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שלום,
אם את בעלת עסק שחשוב לה להגשים ולממש את עצמה, אם את יודעת שיש לך משהו מדהים בידיים שאת 
פשוט חייבת להעביר הלאה, ולהביא טוב לעולם. אבל את מרגישה שהשיווק פשוט תקוע לך באמצע. שמשהו 

עוצר אותך מלשווק או למכור. או שפשוט זה לא עובד.

אני שמחה לתת לך היום את קופסת הממתקים הזו, עם ששת הבוסטים שידחפו את השיווק שלך קדימה.
“קופסת הממתקים“ מבוססת על שיטה שפיתחתי כדי לעזור לבעלות עסקים להשתחרר ממחסומים בדרך 

לשיווק נינוח, אותנטי וטבעי. שיווק שבו את נשארת לגמרי את וגם מגדילה את מספר הלקוחות שלך.
המדריך כולל שישה בוסטים, לפי ששת השלבים בשיטה לשחרור מחסומים

1. נקודת התחלה - התחברי לשיווק
2. מיקוד – דעי לאן את מכוונת

3. תודעה – פעלי מתוך המיינדסט הנכון לך
4. רגש – הרגישי בנוח 

5. הוויה – תצמחי כאדם וכבעלת עסק
6. תוצאות - הצליחי

כל בוסט כולל ”מתכון“ עם הנחיות לתרגול עצמי, לשיווק נינוח וטבעי יותר. 
קחי לעצמך פסק זמן קצר של כמה דקות להכין את המתכון המתאים לך לפי הצורך.

למקרי חירום נא להכין ולאכול את כולם אחד אחרי השני ;)!
תעדי את ”הממתקים המעוררים“ שהכנת במחברת הבוסטים המצורפת. כך שתמיד, תוכלי לחזור למחברת, 

להיזכר איפה היית ולאיפה התקדמת. לראות את הדרך שעשית ואת התובנות שאספת ולהתקדם עוד. 
ככל שתעשי זאת יותר, תגלי שהמציאות העסקית שלך משתנה.

אם עוד לא יצא לנו להכיר, נעים מאוד!
שמי איטה טל אור, אני עוזרת לבעלות עסקים להשתחרר ממחסומים בשיווק ובמכירות ולשווק 

בנינוחות ובטבעיות. במהלך עבודתי, אני נתקלת בנשים שמאוד רוצות להגשים את עצמן בעסק 
שלהן, נשים שרוצות להצליח בלי להתפשר על עצמן.

ואני רוצה לומר, זה אכן אפשרי וזה אפילו הכי טוב שאפשר!
בהצלחה,

איטה טל-אור

ששת הבוסטים שידחפו את השיווק שלך קדימה
ממתקי תודעה לבוקר של עשייה

itatalor@gmail.com | 052.8401870 | איטה טל אור 
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טוב ל... התחלה ברגל ימין 

מומלץ לאכול כשאת חדשה בשיווק או מכירה, או כשהרעיון לשווק מרתיע אותך 
או קשה לך.

מאפשר לך להפוך את השיווק לקל יותר ואפשרי יותר

חשבי על בעלי מקצוע שאת אוהבת ומעריכה
מה אהבת והערכת שגרם לך לקנות או להמליץ 

עליהם?
(רשמי לעצמך את התוכנות שלהם- כמו הקשבה, 

כנות, יושרה, הומור)
שימי דגש על תכונות הללו בכל 

פעולת שיווק ומכירה שלך.
 

מה שעובד עליך וגורם לך לקנות,
יגרום גם לקהל שלך לקנות ממך. 

היי את כזו ואנשים ימשכו אליך.

בוסט מחבר
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טוב ל... יצירת בהירות, סדר ומיקוד
מומלץ לאכול כשלא יודעים מה לבחור, מה לעשות, בתחילת כל פרויקט חדש/ כל בוקר, 

כשיש עומס משימות בשיווק.
מאפשר לך להוביל, ליזום מהלכים. לעבור ממצב פסיבי לאקטיבי. לבחון כדאיות ולתעדף 

משימות.

רשמי לפניך את המשימה או המשימות של היום בשיווק ועני על 
השאלות הבאות:
1. מה זה ייתן לי? 

2. איך זה ייתן לי את זה?
3. מה אצטרך להשקיע וכמה? 

4. איך זה מרגיש לי בלב? כמה זה נכון לי כרגע?
5. בחרי משימה אחת לביצוע

 

 בחרי במשימה או ביעד שיתן את הערך 
הכי גבוה בהשקעה הכי נמוכה (למשל, 

שיחת מכירה תועדף על פני כתיבת פוסט 
תוכן בפייסבוק כי הראשונה יכולה להכניס 

כסף באופן מיידי והשניה לא).

בוסט מיקוד

4 ©איטה טל אור 2015



5 ©איטה טל אור 2015

טוב ל... יציאה מסרט רע, להעלאת הבטחון העצמי מחדש ולשחרור מפחדים. לפתוח את 
הראש ולחשיבה מחוץ לקופסא

מומלץ לאכול כשדברים נראים מאיימים, מעוררי חשש או גורמים לאי נוחות. אידאלי לקחת 
עם בוסט יצירת מציאות.

מאפשר לך לראות אלטרנטיבות נוספות בדרך ליעד, לקחת דברים בפרופורציה.

בחרי יעד שיווקי שאת לא מצליחה להביא את עצמך לבצע 
אותו ועני על השאלות הבאות:

מה הכי גרוע שיקרה או שיגידו עליך אם תעשי זאת?
חשבי שנית:

האמנם את באמת מאמינה שדבר כזה יקרה במציאות?
האמנם זה באמת יכול להעיד עליך משהו רע? 

