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תמונת פרופיל .1

2. יש רק אחד כמוכם

וותרו מראש על פרופיל ללא תמונה.  
ברוב המקרים זה פשוט לא עובד מכיוון שזה
משדר: חשאיות, חוסר השקעה בפרופיל או

חוסר בשלות להיות באתר.
צרפו לפרופיל לפחות תמונה אחת בה אתם
מצולמים מהכתפיים ומעלה וללא משקפיים,

ותמונה נוספת בה רואים את כל הגוף שלכם.
זיכרו שלכולם יש פגמים ושאחד התפקידים של
תמונות באתרי ההיכרויות הוא לייצר עוד לפני

הפגישה סוג של תיאום ציפיות ריאלי. 
 

ספרו במה אתם 'שונים' מאחרים- 
הבליטו תכונות מיוחדות, עיסוקים ותחומי

עניין והדגימו כיצד הם באים לידי ביטוי. 
כך תיצרו סקרנות ועניין ראשוני אצל הצד

השני. 
או כמו שאמרו לנו כשהיינו קטנים:

'כל אחד הוא מיוחד'- ספרו מה מייחד אתכם
ושימו דגש על הצדדים הטובים שבכם.
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3. אפשר תמונת סלפי?

4. הטקסט המנצח

 
בלי סלפי!

 
כי מה לעשות ורובנו נראים הרבה

פחות טוב ב'צילומי סלפי'  
מאשר בתמונות רגילות בהם

מקפידים על זווית צילום טובה,
הבעת פנים מזמינה 

(כן, חיוך בהחלט מוסיף ושווה
הרבה יותר ממבט קשוח)

ורקע מעניין.

הצעד הראשון ליצירת הכרויות און ליין הוא
פרופיל עם תמונה וטקסט מנצחים!

 
הרושם הראשוני הוא הבסיס לכל מה שהצד

השני יחשוב עליכם. ולכן, מומלץ להשקיע
ביצירת פרופיל עדכני, שמציג אתכם במדויק. 

פרופיל מקצועי שנכתב על ידי מומחים יגדיל את
הסיכוי שלכם להכיר את ה- The One שלכם

בעשרות אחוזים, ויגרום לכך שתקבלו
פניות איכותיות באמת!

 
The One זה בדיוק מה שאנחנו עושים ב

ואנחנו נשמח לעזור גם לכם.
 

התקשרו או שלחו ווצאפ 051-2211-841
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5. אתם לא כמו כולם
גם אתם רומנטיקנים, בעלי חוש הומור,

אופטימיים ואוהבים את החיים?
יש לנו חדשות בשבילכם- 

את זה כולם כותבים על עצמם. 
נסו לכתוב על עצמכם בצורה כנה אך שונה, 

כך שהפרופיל שלכם לא יראה כמו רשימת
מכולת. 

אתם אופטימיים? ספרו כיצד זה בא לידי
ביטוי, יצירתיים? 

תנו דוגמא ליצירתיות שבכם.
סקרנים? 

הסבירו מה מסקרן אתכם בכל פעם מחדש. 

לטיפים נוספים,
מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק

שלך המוצלח  הפרופיל   The One – חפשו
התקשרו או שלחו ווצאפ 051-2211-841 

www.The One.co.il 


