
 

 

 אהלן, 

 . איזה כיף שבחרת להוריד את הצ'ק ליסט ליצירת סרטי המלצות 

 

עסקיות. האמון שלי בסרטי המלצות רק הלך  שמי עדי גולן, אני בימאית ובעלת חברה להפקות וידאו 

 את האפקטיביות שלהם, את הביקוש ושביעות הרצון. וגבר עם השנים, ככל שראיתי 

 הלטלוויזייימתי והגיעו שנה בתחום הקולנוע והוידאו, כשהראשון מבין הפרויקטים שב 25אני כבר מעל 

שנים, מתוך רצון להביא איכות קולנועית לסרטים   9 הקמתי לפני כ יאת החברה של. 17היה כבר בגיל 

 . עסקיים 

 

, ואני לא צריכה לפרט יותר מדי על החשיבות של שילוב וידאו במערך  אני מאמינה גדולה בוידאו

 ירות הלקוחות שלך. השיווק, המכירות וש

עודדת עסקים שאין צריך, ולכן אני מו שהעסק יכול להיות מאתגר לשלם על כל וידאמה שכן, זה 

 סרטים. ו, לעשות לבד. העיקר שיהיי סוגרי עסקאות )המלצות(אפשרותם לשלם על חבילת סרטב

 לעצמך סרטי המלצות.שיעזור לך ליצור  ליסט הזה קלכן היה לי חשוב ליצור את הצ'

צ'ק ליסטים  7, כך שבעצם מדובר ב לך הכי קל ופשוט להתמצא, שיהיה לפי שלבים  אותוחילקתי 

 בקובץ אחד.  מרוכזים 

 

 הנושאים הם:

 בחירת לקוחות  

 פנייה ללקוחות 

 בחירת הנושאים 

 שאלות 

 צילום 

 עריכה 

 הפצה 

 

 שנתחיל?  ,יאללה

 



 

 

 וחות בחירת הלק 

 . לסרט המלצה כל לקוח מרוצה יתאים לא ם, חשוב מאוד שנבחר את הלקוחות הכי מתאימי

 אז מי כן?  

 חברים שלהם,  ךאלי, שולחים ךלקוחות מרוצים במיוחד, כאלו שמתייגים אות  

 . ךשניהם( הושפעו לטובה בזכות עדיפות ללקוחות שהחיים או העסק )או  

בל אם הוא או היא לא  פר מרוצה אח סו לקו ךיכול להיות לורבליים, זה מאוד חשוב. לקוחות  

 . ך, זה פחות טוב לדעו להתבטא כמו שצריךיי

, בגיל, במגדר וןחשוב לשמור על גיו, ךבהתאם לרלוונטיות של העסק שלגיוון. על לשמור  

לוונטי בעסק  ון שרוכל גיו , תוצאות ך, סיבות הגעה אלי, בגודל העסקבתחום, בבעיה, בהישג

 . ךשל

 

 ות חפנייה ללקו

 

 , או לפחות הרוב. כן''צה לפנות בצורה כזו שכולם יגידו לי אני רו  ��הכל עניין של ניסוח 

 

ה  פנייה חיובית, טובה. לא מתנצלת, לא מתחננת. לקוחות כבר רגילים לזה, זו לא בקשה חריג 

 לבקש.  גמור ה בסדר וז

 ייה. פנייה אישית, בטלפון. אפשר להכין תסריט שיחה קצר כדי לדייק את צורת הפנ  

 לא לשלם ללקוח על המלצה בשום פנים ואופן  

 ךכן מקובל לצ'פר לקוחות על הטרחה שלהם בהגעה אלי 

יש אם  –, או מתנה דיגיטלית זמןבכסף אלא  בה לך משהו שלא עולתהיה בדרך כלל המתנה  

 זה נהדר. גישה,  לקוחות ן מתנה, לפתוח ללך הדרכות און ליין, שאפשר לתת אחת מה

 

   -איך לגרום ללקוחות להסכים להצטלם בעצמם 

 שניתן.  הם, כמלעשות את מירב העבודה עבור 

 . להדריך לגבי צילום  

 זכירו.ה חשוב לך שיהסביר פחות או יותר מל 

 . לשלוח להם שאלות  



 

 

 )לא גדולה מדי(.   לתת להם מתנה 

 אפשר להציע ראיון, הרבה ירגישו הרבה יותר בנוח כך, והסיכוי שיסכימו יעלה.  

 ס עליהם, על ההצלחה שלהם, שייזכרו כמה תועלת קיבלו ממך. לשים את הפוקו 

 .את זה, חשוב לזכור )ברוב המקרים( חשיפה טובה גם עבורם  וז 

 

 

 בחירת נושאים 

 , על העסק?שירות \המוצר ות פוטנציאלים ידעו עליך, עלמה הכי חשוב לך שלקוח 

 מהם היתרונות שחשוב לך להבליט?  

לו נושאים שכדאי להעלות בסרטי מהן ההתנגדויות העיקריות שבגללן עסקאות נופלות לך? א 

 המלצות. 

