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 בעסקים סמוראי    –   קית ניהול סיסטמה שיוו 
כדי   ועקבי.  סיסטמתי  ניהול  מתוך  אלא  מהמותן,  בשליפה  עושים  לא  שיווק 

שפר, חשוב לנסח בצורה לשאפשר יהיה להתמיד בשיווק יעיל שניתן למדוד ו

 ברורה את הסיסטמה השיווקית. 

 כיבים הבאים:ל את המרריכה להכישלך צהסיסטמה השיווקית  

   מקום ברור בו התוכן שלך מנוהל .1

 יצירת תוכן זמן    –חלון ברור ביומן  .2

בהן העסק משווק. נת התוכן לכל הפלטפורמות  הזזמן    – חלון ברור ביומן   .3

 מון ברור  כאן רק מזינים את התוכן עם תז

המועד זהו    –התוכן    צתהפזמן    –חלון ברור ביומן )ורצוי שלא משתנה(   .4

 לכם קהל היעד ששבו התוכן שלך עולה לאוויר ומגיע אל  

 ניהול מרוכז של התוכן 
הנושאים והרעיונות שנכון לך לכתוב עליהם לקהל היעד    כלע לנהל את  אני מצי

נן כדי שיהיה נגיש מכל מכשיר  שב בעבמקום אחד. רצוי מאד שהקובץ י  שלך

 דרייב.גוגל  –)מחשב או סלולרי( ולא ילך לאיבוד. דוגמה מצוינת  

 נושאים שנכון לך לדבר עליהם עם קהל היעד שלך:  3: יש לרשום כאן מהמשי

 ____________________________________________ ___________  כאב ברור .1

 ___________________________________________________  תוצאה ברורה .2

 ____________________________________   יפ או כלי מעולם התוכן שלךט .3

 חלון ברור ליצירת תוכן 
זה הזמן ביומן שבו לא עושים כלום מלבד כותבים את התוכן. כאן מכינים את  

ב )שבוע ויותר, תלוי בסיסטמה הכי נכונה  כל התוכן השיווקי שיופץ בזמן הקרו

 לך(.

. בין  את התוכן  ייצרנמן ולסמן חלון בן שעה לפחות שבו  : יש לפתוח יו ימהמש

 משנה. אז מייצרים את התוכן. לאזה   –אם זה סרטון או פוסט 

 השונות  התוכן לפלטפורמות להעלאת חלון הזמן 
ביומן שבו התוכן   כ זה הזמן  לפלטפורמות  עולה  יוטיוב, עמוד עסקי, שלך  גון 

וכדומה.  מערכת דיוור,   לינקדאין  ה  לב הזבש:  חשובבלוג, קהילה, איסטגרם, 

לא   עדיין  שלך  במערכתהקהל  נשמר  רק  התוכן  התוכן.  את  מהן  מקבל   .

שלך? התוכן  עולה  בהן  סמוראי   5"חוק  לפי    הפלטפורמות  של    החרבות" 

 ונות.שטפורמות פל 5ן בלפחות  בעסקים, אני מציע לך לפרסם תוכ

 הנה התרשים של סמוראי בעסקים:
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 תוכן שיווקי:   להעלותלך כן הכי נכון  הי

1.  _________________________________________________________________ 

2.  _________________________________________________________________ 

3.  _________________________________________________________________ 

4.  ________________________________________________________ _________ 

5.  _________________________________________________________________ 

 יע אל קהל היעד בו התוכן מג הרגע    –מן הפצה  ז
  הקהל יצפה לקבל יגיע באופן עקבי לקהל שלך במועד קבוע,  שהתוכן שלך  ככל  

 אותו ויפנה לו זמן כדי לצרוך אותו. 

יש לפתוח  : מה החלון שבו הכי נכון לקהל שלך לקבל את התוכן שלך?  משימה

ביומן.  יומן   הזה  החלון  את  לפלכאשר  ולסמן  עולה  שלך  טפורמות  התוכן 

א  לתזמן  יש  לאות  תהשונות,  שלו  קבוע.  ההצפה  זמן  חלון  יש חשובו  אם   :

האישי שלך  פלטפורמות שלא ניתן לתזמן מראש את התוכן )נניח כמו הפרופיל  

 . ידני באותו חלון זמןאת באופן יש צורך לבצע זבפייסבוק(, אז 

 

שיווקית מושחזת יותר,  יסטמה  אל ס  לעשות צעדיםד שעזרתי לך  אני מקווה מא

 והתמדה בשיווק.שתאפשר לך הרבה יותר זמן פנוי 

 ולהכפיל הכנסות? שיווק והסיסטמהרוצה לעבוד איתי על ה

 אני אשמח לשוחח. 

 .0546811182 –כל מה שצריך זה להתקשר אלי  

 לך,ש

 בעסקיםסמוראי   –עופר מכמל  
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