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February 2016 

Inside Sales 
Remote Seles / Virtual Sales 

 הנושאים שנכסה

 ?למה עכשיו•

 ?למי זה מתאים•

 ?י אנשי שטח"למה מכירה מרחוק שונה ממכירה ע•

 ?מה המשמעויות עבור הארגון של הקמת מערך•

 התשתית הנדרשת•
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 מיכאל גלי
www.michaelgally.com 

 מכירות ופיתוח עסקי , אפים ויצואנים בנושאי שיווק-יועץ לסטרט•

א  "הספר למנהל עסקים באוניברסיטת תשנה בבית  25מרצה זה •
 ובטכניון  -MBAבתוכנית ה

 ב במשרד הכלכלה"מנהל הצד המקצועי של קרנות כסף חכם ושל•

 ק"הנסחרת בתל אביב ובנאסד פורסייטר של "יו•
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אנשי מכירות במשרד בישראל  

יכולים להחליף חלקית או באופן  

 מלא מפיצים ואנשי מכירות שטח

 ולהיות אף יותר פרודוקטיביים
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 ההזדמנות

 ?למה זה קורה עכשיו

טכנולוגיות חדשות שמאפשרות ניהול אפקטיבי של   –טכנולוגיה •

 התהליך והמחשה טובה מרחוק של המוצרים ויכולותיהם

 פתוחים יותר לקנות מרחוק - לקוחות•

חוסר שביעות רצון של ספקים מביצועי מפיצים וקושי רב   - מפיצים•

 לגרום למפיצים לשפר ביצועים

 מאוד גבוהות של אנשי מכירות שטח עלויות •

שמורידים את רמת הסיכון של הלקוחות   – מודלים עסקיים חדשים•

 בעת קבלת ההחלטה לסגור עסקאות לא קטנות

בעיקר  , .Inside Sales Exבעבודה יחד של מספר  יתרונות רבים•

 העברת ידע ופיקוח  , בהיבטי לימוד
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 Inside Sales 10מגויסים , על כל איש מכירות שטח אחד שמגויס
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 :הקושי

 כמעט בלתי אפשרי  

 לבנות מערכת יחסים במכירות מרחוק

7 
7 

 :הקושי

 כמעט בלתי אפשרי לבנות  

 מערכות יחסים במכירות מרחוק

הבדל גדול בין מיומנויות מכירה של אנשי שטח  
 Inside Salesומיומנויות מכירה של 

 חובה להגיע לשיחה מוכנים הרבה יותר•

שהוא תנאי הכרחי לסגירת , הדרך ליצירת אמון•

 :עסקה היא דרך מקצועיות

 הבנה רבה במוצר–

 (תוצאות, פתרון, בעיה)הבנה רבה בלקוח –

 דיוק במסרים–

 ללקוחות יש הרבה פחות סבלנות בדיאלוג וירטואלי•
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אין פגישת זום של  

 שעתיים עם לקוח

 ?לאילו חברות זה מתאים

 מוצרי תוכנה•

 מוצרים פיזיים•

אפילו במצבים הדורשים דיאלוג  : עסקאות מורכבות•

תועלות ותכונות  , מעמיק עם לקוחות לגבי דרישות

 המוצר עם כמה גורמים בארגון הלקוח

 מחזור מכירה לא קצר•
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These eight charts show how COVID-19 has changed B2B sales forever 
McKinsey.com 

 הקמת תשתית? מה זה דורש מכם

 נדרשת מחויבות ניהולית –שינוי אסטרטגי •

 כדי להגיע לאפקטיביות  $ 200,000 –חודשים ו  12•

אבל נדרשת , יתכן שתסגרו עסקאות במהלך שנת ההקמה•

בניית תשתית כדי להגיע למערך המייצר עסקות באופן  

 קבוע

בניתם מנוע צמיחה משמעותי   –כאשר התשתית יציבה •

 הניתן לשכפול והגדלה
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 ?מה זה דורש מכם
 (שוק/אופי מוצר)התאמה לסיטואציה הספציפית 

