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:מטרת המפגש



כיצד ליצור הזדמנויות לפגישות ב1.
“new norm”

כיצד להתכונן נכון למפגשים בעידן 2.
הזום



כיצד ליצור הזדמנויות לפגישות  1.
”new norm“ב



הזדמנויות לפגישות1.
תערוכות וכנסים בינלאומיים•
•Road Shows
 ECRMי גורמים כגון"פגישות מאורגנות ע•
זירות מסחר וירטואליות•
נציג/סוכן/פגישות דרך המפיץ•
ביקור במפעל•
פגישות במכון הייצוא•
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סעיפי תקציב השיווק"ניעור"



:ישנים/אלו השחקנים חדשים





חיפוש ואיתור כל הזירות  
, והאפליקציות הרלבנטיות בתחום

רישום וקידום המוצרים



זה הזמן לרענן ולעדכן את  
החומרים השיווקיים ולבנות אותם  
ברמה המקצועית הגבוה ביותר  

האפשרית





להתכונן נכון למפגשים בעידן הזוםכיצד . 2





צילום מסך



“The medium is the message" 

Marshal McLuhan 



https://www.youtube.com/watch?v=rOWGe7uOuPU

https://www.youtube.com/watch?v=rOWGe7uOuPU
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הכנה



...יהיה בסדר









?מה בודקים
מידע על החברה1.
המשתתפיםמידע על 2.
וטרנדיםמגמות 3.



שלב ההכנה

:מקורות מידע

...וגם



?מה בודקים
מידע על החברה1.
המשתתפיםמידע על 2.
וטרנדיםמגמות 3.



 Food safety
 Cooking from scratch
 Wholesome Ingredient
 Healthy natural food





בניית המסרים לתוך  
מצגת  /תסריט

הפגישה

מה הקניין רוצה וצריך+ מטרות הפגישה 

=



הכנת סביבת הפגישה

 במחשב בלבדשימוש!
בדיקת איכות האינטרנט
הקול, איכות התמונה
 (בבקשהפרנסיסקו של סן הגשר לא לירן חולצה אפורה ולא )הרקע!
תאורה נכונה
 פדיחותמניעת...
 אחידיםלבוש מכבד ובצבעים

סגירת כל המסכים וכל ההתראות
 שולחן העבודה"כל המסמכים הרצויים בתיקייה על  "



Practice makes perfect!



הצגת  
המוצר







Hills around Nazareth



Harvest in the fields



New Freekeh to be harvested





...עלמילים כמה 
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בזמן 
הפגישה





להוביל את הפגישה





סמול טוק
(אם וכאשר)



:  שאלת שאלות
שהוא  מומחה 

קהל שבוי



של  " אח"ה
:השאלותשאלת 

הקשבה



ז"ולוהנעה לפעולה סיכום 





ולינקדיןבטוויטרמעקב •
מייל תודה•
שליחת מצגת ומידע נוסף•
אפ ולוחות זמנים שנקבעו-סיכום פולו•
שליחת דוגמאות•





:מבנה נכון של פגישת זום

פתיחה10%
מצגת40%
שיחה פתוחה ושאלות הדדיות30%
סיכום ולוחות זמנים להתקדמות15%

...ן

...לפרידה נרגשת5%





!תודה רבה

michal.neeman@lumeega.com

054-4578648
אלקטרוני כזה  , פורם דומה, או להשתמש בחומרים לצורך הצגתם בפורום ציבורי/אין להעתיק ו. זכויות היוצרים של המצגת הינה בבעלות היוצר כפי שמופיעה בסיום המצגת

.  free imagesבמצגת משולבות תמונות וגרפים בחיפוש ברשת ובאתרים כ . או אחר לפני קבלת אישור מקדים

mailto:michal.neeman@lumeega.com

