
 

 

 

 איך לכתוב הצעה לשיתוף פעולה?

שיתופי פעולה נכונים יכולים להגדיל לנו את החשיפה, 

להגדיל את רשימת התפוצה ולהביא אלינו לעסק 

 לקוחות פוטנציאלים.

 שיתופי פעולה עלולים להכשל מהסיבות הבאות: 

  עלולים לפעמים ליפול מכיוון שאחד הם

 .מהצדדים מחויב פחות מהצד השני

  לא נעשה בין מלכתחילה ששיתוף הפעולה

עסקים שווים ולכן אחד הצדדים מרגיש שהוא 

 לא רק שלא מרוויח, אלא שמרוויחים על גבו. 

 תחומים חופפים העלולים  נםבין הצדדים יש

 לגרום לחיכוך. 

ולה מועיל, תחשבו מה ירוויחו לכן, בבואכם להציע שיתוף פע

 שני הצדדים. 

גשת מראש לעסקים גדולים מכם ועם יותר נסיון אני מציעה ל

ולהשקיע בשיתוף הפעולה כך שהצד השני יהנה 

 ממנו גם כן. 

אבל, איך ננסח הצעה לעסק גדול על מנת ליצור את הקשר 

 הראשוני לשיתוף פעולה? 

הנה השיטה שלי לכתיבת הצעה לשיתוף פעולה שתמיד 

 מצליחה לי: 



 

 

 

 חלק ראשון:

בכתיבת הצעה לעסק גדול תמיד  -פרוטקציה""ו פניה אישית

קידום של ליצור לעצמנו "פרוטקציה". פרוטקציה היא נסה נ

מקורבים ע"י קשרים. המטרה הראשונית שלנו בכתיבת 

משיך לקרוא ההצעה היא שמי שקיבל את המייל/ההודעה, י

מי ונציין  "בוקר טוב יוסי" קרא לו בשמוהלאה. לכן, קודם כל נ

 מדוע הוא מקבל את המייל הזה. אנחנו ו

המייל שאנחנו כותבים הוא לא עלינו, אלא נשלח על מנת 

עם בעיה מסויימת שאנחנו הפתרון  למקבל ההודעה עזורל

די על אליה. לכן, אל תכתבו בשלב הראשונים יותר מי

  עצמכם. חצי משפט עד משפט זה מספיק בהחלט. 

אם יש לכם שלנו.  "פרוטקציה"את ה כתובשך המשפט נבהמ

חברים משותפים או שיצא לכם לדבר איתו בעבר זה נפלא. 

מה כדאי לו להכיר אתכם "ראיתי אבל גם אם לא, תסבירו ל

את מחלקת טיולי  בחודשים האחרונים תם מפתחיםשא

המשפחות ואני רוצה להציע שיתוף פעולה שיגדיל לכם את 

 החשיפה". 

 

 :חלק שני

לאחר שמשכנו קצת יותר את  -הצפת הבעיה והפתרון

לקרוא את המייל, עכשיו בשביל שימשיך תשומת לב הקורא 

הצפת הבעיה נתחיל לגרום לו להתעניין בנו באמת, על ידי 

אותה שיתוף הפעולה בינינו יפתור עבורו. זה החלק ש



 

 

נקודה הבעייתית הטריקי, מכיוון שאנחנו צריכים לפצח את ה

סק. בשביל זה, הוספתי לכם בסוף כמה דוגמאות אצלו בע

תי ד מהם. באחת ההצעות ששלחלהצעות שתוכלו ללמו

הלקוחות שלי, חיפשתי  לערוץ טלוויזיה גדול בשם אחת

ם ערוצים דומים בעולם מציעים תוכנית מהתחובגוגל האם 

ורק לכם עדיין "לכולם יש  -שאנחנו מציעים ועל זה התבססנו

 אין. אנחנו יכולים לעזור לכם להשיג את זה".
 

לאחר שעזרנו להם לחשוב על הבעיה, נעזור גם לחשוב על 

הבעיה בקלות אנחנו יכולים לפתור להם את הרי הפתרון. 

 ר להם כיצד.בלי השקעה רבה מצידם, אז נסבי

 win-win)זה השלב בו נסביר איך שני הצדדים מרוויחים 

situation.) 

