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עיניים לעסק
הנוסחה הסודית לבניית מותג כריזמטי
שמאפשר לך להרוויח יותר

שמואל י .ופערי אויש | כיוון ,מותגים עם כריזמה

עיניים
להכניס לוגו גדול ויפה
לעסק
הנוסחה הסודית לבניית מותג כריזמטי

!
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-----מו"ל:
כיוון ,מותגים עם כריזמה
משרד פרסום ובניית מותגים
kivun1.co.il
קריאייטיב ותכנים:
שמואל יהודה אויש
shmuel@kivun1.co.il
ארט ותקשורת חזותית:
פערי אויש
pery@kivun1.co.il
משפך שיווקי ואסטרטגית תוכן:
ריקי קפלן
riki@dasmanit.com
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במאגר מידע ,לשדר או לקלוט בכל דרך
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הכלול בספר זה אסור בהחלט ,אלא
ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל.
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נדפס בישראל
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טוב עין הוא יבורך

משלי כב ,ט
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עין טובה ...חבר טוב

מזמור לתודה
הדבר הכי חשוב שעושים אותו בסוף
אחרי שעוברים את כל השלבים
משלב החשיבה
עד שמריחים את ריח הדפוס
(אך כותבים אותו בהתחלה)...
הוא חלק התודות.
כמה מילים שרוצות להעריך
את כל אלו שנתנו מכל הלב
ועזרו להוציא את המחשבה מהכוח אל הפועל.
אלו שעודדו ,המריצו ודחפו
להוציא לאור את הספר והנוסחה,
להפיץ את הבשורה והשיטה.
6
עיניים לעסק

אלה שליוו את הספר מהחל עד כלה
מי בעצה ,מי בתגובה ,מי בהארה ומי בהערה
על מנת להביא מוצר מנופה ונאה.
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אבות ב ,ט

אז בראש ובראשונה
הילדים המתוקים
שעודדו ושמחו עם כל שלב ושלב,
המשפחה היקרה :הורים ,אחים ואחיות,
שהאירו וליבנו את הסוגיות
ובמיוחד,
גיסי החשוב דוד אלבום  -משוב
וגיסי החשוב אהרן שטיין  -קונפטי
וכל אנשי המקצוע והחברים
שעזרו ,עודדו ,העירו והאירו.
הצוות המקצועי ,האכפתי ,המסור והמשפחתי,
ועורכת התוכן המיוחדת
שליוותה עם הרבה כריזמה
מאחורי ולפני הקלעים  -ריקי קפלן.
וכמובן -
תודה ללקוחות הנאמנים והיקרים לנו עד מאוד
שהיינו השליחים עבורם
ואיתם יחד סללנו את הדרך בחסדי שמים.
ועל כולם -
תודה להשי"ת שמלווה אותנו מנקודת הפתיחה.
ו…
תודה מיוחדת גם לך,
שהעיניים שלך קוראות עכשיו מילים אלה.
מודים לך על האמון בנו,
שנגיש לך את מיטב התוכן המקצועי
שעומד להיפרס בפניך בעמודים הבאים.
בכבוד רב
שמואל יהודה אויש
פערי אויש
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תוכן העינים
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שלא יהיה
לך כבד.
מגישים לך
תוכן מנופה
____13

הקדמה בגובה העיניים
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פותחים עיניים
למי תעזור נוסחת המיתוג הכריזמטי
שמתי עליך עין
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____29

		 02

____43

		
מותג ,מה זה בכלל?
זה תופס את העין
האם סמל קטן יכול לספר סיפור גדול?

		
מחסום לפניך
למה לא מספיק פרסום רגיל?
פשוט לא רואה אותך
שמים עליך איקס
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____55

		
איך משווקים היום
מלייפציג עד אושר עד
התמכרות לקניות
המותגים מובילים
kivun1.co.il
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כיסוי עוצמתי?		
כיסוי זה חיפוי  -לא הסוואה
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____91

היתרון התחרותי USP -
מה הסיבה שקונים דווקא ממך?
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____103

		
רושם ראשוני או רפרוף
יחי הרושם!

