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אז מדוע כל כך חשוב שתאהבו )כמוני( שיווק.

זאת הדרך היחידה להגיע למטופלים חדשים ולשמר את הקיימים.

זה מעניין.

עבודה קשה תביא כמעט בוודאות תוצאות.

תחום שכל הזמן משתנה.

משהו אחר להתעסק איתו )חשוב, לא?(.
 

חשוב להבין ששיווק אינו מכירות. שיווק זה למצוא את הדרך להגיע לקהל שלך. אנחנו לא מוכרים לו שום דבר. אם תהיה פיזיותרפיסט 

גרוע, אף אחד לא ימשיך להגיע אליך. אם לא תדעי איך לנהוג באנשים, לא יחזרו אלייך לטיפולי המשך. 

 
שיווק זה עולם ומלואו אבל כדי להתחיל לשווק צריך את הכלים הנכונים. לכן, הכנתי את רשימת הכלים שאתם פשוט חייבים כדי להתחיל 
ולהציג את עצמכם לעולם. לצד כל אחד מהכלים ברשימה אוסיף איך אפשר להשתמש בהם בדרך היעילה ביותר כולל קישורים באינטרנט. 

תהנו :-(
 

רשימת הכלים

אתר אינטרנט\בלוג אינטרנט

אם תשאלו אותי, ימיו של אתר אינטרנט בנוגע לתחום השיווק הולכים ומתקצרים. אחת הבעיות באתר אינטרנט היא הקושי ליצור קשר 
ויחסים עם המטופלים הפוטנציאלים שלנו. עם זאת, חשוב שיהיה לנו אתר אם מטופל מעוניין לקבל מידע עלינו. נכון להיום, אתר אינטרנט 

עדיין מסמל רצינות וחשיבות של בעל האתר. 
אם יש לכם אתר קיים, חשוב שהוא יהיה מעודכן ועדכני ולא משהו סטטי. 

איפה לבנות ואיך לבנות אתר שכזה? אני משתמש בפלטפורמה שנקראת וורדפרס. מאוד קל לעדכן אותה ומאוד קל לעבוד איתה. 
ההשקעה באתר טוב ואיכותי לא אמורה לעלות יותר מ 4000 ש"ח.

9 כללים שימושיים לשיווק הקליניקה 

לפני הכל - בנימה אישית
תודה שנרשמתם לקבל את רשימת הכלים שאתם חייבים על מנת לשווק את הקליניקה 

שלכם. הרשימה הזאת נכתבה לאחר שנים של ניסוי ותהייה ושימוש של שנים רבות.
ופציעות  פיזיותרפיה   - "פיזי  הקליניקה  של  הגאה  הבעלים  אני  אלטא.  בן  ליאור  שמי 

ספורט" הממוקמת ברחובות. בנוסף,
אני מייעץ לקליניקות ולמטפלים כיצד לשווק את הקליניקה שלהם, למשוך יותר מטופלים 

ולמלא את לו"ז הטיפולים שלהם.
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אחד הדברים החשובים שכדאי שיהיו באתר שלכם הוא דרך לעקוב אחרי מה שקורה באתר. מי מגיע לאתר, כמה זמן נשאר ובאיזה דפים 
הוא צופה - סטטיסטיקה.

כדאי להסתכל באתרים מהתחום ולשאול את בעל האתר מי בנה לו. רוב האנשים יפנו אתכם ברצון למי שבנה את האתר שלהם.

דף עסקי בפייסבוק

לדף עסקי בפייסבוק נכון להיום יש חשיבות רבה. היתרונות של דף הפייסבוק לעומת אתר אינטרנט הם כאלו:

קשר ישיר ביותר לאנשים - ניתן לתקשר עם האנשים ישירות ללא שום חוצץ בינכם.

העלאת וידאו ותמונות בקלות.

לא צריך כמעט ושום ידע טכנולוגי על מנת לתפעל דף שכזה.

הוא חינמי.

ניתן לשלם סכום כסף )לטעמי קטן ביותר( להגיע לחשיפה גדולה יותר.

חשוב לזכור, על מנת להפיק את המקסימום מדף פייסבוק, אתם חייבים לעדכן את הדף באופן קבוע.
איך לעדכן ומה לשים בדף? כל דבר שאתם חושבים שיעניין את קהל היעד שלכם :-(. 

אני מזמין אתכם להיכנס לדף שלי כדי לקבל רעיונות.
http://www.facebook.com/fizicoil

אינסטגרם

אינסטגרם זה הדבר הבא. אני חושב שבעתיד  אינסטגרם יתעלה על פייסבוק מבחינת קהל היעד וכמות הצפיות. מי שינצל את הפלטפורמה 
הזאת מוקדם, יהנה מהפירות לאחר מכן.