 

 

 השאלות לראיונות של הלקוחות

 עליך?\עסק\על המוצר ע שחשוב להעבירמהן השאלות שהתשובות עליהן יספקו את המיד  

 יך )חשוב שירימו לך בסרטים האלו(שאלה אחת על לפחות  

 שירות כמובן\לפחות שאלה אחת על המוצר 

 על התוצאה בעקבות הבחירה של הלקוחות בך. ,תועלות על ה ת לפחות שאלה אח 

אלה אחת על היה שת עם מוצרים יקרים, לכן בעיני חשוב שעובדים מצוין  המלצות סרטי  

 תועלת.   ל, עלות מוהכסף

  6-  5עבודת העריכה. לכן אני ממליצה לבחור הלקוחות ולא על העמיס. לא על חשוב לא ל 

 לות וזהו.  שא

 

 

 

 

 

 



 

 

 צילום

 לקוחות.  4לצלם לפחות  אני ממליצה 

רק חשוב לשים לב שזה  .ישירות למצלמהלקוחות יסתכלו על מי שיראיין אותם, ולא עדיף שה 

 עין. יהיה צמוד למצלמה ולא לגמרי חסר קשר

 על גלגלים. \ל כיסא מסתובבבשום אופן לא עלהקפיד על ישיבה זקופה, עדיף על כיסא בר,  

בחרת לעבוד דווקא עם חברת ההפקות של  למה  –לבקש תשובות מלאות. אם השאלה היא  

 ...." ו כי היא סופר מקצועית לעבוד עם עדי  בחרתי": תתחיל בעדי, התשובה 

מוציאים בעריכה ולכן חשוב שהתשובה תהיה מלאה והצופים  הסיבה לכך היא שאת השאלה

 . במה מדובריבינו 

ול את השאלות, ובכלל לא להיות בחדר עם הלקוחות למישהו אחר לשא לתת אני ממליצה לך  

כשהם מצטלמים. הסיבה לכך היא שלרוב, אנשים יעופו עלינו הרבה יותר אם אנחנו לא 

 ולכן המחמאות יהיו מתונות יותר.  בחדר. כשאנחנו לידם, זה יביך אותם 

פוגע תמיד מורגש וזה  חשוב לתת ללקוחות לדבר ולא לנסות להכניס להם מילים לפה, 

 . באמינות

שרואים את המרואיינים   פריים יחסית פתוח, לא ניכנס לשיעור צילום, רק אומר שכדאי לצלם  

 להשאיר מקום לתמרון בעריכה. מהמותן, כדי 

 

 עריכה

 את השאלות נוציא בעריכה 

אין צורך לערוך בצורה כרונולוגית לפי סדר הצילום, העריכה צריכה לשרת אותך, אז פשוט  

 לסדר בצורה הגיונית עבורך. 

 , שם וטייטל. ת \ואייןנשים כתובית שם )סופר( של המר ןתחילת הסרטוב 

 דק'. 2:30לתמצת את זה בסרטו של עד עדיף  

וע לך מראש שזה הולך לרוץ בקמפיין ממומן בפייסבוק, אני ממליצה )וגם פייסבוק( שלא ד אם י 

 שניות.  59עבור את ה 

 ת \מרואייןכותרת גדולה לצד ה  אמירות חזקות עם כדאי לך להדגיש  

 , עם מספר טלפון לכל היותרסגיר עם לוגו מונפש 



 

 

לפעולה מכירתית בסיר של הסרטים. זה פוגע אני ממליצה בחום שלא לשים שום הנעה  

באמינות ומשאיר טעם קצת מר אחרי כל הסופרלטיבים. עדיף לתת ללקוחות לעשות את 

 .נו ולא לקלקלולמכור אות העבודה 

אחד מהמרואיינים. זה שלי אליך: לערוך סרטון מסכם עם משפטים נבחרים של כל  המלצה-וה 

 מערך השיווק בעסק. בי שיהיה לך בהכי שמיש והכי אפקטי הכלייהיה 

 

 

 

 הפצה

 יש. , זה הכי אפקטיבי שנחיתה מכירתיים בעמודי  –דבר ראשון  

 ברשתות החברתיות: פייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק, יוטיוב, טוויטר ועוד.  

 שלך השליחה לרשימת התפוצ 

 ך שכל מי שיקבל ממך מייל יראה את זה. , כבחתימת המייל אפשר לשים את הסרטון המסכם  

 במעמד הגשת הצעת מחיר, להוסיף לינק לסרטון המסכם. 

 אחוזים כיש סרטי המלצה באתר.   60דלות במעל . מירות של עסק גבאתר כמובן 

אני ממליצה להוסיף , בתשובה שלך בפייסבוק פוסטם עליך בוממליציכשמתייגים אותך  

 קישור לסרט המלצה, עדיף למסכם. 

 

 עד כאן להפעם, 

 לסגור עסקאות.  לך  והמלצות טובים יותר שיעזרליצור סרטי ק ליסט הזה יעזור לך צ'שה בטוחהאני 

, שם אני עונה על שאלות החברים בכל תכלס וידאו בפייסבוק להצטרף לקבוצת  אני מזמינה אותך

 ו והיוטיוב העסקי. הנוגע לעולם הוידא

משתפת ידע רב בכל הקשור  , שם אני או עם עדי גולן כלס ויד ת ולעקוב אחר תכנים בערוץ היוטיוב 

 לעולמות השיווק בוידאו. 

 

 ידאו. תעשו משהו טוב לעסק, תעשו ו

 גולן  עדי

 

https://www.facebook.com/groups/shivukvideo/posts/3057567404510968/?comment_id=3057696721164703&reply_comment_id=3059348060999569&notif_id=1645536261091676&ref=notif&notif_t=group_comment_mention
https://www.youtube.com/c/%D7%AA%D7%9B%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95%D7%A2%D7%9D%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F

