
,אימא
.כתבתי בנק



נעים מאוד 
אני ערן



קופי-מיקרו



קופי





?על מה נדבר

טיפונת רקע ואתגרים

מה עשינו עם זה

בתקשורת

במוצר תקשורת

בשירות

נקודות ששווה לזכור



ונפתח 

:באוקסימורון





מה אתם באמת חושבים על 

?הבנק שלכם



שונא בנקיםאני •

הם ערימה של גנבים•

מה הם מדברים איתימבין על אני לא •

?מה הקטע של הפקס, נוראיהשירות •

שעות הפתיחה לא באמת נוחות לאף אחד•

הבנק ממש לא מעניין אותי, האמת•

הם בכוונה מדברים בשפה שאני לא מבין•



• אני  שונא בנקים

• הם ערימה של גנבים

• אני לא  מבין על  מה הם מדברים איתי

• השירות  נוראי  , מה הקטע של הפקס ?

• שעות הפתיחה לא באמת נוחות לאף אחד

• האמת  , הבנק ממש לא מעניין אותי

• הם בכוונה מדברים בשפה שאני לא מבין



?אז מה עושים



קודם כל 

מחליטים  

מי אנחנו

...ואז



מחליטים 

עם מי  

אנחנו רוצים 

(לא אל מי)לדבר

...ואז



, ממש

אבל ממש

איתומדברים 



!שלובשפה 



פתאום נולד 
מילון חדש



רצינו לספר לך-הרינו להודיעך 

בגלל שמשהו לא הסתדר עם התשלום שלך–בגין עיכובים בתשלום 

שילמת! הופה–העברת התשלום התבצעה 

אנחנו לא יכולים, כרגע–אין ביכולתנו כעת 

(שייקיםלא )קים 'צ–המחאות

איתנודבר –צור קשר 

.תניחו לי, פעם אחרת, יש עוד–וזה באמת רק  הקצה 



תקשורת







מוצר



























שירות



.יום אחד קיבלתי מייל מרז

. לעדכן לקוחות עם מסגרת אפס לגבי הטיפול בהםרצינו , היי ערן

רק צריך שתאשר לי את זה , זה הנוסח..  אותה אישית לכל אחדנשלח 

:ונוכל להתקדם

Case study



.  לעדכן לקוחות עם מסגרת אפס לגבי הטיפול בהםרצינו 

רק צריך שתאשר לי את זה , זה הנוסח..  נשלח אותה אישית לכל אחד

:ונוכל להתקדם

Case study

ועל כן רצינו לעדכן אותך בסטטוס שלך , החוויה שלך חשובה לנובפפר

הבעיה נמצאת בטיפול של הגורמים הכי בכירים  . בעניין המסגרות

ואנחנו מלאי תקווה שמרבית הבעיות הקשורות לנושא הזה , אצלנו

! :(אם יש לך שאלות נוספות נשמח לסייע לך. יתוקנו בעדכון הקרוב



Case study

באנגליתמופיע תמיד Pepperבפפר

, לו שהוא במסגרת אפסמבשר אבל אתה החוויה שלך חשובה לנו

משהושהחוויה לא כנראה 

משפטטקסט של בתי ועל כן רצינו לעדכן אותך

??הוא יודע מזה?יש לו כמה מסגרותבסטטוס שלך בעניין המסגרות

שלכםהגורמים הכי בכירים עלקיאללהיאללה הבעיה נמצאת בטיפול של הגורמים הכי בכירים אצלנו

?  מלאי תקווה? המשואותמדליקימה אתם ואנחנו מלאי תקווה

.צריך תשובותאני 

?לא רק עניין המסגרת, יש כמה בעיות שקשורות! אהשמרבית הבעיות הקשורות יטופלו

?2018-ב? שזה מתיבעדכון הקרוב

אבל לא עניתם לי על השאלה המקורית או הבעיה המקורית  (: !אם יש לך שאלות נוספות נשמח לסייע לך

.ועוד דחפתם לי סמיילי



Case study

,היי יובל

Pepper-ברק רצינו לעדכן אותך שנושא המסגרת שלך 

.נמצא בטיפול

,  אנחנו כאן מסביב לשעון, לכל דבר נוסף

.8988באמצע הלילה בכוכבית גם 

 Pepperצוות, תודה



איך הופכים 

עיסוק בכסף וחובות  

?FUNלמשהו שכולו 
,  או במילים אחרות

Pepper Pay?עוד לא הורדתם , מה











תחליטו מי אתם לפני שתכתבו לאחרים•

" אחד"אפיינו את ה. תכירו את הקהל שלכם•

אל תכתבו ככה–אם אתם לא מדברים ככה •

אל תפחדו מטקסטים ארוכים•

י/אבל לא למישהו, אפילו לכמה ביחד, או למישהי, תכתבו למישהו•

תמצאו מישהו? הומור זה לא אתם. תגרמו לקורא לחייך•

.  עדיף לכתוב משהו לא מושלם מאשר לא לכתוב משהו מושלם. תנסו•

נקודות ששווה לזכור



! הופה
. סיימנו


