
 

 

 

 

 תכנית אימון מתקדם 

 של החוויה   "DNA" - ה

 

הרובד הרגשי פועל לא רק כאשר אנחנו פוגשים את הלקוח. הוא נכנס לפעולה הרבה קודם.  
 פוגשים לבחור בחברה/מותג שאנחנו מייצגים.והוא זה שגורם ללקוח שאנחנו 

נציג, והוא   – לקוח   –הרגשי/חוויתי הזה הוא למעשה החוט המקשר במשולש מותג   DNA-ה
זה שמציב את הציפיות של הלקוחות לחוויה שהם רוצים לחוות. להרגשה שהם רוצים 

 להרגיש. 

תפקיד תאפשר לכם לחקור את הצרכים והרצונות שלוקחים  DNAתכנית האימון 
בקונטקסט של העבודה שלכם מול הלקוחות שלכם, להעמיק את המודעות וההבנה לגבי  

הציפיות של הלקוחות מכם ומהחברה שאותה אתם מייצגים ותעזור לכם לגבש רעיונות  
 פרקטיים להיות יותר אפקטיביים בגיוס, שימור ופיתוח נאמנות של לקוחות. 

-bottomתאפשר להנהלת החברה גישה לתובנות שיעלו מן השטח )  DNAתכנית האימון 
up  בנוגע לחווית הלקוח, נקודות המגע השונות, פיתוח מוצרים, פיתוח רגעים, תפיסה )

 שיווקית, תפיסה מכירתית ועוד. 

 

 מטרות הלמידה: 

 החברה/מותג )והייחודיות מול המתחרים(.  DNAתזהו ותגבשו את  •
 פיינים, פרסונות, צרכים, רצונות, תפיסות עולם. מא –הלקוחות    DNAתזהו את  •
מודעים( של הלקוחות ואיך הם משפיעים על  -תזהו את המניעים )המודעים והלא  •

 הציפיות וההתנהגויות שלהם.
תחדדו את המשמעות האישית שלכם ואת ההשפעה שלה על התפקיד שלכם   •

 באינטראקציות השונות. 
נים מענה לצרכים הייחודיים של  תזקקו את הקול האישי שלכם כנציגים שנות •

 של החברה/מותג.   DNA-לקוחות ספציפיים, וכל זאת ברוח ה 

 

 

 

 



 

 

 

 

   מתקדם   תכנית אימון 
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 דקות?  5למה יש רגעים שאנחנו זוכרים אותם שנים ורגעים אחרים שאנחנו שוכחים אחרי  

 העבודה השוטפת שלנו עם לקוחות היא לא עבודה פשוטה. לעיתים היא מאוד סזיפית. 
היא עמוסה באינטראקציות ורגעים, חלקם חיוביים וחלקם פחות. חלקם נשארים איתנו  

 כזכרונות טובים ואת חלקם אנחנו "שוכחים" די מהר. 

אם תוכלו לנהל  אבל מה אם תוכלו להפוך אירוע שלילי מול לקוח לחוויה חיובית? מה  
אינטראקציה עם לקוח בצורה שהוא לא ישכח אותה הרבה זמן? מה אם תהיה לכם הבנה  

 טובה יותר איך ליצור זכרונות טובים אצל הלקוחות שלכם? 

מחקרים רבים מראים שיש מכנה משותף לרגעי מפתח כאלה שנצרבים לנו בזכרון כחוויות.   
נויות ליצור רגעי מפתח ללקוחות שלכם  נבחן הזדמ Special Momentsבתכנית האימון 

בנקודות המגע שלכם איתם. ליצור רגעים יוצאי דופן. רגעים שהלקוחות ישמחו לשתף עם  
 הקרובים להם. רגעים שיגעו עמוק ויעניקו לכם את היתרון התחרותי האולטימטיבי.

 

 

 מטרות הלמידה: 

 ובים ללקוחות.תכירו את האלמנטים המשותפים לרגעי מפתח וליצירת זכרונות ט  •
 תכירו את עקרונות ה"חשיבה ברגעים".  •
 סוגים של רגעי מפתח.  4תזהו  •
 תמפו נקודות מגע עם לקוחות שיכולות להוות הזדמנויות לעיצוב של רגעי שיא.  •
 תעלו רעיונות פרקטיים לעצב רגעי שיא בעבודה השוטפת שלכם עם לקוחות.   •

 

 


