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 ?ומי אתם
 ?הכי גדול שלכם במקצוע האתגרמה  



 ?ומי אתם
 



כדי להצליח בעסק  
 צריך הרבה מזל

 
 !שלא, אז זהו 

 ! עסק זה לא רולטה רוסית



 

 הנוסחה של הגרפיקאים
 

 צורך של אנשים

 לאתר את קהל היעד

 לשווק
 לחשוף את הקהל לפתרון

 למכור
 לייצר

 לפתור את הבעיה

 בקרת איכות

 המלצות

 לאהוב גרפיקה ולאהוב אנשים



 
 ערוצי השיווק של הגרפיקאים

 

 
 
 

 .אין להסתמך רק על ערוץ שיווקי אחד 
ערוצי שיווק שונים שלא  4כל עסק חייב לפחות 

 תלויים זה בזה



בשביל לראות עוד הרבה מעצבים  
 :מצליחים יצרתי את התכנית

 "גרפיקאים הנוסחה להצלחה"



 :מה התכנית תעשה עבורך
 תצליח -ביטחון שאם תעשה -תקבל כלים לשיטה בדוקה שעובדת•
 תקבל כלים כיצד להגיע להכנסה גבוהה ויציבה מהמקצוע שלך•
 תוכל לעבוד בעבודה שאתה אוהב ומגשים את עצמך כל יום•
 למנוע מצבי משבר ואיך להתמודד אם הם בכל זאת קורים, תדע לנהל סטודיו•
 ולעבוד עם לקוחות טובים" בעייתיים"תדע לסנן לקוחות •
 תדע לתמחר מוצרים כך שיהיה ריווחי ולא להיתקע עם פרויקטים מייגעים ולא משתלמים•
 לזכות בתביעות על זכויות יוצרים/ תקבל את הידע המשפטי כדי להימנע מתביעות•
 רוגע ויותר עסקאות נסגרות, תקבל כלים לשיחת מכירה עם ביטחון•
תקבל הנחיות לעבודה עם ערוצי שיווק הנכונים בשבילך ולהימנע מבזבוז אנרגיה ומשאבים •

 במקומות הלא נכונים
 ...ועוד•

 



 איך זה עובד -תכנית אינטרנטית
 .אחרי ההרשמה תקבלו שם משתמש וסיסמא לאתר האינטרנט המכיל את שבעת הקורסים•

  ,להורדה שתוכלו להדפיס  PDFוכן קבצי ) דקות 5-10כל אחד (סרטוני וידאו  6-17כל קורס מכיל •
 .לענות על שאלות הבנה ולבצע משימות תרגול

  .בקורס הראשון מיידיכשתיכנסו לאתר תוכלו לצפות באופן •
 .כל שבוע יפתח בפניכם הקורס הבא•

 .שלכם מהסמרטפוןוגם , גם באמצע הלילה, תוכלו לצפות בסרטונים מתי שנח לכם•

 .הקורס שלכם ופתוח לצפייה חוזרת שוב ושוב•

 .תוכלו לפנות במייל ולקבל תשובות לשאלות שלכם למשך חודשיים מהרשמתכם: תמיכה•

 



 אחריות 100%
 אז אם, הגרפיקאים, לעזור לכם' המטרה שלי היא תכלס

 תוכלו לקבל -מסיבה כלשהי תרגישו שהתכנית לא תרמה לכם
 !את כספכם בחזרה תוך שבועיים וחצי מהרשמתכם

 !כך שבעצם אין לכם מה להפסיד
שזה כמעט חצי  , קורסים מתוך התכנית המלאה 3-תוכלו להיחשף ל

 .ורק לאחר מכן להחליט אם זה טוב עבורכם או לא
קחו את התכנית  , כך שבעצם אתם לא צריכים להחליט עכשיו

צפו בתכנים ורק אם תהיו בטוחים שזה מה שיעזור , לנסיעת מבחן
 .המשיכו איתי -לכם

 אני עד כדי כך מאמינה בתכנית הזו
 .ואני כאן בשביל לעזור לכם

 
 
 

 

 למעט עמלת אשראי בעסקת תשלומים

 
 



 אוקסנה
אבל הם , למדתי בעבר ממכון שנותן ייעוץ עסקי"

איך ', למדתי תכלס איתךנתנו לי רק תאוריה 
איך לשווק נכון  , להפוך את כל הידע לפרקטי

איך להביא עוד  , שיתאים ספציפית לגרפיקה
  !עד כדי כך שיש לי עומס היום, עבודה

בצורה   פרוייקטיםאיך לתמחר נכון ולחשב 
  ,שתהיה משתלמת עבורי

למדתי להתנהל בצורה טובה עם הלקוח ולשכלל 
 ,את העסק שלי

 ."ממליצה לכל מעצב ללמוד את הדברים האלה
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