אל תאמיני לקולות הללו, הוכיחי לעצמך למה הדמיון שלך טועה והמציאות ומי שאת הם טובים 
ומיטיבים. 

(למשל, אם אני רוצה לשווק סדנא וחוששת שהסדנא תהיה כשלון. 
אני אוכיח לעצמי למה הסדנא תצליח – כי יש לי יותר ניסיון /ידע ממה שיש למשתתפים, 

כי יש לי יכולת טובה להסביר ולפשט תהליכים, כי יש לי סבלנות לכל שאלה וכו‘).

במציאות את טובה, רצויה, אהובה ובעלת ערך כמו 
שאת עכשיו, ללא קשר לנסיבות. כל מה שקורה ויקרה 

רק עוזר לך להתפתח ולהיות אדם טוב יותר.

בוסט מתוק
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טוב ל... יצירת מציאות רצויה, מעניק רוגע ותחושת בטחון בעשייה השיווקית.
מומלץ לאכול לפני שיחת מכירה חשובה או פגישה לקראת שיתוף פעולה חשוב, כשמתחילים 

לדמיין איך הכל עומד להתחרבש ורוצים לצאת מהסרט שבראש. אידאלי עם הבוסט 
המשחרר.

מאפשר לך לעקוף את הפחדים והדמיונות ולתפוס שליטה על התודעה שלך. מעביר 
מתחושת הפחד לנוכחות בוטחת בעשייה השיווקית.

חשבי על השיחה/פגישה החשובה, נשמי מספר נשימות 
עמוקות ודמייני מחדש: איך השיחה תראה כשזה מצליח? 

השתמשי בכל החושים, ראיה, שמיעה, תחושה. 

המוח לא יודע להבחין בין דמיון למציאות. לכן, 
ככל שתעמיקי לדמיין ולחוש את זה לפרטי 

פרטים כך המוח שלך יטמיע את זה טוב יותר 
והסיכויים להצלחה יגדלו.

בוסט עתיד ורוד
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טוב ל... יצירת חיבור לשליחות שלך, לאמת הפנימית שלך. 
מומלץ לאכול כשבסביבה הקרובה (או כשהקולות הפנימיים) מנסים לרפות את ידיך.

מאפשר לך לפעול מתוך ידיעה פנימית בוטחת שזה מדוייק לך ולכן זה יצליח. במקביל 
מאפשר לך לשחרר מתחים ולחצים ולסמוך על בורא עולם, שידאג שהכל יסתדר לטובתך 

בסופו של דבר.

חשבי על היעד שלפניך ועל הייעוד שלך והשלימי את המשפט: 
_________ (היעד) חשוב/ משמעותי עבורי כי אז אני 

. ___________
(הייעוד שלך, למשל: עוזרת, תורמת, מעוררת השראה, יוצרת, 

נותנת, מלמדת, מקשיבה, מרוממת, משפיעה וכו‘) ל ___________ (קהל  היעד  שלך),  
באמצעות ___________, ___________, _________. (תכונות, יכולות ואיכויות שלך), ועל 

ידי כך הם ______________ (הטרנספורמציה של הקהל יעד).
למשל, הפצת המדריך הזה לאלפי בעלות עסקים, משמעותית עבורי כי אז אני עוזרת לבעלות 
עסקים להתרומם מעל האתגרים השיווקים, באמצעות מקוריות, קלילות ופשטות ועל ידי כך הן 

מתקדמות.

הצלחה היא ההליכה בדרך בה אני בוחרת ללכת, 
שתוביל אותי למקום שנכון לי.

בוסט בטחון
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בוסט הצלחה

טוב ל... ראיית המציאות נוכחת, לשיפור מה שלא עבד ולחיזוק מה שעבד.
מומלץ לאכול כשמשהו לא עובד או בסיום פרויקט.

מאפשר לך לצאת מהשיפוטיות ולהתייחס עניינית לשיווק או למכירה שלך.

חשבי על היעד שביקשת להשיג, על הדרך שעשית עד כה 
והתוצאות שקיבלת ועני על השאלות הבאות:

מה עבד לך? מה קיבלת?
מה לא עבד לך? מה עוד לא השגת?

מה השיעור שזה בא ללמד אותך? (על עצמך ועל  השיווק שנכון לך)

כשלון לא קיים כשאת מבינה שהשיווק בעסק 
הוא תהליך מתמשך, זכרי שמכל דבר אפשר 

ללמוד ולהתפתח ולהמשיך הלאה. 
נקודת הפתיחה של הפעם הבאה תהיה 

בהכרח גבוהה יותר!
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בשבועות הקרובים תקבלי ממני, הדרכות או כלים שיעזרו לך להעלות את האנרגייה ולהתקדם עם השיווק.
אם קיבלת את ששת הבוסטים מחברה, 

את מוזמנת להרשם באתר ולקבל את כל הגודיס בעצמך, גם כן. 
http://ita-talor.co.il/cleanpages/boost

כמו כן, באתר שלי תוכלי למצוא את התוכניות-
 “איך את עושה את זה” - http://ita-talor.co.il/mobilepages/weeklyshow תוכניות אינטרנטיות 

מוקלטות, על צליחת האתגרים השונים בשיווק ומכירה שיעזרו לך להתקדם עם השיווק בפייסבוק, עם שיתופי 
פעולה, עם הפחדים, עם מכירות ומחסומי כתיבה וחשיפה...

בא לך לשתף אותי בתוצאות או בתובנות שלך מהמתכונים הללו? 
www.facebook.com/itacoaching את מוזמנת מאוד לספר לי בדף הפייסבוק שלי

או  בדרכים הבאות:

itatalor@gmail.com  //דוא”ל
נייד//  052-8401870

http://ita-talor.co.il  //אתר

בהצלחה...
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