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שמנים יודעים 

,איך לרזות

זה לא גורם להם 

להוריד גרם



מעשנים שרוצים 
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ריצה למרחקי ם ארוכים= ניהול עסק 

.ניהול עסק כמו ריצה למרחקים ארוכים�

.ירידה לפרטים הקטנים�

.יצירה של הקשר גדול יותר�

.פסקי זמן לראות איפה אנחנו�

. שוב ירידה לפרטים�



מה שיפה בעברמה שיפה בעברמה שיפה בעברמה שיפה בעבר
שהוא עבר 



לחזור שוב :  להיות לא נורמאלי פירושו�

ולצפות ,      ושוב על אותה פעולה

     שהתוצאה תהיה שונה 

ההגדרה של איינשטיין לחוסר שפיות

!תעשו משהו אחר? רוצים תוצאה שונה�

כאשר , איך ניתן לעשות משהו שונה�

    ההרגלים גורמים לנו לעשות שוב ושוב

    את אותן פעולות



המשחק. 1

מפה עסקית. 2

חדשנות. 3

שיווק. 4

מכירות. 5

צפיית עתיד. 6

להפוך את הלקוחות לאוהדים. 7

שבעה מפתחות למומחיות עסקית



: 1. מפתח מס
 לקבוע כללים ולעמו ד בהם–המשחק 

: 2. מפתח מס
.  מפת עסק אפקטיבית  ולוח ת ו צ אות

לאן אתה רוצה להגיע ומה הפער, דע איפה אתה באמת נמצא

: 3. מפתח מס
 להוסיף ערך ללקוח בכל אינטראקציה–חדשנות  

: 4. מפתח מס
 הצרכים האנושי ים שמנ י עים בנ י אדם6 הבנה של –שיו וק  

: 5. מפתח מס
מצטברים לקפיצה גיאומטרית  ,  שיפו רים קלים בכל שלב בתהליך–מכיר ות  

: 6. מפתח מס
מוצר/ מחזור חי ים של עסק : צפי ית  מתמשכ ת של עתיד

: 7. מפתח מס
להפוך את הלקוחות לאוהדים

שבעה מפתחות למומחיות עסקית



ביזנס זה ספורט אינטלקטואלי

, מ י של א י ו ד ע את הש פ ה

, ו לא מב י ן  א ת לו ח הת ו צא ות

. לא י כ ול ל ה שתתף במ שחק

אנתוני רובינס                





.   יבוצע,  מה שי י מדד

.ינצח, מה שיי מדד ויבוצע

.ישלו ט, יבוצע וידוו ח, מה שיי מדד

אינו ניתן  לניהול , מה שלא  מדיד



סוגי בעלי עסקים



מנהל, יזם, אמן

.בכל אדם תמצאו את כל הסוגים�

.בכל אדם יש סוג אחד דומיננטי�

.חקרו מי אתם באמת�

.אל תנסו להיות מי שאתם לא�



קחו מישהו שכבר הצליח ויודע

שישלים אתכם

EX p23

אל תתעקשו לעשות את כל השגיאות בעצמכם 



זה רק גשם של הזדמנו י ות ; השמיים לא נופ לים בגלל המדיה החברתית

סוף עידן העסקים כרגיל 



שבעה מחוללי משבר פוטנציאליים

).מובייל, האינטרנט, הפקס  (שינ ו י טכנולו גי �

).טלפון סלולארי מקטין את הצו רך במפגשים בי ן אנש ים  (שינ ו י בתרבות �

ב גרם לאנשים להפסיק לקחת משכנת א"ן בארה"משבר הנדל (שינ ו י בכלכלה �

).   למרות שהריבית היא הנמו כ ה מאז ומעולם

).עסקים ברחובו ת הערים נפגעו .  בילו י וק ני ו ת בקנ יו נ ים (שינ ו י בחי י הלקוח ות �

).איש מפתח חלה ומושבת/  ימי עב ודה 5-מעבר ל (שינ ו י בחי י העובדים �

). נולד לי בן55בגיל ( ש ל בעל העסק  שינ ו י בשלב במחזור החיים �

לשוק העית ו נ ות  " ישראל היום" הכניסה של החי נמ ון , השוק הסלולרי  (שינ ו י בתחרו ת �

 ).בישראל



 אסטרטגיות ליצירת אוהדים8

.יו תר ממה שהבטחתםתנ ו להם הרבה �

. במצב טוב יו תראת הלקוחו ת שלכם תשאירו  תמ יד �

 בעזרת המוצר התו צאו ת שהם רוצ ים להשיגעשו כל שביכולתכם לעזור להם להשיג את �
.או השירות שלכם

.בדרך פתוחה ושק ופהנהלו את העסק שלכם �

.את הלקוח ות הטובים ב י ותרתגמלו �

. לפגוש את צרכי הלקוחלכל אחד בארגון צרו מבנה ושיט ה שמאפשרת �

.לתעשייה ולקהילה ככלל, ללקוחו ת:  בכל דרך שאתם יכוליםתנ ו בחזרה�

. אל תמכרו משהו שלא הייתם מ וכ נ ים  לקנותלעולם �



להפוך את הלקוחות לאוהדים

תנו להם מה שהם צריכים

תנו להם יותר ממה שהם מצפים



שבעה מפתחות למומחיות עסקיתשבעה מפתחות למומחיות עסקיתשבעה מפתחות למומחיות עסקיתשבעה מפתחות למומחיות עסקית

    ל קב לת  דיו ורי ם  שוטפים  מא ר יה מלי ניאק 

arie@maliniak.co.il-שלח ב קשה  ל 

תודה רבה


