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 נכנסים להילוך גבוה



 מה היה לנו עד היום

 התחלנו מקרם רגליים וידיים

 Leanינג יחד עם מעבדת 'פיתחנו מוצרים מתקדמים בתחום האנטי אייג

 (מוסדות פיננסיים)צרפנו שותפים לדרך 

 קליניקות   30-צרפנו כ

 התחלנו תהליך מיתוג מחדש

 התחלנו תהליך שיווק לקידום כל אחת ואחת מכן



 ומטרותרקע 

 (מניע לשימוש, מקום קניה, זמן השקעה, תדירות: כולל)הרגלי שימוש בתכשירי הטיפוח לפנים •

 לפנים אייגינגשימוש בתכשירי טיפוח אנטי •

 הרגלי ביקור וטיפול פנים אצל קוסמטיקאית  •

 טיפולי פנים אצל רופא אסטטי•

 ניתוחי אסתטיקה לפנים•

 משתני המחקר

המדגם הינו אקראי ומייצג של נשים  . נשים החברות בפאנל אינטרנטי 401הסקר נערך בקרב מדגם של •

 .30+בגילאי 

 .חיברה את השאלון וניתחה את הממצאים, בשיתוף חברת נירולין, חברת דיאלוג•

 2016ליוני  2במאי ועד   31הסקר בוצע בתאריכים •

 מתודולוגיה

 +. 30מחקר לבחינת הרגלי השימוש בתכשירי טיפוח פנים בקרב נשים בגילאי ביצענו 



 ערכות חדשות



 מה למדנו מהסקר

 משתמשות בתכשירי טיפוח+ 30מהנשים בגילאי  94%: לפי הסקר

 ₪  150ל  100מוציאות בין  34%-כ

 ומעלה₪  200-מוציאות מ 26%-כ

 !!!!נשים 1,000,000-קהל היעד הפוטנציאלי שלנו הוא כ



 המטרה שלנו

 לספק לכל לקוחה את הפתרון הטוב ביותר 

 ינג 'טיפוח אנטי אייגמבחינת 

 להגדיל את ההוצאה שלהמבלי 



 ערכות שנתיות 3

 

 לחודש  ₪ 100•

 חודשים 12* •

 

 לחודש  ₪ 150•

 חודשים 12* •

 

 לחודש  ₪ 200•

 חודשים 12* •

  ולקבל הראשונים החודשים בשלושת להחזיר ניתן בשינוי מרגישה לא את אם :ההבטחה

 מלא כספי החזר

 בלבד חודשיים במשך לשימוש התנסות ערכת גם יש ערכה לכל



 לייצר ביקוש ולהקל על תהליך המכירה -מטרה 

 בניית מותג שהלקוחות יכירו ויזהו

 בידול המותג משאר מותגי הקוסמטיקה הקיימים

 בניית כל אחת ואחת מכן כאוטוריטה מקצועית

 תהליך שיווק ישיר כדי להגיע לקהלים נוספים שאינם מגיעים אליכם



 בלבד חודשיים במשך לשימוש המיועדת התנסות ערכת קיימת בנוסף



 בלבד חודשיים במשך לשימוש המיועדת התנסות ערכת קיימת בנוסף



 בלבד חודשיים במשך לשימוש המיועדת התנסות ערכת קיימת בנוסף



 ערכות התנסות   3

 מספיקות לחודשיים

 מיועדות ללקוחה שמעוניינת להתנסות במוצרים

 אלרגיה של במקרה אלא החזר ניתן לא



 פעימות 2-תהליך החלפת הערכות יתנהל ב

 בחודשיים הקרובים נמכור ערכות לפי המבנה החדש  

 החל מספטמבר ישתנה המראה של הערכות ושל המוצרים



 תהליך שיווק מתוכנן



 נירולין -בניית המותג 

 חשיפה במדיה כדי ליצר הכרות עם המותג ואיכות התכשירים -צ "יח

 חשיפה בלאישה•

 חשיפה במדריך מנטה הטובים•

 בלוגרים ותקשורת באירוע מנטה החיים הטובים  , עיתונאים –חשיפה למובילי דעת קהל •

 ועוד פעילויות שיווקיות מגוונות•

 במטרה להגיע לקהל היעד עם ההצעה   -חשיפה במדיה 

 המשך חשיפה של כל אחת מכן באינטרנט ובפייסבוק



 בניית מועדון לקוחות

 מיועד לרוכשות הערכות השנתיות

יאפשר לייצר קשר שוטף עם הלקוחה במהלך השנה בה היא משתמשת בערכה  
 השנתית

מועדון לקוחות אקסקלוסיבי שיכלול מגוון של הצעות צרכניות אטרקטיביות כולל  
 טיפולים אצלכן

 ללקוחה מתי עליה לרכוש ערכה חדשה  וכן יזכיר 

, כולל שם: לשם כך עליכן להעביר אלינו את הפרטים של כל לקוחה שרכשה מכן
 מי ביצע את המכירה, תאריך הרכישה וסוג הערכה שנרכשה, אימייל, טלפון' מס



 גיוס מפיצים

 תהליך השיווק הישיר יוצא לדרך

ות שלכם שלדעתכם מתאימים למלא /עכשיו הזמן להעביר אלינו את כל המכרים
 ה/תפקיד של מפיץ

 אנחנו נעשה את השאר
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SET your goals high , and 

Get READY to overcome your fears 

GO out there and be the best you can be! 


