווקיים שיגדילו את מספר הפניות של לקוחות ואת שורת התוצאות בקופת העסק 

 שלכם. 

 

 והנה עוד רעיון מעולה למקסם את התועלות של תבניות התוכן:

 אתם יכולים לייצר תבניות חדשות ו/או לחבר בין תבניות, להגדלת האפקטיביות. 

 תבנית"הדרך השגויה לעומת הדרך הנכונה" יחד עם  תבניתאפשר לשלב בין למשל: 

דרך שגויה מעלה את השאלה מה לעשות ומזמינה שאלות ותשובות, כאשר כל 

 תשובה. 

אפשרות נוספת: אפשר להתחיל עם תבנית "האם זה בשבילך", ואחר שהוכחתם שזה 

בשבילו, השתמשו בתבנית הטיפים כדי לעזור לקורא למצוא את עצמו בסיטואציה 

 החדשה. 

 

שיעזור לכם לעשות סדר בכתיבת המאמרים. עכשיו,  יעילביד כלי עכשיו יש לכם 

לפי כים, איך תוחמים את הרעיונות אתם יודעים בדיוק: ממה מתחילים, לאן ממשי

 , ואיך מתאימים את התבנית הנכונה לאסטרטגיה הדרושה. הסדר השיווקי הנכון

 

 

 

 

 

 עכשיו, אני רוצה להזמין אתכם ללכת יחד אתי את הצעד הבא

 

תבנית המאמר היא הדרך לבנות את לב המאמר. אפשר להסתפק בה, במיוחד 

ר שלכם. כשאתם רוצים ליצור נוכחות בפייסבוק או כמסר בעל ערך בניוזלט

כדאי שתשקיעו עוד קצת מחשבה ותעטפו את התבנית  –מרשימה ומשפיעה בבלוג 

 אותם מרכיבים שצירפתי לערכה, כבונוס. –ביתר מרכיבי השיווק 

 

 לא אומר שאנחנו עושים...  –זה שאנחנו יודעים מה לעשות אבל, 

וליווי  קוקים להדרכה ספציפיתז שפגשתי עד היום, גם אתם האנשיםאם אתם כמו רוב 

לתהליך שיאפשר  – ובעיקר להסברים יותר מעמיקים,ולדוגמאות צמוד, צעד אחר צעד, 

כי סוד  - להתגבר על הדחיינות הטבעית שנמצאת בכולנוכדי שגרת כתיבה, לכם ליצור 

תזרים ייצר לכם כדי ליוכלו ליצור את המומנטום הדרוש העוצמה של כתיבת מאמרים ש

 עקביות ובהתמדה.הרגל שיאפשר לכם לכתוב בנמצא ב -לקוחות משלמים קבוע של 

 "מוטיבציה מניעה אותנו לעשייה. הרגלים מאפשרים לנו באמת להתקדם!"

 וזאת בדיוק הסיבה שבניתי את הסדנה האינטרנטית "מישהו לכתוב אתו". 
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 מישהו לכתוב אתו
 אמרים איכותיים שלקוחות אוהבים סדנה אינטרנטית לכתיבת מ

 צעד אחר צעד, מהמילה הראשונה ועד האחרונה!  –עם הדרכה צמודה שלי 

 

 לכתוב מאמר שיווקי בדיוק לפי הכללים של  כםאני אלמד את ?תוצאות לא רואיםכותבים ו

 שוב ושוב  – כםמומחי השיווק המובילים בעולם, ולמשוך בדיוק את הלקוחות הנכונים ל

 להכניס  כםתבניות שיאפשרו ללווה אתכם ליישום האני א ?כםתה שלהתיבה זה לא כוס כ

 ופשוטה ה בצורה קל כםפנימה את הידע המקצועי המדהים של

 מאמר את כתיבת ה השליםל כםההדרכה הצמודה שלי תאפשר ל  ?זמן לכתוב כםאין ל

 (והצליחו, שניסו תכםבחצי שעה ואפילו פחות )כמו שמספרים בעלי עסקים, כמו

 אני אלמד אתכם להוביל את המאמר אל רגע   ?לא יודעים איך להכניס את השיווק למאמר

  ולקטוף את הפירות השיא השיווקי, ליהנות כל הדרך

 יותר ויותר מחקרים מוכיחים שעשייה בתוך מסגרת תומכת עם  ? כםהדחיינות תוקעת את

היא הדרך היעילה ביותר לנצח את הדחיינות ולהגיע להזדמנויות  ,תכנית פעולה סדורה

 שמחכות לך. 

