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  הקדמה
  

  .אני נוהגת לומר ששיווק בעבור העסק הוא כמו חמצן לגוף

  .בלי שיווק לעסק אין תקומה, כמו שבלי חמצן הגוף לא יכול לתפקד

  . לכל סוג עסק, קטנים דומים ואפילו זהים בכל תעשיההאתגרים שעומדים בפני בעלי העסקים ה

  

  . ממשתתפי קורסי שיווק באינטרנט אני מבקשת לחלוק איתנו את האתגרים השיווקיים של העסק שלהם

ביצירת פעולות , בעסקאות חדשות, האתגרים חוזרים על עצמם בצורה זו או אחרת ורובם מתמקדים בצורך בלקוחות נוספים

  .  גבלת תקציבשיווקיות תחת מ

  

שיווק מכירות , ייצור, ניהול(למרות שכבעלי עסקים קטנים אנחנו מלהטטים עם כובעי התפקידים השונים שעלינו לבצע בעסק 

  .האתגר השיווקי הוא אחד האתגרים הרציניים ביותר שעומד בפני בעלי עסקים)  ועוד

 במחלקת הייצור במקום במחלקת השיווק  של העסק רבים מבעלי העסקים הקטנים נוטים למקד את הפעילות שלהם דווקא

 מכלל 20% -בעוד שהמציאות מלמדת שתפקיד איש השיווק הוא אחד התפקידים החשובים בעסק ויש להשקיע בו לא פחות מ

  .הזמן המושקע בעסק

  

  .שינוי סדרי העדיפות הוא פועל יוצא של ההבנה הזו, כאשר השיווק הוא החמצן של העסק

אנחנו ניצבים בפני אוסף שלם של , ת סדר העדיפויות והצבנו את פעילות השיווק של העסק במקום הראשוןאחרי ששיננו א

  .איך לשווק את העסק שלנו בצורה היעילה ביותר והחסכונית ביותר: אתגרים בתחום השיווק ואחד מהראשיים הוא

אם בכלל קיים ועדיין כולנו , הוא הקטן ביותר, זה הרי לא סוד שלבעלי עסקים קטנים הנתח שמוקצב לשיווק בעוגת התקציב

  .נדרשים לשיווק תחת מגבלת התקציב הזעום

  

  . שיווק לבעלי עסקים קטנים תחת מגבלת תקציב: המדריך שלפניך עוסק בהצגת הפתרון לבעיה הזו בדיוק

  

  : שתאפשר לך להגיעתצטייר לפניך האלטרנטיבה המושלמת לבניית מערכת שיווק, אנחנו מאמינים שבסוף הקריאה שלנו

  . יותרוחסכוני יותר יעיל,  יותררחוק

   .מדובר על לאן העסק שלך יכול להגיע, כי לא מדובר על המצב של העסק שלך עכשיו

  

  ,הפורייאנחנו מאחלים לך קריאה ולמידה 

  קרן כהן ואיתן גינוסר

http://www.kccollege.co.il
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   על עסק קטןשפעת משברים כלכלייםה
  

 נפתחה במיתון שהורגש בצורה מאוד מוחשית בכל ענפי 2009שנת 

  .המשק וגם אצל בעלי העסקים הקטנים

  

היקף ההכנסות של מרבית העצמאים ובעלי העסקים הקטנים ירד "

 The Marker -כך עולה מנתונים שאספו להב ופורסמו ב . 2009בשנת 

הנתונים מצביעים על כך שלעסקים "עוד נכתב כי . 2010בתחילת מאי 

לדשדש במקום  הקטנים אין חלק בהתאוששות המשק והם ממשיכים

נשיא  ,אומר יהודה טלמון, "ולהיאבק במאבק הישרדות יומיומי על קיומם

( להב
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  )com.themarkerלמידע המקורי באתר 

  

והתפשט אל , אביב נתנה את האות שכבר הורגש היטב בארצות הברית-בבורסה בתל 2008נפילת השערים החדה בסוף שנת 

  . משבר כלכלי בעולם המערבי: עבר אירופה וישראל

המשק , 2010מאי , שנה וחצי לאחר מכןכמעט 

 נדרשי עדיין לא הספיק להתאושש וכבר הישראל

, סטריט-להגיב שוב לירידות שערים קיצוניות בוול

   . רופהבאימאוד קשה פיננסי  כלכלי ולמשבר

  

ן וכדומיהן סופגות "חברות נדל, מכתשים אגן, כשטבע

זה רק , מהלומות קשות ומשלמות בהצגת הפסדים

טבעי שאפקט הדומינו משפיע גם על בעלי העסקים 

  : נדרשים לתגובה שונה במהותה, ואלו. ניםהקט

לפתח , לא רק לשרוד אלא גם לצמוחמי שרוצה 

 ולהשתמש חייב לגייס, ולהתקדם מבחינה עסקית

  . לבד מכסף–נוספים , אחרים, משאבים חדשיםב

  

  

http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=smb20100505_388&log=true
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  ....פיטורים, אבטלה, מיתון
  

  ? האם אנחנו אחרי זה או בתוך זה

  

. לביטוי מפתחחיפושים ברשת ה אופילגבי כלי חינמי מבית גוגל שמספק מידע  (dsGoogle Trenהלכנו לבדוק בעזרת 

מה ) מה מעניין אותם, מה הם מחפשים, אנשיםמעסיק את ראשם של המה מתוצאות השאילתות בגוגל טרנדז ניתן ללמוד 

  .פיטורים בישראל,  ולביטויי המפתח אבטלה(recession)תון באנגלית מי: קורה בעולם ובישראל ביחס לביטויי המפתח

לגבי מיתון באנגלית נראה שההתעניינות במיתון ירדה 

  .   אך בפירוש לא נעלמה2009בסוף שנת 

  

שהוא קצר או , בין אם אתם חושבים שהמיתון בעיצומו

 עדיין אפשר לראות שזהו נושא ,ארוך או שהוא חלף

  .םשמטריד אנשים רבי

  

   ואבטלהפיטורים

מסתבר שלקראת : גם לגבי פיטורים גילינו ממצא מעניין

 ירדה ההתעניינות בישראל בפיטורים אולם ניכרה קפיצה משמעותית בהתעניינות ברבעון הראשון של שנת 2009סוף שנת 

, בטלה בתקופות השונותאפשר לראות את ההתאמה בחיפושים אחר המונח א, מאחר ופיטורים הולכים יחד עם אבטלה.  2010

המצב הכלכלי ממשיך להשפיע על כמות לא קטנה של , במידה כזו או אחרת: מה שמציג תמונה לא ממש אופטימית

