
לדבר עם מיילצ'ימפ, מחזור נובמבר 2021
תוכנית ליווי מעשית לבעלות חנות וורדפרס

מפגש 1: 
היכרות, הקדמה והכנת התשתית של המערכת

1.   היכרות מהירה עם המבנה החדש של המערכת
2.   סוגי החשבונות במיילצ'ימפ ומה הכי יתאים לך

3.   חוק הספאם
4.   אימות דומיין

5.   טפסי הרשמה ואיסוף הקהל
6.   ייבוא וייצוא קהל אל תוך המערכת

7.   שמירה, מחיקה או ארכיון - מה נעשה עם רשומים לא פעילים?
8.   קבוצות, טאגים וסגמנטים - מה ההבדל בעצם?

9.   סוגי קמפיינים
10.   שליחה של קמפיין דיוור בסיסי

11.   הגדרת מטרות אישיות
12.   מה זה מגנט לידים/מוצר חינמי + משימה לחשוב על מוצר

המפגש הראשון שלנו יהיה מפגש ליישור קו, לוודא שכולן מתחילות מאותו המקום. נעבור על השינויים בממשק 
החדש של מיילצ'ימפ ועל הטרמינולוגיה, השפה, של המערכת. כל משתתפת תגדיר לעצמה את המטרות שהיא רוצה 
להשיג בחודשים הקרובים בעזרת התוכנית, ומשם נתקדם למשימה הראשונה שלנו - לחשוב על רעיון למוצר דיגיטלי 

חינמי  איתו נמשיך במפגש השני.
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מפגש 2:
לתת ערך: מוצר דיגיטלי חינמי כמשפך שיווקי

1.   איזה סוגי מוצרים דיגיטליים יש לנו ואיזה מוצר יתאים לרעיון שלך
2.   איך להפיק מוצר דיגיטלי

3.   שפת מותג - צבעוניות, תמונות, גופנים
4.   מה זו אוטומציה ואיך היא קשורה למוצר שלך?

5.   יצירה של אוטומציה בסיסית )שלב אחד(

המפגש השני יעסוק בהגדלת הקהל על ידי מוצר חינמי, ואיך לנצל את אותו מוצר כדי להניע את המשתמש לפעולה 
בהמשך הדרך. אם אין לך עדיין מוצר דיגיטלי חינמי, אל תדאגי - אנחנו נלמד איזה מוצרים דיגיטליים יש ואיך את 

יכולה להכין מוצר כזה לגמרי בעצמך. נחבר את הכל למערכת וניצור אוטומציה בסיסית שתתחיל לעבוד בשבילך.
 

מפגש 3:
בוסט שיווקי: מיילצ'ימפ + ווקומרס, איפה שכל הקסם קורה.

1.   אינטגרציה )חיבור( בין מיילצ'ימפ לווקומרס
2.   בניית אוטומציות רכישה

3.   דיוור נטישת עגלה
4.   דיוור ללקוחות עם סבירות רכישה גבוהה

5.   לעורר לקוחות רדומים וניקוי רשימת התפוצה
6.   70/30 - היחס בין נתינת ערך למכירה

7.   תכנון אוטומציות רכישה מורכבות עפ"י המודל של ג'ף ווקר
8.   יצירה של מסע לקוח )אוטומציה מורכבת(

המפגש השלישי יעסוק באפשרויות שנפתחות בפניך כשאת מחברת את החנות שלך עם מיילצ'ימפ ואיך את הולכת 
להשתמש בהן כדי להגדיל את הרווחים שלך. נבין מה קורה לפני ואחרי רכישה, איזה אוטומציה מתאימה לכל שלב 

ומשם נתקדם לתכנון ובניה של תהליך השקת מוצר על ידי אוטומציית מסע לקוח.
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מפגש 4: 
לחשוב כמו מותג

1.   הסטודיו של מיילצ'ימפ
2.   יצירה של תבנית דיוור )עורך קלאסי ועורך חדש(

3.   אוטומציית קבלת פנים )ולמה היא חשובה(
4.   מחזור תוכן

5.   איך להתאים את אישורי הרכישות והקבלות לשפת המותג שלך

המפגש הרביעי יעסוק בביסוס המותג האישי שלך כאותוריטה, ואיך את יכולה לתכנן מראש את הדיוור שלך כך שלא 
תשאירי את הקהל שלך ללא התייחסות. נלמד גם איך לסגור את כל הפינות העיצוביות במערכת כדי שהנראות של 

המותג שלך תהיה אחידה בכל הדיוורים שיצאו דרכך.

מפגש 5: 
העבודה השוטפת

1.   קריאת נתוני פתיחה של קמפיינים
2.   שליחה חוזרת של קמפיינים להגדלת אחוזי הפתיחה

3.   שיכפול קמפיינים מוצלחים
A/B Testing   .4

5.   שימוש במרג' טאג
6.   שימוש בסקרים

7.   עמודי נחיתה

במפגש החמישי נעסוק בכל העבודה השוטפת שיש לנו על המערכת - נבין את הסטטיסטיקות של הקמפיינים שלנו 
ואילו כלים יש לנו שיעזרו לנו לחסוך זמן בעבודה היומיומית שלנו. נלמד על עמודי נחיתה ואיך לעבוד איתך, ועל כלי 

הסקרים החדש של מיילצ'ימפ ואיך אנחנו יכולות לאסוף בעזרתו פרטים על הקהל שלנו. 
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