08

____113

כשהבסיס טוב  -הקצפת לא נופלת
הכללים לרושם מחשמל

09

____141
אנחנו מוכרים לחברים  -לא ללקוחות
חברים ,אל תמכרו לי לוקשים
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____155

		
פעם שלישית גלידה
הקליק עם הלקוח ,איך זה קורה

11

____175

איך למעשה מניעים אנשים?
דחוף או משוך ,זה ההבדל

12

לא ,לא לרוץ אחרי הלקוח
תן ללקוחות ללכת במקומך
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____182
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____192

סוד המגנוט
הוראות שימוש לדבק
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____207

		
איך נדע מה ה  DNAשלך?
הלוז של המיתוג שלך
לא להאמין איך רבים נופלים כאן
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____223

		
מעתיקים ממך?
מותגים מעוררים השראה
פרויקט שימור

16

____240

		
שוק רווי טוב לך!
מי מגיע ראשון למעלה?
הצפה ,תחרות זה טוב או רע?
חדש חדש ונתחדש
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____254

		
בונים במחשבה תחילה
מה כדאי לקחת בחשבון לפני שיוצאים לדרך
למתג זה מאמץ .כן ,גם שלך!
השלב הראשון ,שלעולם לא נתחיל בלעדיו

טוב ,מה הלאה? המבדק יכריע
מבדק לעסק הבוגר(רמז' :הנעליים' קטנות עליך)
מבדק לעסק המתחיל(רמז :לא יודע האם ואיך למתג)
מבדק למעצב/ת גרפי/ת(רמז :כשרוצים לגבות יותר)

____274
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עיניים לעסק
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הקדמה
בגובה העיניים
שלום לך,
ונעים להכיר,
שמי שמואל יהודה אויש
אני מנהל יחד עם רעייתי,
פערי אויש
את משרד כיוון -
בניית מותגי יוקרה ופרסום.
יחד אנחנו בונים מיתוג כריזמטי לעסק.
הספר הזה נועד לעזור לך להרוויח יותר מהעסק שלך
באמצעות ההבנה איך בונים מותג מצליח מהיסוד
באופן מסודר ועקבי.
כמו שעיניך יראו בהמשך,
אני מאמין יותר בלשדר פחות בלדבר.
זאת הסיבה שהספר הזה לא סטנדרטי.
הוא משולב עם הרבה קריאייטיב,
קריצות,
חיוכים
ותמונות אווירה.
לא רציתי ספר תיאוריה מתנשא,
אלא עונג לעיניים ולנשמה.
מקווה שהצלחתי.
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מי אנחנו ללמד אותך מיתוג
שמאפשר לך לגבות יותר?
משרד המיתוג והפרסום
'כיוון' ידוע בבניית מותגים כריזמטיים
ובנתינת השראה לכל העוסקים בענף.
זכינו ,הודו לה',
ואנו נחשבים למומחים מס׳  1בתחום.
אבל לא תמיד זה היה כך…
הדרך הייתה קשה וסיזיפית
והתקדמנו ממש צעד אחר צעד,
עקב בצד אגודל.
הכי קשה היה
לעבור את כל השלבים
באיטיות ובטיפוס שורט
עם נפילות וקשיים:
 2צעדים קדימה ,צעד אחורה.
חבל שאי אפשר לדלג מיד להצלחה…
הקדמה  -בגובה העיניים
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כיום,
המותגים והלקוחות שלנו,
מוכרים לכולם ,ב״ה.
הם מקשטים את רחובות גאולה ,רבי עקיבא
ומרכזי הקניות הגדולים.