  .ההאוכלוסיי
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   ?אתגר או הזדמנות
  

רות  בין אם המדובר בחב.אתגרים מרובים אך צופן בחובו גם הזדמנויות רבותהמצב הכלכלי מציב בפנינו , במידה כזו או אחרת

התבוננות מעמיקה בעוגת התקציב של . גדולות ובין אם מדובר בעסקים קטנים התקופה האחרונה מתאפיינת בקיצוץ תקציבים

הנפגעים הראשונים בקיצוצים מקציב השיווק בעסקים בכלל הוא אחד מלמד שת, עסקים ובמיוחד של בעלי עסקים קטנים

  .רובה של משאב אחר שנמצא ברשותנו והוא המוח וכוח החשיבההדורש הפעלה מ מדובר באתגר רציני. בעסקשנערכים 

  .אנחנו נדרשים ליצירתיות בכדי ליצור תהליכים חדשים של שיווק לעסק שלנו

  

  ? אתגר או הזדמנות : קיצוצים בתקציב
  

  

   
  

 
6

  

  

  

  

  .להשתמש בתהליכים שאינם עולים כסףלהתחיל : זו ההזדמנות באתגר

  

  . ים הוא מחזורי רכישה נמוכיםשהתעורר אצל בעלי העסקעוד אתגר 

להגיע ארוך יותר  ולוקח להם זמן ממנוהלקוחות שלנו מושפעים גם , מושפעים מהמצב הכלכלי, בעלי העסקים, לא רק אנחנו

  .להחלטה ולאסוף את התקציב הדרוש כדי לרכוש ממך

  

 ?אתגר או הזדמנות : מחזור רכישות נמוך 

   

  .גר הדורש חשיבה יצירתית על הדרכים ליצור של לידים לעסק שלך בתקציב אפסי או נמוךזהו את

  .ונדון בה בהרחבה בהמשך, היא שימוש בבלוג כדרך פשוטה וזולה לייצר לידיםהזדמנויות אחת ה

  

  מחזור רכישות

  נמוך 

  דיםיצירת לי
   

 בתקציב נמוך

שימוש באמצעים
  יצירתיים

 ולא בתקציב
 בתקציב

   קיצוצים
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  ? אתגר או הזדמנות : שיעור נמוך של סגירת עסקאות
  

  . אליהםעסקאות מהלידים שמגיעים וך של סגירת שיעור נמשפוגש המון מבעלי העסקים הוא אתגר אחר 

  .כלומר פחות לקוחות מאותה כמות של לידים

   
  

 
7

  

  . ייצור כמות גדולה יותר של לידים, כמובן, הואהפתרון 

ו ובמיוחד  כפי שכבר אמרנ - התקציבים קיצוץ –של האתגר הראשון קונפליקט רציני במיוחד בהאמת היא שכאן מתעורר 

  . כך שבעצם עלינו להתייעל ולפעול באופן יצירתי בכדי לייצר יותר לידים באותה מסגרת תקציב,הקיצוץ בתקציבי השיווק

  

  . שימוש בכלים שמאפשרים ייצור של מסת לידים גדולה יותר: ההזדמנות

  

   גבוהה לידיםכמותצר ידרכים לימגוון בחוברת הזו נדון ב

  :שהצגנו בצד השמאלי של החיציםפתרונות  למעשה נדון בכל אחד מה

 איך להשתמש יותר בכוח היצירתי ובמוח ולא בתקציב לשיווק.  

 איך לייצר לידים בתקציב נמוך 

 ואיך לייצר יותר לידים באותו התקציב 

  

  . כדי להגיע לתוצאות ממשיות ומדידותאותם ביחדלשלב הדרכים כמובן שנדבר גם על ו

    שיעור נמוך של 

         סגירת עסקאות 

  לידיםיותר יצירת 
   

 באותו תקציב
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  שינויים בהרגלי הצריכה
  

פרסום , התשדירים ברדיו ובטלביזינהוג היה לדבר על ערוצי שיווק ולהתכוון לערוצי השיווק המסורתיים כגון  , עד לאחרונה

רוב אנשי השיווק נוטים להשתמש בשיטות , גם היום. בעיתונות ועל לוחות הפרסום

 לא ממוקד ומפולח  דיוור וגםדיוור פיזי ,  טלמרקטינג:צור לידים יליהמסורתיות 

רבים כל האמצעים הללו נוטים להפוך לקשים יותר ויותר כי אנשים . בדואר אלקטרוני

 במקביל לפיתוח דרכים מחליפים את אמצעי צריכת המידע שלהםאו /החליפו ו

  :  להימנע מאמצעי השיווק הללושיעזרו להם 

  

  .לאנשים יש יותר ויותר אמצעים להקליט את התוכניות ולהריץ קדימה את הפרסומות

  

זיהוי השיחות בטלפונים מאפשר להימנע מכל שיחה שאינה מזוהה ולהעביר אותה 

מסנני ספאם שונים זורקים מיילים רבים לפח האשפה וקיימות עוד , לתא הקולי

אנשים אינם אוהבים את אמצעי הפרסום האגרסזו עובדה ש . שיטות לחסום את הרעש שיוצרים אמצעי פרסום מסורתיים

הופולשניים ה

, יביים

    . מטרידים של השיווק המסורתי

  

  .עסק שלהםעבור האנשים עדיין רוכשים המון דברים בעיקר עבור עצמם ו, יחד עם כל זה

בודקים חוות דעת על השירות והמוצר בעיקר דרך ,  השוק שלהםי עורכים את סקר,הם מוצאים את המוצרים שהם צריכים

    .האינטרנט ובשיווק משיכה

  

  .  השונים וקוראים חוות דעת על מוצרים או מחפשים פיתרונות לצרכים שמתעורריםהם ניגשים לבלוגים

  

על מוצרים " מה דעתם"הם מחפשים את המוצר או השירות או הפיתרון במנועי החיפוש והם שואלים חברים ברשת החברתית 

     .שונים ומקבלים המלצות לשירותים ופיתרונות שונים

  

  ? ים הללו בהרגלי צריכת המידע היכן באים לידי ביטוי השינוי
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  רשתות חברתיות  מנועי חיפוש  בלוגים

  

  

  המענה לשינויים בהרגלי הצריכה
  

לפנות לאפיקי שיווק , בעלי העסקים, הן של המידע והן של המוצרים או השירותים מחייב אותנו, השינויים בהרגלי הצריכה

  .לשיווק העסק שלנונכונות ומתאימות דרכים   שלנו כדי לבחורבמחשבה היצירתיתלהשתמש , אחרים

  

