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• Managing Director of Proxy Marketing Solutions Ltd. 
– international sales & marketing 

training, e-learning & consulting. 

• Entrepreneur & international marketer, +28 years of 
international business experience. Specializing in 
international marketing & sales.

• Pioneered numerous international entrepreneurial, 
sales, marketing & business development endeavors in 
over 100 countries.

• Executed thousands of lectures and training hours on 
international business & technical subject matters 
around the world.

• CMktr, MCIM, MBA, BA, Practical Elect. Eng., 

LinkedIn: il.linkedin.com/in/motiblau
motib@proxy-ms.co.il



העלאת מודעות לאתגר המתפתח וטיפים  

פרקטיים לשימור ויצירת אמון בעידן  

"הריחוק החברתי"

מטרת ונושאי  

הוובינר

אמון בעסקים בינלאומיים•

חשיבות המפגש האישי•

האתגר לאור משבר הקורונה•

עקרונות שאינם משתנים•

התאמות למציאות החדשה•

?ומה בעתיד•

שאלות ותשובות•



אמון בעסקים בינלאומיים

.אמון הוא מפתח להצלחה בעסקים•

משפר  , מקצר זמנים, מסיר חסמים•

.  ביצועים

חוסר אמון מייקר ומקשה על עשיית  •

.עסקים

Source: Salesforce.com. SMB Trends Report 3rd Edition. 
May 2020



2222    ----    אמון בעסקים בינלאומיים

):ב"גרסת ארה( LinkedInעל פי סקר של 

אבל  , אמון הוא מצרך דרוש בעיני קונים•

.לא תמיד מצוי

מאנשי המכירות דירגו אמון כגורם   35%•

  25%. הקריטי הראשון לסגירת עסקאות

.דירגו אמון כשני

מהקונים הסכימו שהם קונים ממי  88%•

.שמשמש עבורם כיועץ שניתן לסמוך עליו

Source: The LinkedIn State of Sales Report 2020. April 
2020



????מה זה בעצם אמון

הנכונות לסמוך על מישהו  : אמון

אחר ולפעול בנסיבות שפעולה  

.  משמעה פגיעות מול הצד השני

חוסר  . השראת ביטחון= אמון •

לקחת  = אמון . חשדנות= אמון 

.  סיכון מסוים

קשה לבנות אמון וקל יחסית  •

.לאבד אותו

ל לתרבות השפעה  "במכירות בינ•

.מכרעת



חשיבות המפגש האישי בעסקים  

ל""""בינ
-מפגש אישי פנים אל פנים למטרה עסקית•

.חברתית

הרבה סיטואציות וסיבות למפגשים  •

.אישיים

.  למפגש אישי מאפיינים ייחודיים•

מפגש אישי קריטי כדי ליצור אמון  •

.ולהאיץ תהליכים

קריטי במיוחד לגישור פערי תרבות  •

.ל"בעסקים בינ

קשר בין ביצועי המכירות לכמות ואיכות  •

.המפגשים



מידת האמון בזרים במדינות  

שונות

Source: World Value Survey Wave 6: 2010-2014. WVS Online 
Database.



ריחוק  ''''האתגר בעידן של 

''''חברתי

Source: HBR, May 2020



עקרונות שאינם משתנים

:משוואת האמון

הבנה טובה יותר של  •

.הצד השני

נקיטת התנהגויות  •

.  בונות אמון

:    הגברת האמינות העצמית
יכולות  , כוונה, יושרה

.  ותוצאות
© 2020. Proxy Marketing 
Solutions Ltd.



התאמות למציאות החדשה

,  סוכני אמון, מידע עומק–היכרות אישית•
.  ממדים אישיים, איכות וגיוון המפגשים

מעקבים  , פישוט התקשורת–בהירות ושקיפות•

חשיפת מידע  , עמידה בזמנים, הדוקים

.מוגברת

,  זהירות בתקשורת–כבוד לעצמך ולאחרים•
בניית  , הבעת הערכה ועידוד, שמירת פנים

.תרבות של פגישה מרחוק

,  הקפדה על ביצוע–עמידה בהתחייבויות•
.  התרעות על חריגות ומרווחי ביטחון

סטטוסים  , תחקור פנימי–לקיחת אחריות•

 Proxy Marketing .2020 ©.  ייזום לפני שיש אסקלציה, שבועיים
Solutions Ltd.



התאמות למציאות החדשה

Source: Indian Export Promotion Council for Handicrafts. May 
2020 Webinar.



התאמות למציאות החדשה

Source: Indian Export Promotion Council for Handicrafts. May 
2020 Webinar.



אמון נהיה יותר קריטי כעת

Source: The LinkedIn State of Sales Report 2020. April 
2020

שיעדיפו מותג מסוים כאשר " מסכימים מאוד"קונים 

:אנשי המכירות



מי באמת  ((((? ? ? ? מה בעתיד

...)...)...)...)יודע
.כשנה. בעיקר אי ודאות–בעתיד הקרוב •

חזרה מוגבלת עם הבדלים  –בתקופת ביניים •

.אזוריים

.  de-globalizationתחרות תחת מגמת •

  resilience, אמינות, ביטחון -ערך ללקוח •

.  לעומת מחיר

זיקוק תהליכים עסקיים ודיוק  •

.  אינטראקציות

פגישות אישיות תעסוקנה במהות שלה אין  •

.תחליף



לסיכום  

.האמון קריטי מתמיד•

.הממד האישי עדיין חיוני•

.נדרשת השקעה באיכות•

.  מאמץ לשימור משוואת האמון•

????שאלות 

Moti Blau 052-2375359           
motib@proxy-ms.co.il