באינסטגרם )נכון להיום( יש שני פיצ'רים עיקריים - תמונות או סרטונים )קצרים( שנשארים בדף הפרופיל, ומשהו שנקרא סטורי - תמונות 
או סרטונים שלאחר 24 שעות נעלמים. מדובר על שני אלמנטים שונים שצריך להשתמש בהם נכון.

 Youtube

יודע שמדובר על אחד מהחסמים העיקריים של אנשי המקצוע הטיפולי אבל חייבים להבין, העתיד הוא בסרטונים. אני מהמר  טוב, אני 
שלא רחוק היום שבו לא יהיו יותר פרסומות בטלוויזיה ומרבית האינפורמציה תעבור לערוצים הדיגיטליים. כבר היום יש המון אינפורמציה 

בסרטונים ברחבי הרשת ואתם חייבים להיות חלק מכך אם אתם רוצים להשמיע ולהישמע.

9 כללים שימושיים לשיווק הקליניקה 

http://www.facebook.com/fizicoil 
http://www.facebook.com/fizicoil 


 www.fizi.co.il www.fizi.co.il

ווטסאפ

הופתעתם? :-( אחד מהכלים החשובים והשימושיים ביותר שאני משתמש לתקשורת עם המטופלים שלי הוא הווטסאפ. הדרך שאני משתמש 
היא חיבור של הווטסאפ ממכשיר הסלולרי למחשב ובצורה הזאת יותר קל לכתוב מאשר דרך הסלולרי. ניתן לגלוש לכאן ולחבר את המכשיר 

/https://web.whatsapp.com.בקלות לכל מחשב

תכנת דיוור

אחת הדרכים היעילות ביותר ליצור מערכת יחסים עם מטופלים קיימים היא עדיין דרך המייל. שליחה קבועה של מיילים שמכילים מידע 
היא דרך נהדרת ליצור זאת. אל תנסו לשלוח מייל דרך תכנת המייל שברשותכם משום שככל הנראה תכנת המייל של הממוענים תחסום את 

המייל. ישנן תכנות ייעודיות לכך. למי שרק מתחיל להשתמש בתכנות מסוג זה, אני ממליץ להשתמש בתכנות ישראליות כמו:
/http://www.responder.co.il - רב מסר

/http://www.viplus.co.il - ווי איי פי

למי שקצת מתקדם ורוצה להוזיל עלויות הייתי ממליץ על תכנות בין לאומיות כמו:
/https://mailchimp.com - מיילצ'ימפ

/https://www.getresponse.com - גטרספונס

דף נחיתה

על מנת לקבל מיילים של מטופלים פוטנציאלים, חייבים לספק מידע רלוונטי. דף נחיתה הוא דף שמיועד על מנת להכניס את המייל ולקבל 
את המידע המדובר. ניתן ליצור דף נחיתה בכל אחד מתוכנות הדיוור מעלה או בתכנה הבאה שהיתרון שלה הוא שיש לה סטטיסטיקות מלאות 

על אחוזי ההמרה )כמה מתוך האנשים שנכנסו לדף, באמת נרשמו להוריד את המדריך לדוגמא(.
/https://www.leadpages.net

דואר ישראל

עוד הפתעה, תודו. אחד מהדברים שאני מייעץ לאנשים הוא להשתמש בדואר בתור אמצעי שיווק. לפעמים דווקא המיושן הוא הדבר הכי 
יעיל על מנת להגיע למטופלים שאתם מחפשים.

9 כללים שימושיים לשיווק הקליניקה 

https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
http://www.responder.co.il/
http://www.responder.co.il/
http://www.viplus.co.il/
http://www.viplus.co.il/
https://mailchimp.com/
https://mailchimp.com/
https://www.getresponse.com/
https://www.getresponse.com/
https://www.leadpages.net/
https://www.leadpages.net/


 www.fizi.co.il www.fizi.co.il

המטופלים שלכם

הכלי הכי חשוב מכל הכלים )לכן השארתי אותו אחרון(. כל אחד ואחד מהמטופלים שלכם הוא משווק פוטנציאלי שלכם ושל השירות שלכם. 
לכן, עליכם לטפח את המטופלים הקיימים, ואם תשאלו אותי, הם יותר חשובים ממטופלים פוטנציאלים שלכם. 

 

הרשימה שמצורפת תהיה יעילה רק אם תשתמשו בה :-(. אתם לא חייבים להשתמש בכל הכלים שצרפתי אבל אם רק 
תיקחו חלק מהכלים האלו ותשתמשו בהם, אני בטוח שפניות ממטופלים לא יאחרו להגיע. 

 

בהצלחה
ליאור בן אלטא, 

M.P.T  פיזיותרפיה ופציעות ספורט 
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