  . אל אמצעים של שיווק משיכה, מתבקש המעבר מאמצעי השיווק הפולשניים אל השיווק המסורתי, באופן טבעי

  

משלוח המוני של דואר , טלמרקטינג, במקום להציק ללקוחות הפוטנציאליים באמצעות דיוור ישיר

   ופרסומים פרסומים עקרים בעיתון,  גלויות שיווקיות,פלאיירים, כרזות, מודעות, אלקטרוני

  ..... רדיו וטלביזיה: במדיה היקרה

  :באמצעי שיווק משיכהיש לנו אפשרות לבחור  

   

 כלים חינמיים והתנסות בחינם  בלוגים 

 יחסי ציבור  SEO / SEM 

 המדיה החברתית  דיוור ממוקד

 RSS 
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  . להציג לו מידע ולשווק לו את מרכולתנוהרשאה מהקהל שלנועל  אמצעים המבוססים כל אמצעי שיווק המשיכה הם

  

  .  בתקציבקיצוציםאתגר הראשון של על הפתרון לובנקודה הזו אנחנו מזמינים אותך להצטרף לדיון 

  

  : את הפתרון כךנוכל להציג 

  

  מוח אל מול תקציב

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ושיווק שהחזר ההשקעה שלהם איטי פרסוםסף על כל מיני ערוצי  את הכאלהוציבזמנים טובים של תקציבי שיווק שמנים אפשר 

 נכבד  כשיש תקציבלהתעצלמאוד קל   .ווק לקלים יותרישאיש הופכים את חייך כלעיתים אכן ערוצים ש. ריותר או נמוך יות

     .לשיווק

  

וא אמצעים העומדים במסגרת לבצע עבודת שטח ולמצ, להפעיל את המוח, מחסור בתקציב דורש ממך לפעול בדרכים יצירתיות

    .התקציב

  

  .גבוה)  החזר השקעה- ROI) Return On Investment קמפיינים אפקטיביים ובעלי ויצירת מהלכי השיווק ייעולהיתרון הוא 
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  תהליכי שיווק על המאזניים
  

נסתכל לרגע על , שיכהכדי להמחיש טוב יותר את המשמעות העמוקה של תהליכי השיווק המסורתי אל מול תהליכי שיווק המ

  :  ההשוואה הבאה

 

  )Inbound Marketing(  שיווק משיכה          כנגד                )Outbound Marketing(השיווק המסורתי 

  :בשיווק המסורתי

 עורכים פילוח של קהל היעד 

 ל לרשימה"שולחים דוא, מתקשרים, מדוורים 

  אין שום עניין) 97%(לרובם 

  ך לסנן ולוודא שהם מתאימים צרי,םייניאלה שכן מעונאת  

  .לקנות דווקא ממך    לעסק שלך וכן שהם בכלל רוצים 

 : בשיווק המשיכה

  מערך שיווק אינטרנטי נכוןיוצרים  

  שלךמושכים מתעניינים אל העסק  

  50% (שלךמסננים את אלו שמתאימים ונכונים לעסק( 

  ומתאימים לךםשמעוניינייוצר קשר עם אלו   

  התוצאה

זמן וכסף המבוזבזים על לקוחות , הרבה מאמצים

  !םמעונייניפוטנציאלים שלא 

מאמצים וכסף על לקוחות פוטנציאלים שלא , לא מבזבז זמן

  !םמעונייני

  

  : תהליכים שפירטנוהת יולעלו ,מציאותיתדוגמא ההמחשה באמצעות רגע את לנרחיב 

  

  )Outbound Marketing(שיווק המסורתי ב

 קהל היעד לפי הגדרות מסוימותעורכים פילוח של . 

 ל לרשימה שקיבלנו"שולחים דוא, מתקשרים, מדוורים.  

 

  אין שום עניין) 97%(לרובם 

 צריך לסנן ולוודא שהם מתאימיםםאת אלה שכן מעונייני   

  .    לעסק שלך וכן שהם בכלל רוצים לקנות דווקא ממך

  אנשים10,000קיבלנו רשימה של  

  לוח לכל אדםלמש ₪ 5עלות משוערת של כ  

  ₪ 50,000כ עלות של "  סה  

 300 מגיבים לקמפיין שלך) במקרה הטוב( אנשים. 

  אנשים200לאחר סינון והתאמה נותרנו עם  

  

  .על ליד איכותי אחד ₪ 250כ השקענו "הבס

  

כל ו ,רכביםמספקים פתרונות ומוצרים מו שB2B  (Business to Business)כאשר מדובר בחברות ועסקים הפועלים בתחום ה 

  .וזהו מחיר מקובל לליד העסק להתקיים עם מערך הוצאות שכזהיוכל  ,כ"בסהסביר ש, לקוח מוציא כמה עשרות אלפי שקלים
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  ?םאבל מה קורה אצל העסקים הקטני

  .  הם בוודאי ובוודאי שלא יכולים לעמוד בהוצאות כאלה לליד איכותי

  . אחריםבשיווק משיכה מלמדת על נתונים , האופציה האחרת

  

  )Inbound Marketing(שיווק משיכה ב

 יוצרים מערך שיווק אינטרנטי נכון  

 

 מושכים מתעניינים אל העסק שלנו 

  50%(מסננים את אלו שמתאימים ונכונים לעסק שלך( 

 יוצר קשר עם אלו שמעוניינים ומתאימים לך.  

 השקעה של כ -אתר אינטרנט , תוכנה, כלים, לימודים -

 ח" ש10,000

  חודשים לפחות3למשך ,  מהזמן שלך25%של כ השקעה . 

 400 מורידים את הספר האלקטרוני שלך אנשים. 