 

 :לישיחלק ש

מה המטרה שלנו במייל  -ולמה דווקא אתם הנעה לפעולה

בדרך כלל תהיה חתירה לקביעת הספציפי הזה? המטרה 

פגישה ואם זה לא מתאפשר אז שיחת טלפון. נשתדל לצאת 

  אמיתית.היכרות משלב ההתכתבות אל 

לכן, לאחר שכבר עניינו את הצד השני מספיק בשביל שירצה 

לקבוע פגישה ולדון בפתרון שאנחנו מציעים, אפשר לספר 

מים ביותר ליצירת ר עלינו ולמה אנחנו האנשים המתאייות

 שיתוף פעולה כזה.

 



 

 

 

דרך אגב, אותו פורמט יכול לשמש גם להצעת מכירה ולא רק 

 לשיתופי פעולה.

 

הוספתי לכם נספח  לדעתי, תיאוריה בלבד לא מספיקה ולכן

 עם כמה דוגמאות.

 

אתם מוזמנים לנסח הצעות ולהעלות אותם בקבוצה וגם 

למצוא בקבוצה שותפים מעולים להתקדם איתם אל 

 המטרות שלכם. 

 

 בהצלחה! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 וגמאות להצעות:ד -נספח

  : לבניית תוכנית טלוויזיה משותפתהצעה 
 היי מירב,

שמי אורית הלפגוט והגעתי אלייך דרך נעמי אבשלום, עימה כתבתי אצלכם 
 בעבר פוסטים בדף העסקי

 אשמח להציע לכם כיוון אחר לשיתוף פעולה:

בערוצי בריאות רבים בעולם יש תוכניות ופינות שמוקדשות לבריאות בהריון, 
 בלידה ובריאות התינוק 

בארץ נכון לעכשיו אין תוכניות כאלו, אף על פי שזהו נושא מבוקש )זאת 
הסיבה למשל שלכל העיתונים האינטרנטיים הגדולים בשנים האחרונות 

נפתחו ערוצים נפרדים לקהל הזה ושבפריים טיים התחילו לצלם את בייבי 
 בום ודומיו(

לכן, אשמח להגיע לפגישה עמך או מישהו אחר מטעם הערוץ ולפתח עמכם 
תוכנית או פינה הפונה אל קהל היעד הזה, עם פינות אירוח מומחים משלב 

 ההתעברות ועד סוף השנה הראשונה שלאחר הלידה.

מה ההתמחות... האם עשיתי בעבר דברים יון... שנות נסכמה  -קצת עליי
 רלוונטיים נוספים...

 האם פורמט כזה יכול לעניין אתכם?

 בברכה,

 אורית הלפגוט

 טלפון

רקישור לאת  

 קישור לפייסבוק

 



 

 

 :לבניית קורס משותףהצעה 

 שי,שלום 
 מדריכות ליווישמי חן גילאון. אני יועצת שיווק ומכירות לעסקים, ביניהן עסקים רבים של 

 .התפתחותי
 

להביא לקוחות, ים לא מצליחם זמן רב וה םשניסו לשווק את העסק שלה מדריכותמגיעות אליי 
 הקורסים והתארים במקצועות השונים. ירוב בוגר כמו

 

ם ה ם,דע על הקמת עסק וניהול הזמן שלהגם ים הוא שחסר לה מדריכות ליווימה ששונה אצל 
 יםיאשמתים מה יםעי, אבל כמה חודשים לאחר מכן רבמהקורס המקצו יםומרוצ יםמאוד נהנ

 באחוזי משרה שונים. יםלעבוד כשכיר יםבדרך וחוזר
 

 .מדריכות התפתחותלהמתאים ספציפית בנינו קורס שיווק, ניהול ומכירות  לכן,
 

, חזר אצל םמתענייניביקוש גדול. כשנפגשנו עם פרסמנו מעט בשביל לראות ביקוש ובאמת ה
ביחד עם קשיים  ,לסגור את החודש םלקוחות ולגבות מחירים שיעזרו לה הקושי להביאם ולכ

להתחיל אבל לא לגמרי  יםמאד רוצם את הקורס המקצועי ה מיםמסיים כשה יםחש םנוספים. ה
 .יםאבוד שיםמרגים עסקים ושה ילחיים כבעל יםמוכנ

 

 בשני מישורים: פעולה לכן, נשמח לשתף
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