 ?לאן אתם רוצים להגיע? היכן אתם עומדים•

 ניסוח דפוס מכירה אידיאלי כנגזרת של מאפייני המוצר שלכם  •

 אפיון לקוחות המטרה בשוק בו בחרתם לפעול •

 של הלקוח  Customer Journey –ה –

 הנדרש  Customer Experience –ה –

 תהליך קבלת ההחלטה שלהם–

 זיהוי מקבל ההחלטה המוביל–

 רמת המודעות למותג שלכם–

 הצעת הערך שלהם ואופן המכירה שלהם, זיהוי המתחרים•

 הכינו מסמך תמציתי ובו הערכת מצב לצורך דיון ראשוני•
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 (Alignment)תיאום בין השיווק והמכירות 
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 הגדרת השיווק כספק שירות של המכירות•

כדי לעשות את זה היטב השיווק והמכירות צריכים  •
 להגיע להסכמה על

 פרופיל הליד המבוקש–

 יעדים–

 מתכונת תקשורת קבועה  –

 .בייס הדאטהניהול משותף של –

בהן אין מחלקת שיווק חזקה הגיוני  , בחברות קטנות•
לגורמים    Outbound –ו   Inboundלהוציא פעילות 

 חיצוניים מומחים ולהתמקד במכירות עצמן

 

 ?מה כוללת הקמת התשתית

  Mind Setשינוי•

 לימוד ואיסוף מידע•

 קביעת מבנה רצוי•

 מודל עסקי מתאים  •

 גיוס עובדים•

 הכשרת עובדים•

 התאמת מצגות ותוכן שיווקי•

 בחירה והתמקצעות בטכנולוגיות תומכות•
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Marketing 

SDR 

Sales 

Acc. Exe 

Success 

Acc. Man. 

leads 

SQL 

MQL 

Set a meeting 
 

Demand 
generation 

Qualification 
 

Selling 
 

Qualification 
 

Output Function Task 

Retention 
 

LTV 

Deals 

Qualification 
Sell a meeting 

 

 

 מטריקות ויעדים משותפים
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 הגדרת תשומות ותפוקות לכל נושא תפקיד בכל שלב בתהליך•

שיחות טלפון  , לידים מהשיווק? כמה)הגדרת יעדים לקו הייצור •
,  צאטים, מיילים לשלוח, פגישות לבצע, פגישות לתאם, ביום

 ...(  עסקאות

 שיש להעביר( בפרופיל הנדרש)מטריקה חשובה היא מספר הלידים •

 כדי שיסגרו עסקאות בקצב הנדרש .Inside Sales Exec  –לטיפול ה •

 (בקרה ואופטימיזציה, כלי ניהול)  Sales Dashboardעליכם לייצר •
 פעולות לביצוע–

 pipeline –הסטאטוס ב –

 הכנסות–

Value Proposition 
ROI Analysis 

קשה לבנות מערכות יחסים בתקשורת מרחוק ולכן  
 Value Sellingגישת המכירות המומלצת היא 

 

 שינוי המודל עסקי הנוכחי
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, שאינו מוכר לו מספיק, הלקוח חושש לרכוש מוצר מספק ישראלי•
 (trustבעבר מוניטין המפיץ יצר )במיוחד בעסקה ראשונה 

התפוגג המודל המסורתי בו הלקוח נפגש פנים אל פנים עם איש  •
נבנו  , נוצר אמון, קיבל הדגמה, לעתים מספר פעמים, מכירות

 מערכות יחסים ואז בוצעה רכישה  

הספק חייב לקחת על עצמו יותר סיכון ולהפחית למינימום את  •
 הסיכון של הלקוח

נדרשים מודלים שלא דורשים מהלקוח לשלם סכום גדול לפני  •
 שהתנסה והשתכנע שהמוצר אכן מביא לו תועלת

 (חומרה)או ניסיון בחינם ( תוכנה)גרסת פרימיום –

 (חומרה)אפשרויות החזרה –

 (חומרה/ תוכנה ) ליסנסינג/ השכרה –

 ( חומרה/ תוכנה )תשלום רק על פי עמידה ביעדים –
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 חברת ציוד חקלאי

 מפיץ שהפסיק פעילות בתקופת הקורונה: הטריגר•

 חודשים 4: הנחת היסודות•
–LG באאוטסורסינג 

– Case Studies, References, ROI Analysis וסרטוני ויזואליזציה 

 הסבת שני אנשי מכירות שטח למכירות מהמשרד–

מתן ציוד בשכירות לשלושה חודשים עם התחיבות למדדי  –
 ביצועים

–Success Manager –  24/7הדרכה וליווי מרחוק 

 שינוי אופי ההסכם עם מפיץ–

 $300K –עסקאות  2חודשים נסגרו  6אחרי •

 
19 

19 

 
 והכשרות   Onboarding תוכנית 
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,  להדריך, מאפשר לשלוט בדפוסי הפעולה  Inside Salesמערך•
 להעביר ידע ולהשתפר כל הזמן יותר ממערך אנשי שטח