  אנשים200לאחר סינון והתאמה נותרנו עם  

  

  .על ליד איכותי אחד ₪ 50כ השקענו "הבס

  

  : המספרים מדברים בעד עצמם

 בתהליך ,לידהחמישית ממחיר  -היא כ, בתהליך של שיווק אינטרנטי מובנה ונכוןשאנחנו משלמים שעלות הליד לראות קל 

  .מסורתיהשיווק ה של המוכר

  

  .לליד שזה עדיין שליש המחיר לליד ₪ 75גיע ל אנחנו צפויים להעלויות הזמן המושקע נוסיף לנוסחה את גם אם 

  

  המסקנה מחישובי עלות מול תועלת
  

  : היתרונות ברורים לעיןבחישוב פשוט של עלות מול תועלת

  

  בשיווק משיכה  ורתי בשיווק המס  

   ₪ 10,000   ₪ 50,000  עלות בכסף

   ₪ 50   ₪ 250  עלות לליד

   שעות שבועיות10-15   שעות25  השקעת זמן

  לליד ₪ 75   ₪ 260  כ השקעה לליד"סה

  

  : התשובה ברורה, מוח אל מול תקציב  -ת הבשאל
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   אפקטיביופחותמשעמם , פולשני,  בזבזני-שיווק מסורתי 

  .מרגש ואפקטיבי, יצירתי,  זול-י האינטרנט "שיווק משיכה ע

  

   בשיווק משיכהפתרונות מעשיים
  

  ...יצירה
  

   -בלוג 

 באתר אחר כבאנר פרסוםבין אם זה בעיתון או במגזין או אם אנחנו שוכרים שטח , כ אתה נזקק לשטח פרסום"בכדי לפרסם בד

  .או מודעת מילים בגוגל

 משלם פר השטח  שוב בין אם אתה-שטח פרסום עולה כסף 

  .או פר הקלקה

הפוך להיות המוציא  -הפיתרון לשיווק בתקציב נמוך הוא 

  !המדיה של עצמך היה  לאור של עצמך

 בנה -במקום לפרסם באתרים אחרים פרסם באתר שלך

בלוג והעלה בו כל מידע שאתה רוצ

  .נצל את שטח הפרסום לפרסום השירותים והמוצרים שלך

  , ה

ל עצמך מה 

  .בעולם הפיסי נמצא ממך מרחק שנות אור

  

  

  

   -וידיאו ה

 שידורי וידיאו שונים לאתר שלך ולרשתות המתאימות העלה

   -ברשת 

 ₪ 1000 ל 500רכישת מצלמת וידיאו פשוטה תעלה לך בין 

.  

 שלמה משהלבנות תוכנית טלביזיאפילו תוכל 

ש
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   -אלקטרוני הספר ה

כבעל תן ערך , ת הידע שלך לספר אלקטרוניהעלה א

  .ענק ללקוחות הפוטנציאלים או מכור כמוצר

  .צור עניין וספר על החדשות בעסק שלך, עבר מידע

אפ

 תמונות 

  

  ? איפה לפרסם את המידע

  .שרי ברשת

 

  .ךאתר שלל ה

  

  .מקצוע

ה

  

  

  

   -חדשות וניוזלטרים 

ה

  

  

  : שר לפרסם גם

 מצגות  

 פודקאסטים  

  

  

בכל מקום 

אפ

  

נצל כל ערוץ

אפשרי כדי 

למשוך מבקרים 

א
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  .חלפו הימים בהם אתר האינטרנט שלך משמש כברושור ומרכז מידע לעסק שלך

  .כל מקום באינטרנטמסום המידע במקומות רבים ככל האפשר יוצר רשת המובילה את הגולשים אליך 

הם קוראים את העדכונים , טיוב-ם את הוידיאו האחרון שלך ביו

  .מהאירוע האחרון שלך בפליקר

  !תה נמצא בכל מקום ברשת

  , ם ריהוט מכובד ולוגו העסק

פר

  

  . ם לא מצליחים להתחמק מהעסק שלך בשום מקוםהדמיין שהלקוחות שלך יספרו לך ש

הם רואי, ם פוגשים אותך בפייסבוקה, הם מקבלים ממך עדכונים

בטוויטר ומוצאים את התמונות 

א

  

  !גם ערוץ טלוביזיה אינו בגדר חלום 

  .בכדי לשדר תוכנית טלביזיה לביזיה משוכלל דולרים בכדי להקים אולפן ט

כל מה שצריך הוא חדר נעים שישמש כאולפן ע

כבר אינך צריך להשקיע מאות אלפי 

  .מצלמה בסיסית והרי לך אולפן טלביזיה פרטי

  .אפשר כמובן להסתפק בפינת ישיבה נעימה או אפילו בתוך העסק שלך

וץ בלעדי או להעלות את התוכניות אפשר להעלות לשרת סטרימינג ולשדר בער

. רשאקאתוכניות היין של גארי וינולהפוך סידרת תוכניות כדוגמת סדרת לווידלר 

) בזמן כתיבת הספר (857אלפי צופים ואחרי  המונה קהילה צופים קבועה, לתוכנית

  .ביזיה פרטית יש כאן הרבה יותר מסתם תוכנית טל,פרקים או אפיזודות

 אפשר לראות ב מקסימהעוד דוגמא 
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?Will It Blend של חברת ec TlendB .  

ם מדגימים את יכולות הטחינה של הבלנדר דרה של סרטי וידיאו בהם החברת בלנד טק היא חברה ליצור בלנדרים והם יצאו בס

   . iPhone -הכולל ם 

  :ת הפוטנציאל שטמון בשימוש בערוץ הזה כדי להבין אטיוב- שלהם בפרופיל ביוהנתוני הצפיישווה להעיף מבט ב

שלהם על כל מיני דברים משוגעי

  . שמעת נכון... כן לא התבלבלנו

  .  בזכות סדרת הסרטונים שלהם4למעשה חברת בלנד טק הכפילה את כמות המכירות שלהם פי 

Profile  

Channel Views: 4,977,098 

Total Upload Views: 112,663,207 

Style: VLogging 

Joined: October 30, 2006 

Last Sign In: 11 hours ago 

Subscribers: 275,195 

http://tv.winelibrary.com/
http://www.youtube.com/user/blendtec?blend=1&ob=4
http://www.blendtec.com/
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  .ך נפלאה לבנות רשת עצמאית זוהי דר.הנקודה החשובה היא שכל אחד יכול לעשות בדיוק את אותו הדבר

לרכוש , לשלם כסף על פרסום, טכניקות של השיווק המסורתיבאמצעות אפשר כמובן לקדם את התוכן 

אונליין בחינםאת אותה פעילות היום ות בדיוק 

  

  ...קידום
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  !קדם את התוכן שלך

  .אפשר לעש...לדוור וכדומה ו, רשימות תפוצה

  . ר להשתתף בהן

סרטוני , הדוחות המיוחדים,  אז תוכל להעביר את הפוסטים שלך, העוקב אחר הפעילות שלך,ברגע שביססת לך קהל אנשים

  .תם לקהל הגדול הזהולהפיץ או, וכל צורות התוכן השונות שתייצרהוידיאו 

  

  . פעיל את המוח ולהשקיע זמן כל מה שעליך לעשות הוא לה, שוב

ובשאר הרשתות שתבחבפייסבור , לבנות קהל עוקבים בטוויטריש , ראשית

  

 וגם לא מעט בטוויטריש לנו מספר לא מבוטל של עוקבים ,  חברים900 ובפייסבוק של קרן חברים 1400 יש בפייסבוק של איתן