עיניים לעסק

זכינו גם בתחרויות במקום הראשון;
במיתוג הלוגו של עיריית אשדוד,
ועוד תחרויות
ב״ה המשובים וההצלחות
הביאו אותנו ואת לקוחותינו לחוף מבטחים,

kivun1.co.il

ואת המסקנות והתוצרים שלהם
רצינו לחלוק איתך.
עם זאת -
גם מהכשלונות למדנו והחכמנו.
הם התווספו לניסיון ולידע שצברנו.
אנו מגישים לך כעת בספר הזה
תמצית מזוקקת של הנוסחה למיתוג העסק
שמאפשר לך לגבות יותר.

חשוב להדגיש:
מיתוג לא יכול לחפות
על עסק כושל.
אבל,
אם העסק שלך טוב
ורצית לפרוץ קדימה -
בזה המיתוג
יעזור לך בענק.
הספר מחולק לשלושה חלקים
חלק ראשון
מה זה בכלל מותג
למה לא מספיק פרסום רגיל?
ואיך העסקים המצליחים מוכרים היום
(רמז :יש להם מותג כריזמטי…)
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חלק שני
הנוסחה הסודית
לבניית מותג כריזמטי
כזה שמגדיל לך את היקף הרווחים
חלק שלישי
איך עושים את זה בפועל
ומה כדאי לקחת בחשבון
עוד לפני תהליך המיתוג.
וגם  -מבדקים אישיים.
האם בכלל מתאים לך להיות מותג
ואם כן ,איך לעשות את זה נכון.
הספר הזה בא לקצר לך את הדרך,
לאפשר לך לדלג על שלבים
בלי לעבור תהליך איטי ,מייגע ומייאש
של לעבוד ,לעבוד ,לעבוד
ו  - - -לטחון מים.

פתיחה  -פותחים עיניים

נשאר לך כעת
ללכת עם העיניים:
לעבור על הטקסט
ליהנות מהשלבים
ובעיקר -
לקבל את הלקוחות
ואת כל הברכות.
בכבוד רב
שמואל יהודה אויש

16
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רוצה להכיר יותר? שווה לך לבקר באתר שלי kivun1.co.il -

,
kivun1.co.il

פתיחה  -פותחים עיניים
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פתיחה  -פותחים עיניים

למי תעזור
הנוסחה?
פותחים עיניים
יש לך עסק
יש לך לקוחות
יש לך תיק במס הכנסה ובמע"מ
ביטוח לאומי חוגג עליך
וכולם ב"ה עושים עליך קופה
הלקוחות מתמקחים
על התעריף שקבעת
ובבית?
כמובן שעליך לפתוח את הכיס…
אבל,
השוק קשה.
התחרות חונקת.
וברור לך שיש עין הרע ברווחים שלך...
'תשעים ותשעה בעין הרע ואחד בדרך ארץ'
(בבא מציעא קז)
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זהו .חשבון הבנק שלך
לא מאפשר עוד
את ההפקרות הזאת.
העסק שלך חייב
לגבות יותר מהלקוחות.
זה הזמן למתיחת פנים.
למיתוג כריזמטי.
פרנסה בכבוד
הוא אחד מהדברים שמתפללים עליהם.
אנו מקווים שתהיה לנו פרנסה מכובדת.
פשוט נבלה בשוק ואל תצטרך לבריות
(פסחים קיג) אינה שאיפתנו.
אין לנו רצון וגם לא אפשרות לעבוד 24/7
רוצים להיות פנויים להשקעה בעיקר :
הרוחניות שלנו
המשפחה שלנו
הקהילה שלנו
וכן  -גם לתחביבים שלנו

פתיחה  -פותחים עיניים
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אנחנו לא רוצים
לרוץ כל היום
סביב העסק,
סביב הלקוחות,
סביב גביית הכספים שמגיעים לנו
סביב הבנק שיאפשר לנו מרווח נשימה.
אנו רוצים
להצליח להתפנות לדברים החשובים.

