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KISS
Keep it simple, stupid.

הקדמה.
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איך ה )מוצר שלי( שיפר את החיים ) / תועלת מרכזית( של )מספר אנשים( תוך . 	
)פרק זמן קצר(?

)מספר( דרכים כדי להשיג )תועלת מרכזית( על ידי )שימוש במוצר שלי(.. 	

האם ה )רצון/תשוקה/תועלת( שלך לא שווים בשבילך אפילו )מספר נמוך( ש"ח?. 	

)תמלא את הרצון שלך / תשיג את התועלת שלך / תגדיל את התוצאות שלך( במחיר . 	
של )השוואה( )לדוגמא חפיסת שוקולד ביום(.

כולם צחקו עליי כשהתחלתי )ללמוד לממש את הרצון/תשוקה שלי(, אבל ברגע . 	
שהתחלתי )לממש את הרצון/תשוקה שלי( הם היו בהלם!

שמתי לב ש)הכאב/התסכול( שלך גורם לך להיות קצת עצוב בחיים.. 	

לא עוד )כאב/תסכול/חסרון( ! מעתה ואילך )תועלת מרכזית + שם המוצר(.. 	

אין לך מה לדאוג יותר לגבי )תסכול/כאב/חסרון(.. 	

מיועד למי)קהל היעד( שרוצה לפתור את )הבעיה/תסכול/כאב( בחיים שלו.. 	

 דמיין את עצמך )עם התועלת המרכזית של המוצר שלי / מילוי הרצון והתשוקה של. 		
     הלקוח( תוך )זמן קצר מאד(.
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 הכר את )שם של אחד מהלקוחות שהשתמשו במוצר(, הוא כבר )קיבל את. 		
    התועלת המרכזית( ועכשיו הוא )מילא את הרצונות והתשוקות שלו(.

האם קיבלת פעם מכתב מהלב שלך?. 		

 )המוצר/השירות( שיאפשר לך בקלות ו/ במהירות )לממש את הרצון שלך/להפטר. 		
     מהתסכול שלך(.

 רבים כבר השתמשו ב)מוצר( וראו )תועלת מרכזית( למרות שהם היו מאד. 		
    סקפטיים בהתחלה.

 גיליתי שיטה חדשה ונפלאה שתעלים ו/תחסל כל )חשש/תסכול/פחד. 		
    של קהל היעד(.

 הודעה חשובה! המהדורה החדשה של ה)המוצר או השירות(. 		
    שגורמת ל)תועלת מרכזית ותועלות משנה(.

 מיועד ל)קהל היעד( שיש לו )חסרון/חסרונות( ורוצה סוף סוף. 		
    )לקבל תועלת מרכזית( ולעשות שינוי חיובי בחיים שלו.

הנה דרך מהירה וקלה להפטר מה)חסרון/תסכול/כאב( שלך.. 		

 "אני מזהיר אותך לא לגלות את השיטה הזאת לאף אחד! אם תגלה. 		
     אני )אעשה לך משהו שהוא לא יהיה לך נעים("

הנה )מספר( סיבות למה מאד ישתלם לך )לנוע לפעולה שהוגדרה(.. 		

2



www.guy-neeman.com

Guy ne’eman - Smart and responsible

guy@guy-neeman.com

Attention

תודה.

guy@guy-neeman.com

אתה מוזמן לדבר איתי
על איך אפשר לקדם

את העסק שלך.

תודה אישית מוקדשת לאיש המכירות, דור אפרים,  
מ"גוב-ארי נכסים" בירושלים, למנהל הפרוייקטים, 

המחושב באדם, יקיר ניצוצי ולאייל פרנקפורטר
על התמיכה, האוזן הקשבת, הפרגון והאמון.

לחץ כאן לתכנית "לנדינג" - כתיבה שיווקית, עיצוב ופיתוח 
של דף נחיתה שמביא לקוחות רלוונטיים ואיכותיים. 

לחץ כאן לאתר הבית של גיא נאמן.

https://guy-neeman.com/landing/
https://guy-neeman.com/
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