בקפה דה מרקרברים  ו קהל נאמן שקורא את התוכן שאנו יש לנ  וקבוצת השיווק באינטרנטיחד עם דף העסק של קרן . ח

  .מוציאים לרשת

  

http://www.facebook.com/eytan.ginosar
http://www.facebook.com/KcLifeCoaching
https://twitter.com/KcCollege_il
http://kclifecoaching.cafe.themarker.com/
http://www.facebook.com/?sk=2361831622#!/group.php?gid=84475485960
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אם כתבו עליך בבלוג אחר או מישהו כתב ,  התוכן של עצמך אתה יכול לקדם אלא גם את התוכן של גולשים אחרים

  .כמו גם תוכן המחזק את השרות או המוצר שאתה מוכר, ם אז כדאי לך לקדם את התוכן הזה ג,קורת על מוצר שלך

  .  חשוב איך לגוון את התוכן שלך,

  .אנשים מצפים לכל פוסט וידיאו חדש שיוצא. 

  . כדאי לתת להם מענה

  . כלכלה הנוכחיתאם יש לך תוכן שמכוון ללקוחות ב

  ? המתחריםמה הייחוד שלי אל מול? לשאלות מדוע כדאי לקנות ממניבצורה יצירתית תשובות תן 

 את הלקוחות שלך ויביא אותם להבנה מדוע המוצר שלך שישכיליך אלקטרוני 

נוכחי   .עדיין מוצר נהדר היום במצב הכלכלי 

  .בוטחים ומחבבים, ם מכירים

, הבלוג זו הדרך הישירה ביותר לאפשר לקהל הלקוחות הפוטנציאלי שלנו להכיר אותנו

  . חשוב מכך לגרום להם לחבב אותנו

 עלינו מוטלת ,ומאחר ואנשים קונים את מה שהם רוצים ולא את מה שהם צריכים

  . לקנות מאיתנוהמשימה לגרום להם לרצות

  .ג הוא כלי מצוין להכפלת כמות הגולשים לאתר העסקי שלנו

לא רק את

בי

  

  ...וןגיו
  

  גוון את התוכן שלך

  

ומעוד מאמר אחרי מאמר, בכדי להימנע מתוכן משעמם שחוזר על עצמו

דוגמא נהדרת ראינו בבלוג הוידיאו של גארי וינארשאק

  .  מבדרמעניין ואפילו קצת, היה מקורי, עניין את הקוראים שלך

  . שירותים שלך/ חשוב מה הלקוחות הפוטנציאלים שלך רוצים לדעת על המוצרים 

מה הכי מדאיג אותם או מעורר בהם שאלות ש

ה

מדר, מאמר חדש? ח חדש ועדכני"האם יש לך דו

ה

  

  " בלוג"היכרות אישית עם מר 
  

  . בלוג זו דרך נהדרת לקדם את העסק שלך

ל מי שהבשיווק נהוג לומר שאנשים קונים אצ

לבטוח בנו כמקצוענים ויותר

  

בלו
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  לפניפתח את הבלוג

 
  שאולי לא הכרת בנוגע לבלוג טיפים 

   
  שיש לך מוצר

  שיש לך אתרלפני פתח את הבלוג 

  הוא דברלפני פתח את הבלוג. 

כל 

  !בלוג יכול להיות דרך נהדרת להשיק עסק חדש

  

  .אם יש לך כבר עסק ושוק קיים זו גם סיבה מעולה להקים בלוג

  . חינמי של שרות בלוגים לבלוג שלך

 kccollege.bloger.com – NO! 

 kccollege.wordpress.com – NO! 

 

את שם העסק מך  מחשמישהו ייק

  . שלךהעסקי  או את מספר הטלפון שלך

שמכירים כבר את ך והקשרים העסקיים שלךשכל הלקוחות שלבדיוק כמו שאתה רוצה 

  .כך גם עם שם דומיין, להשתמש בו

  .אנחנו רוצים שם שמייחד אותנו ומחובר למותג שלנו

 blog.kccollege.co.il – Yes 

 kccollege.co.il/Blog – Yes 

 Subdomainkccollege.co.il – Yes 

 

  . טעות נפוצה של הרבה בעלי עסקים וכדאי להימנע ממנה בשל הרבה סיבותהיאהשימוש בשמות כמו ברשימה העליונה 

שיש לך איזו ש

  

  !מה שאתה צריך הוא רעיון גולמי ושוק פוטנציאלי

  טעויות שחשוב להימנע מהם בבלוג
  

 אף פעם אל תשתמש בשם דומיין

 kccollege.blogspot.com  – NO! 

מו שאתה לא רוצה בדיוק כ,  של שם הדומיין שלךהטיהשלבעל אתה רוצה להיות הבעלים ו

  מספר הטלפון שלך יוכלו להמשיך

  

  :לדוגמא, קפיד להשתמש בשם דומיין לבלוג שמחובר לשם הדומיין של העסק שלנוחשוב לה

  . האחרונותלוג שלנו יראה כמו שלושת הדוגמאות ב הדומיין של התמיד נרצה ששם
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  יתרונות הבולטים של הבלוג

  .הבלוג משמש ככלי מעולה של הדור הבא ליצירת לידים

רי שהם 

  .ד נקודה חיובית היא שאנשים יכולים להגיב בבלוג

יאלי 

  .להם ליצור מערכת יחסים עם העסק שלנורים 

ם כשאנחנו מדברים על שרות של עסקים לעסקים הרבה מהחלטות הרכישה נעשות על בסיס מערכת יחסיה המקום להזכיר ש

קל לחבר את הרשתות החברתיות למערכת הבלוג ולאפשר הפצה מידית של , קל מאוד לשתף מידע בבלוג עם אחרים

הקלות הרבה בה הדגש הוא על אבל בעיקר , גם קל מאוד לדוור אותם אל המנויים. פרסומים בהרבה מהרשתות החברתיות

אין-לינקד, ניתן לשתף חברים בטוויטר

ה
  

  . לידיםגבוה של זרם שוטף ובלוג הוא גם כלי נהדר ליצירת 

  .עסקאותסגירת שיעור נמוך ב והדגשנו את הבעיה של תקציבת נושא השימוש במוח לעומת שימוש ב הזכרנו א9עמוד ב

  .באותו התקציבלידים של יותר כמות גדולה יצירת לבעיה היה הפיתרון שהצגנו 

  

  . חנו יכולים לדוור במסה גדולהלרשימת תפוצה אליה אנהיא  הכוונה ,אומרים לידיםכש, לרוב