עיניים לעסק

עיניים לעסק
הנוסחה שהביאה הצלחה לעסקים רבים,
בנתה להם מותג עם כריזמה
והביאה ברכה ופרנסה טובה ,ב"ה.
חמסה חמסה.
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זה קורץ

וו

או כמה ש
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____

שמתי עליך
יש לך עסק,
ובעסק נמכר שירות או מוצר איכותי+
מקצועי++
והלקוחות שלך מקבלים יחס+++

תמיד חיפשת להתייעל,
לשפר את החוויה ללקוח,
להוסיף ערך מוסף
ולקבל על הכל תמורה
הוגנת ומשתלמת.
פתיחה  -פותחים עיניים
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לפעמים שאלת את עצמך :
איך הלקוח ירגיש זאת
וישלם בהתאמה להשקעה בו?
מה עוד צריך לעשות,
כדי שהעסק לא ייבלע בין כל המתחרים,
ולא יכנס לסחרחרה של הורדת מחירים?

עיניים לעסק

איך יתאפשר לך
לגבות בעסק מחירים בטופ (כמו שמגיע לך)
ולהתפרנס בכבוד
ממה שהשקעת בו כוחות ,מאמצים ו...כסף?
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מחכה ,מחכה ומחכה
ו  - - -מחכה.
kivun1.co.il

הרי השוק צפוף,
יש עודף היצע,
הלקוחות בודקים טוב טוב
איפה לשים את הכסף,
ואיך לחסוך.
האתגר שלך קשה:
כדי שהעסק יתפקד כמו שצריך -
חייבים להעלות מחירים.
אבל -
הלקוח שלך מחפש לשלם פחות…
איך מגשרים על הפער הזה?
איך מעלים את המחיר
בלי להעלים ולהרחיק את הלקוחות?
ובקיצור:
איך גומרים את החודש בפלוס?+

פתיחה  -פותחים עיניים
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אז יש לי בשורה בשבילך :
במילה אחת -
מותג.

עיניים לעסק

המותגים משתקים את הרצון לחתוך במחיר!
יש להם כריזמה על הלקוחות,
הם ממגנטים אותם!!
כולם מבינים שעל מותגים משלמים.
ו---
משלמים יקר.
ולא רק משלמים,
אלא גאים בזה שקנו ׳מותג יוקרה׳
ולא סתם משהו פשוט וזול...
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מותגים הינם זן מיוחד.
זן שלא נכנס למלחמה
עם המתחרים.
זן שחי בבועה
משל עצמו.
למשלמים מחיר יקר על קוקה קולה -
לא מפריע שיש תחליף זול בחצי מחיר.
הם בכלל לא רוצים את הטעם של המוצר הזול,
אלא משלמים בשמחה דווקא על קוקה קולה.
זה ממצב אותם בסטטוס מסוים.
שעוני מותג יכולים להיות פחות יפים משעונים אחרים.
ולמה בכל זאת -
משלמים עליהם הרבה יותר
וגאים במחיר הגבוה שלהם?
כי הם מותג!
מותג מושך,
מותג ממגנט,
מותג מביא תמורה הוגנת ללקוח
ובעיקר  -לך ,בעל העסק.

אבל מותג -
חייב להיבנות נכון מהיסוד.
וכשהוא בנוי נכון -
המותג הופך להשראה של הקולגות
kivun1.co.il

ולחלום של הלקוחות.
ככה זה כשלמותג יש כריזמה!
אז אם -
העסק שלך לא מוותר על איכות ומקצועיות
והבנת ששיפור מתמיד
הוא חלק בלתי נפרד מעסקים בטופ,
יש לעסק שלך סיכוי להיות מותג עם כריזמה.
בדיוק לעסק כמוך,
הכנתי את הנוסחה הסודית:
עיניים לעסק
למשוך את העין
ולמגנט את הלב
עין רואה
ולב חומד
והכיס משלם

פתיחה  -פותחים עיניים

כך אפשר למשוך לקוחות
ולהביא ברכה בס"ד

26
עיניים לעסק
kivun1.co.il

איך להיראות
כל כך טוב בעיני
הלקוחות -
שהם ישלמו לך יותר

kivun1.co.il

לרכישת
הספר
לחץ כאן

