
 
 

  רוצים לחבר עסקים לקהילה גאה מקומית?
 בואו לקבל את כל הכלים והתובנות בשיחה עם ענת ניר, פעילה להט״בית ואשת שיווק.

 פורום גאווה מקומית - הרצאה 8.11.20
 

 למה כדאי או מומלץ לקשור בין קהילה מקומית לעסקים מקומיים?
 

  1. יחסי גומלין
  לעסק זה יכול להיות כמה דברים: מסחרי, דעת קהל, הרחבת מעגל לקוחות, קשרים

  לקהילה זה דברים כמו: תדמית, תמיכה כלכלית, או תמיכה מסוג אחר (למשל ספייס להרצאה).
 * לדוגמא התו הגאה נותן לעסק הכרה ונותן ללקוחות ביטחון.

 
  2. הרחבת המעגלים

 זו בעצם הגדלה של הקצוות של הקהילה המקומית וערבוב שלהם עם הקהילה המקומית שאינה
 להט״בית אך היא יכולה להיחשב חלק מהקהילה הגאה - תומכים, הורים, חברים, עסקים, ארגונים,

 עיריה וכיוב.
 

 3. דעת קהל וגורמי מדיניות
 משמעותי לקבל תמיכה באופן פומבי כי זה משנה דעת קהל וגורמי מדיניות ויש פה גם את שיטת

  המקל והגזר (עסק שמתעמר בנו יש לו עסק איתנו, עסק שתומך בנו - נרים לו).
 

  איך עושים את זה? כלומר איך מחברים בין קהילה להט״בית מקומית לקהילת עסקים מקומית?
 

 1. מחויבות וקשר מתמשך
 בניית תכנית אסטרטגית שכוללת ראשית את מיפוי הקהילה הגאה המקומית (מי איתי כדי שלא הכל

 יהיה תלוי עלי). קשר רב ארוך טווח ומתמשל ולא חד-פעמי, לא רק כשצריך אלא לשמור על קשר
 רציף. אופטימיות! בסוף, זה יעבוד. התמדה.

 
  2. מודל מעורבות

 לחשוב על אינטרס הדדי, להציע הצעות מגוונות, להיות סבלניים, להשתמש בשיטת ה״רגל בדלת״
 (לבוא בחודש הגאווה ״רק״ לבקש שיתלו דגל או מעשה סמלי רגעי ואז להרחיב משם), להתעניין

  באיזה אופן הם היו רוצים קשר ולמצוא את זה גם כהזדמנות לעסוק בחינוך ציבור.



 * כדאי לבחור עסקים שיש מצב להצליח איתם בהתחלה - לבחור כאלו שזה יותר טבעי ולהבין מה
 אנחנו מציעים להם. מה למשל נוכל להציע להם? לשווק אותם, לארגן קהל שיגיע, לדאוג שאם יש

 עליך ביקורת אני מגבה אותך וכיוב׳ להרחיב את מעגל השותפים ולהראות הצלחות ליתר.
 

 היו קצת דוגמאות על מה נראה להם שעובד ולא עובד (מצורפות מטה). לא רק לשים צבעי גאווה או
 להגיד מצבע גאווה אלא להתאים את המוצר/שירות לקהילה וגם את המבצע/הטבה לקהילה. זה לא

 שטחי זה עמוק. להבין שיווק ללהט״ב זה נושא שלם. חשוב לעזור להם בקריאייטיב, על למצוא איתם
 רעיונות למבצעים, הטבות, פרסומים, פעילויות וסלוגנים. אפשר להציע להם עוד עזרה לדוגמא

 לאפשר להם להצטרף להרצאה על שיווק עסקים לקהילה בחינם, להזמין אותם לפגישה בעיריה
 שקשורות אליהם, לחשוב איתם על אירוע הגאווה בקיץ? איך הם רוצים לקחת חלק, לצרף לתו

ולא לשכוח ללמד אותם את מבחן נעלי הבית :)   הגאה. 
 

 טיפול בהתנגדויות: לדאוג לא להכנס לויכוח אלא להראות תוצאות חיוביות במפגש בין עסקים
 לקהילה. לזכור - התנגדויות הן בסיס לשיחה.

 
 חשוב לזכור שעם כל הכבוד לשיווק וכסף וקשר עם עסקים יש לנו ערכים וגבולות גזרה ושיח (למשל

  מקרה המטוס בצבעי גאווה) ושחשוב שלא נלך לאיבוד :)
 

 היה נפלא איתכםן!
 ענת 050-2023000

 
 ראו דוגמאות למטה >>





 
 
 

 