  . אבל עם הנטייה של ספקי שרות האינטרנט לחסום דואר הנשלח בתפוצה רחבה הרי שרוב הדיוור שלנו נחסם

פ בקשת המכותב ה"ומאחר שאלו עדכונים הנשלחים ע  RSSמה שכל כך טוב בבלוג הוא שהם משתמשים בעדכוני 

   .אפשרים לנו תקשורת ישירה עם הלקוחות הפוטנציאלים שלנולא נחסמים על ידי השרתים השונים ומ

  

עו

בתכתובת מייל אין מקום לדיאלוג עם הקהל שלנו בעוד שבלוג מאפשר לנו ליצור דיאלוג ישיר עם קהל הלקוחות הפוטנצ

למעשה ! מה ההוא רוצה ומה הוא צריך, להבין מה הקהל שלנו מבקש. הערות והארות, שאלות, לקבל תגובות אפשר .שלנו

 ומאפשאנחנו בונים מערכת יחסים עם הלקוחות הפוטנציאלים שלנו

וז

  .טובה בין העסק ללקוח

  

ה

  . ופייסבוק בתוכן של הבלוג

  

צועים בקידום האתר במנועי ג כמו שיפור הביצועים שלנו ברשת החברתית ושיפור בי

  .חיפוש ועליהם בחרנו לא להרחיב כאן

  

 יש עוד כמה יתרונות נלווים לשימוש בבלו

ה
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   כנסים פנימה אל הרשת 

  פורום ברשת / דיונים/ ות ותשובותשאל: בתקציב נמוך הוא שימוש הטיפ הבא בשיווק העסק 

  

  .המקצועיות והמומחיות שלך כבעל עסק

כך נ

  

  

, " דיונים"בפייסבוק הדיונים מתנהלים על הקירות או בלשונית 

  .תקיימים בקבוצות

  

  

   

  

  . הדיונים פתוחים לכולם

  

  

  

  

  

  

  

נ
  

בפונקצית

 מאפשר לך להציג השתתפות בדיונים ובפורומים ברשת 

אנשים שואלים כל הזמן שאלות לגבי עניינים מקצועיים וה

   .טנציאלי שלנולבנות מערכת יחסים עם הקהל הפו

  

 

את

י " לנו לתת תשובות ועמאפשרתוכחות שלנו בפורומים ובדיונים 

 

אין הדיונים מ-בלינקד

  

  

וגם שם , ישנם ברשת אינספור פורומים לנושאים שונים
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רקימת מערכות , מרחב חיובי מאוד להיכרות

ל האפשרויות הללו זמינות לגמרי בחינם 

ובן 

 להיכנס פשוט

ינים מקומות בהם אנשים כבר מתעני

שים 

 את המומחיות 

לתת , לזכות כפועל יוצא במיתוג אישי, לך

ו 

  .בעסק שלךשל תהליכי השיווק שלך מעודדת גם התעניינות את

  

כמ

  כדאי ומומלץ. מאמרים ברשת, כלים, )שלך(אם דרוש עוד מידע לקשר לבלוג! 

 נוטים להתייחס יותר לתשובה הראשונהכ אנשים"בד, השתדל להיות העונה הראשון . 

  

כרות הם מערכת התגובות יחסים והי

  : לפוסטים של אנשים אחרים

  

כ

 מעורבות וכמ, זמן, דורשות אלאןואינ

  .נכונות לתת ערך ועניין לגולשים אחרים

  

במקום להשקיע מאות ואלפי שקלים 

הרבה יותר , בפרסומת בעיתון

ל

במוצרים ובשירותים שאתה מספק ומבק

  .עצה וסיוע ממומחים בתחום

  

זו ההזדמנות שלך להביע

ש

כך ליצור עם אותלמבקשים ובמענה ופיתרון 

  .קהל ממוקד קשר ישיר

  

זוהי תחילתה של מערכת יחסים המעודדת 

יין בך יותר ובשלבים שונים  המשתתפים בה להתענ

  :ה עצות בסיסיות לעבודה בפורומים ודיונים

 ענייניות ומתחשבות, תשובות קצרות. 

 זהו מסע לטווח ארוך, התאזר בסבלנות. 
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  .  בין לילהשלך לשינוי בעסק תצפהאל ,  לב בעיקר לעצה האחרונהשים

 יותר ויותר כניסות תמצא שאלות ביום בטווח של כמה חודשים 2ה של מערכת יחסים לטווח ארוך ואם תקפידו לענות ל יהי בני

  .מאותו הפורום וכמובן שיש סיכוי סביר שגם כמות העסקאות תעלה ותגבר שלךלאתר 

. אופטימיזציהאתר שלך להתחיל לשפר ולעשות לתוכל , סיום הקריאה וכבר אחרי  לך שליטה כמעט מוחלטת

קישורים שמשמעותם בעבור מנועי החיפוש היא ,  חוזרים מרחבי הרשתקישוריםלנושא חלק השני למען האמת מתייחס ברובו 

  " . המלצות"ו כמ

Page Ranשל 

לשפר בעמודים שאנחנו ממליצים לך לבדוק ו

  ):בכל עמוד ועמוד (ךבאתר של

ה להיות שונה בין כל אחד מעמודי 

אתר והיא צריכה להכיל שימוש נבון במילות 

  . URL -לו זה כתובת הלדאוג בר שני שחשוב 

זו

  

  SEOהשתמש ב 
  

   ? SEOאז מה זה בעצם אומר 

  

  .קידום אורגני במנועי חיפוש: בעברית משמעותי, Search Engine Optimization: באנגלית המשמעות המונח

  

  .מחוץ לאתר, והחלק שנעשה מחוץ לעמוד אתר הים שבתוךהחלק שנעשה בעמוד:  מתחלק לשני חלקיםSEOלמען האמת 

  

יש, בחלק הראשון

ה

  

On – Page SEO  
הראשוניים הדברים ואלה הם ,  בתוך העמודSEO העמוד הן סיבות של  k - מהסיבות שקובעות את ה25%

ש

  

  

. הכותרת של העמוד, הכי חשוב, קודם כל

  . תרתלשפר את הכוחובה וחשוב 

היא צריכ

ה

   .מפתח

  

ד
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שהכתובת נקייה ושגם בה מופיחשוב לוודא 

  

ג לכותרות של התוכן ולתוכן  גם לדאותרצה

 שהגולש ללוודא, עצמו

ע אותו  . ביטוי המפתח של הכותרת או לפחות ביטוי מפתח שהוא רלוונטי לתוכן

א מקבל מסה של 

ילים מול העיניים אלא יכול ברפרוף להבין 

, תאור שהוא רלוונטי לתוכןלהכניס 

מה שהוא בוחר את תיאור שורות הב,  מציג בתוצאות החיפושגוגל.  גוגל שלתהמכאני

במקום הראשון הוא מופיע  גם אם שלךלא עוזר לגולש לבחור להיכנס לעמוד ופעמים רבות המידע המוצג , קחת מהעמוד

  .ש של תוצאות החיפובעמוד הראשון

בוע איזה תוכן טוב 

. יש לה קושי לקבוע מה טוב יותר ומה טוב פחות ולכן גוגל משתמשת בקישורים כקולות של בוחרים, בגלל שגוגל זו מכונה. ר

...  

