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Did you know ? 
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הסיפור האישי שלי  

שינוי יכול להיות דבר טוב
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אותו דבר רק יותר יעיל 
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אותו דבר רק יותר יעיל 
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אני מתאים את עצמי לקהלי יעד שונים 

 - כך אני מייצר ערך לכל לקוח 

לדור המייסדים ולדור ההמשך   
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משמע לדאוג ללקוחות העתיד, לטפל בלקוח ובמשפחתו היום

הילדים של היום הם לקוחות המחר

הכנסה

גיל

המטרה להגיע לפלח הצעיר של האוכלוסייה
ועדיין להמשיך ולשמר את האוכלוסייה הבוגרת 
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?אז איפה הם נמצאים 
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מדיה חברתית כאמצעי למציאת תוכן

בשנים האחרונות השתנו דפוסי הגלישה ברשת באופן מהותי�

, הגולשים כבר לא פותחים בבוקר את דפדפן ומקישים את שם האתר הרצוי�

:אלא מתחילים את הגלישה משני מוקדים מרכזיים 

שיעור החדירה של רשתות חברתיות מסך הגולשים

נתח הרשתות החברתיות מסך זמן הגלישה

80%80%
23%23%
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הטלפון הסלולארי הוא הדבר הכי חשוב

שעות לדווח על ארנק  26לאדם ממוצע לוקח �

שאבד

דקות לדווח 68על טלפון שאבד לוקח �

מיליארד אנשים בעולם   6.8יש �

מיליארד יש טלפון נייד 5.1–ל � מיליארד יש טלפון נייד 5.1–ל �

מיליארד יש מברשת שיניים 4.2–רק ל �

אישי  , הפך נפוץ יותר) המסך השלישי(הסלולר 

יותר וזמין יותר מהמחשב והטלוויזיה גם יחד  
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פתיחת ערוצי קשר חדשים עם הלקוחות שלי  

!מחפשים אותי ומוצאים 
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מיתוג עצמי מקצועי כמומחה תוכן  

PULLPUSH
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.....בסופו של דבר שיווק שמתאים לכולם
 

13



אותו דבר רק יותר יעיל 
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תוכנות לניהול משרד 

ניצול מלא של הפונקציות שהתוכנות יודעות לתת�

תיעוד כל מייל שיוצא בתיק לקוח�

בתיק לקוח SMSתעוד �

עבודה כמו מנהל הסדרים -מערכת גביה �

עבודה עם ניהול תהליכי עבודה ותורי עבודה�
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סריקה ותיוק 

סריקה מסודרת וחיסכון בתיוק�

חיסכון במקום אחסון  �

קבלת הפוליסה בקבצים מחלק מחברות הביטוח וקליטתם ישירות בתוכנה  � קבלת הפוליסה בקבצים מחלק מחברות הביטוח וקליטתם ישירות בתוכנה  �

)ללא צורך בסריקה פיזית(
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את הפרטים מזינים למערכת , פ חוק"איסוף פרטים הכוללת הסכמה לפניה ע�

איתה עובדים במשרד 

של לקוחות ושגרות עבודה   DBבניית 

...ניהול לקוח מתחיל ב
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הקלטת שיחות ושמירה בתיק לקוח�

השארת הודעות של לקוחות בשלוחה וקבלתם במכשיר הסמארט �

מספר ייעודי לכל עובד�

)אצלנו לא ישמעו צליל תפוס(קווים  25של ' קו רב ערוצי עם מינ�

PRIציר  -מערכת טלפונים חדשה 

)אצלנו לא ישמעו צליל תפוס(קווים  25של ' קו רב ערוצי עם מינ�

�Faxtomail  לכל פקידה
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למתן אינפורמציה וביצוע פעולות -אזור אישי ללקוחות רשומים 

שירות אונליין באמצעות חברת הביטוח  
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אותו דבר רק יותר יעיל 
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הגדלת אופציות  מכירה 
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העמקת נתח לקוח 
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תוכנת אלמגור -חתימות דיגיטאליות 

להצגת הנתונים ללקוח  מהפכה בכל הקשור�

בשלב המכירה עבודה ללא ניירת 

פד ושליחת הטפסים לבתי ההשקעות  -החתמת הלקוח על האיי �

ולחברות הביטוח
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הצגת נתוני לקוח   
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הצגת נתוני לקוח   
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  24/7רוב נושאי השירות התפעוליים חשופים לי 
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?לאן זה לקח אותי 

חיפושים בגוגל בשנה  187,000 -חשיפה לקהל יעד שלא הכיר אותי קודם  כ �

ניצול יעיל של הזמן �

הוצאות נלוות+ חסכון של תקן רפרנטית �

27