 (תכונות אישיות ויוצאי התרבות)גיוס מתאימים •

 תוכנית הכשרה מובנית•

 (הארגוני הנצברהידע )כולה ובו התורה  Playbookייצור ועדכון •

 ,כמה המלצות נוספות•
 (פנימי או חיצוני)לכל עובד חדש  מנטור–

שמאפשרות לעובדים ללמוד   השתמשו בתוכניות הכשרה מרחוק–
 בכל מקום וזמן

 קיימו שיחות משוב  , הקליטו ונתחו שיחות עם לקוחות–

 ההתפתחות והחלפת התובנות לא נפסקים אף פעם, הלימוד–

 היעזרו בתוכן איכותי מלמד שזמין באינטרנט –

 

 פגישות ומצגות
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 מצגת בזום לא זהה למצגת בעת פגישה פנים אל פנים•

קרוב לוודאי שהוא לא בדיוק  , אם אתם משעממים אותו•
 (מולטיטסקינג)מאזין אלא עושה דברים נוספים 

 (דקות לפגישה 20-30)קצרו את המצגת ככל שניתן •

השקיעו בהן הרבה יותר  , המצגות חייבות להיות מושלמות•
 ממה שאתם רגילים

הפכו אותן לרלבנטיות לכל לקוח ספציפי   -אין מצגת גנרית •
 מחדש

 אינטראקטיביות במצגות היא חובה לשמירת עניין והקשבה•

 

 דיאלוג באמצעות תוכן שיווקי
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זה מחייב אתכם לייצר תוכן שיווקי   -רלבנטיות •
,  המתייחס בדיוק לצורכי ובעיות הלקוח הספציפי

לדיסציפלינה ממנה הוא מגיע  , לתפקיד שלו בארגון
 ולשלב בתהליך הרכישה בו נמצא הארגון

ברוב המקרים הלקוח כבר אסף עליכם מידע והוא  •
 כבר די מגובש

שיאפשר לו , ספקו לו מידע חדש שאין ברשותו•
למכור אתכם בארגון שלו ולהציג את עצמו כחדשן  

 וכמבין

 

 טכנולוגיות תומכות
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•CRM    לניהול הקשר עם לקוחות 

•Sales Enablement  לאופטימיזציה של פעילות און ליין 

 פלטפורמת וידאו כמו זום•

  Gong.ioכלים לשיפור פרודוקטיביות העבודה כמו •

 כלים למעקב אחרי ההתנהגות הדיגיטלית של לקוחות•

 להעברת ידע Microlearningכלי •

 להדגמה של מוצרים   ויזואליציהכלי •

 חתימות דיגיטליות•
 

 ?מה עושים מחר בבוקר

 קוראים חומר באינטרנט•
–Hubspot 
–The global inside sales association 

 מחפשים חברה שכבר עושה זאת ולומדים לעומק ממנה•

 ל להשגת הסכמתו להתנעת תהליך כזה"מכינים מסמך למנכ•

 ?למה חייבים לשנות את צורת השגת הלקוחות–

 (כסף, זמן)המשמעויות –

 שינויים נדרשים בדפוסי העבודה -מכינים מסמך •

 מודל היברידי•

 להיעזר במנהל שכבר עשה את זה•

בכל אחד מהנושאים   - במומחים עם התמחויות ספציפיות שימוש•
 להם התייחסתי יש מורכבות שדורשת ירידה לפרטים
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 שפורסמו בבלוג לפוסטיםדוגמאות 

 השלבים ההכרחיים בחדירה מוצלחת לשוק זר•

 תובנות מפעילות של מאות יצואנים ישראלים 54•

 ?מתאימות לעסק שלכם lead generationאילו שיטות •

 ?מדוע תחזית המכירות שלכם אף פעם לא מתממשת•

כיצד חברה ישראלית קטנה יכולה להשיג לקוחות גדולים  •
 ?ל"בחו
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www.michaelgally.com 
 במגוון נושאי שיווק בינלאומי פוסטים 500 
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 תודה
 על תשומת הלב

http://www.michaelgally.com/