מ

  .מה יש לו בעמוד הזה

  

יש את המידע של התיאור שמופיע , ובנוסף

 ("Meta "description) בתג מטה תיאור

אל תשכח 

 ושהוא מניע ךלשיש בו את מילות המפתח ש

  .לפעולה

בפעולה מי שלא עושה את זה משלם 

ל

  

Off Page SEO  
  

  ? עצמובעמודקידום  מהקידום מגיע מפעולות 25%שרק זוכר שהזכרנו 

  . מהקידום מגיע מפעולות מחוץ לאתר והכוונה היא בעיקר לקישורים שמגיעים מחוץ לאתר אל תוך האתר75%

  .חרים על התוכן שלכםכמו המלצות של אהקישורים הם והסיבה שגוגל מחשיב ברצינות כל כך קישורים היא שמבחינת גוגל 

הבעיה של גוגל היא לק, הבעיה של גוגל היא לא לזהות מה הנושא של התוכן ומה יש בתוכן, בסופו של דבר

יות

מבחינת גוגל המשמעות היא שזה עמוד חשוב ומעניין, מוד שלכם יש יותר קישורים נכנסיםככל שלע, לכן

  

  .הציון שלכם יעלה, קישורים מכל מיני מקומות ברשת, ככל שיש ליותר עמודים שלכם באתר, יותר מזה

  :תתייחסו לקישורים כאל המלצות אונליין
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  .טובזה ,  זה בסדר) il.co.kccollege.www : כדוגמת, אם יש לכם קישור ברשת בצורת כתובת האתר

  .זה אפילו טוב יותר לימודי שיווק באינטרנט: כדוגמת (anchor text)אם יש לכם קישור מאתר מסוים שיוצא מביטוי מפתח 

http://www.kccollege.co.il
http://kccollege.co.il/%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A7-%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98/
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  .רים עוד יותר טובים אלה קישו–ואם הקישורים יוצאים מאתרים שנחשבים אמינים מבחינת גוגל 

לימודי שיווק כמרכז מקצועי מאוד ל Kc College גילינו את"...תוב משפט כמו  יכ The Markerאם אתר כמו , כלומר

  .זהו קישור איכותי ביותר" באינטרנט

טים 

ואתם , מדברים עליהם, שכים תגובות

  .כי הם הרבה יותר מעניינים מברושורים או גלויות שיווקיות של העסק? דעים למה

  

  מדיה החברתיתהעזרה שנותנת לך ה
  

בת העסק 

  .לקבץ אנשים סביב הנושא של הקבוצהאפשר לפתוח אותן בכל רשת חברתית ו .שלכם

  

, נט

ת 

תוכן שלנו כמו גם לפתוח 

  .נים ולענות על שאלות

ן ד שמוכ

    .השקיע זמן בשיווק העסק שלו

  .שוב להדגיש שהקבוצה אינה במה לפרסום העסק או המוצרים אלא מקום לבניית מערכת יחסים עם הגולשים

  

  

 פוסאתם יכולים להתחיל להבין למה כדאי לכם לפרסם, עכשיו כשאתם מבינים שקישורים נכנסים הם כמו המלצות מחברים

הם מו,  כשהם מעניינים מפיצים אותם. כי פוסטים מושכים קישורים. בתדירות גבוהה

יו

  קבוצות
  . ות מעורב ברשתקבוצות הם עוד דרך נהדרת להי

למנף את המדיה החברתית לטונוסף דרך  חינמית לחלוטין והן –הקמתן ותפעולן 

 

מאחר ועניינינו הוא שיווק באינטר, לדוגמא

  .הקבוצה שהקמנו היא לשיווק באינטרנט

ת לנו מרחב להביא את המומחיוהקבוצה נותנ

 ולקבץ סביב  שלנו כבעלי מקצועשלנו בתחום

גם כאן מילת המפתח . הנושא מתעניינים אמיתיים

למעשה הקבוצה נותנת לנו במה  .היא נתינת ערך

נוספת להפיץ את ה

דיו

  

זהו כלי עוצמתי ביותר ונגיש לכל אח

ל

  

ח
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http://kccollege.co.il/%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A7-%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98/
http://kccollege.co.il/%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A7-%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98/
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  טיפים בפתיחת קבוצה
  

 תנו לקבוצה שם כללי בתחום הפעילות שלכם 

 לקוחות וחברים לקבוצה, הזמינו עובדים 

 חרת שלכםרת אינטרנטית אבאתר ובכל תקשו, בלוגב קדמו את הקבוצה 

  אם לא חזור שוב על הצעדים המפורטים(הפרסום יעבור מפה לאוזן( 

  

  :שתי הרשתות המובילותקבוצה בנקודות חשובות לניהול 
  

Facebook:  

 פתח דיונים .1

 סרטוני וידיאו, העלה תמונות .2

 שלח עדכונים קבועים .3

  

 LinkedIn: ב

  פתח דיונים .1

 הורד רשימת תפוצה ושלח ניוזלטר .2

  

  .לבסס מומחיות בתחום הנבחרהיא המטרה ! זכור, מובן שיש חשיבות גדולה לאיכות התוכן שאנחנו שולחיםכ

  .אנשים יצטרפו לקבוצה רק אם התוכן שתשלח יהיה תוכן איכותי

  

  . מילות המפתח של שיווק משיכה או שיווק באינטרנטהם צמד בולט מאוסףתוכן איכותי 

  

  יעילות בתקציב נמוך
  

  ?אי שם בעמודים הראשונים של המדריך, תחלהזוכר את הה

  ? שימוש מוגבר במוח במקום שימוש מוגבר בכסף: על קיצוצים בתקציב ועל הפתרון שהצגנו, זוכר שדיברנו על המשבר הכלכלי

ד לבחון את התוצאות של כל אח, כדי שכל המאמצים שלנו אכן יהיו מוצדקים עלינו לנטר את כל הפעילות שאנחנו עושים ברשת

