
צ׳קליסט לתכנון הוובינר המושלם

שלב 1: 4 - 6 שבועות לפני האירוע

נושא:  •

סביב איזה נושא הוובינר עוסק? במה הוא יהיה שונה משאר הוובינרים שיש בשוק? 

מטרת הוובינר: •

כמות: כמה משתתפים את.ה רוצה שיהיו בוובינר? 

הנעה לפעולה: מה את.ה רוצה שיקרה בסוף הוובינר? גיוס לקוחות לתהליך ייעוץ? 
הרשמה לקורס? מכירת קורס דיגיטלי? מיתוג העסק? הגדרת המטרה תעזור לך 

לחדד את המסרים ואת המבנה של הוובינר. 
מנטליטי(פ): הציבו יעדים ברורים - x לקוחות בx מחיר או x נרשמים לניוזלטר  

קהל יעד:  •

מי קהל היעד העיקרי לוובינר? באיזה פלטפורמות הוא מסתובב? האם קהל היעד 
מכיר אותי? 

שלב 2: 4 שבועות לפני האירוע

בחירת תאריך ושעה: •

מתי קהל היעד שלך יהיה הכי זמין להשתתף בוובינר? בשעות הבוקר או הערב?  
מנטליטי(פ): וודאו שאין אירוע חריג ביום של הוובינר שלכם. 

תוכן: •

על מה אני רוצה לדבר בוובינר? עם איזה כלים או ערך אני רוצה שהאורחים שלי יצאו 
מהוובינר? 

הרשמה: •

איך היית רוצה שהמשתתפים ירשמו לוובינר? 
מנטליטי(פ): השתמשו בlu.ma כדי ליצור דפי נחיתה קלילים שמסתנכרים בקלות עם 
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שלב 3: 3 - 4 שבועות לפני האירוע

הכרזה + תכנית קידום לוובינר: •

אחרי שעבדת קשה על תכנון הוובינר, הגיע הזמן לעדכן את העולם עליו ולהוציא 
לפועל את תכנית העבודה לקידום שלו.  

* באיזה נכסים דיגיטלים הוובינר יקודם? פייסבוק? אינסטגרם? קהילה? ניוזלטר? 
אתר/בלוג? איזה תכנים יעלו? מתי? מי יכול לשתף את הוובינר? 

מנטליטי(פ): צרו תוכנית קידום מסודרת שתעזור לכם להוציא את המקסימום מהוובינר 
שלכם. רשמו בתכנית הקידום באיזה פלטפורמה הוובינר יקודם ומתי אתם מתכוונים לעלות 

את הפוסטים והתכנים שקשורים לוובינר. 

שלב 4: שבועיים לפני האירוע

מעקב אחר כמות הנרשמים: •

האם תכנית הקידום שלך עובדת? מה עובד בתכנית? מה לא עובד? איזה פלטפרומה 
הביאה הכי הרבה נרשמים לוובינר? 

מנטליטי(פ): שנו את התכנית שלכם בהתאם לכמות הנרשמים שרשמתם בחלק ה1. 

שלב 5: שבוע לפני האירוע

היכרות עם הפלטפורמה: •

במידה וזאת הפעם הראשונה שאתם משתמשים בפלטפורמה מסויימת, היכנסו 
לפחות שבוע לפני כדי לוודא שאתם שולטים ושהכל עובד כמו שצריך. במידה ואתם 

עטורי ניסיון, אתם מוזמנים להמשיך הלאה :) 

תזכורת: •

יש לא מעט אנשים ששוכחים שהם נרשמו בכלל. שבוע לפני האירוע הוא זמן מתאים 
לתזכר אותם.  

מנטליטי(פ): שתפו את הנרשמים מעבר לשם, תאריך והשעה של הוובינר, הוסיפו פרטים על 
מה יהיה בוובינר ועם מה המשתתפים יצאו בסופו.  

מייל סיכום: •

הכינו מייל תודה וסיכום של הוובינר. במידה ואתם מציעים בסוף הוויבנר מבצע מיוחד 
לנרשמים, זכרו להוסיף אותו למייל הסיכום. 
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שלב 6: יום האירוע

תזכורת מס׳ 2: •

תזכרו את האורחים שלכם שהיום החגיגי הגיע. עדכנו אותם שהכניסה תהיה זמינה 
לפחות 15 דק׳ לפני שעת ההתחלה. הזמינו אותם להצטרף לפני ולוודא שהם 

מצליחים להתחבר אל החדר ללא תקלות. 

כניסה למערכת: •

היכנסו לפחות חצי שעה לפני הוובינר שלכם. וודאו שכל החיבורים תקינים, שהמצגת 
עובדת, שיש לכם כוס מים ושאתם באנרגיות טובות. 
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ולסיום, מס׳ דגשים טכניים:

התחברו לאינטרנט בחיבור קווי (לא אלחוטי). בנוסף תכינו את נקודת הגישה •
מהפלאפון שלכם למקרה חירום. 

הניחו את המחשב בגובה העיניים. במידה ואין לכם סטנד פשוט שימו מתחת •
למחשב שלכם כמה ספרים. 

וודאו שהרקע מאחוריכם משדר מקצועיות, במידה ולא, הוסיפו רקע ווירטואלי. •
• .mute כנסו להגדרות של הוובינר ובחרו שכל מי שיכנס לחדר יהיה על
במידה ואתם מנהלים את הוובינר בשעות היום, וודאו שאתם יושבים מול השמש •

ולא מאחוריה כדי שלא יהיה לכם צל על הפנים. 
במידה ויש לכם את האפשרות, תבקשו מחבר או קולגה לתפקד כקו-הוסט. •

תפקידו של הקו-הוסט הוא לעשות סדר במהלך הוובינר, לעדכן אתכם אם יש 
שאלות ולשים על מיוט אורחים מרעישים. 

רוצים לקבל ממני עוד מדריכים מגניבים? 

הצטרפו לקהילת העסקים שלי - מנטליטי - שבה אני משתף את המדריכים 
והטמפלטים הכי שווים שלי. 

להצטרפו לחצו כאן
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