 

 בסדנה, בנוסף לערוצי התמיכה והלמידה שמלווים אותה:  מקבליםכל זאת ועוד 

 6 מהבירור האסטרטגי, דרך כתיבה מודרכת של כל מרכיבי  – אחר צעד-הדרכות צעד

  ללידים חמיםהמאמר, ועד להנעה לפעולה שתהפוך את הקוראים 

 כם בדיוק לפי ההדרכות ועוזרות ל-שנבנו בדיוק – כל ההדרכות מלוות בדוגמאות מאמרים

 להתקדם במהירות ובצורה המדויקת והיעילה ביותר

 עץ ולהתלבט אתי ועם חברי הקבוצה ישבה אפשר להתי - קבוצת תמיכה סודית בפייסבוק

ולהשוויץ במאמרים הגמורים  את ניסיונם(אתכם )חלקם בוגרי התכנית שישמחו לחלוק 

   כםשל

  היא סדנה דיגיטלית, וזה אומר ” מישהו לכתוב אתו" -שלכם און ליין בקצב  24/7זמינות

, כדי לצפות, להקשיב, לכתוב ולחזור אחורנית לפי הצורך 24/7 כםשכל ההדרכות זמינות ל

 בכל זמן שתרצו ומכך מקום בעולם

  לרוץ קדימה  כםכדי לאפשר ל – לאחר התשלוםכל ההדרכות והבונוסים נפתחים מיד

… ברגע זה כםולבחור בתבנית המתאימה ביותר לצורכי השיווק של כםבקצב שמתאים ל

צעד אחר צעד, ועם דוגמאות למאמרים שיעזרו לכם  – עם ההדרכה המתאימה כםכשאני לצד

 וגם עם תמיכה יומיומית בקבוצה. לקצר את הדרך.

 

 ומקדמיםבונוסים שווים  3ויש גם 

  מקסימום לקוחות פוטנציאלייםכדי להגיע ל רשתבהגמורים שלכם איך לשווק את המאמרים  

  המתאימיםלקוחות הנכונים ולעזור לגוגל לעזור לכם להגיע לאיך למצוא את ביטויי המפתח  

  ולמקסם את החשיפהואיך להכין למאמר תמונה שיווקית מושכת בלי להוציא גרוש מהכיס 

 

 

 

http://www.edithnaaman.co.il/
http://www.edithnaaman.co.il/
mailto:info@edithnaaman.co.il


    

 מובילה עסקים לתוצאות  Iלעצמאים  הדרכות תוכןליווי ו Iעידית נעמן 
www.edithnaaman.co.il              info@edithnaaman.co.il  

20 

 יוצאים מסדנת "מישהו לכתוב אתו"עם מה 

 6  שפע של לידים  כםעם הפניות שיווקיות מדויקות שמזרימות ל -שקוראים אוהבים  מושכיםמאמרים

 בזמן או בכמות ללא הגבלה -ומתעניינים 

 לנצח אחת ולתמיד את הדחיינות ולכתוב מאמרים  כםשמאפשרת ל שגרת כתיבה אפקטיבית

 )אוי, כמה שזה חשוב!( מעולים בכל מצב

 מהירה של כל מאמר למקסימום חשיפה ברשת במינימום השקעת זמן  מפת דרכים מדויקת להפצה

 ומאמץ

 שעה ואפילו פחות -תוך חצי שעה כםשל עוד ועוד מאמרים לשיווק העסק של ניסיון וידע לכתיבה- 

 ממש בקלות

 שמר את ההתלהבות ולהגיע ל כםשיעזרו ל תכם,של בעלי עסקים כמו קהילה תומכת ומפרגנת

 לתוצאות מעולות

 בסביבת האינטרנט עם כל הידע הדרוש  שליטה במיומנות השיווקית הכי מועילה - ותכל'ס

 !כםלהצלחת

 

של עידית אני יכולה להגיד שהכתיבה שלי השתפרה פלאים. זה לא שכתבתי כל  הסדנהאחרי "...

הבנתי עד כמה לא ידעתי לכתוב נכון שיווקית. התבניות  הסדנהכך גרוע קודם לכן, אבל רק במהלך 

 שעידית מלמדת לכתוב על פיהן עושות את כל ההבדל וההארות/הערות שלה מדויקות להפליא.

 דיאטנית קלינית מומחית בילדים  –ענת תבור 

- - - - - - - - - - - - - - 

 

עידית לימדה אותי מה לכתוב ואיך לערוך את המאמר בצורה שיווקית נכונה. היום אני כותבת "...

איש קראו כל מאמר  1000-הרבה יותר מהר והרבה יותר מדויק, ויש לזה תוצאות: למעלה מ

הזאת שווה כל  הסדנהשפרסמתי בפייסבוק, ובזכות זה האתר שלי נמצא בעמוד הראשון בגוגל. 

 שקל! 

 יה-אבחון וריפוי דרך השם בשיטת קוד –הס שירה שרוו

- - - - - - - - - - - - - - 

 
קיבלתי שיטה  בסדנהלפני שהגעתי לעידית הכתיבה של כל מאמר לקחה לי חצי יום לפחות. "... 

שעה ולשווק אותו בכל הרשתות החברתיות בצורה מהירה -איך לכתוב מאמר ממוקד תוך חצי שעה

 ויעילה. היום אני כותב בקלות מאמר כל שבוע והלקוחות הנכונים פשוט מגיעים.

 Bizixהאקדמיה לעסקים באינטרנט  –אלכס שר 

 

 לכל הפרטים על סדנת "מישהו לכתוב אתו"

 שגרת כתיבה של מאמרים מושכי לקוחות לשיווקה עסקשתיצור לכם 

 

 לוחצים עכשיו על כפתור הזהב

 

 

י לקוחותרוצה לכתוב בקלות מאמרים שיזרימו ל  
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