להפיק לקחים , של כל אחד ואחת מהקמפיינים השיווקיים שלנו ולעקוב אחר התוצאות כדי ללמוד, ואחד מיחידות התוכן שלנו

  . ולהמשיך להתייעל
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   כלי עבודה-מדידה והתייעלות 
  

  , קלה ופשוטה,הדרך להשתמש בכלי. nalytics AoogleGאחד הכלים הזמינים והנוחים לכל משווק באינטרנט נקרא 

  . ההדרכה מנחה אותך צעד אחר צעד,  וכמו בכל כלי של גוגל

תוכנית (לקבל את הקוד , להזין את שם האתר שרוצים לחקור, כל מה שצריך לעשות הוא להירשם עם כתובת מייל של גוגל

  .  בדרך כלל–חתונה  בכותרת הת- ולשתול אותו באתר) קטנטנה שמייצר הכלי

יש  (ם לארבע קטגוריות עיקריותקיתחיל לאסוף נתונים שמתחלי את האתר ויסרוק, שלך לבקר באתר יגיעגוגל , מאותו הרגע

  :)עוד לא נרחיב עליהן כאן

 מבקרים 

 מקורות התנועה לאתר 

 תוכן 

 יעדים 

  

למדוד את התוצאות , את יעילות מאמצי השיווקבכל אחת מהקטגוריות אפשר לקבל עושר של מידע מדוד ומדויק שמסייע לבחון 

ולגלות את החוליות החלשות במערכת השיווק באינטרנט של העסק כך שאפשר לחזק אותן ולמקסם את התוצאות של 

  .הפעילות הספציפית הזו בערוץ השיווק הזה

  

  .אחד האתגרים של בעלי האתרים ברשת היא הבאת תנועת מבקרים לאתר

  : צעת בשלושה מישוריםהבאת תנועה לאתר מתב

  (SEO) דיברנו על זה בהקשר של קידום אתרים –דרך מנועי חיפוש . 1

  דרך רשתות חברתיות ואתרי תוכן. 2

  דרך רשימת התפוצה. 3

  

  ?איך נדע אם הפעילות שלנו מול רשימת התפוצה אכן מביאה שוב את הלקוחות הפוטנציאליים שלנו לאתר

  ? מזרימה לנו תנועה לאתראכן , ם בעמוד הראשון בגוגלאיך נדע אם העובדה שאנחנו מופיעי

  ?איך נדע אם הנוכחות שלנו ברשתות החברתיות והפעילות הממוקדת שלנו שם אכן מביאה לנו תנועה לאתר

http://www.google.com/analytics/
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  .אלה קובץ של שאלות שכל התשובות עליהן מתקבלות בגוגל אנליטיקס

  

 מגיעה 23.4% – אפשר לראות ש . בחודש האחרוןמסך המקורות קום.עסקים ברשת דוגמא של תנועה המגיעה לאתר הנה

עסקים , פייסבוק, קפה דה מרקר:  מהתנועה מגיעה רק משלוש רשתות12% -ש בעוד , מתוצאות החיפוש האורגני בגוגל

  .  עושים עסקים
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נתונים שאפשר דוגמאות לעוד

  : ללמוד רק מהמסך הזה

  בכמה עמודים בממוצע ביקר

גולש שהגיע מכל אחד 

כך אפשר ללמוד . מהמקורות

על איכות הגולשים שמגיעים 

מהמקורות הללו והאם כדאי 

לנו להמשיך ולהשקיע במקור 

 .הזה

ן הממוצע שהשקיע מה הזמ 

שימו . הגולש מכל מקור באתר

לב שגולשים שהגיעו מרשימת 

השקיעו , התפוצה שלנו

!!!  דקות באתר13בממוצע 

אנחנו מיצרים : המשמעות היא





המשמעות . משמח

 . גולשים חדשים שרק הגיעו מהחיפוש האורגני259שעוד שהאתר נחשף החודש לעוד , היא

המוצגים הוא אדיר ויותר מזה הכרחי לכל בעל אתר שמאמץ את ערוץ השיווק באינטרנט כערוץ 

  .יווקי אטרקטיבי לעסק

 . תוכן שמתאים לקוראים שלנו

 לראות אפשר). נאמנים(=כמה מהגולשים החודש הם גולשים חדשים שהגיעו בפעם הראשונה אל האתר וכמה הם ותיקים  

זה בהחלט נתון .  מהגולשים שהגיעו דרך החיפוש האורגני מגוגל הם גולשים חדשים לחלוטין70% -ש

  

עושר המידעים . ג בגוגל אנליטיקסוזהו רק מסך אחד ובודד שמוצ, אפשר כמובן להמשיך לנתח עוד ועוד את המסך הזה

שאפשר לדלות מהנתונים 

ש

  

  

http://www.asakimbareshet.com/
http://www.bizmakebiz.co.il/Register1.aspx?userid=27e5d80b-cde3-4eb3-af9a-4a1f3a296cb4
http://www.bizmakebiz.co.il/Register1.aspx?userid=27e5d80b-cde3-4eb3-af9a-4a1f3a296cb4
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  .ירולאואחרי עלייתו  שבועיים Kc Collegeחדש שלנו גמה נוספת לאותו מסך בגוגל אנליטיקס אפשר לראות לאתר ה

  .  מבקרים לאתר595הגיעו , ולמרות שעדיין לא עלה בחיפושים האורגניים של גוגל, עדיין לא רשום באינדקסים

 

או 

על 

שמעות 

כניסה 

  ) .שירה

  . הו אחד מהכלים החינמיים הפשוטים לתפעולים ואשר מספק ערך עצום לכל בעל אתר

   מוחה אל מול ב

ווק מסורתי

דו

  

למרות שהאתר 

התוצאה הזו לא 

הייתה יכולה להיות 

מוצגת כאן אלמלא

היו מגיעים לאתר 

מרחבי הרשת 

שהיו מקבלים 

מאיתנו בדרך 

שיווקית מידע 

עלייתו לאוויר 

היכנס והזמנה ל

זו המ(אליו 

 390: של הנתון

מבקרים מ

י

  

ז

  

  

  

תקציה: במבחן ש, ראינו בדרך מוחשית ומעשית, וכך לסיכום

  )תקציבזללן (משעמם ולא אפקטיבי , עצלן, עשיר : שי

  ...עוד ש

יווק משיכה

  

ב

  

  )מחייב שימוש יצירתי במוח (מרגש ואפקטיבי, יצירתי, זול : ש
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  מילים אחרונות
  

לבנות ולתפעל את המערך , בבואם לתכנן) והגדולים( מספר נקודות קריטיות לכל בעלי העסקים הקטנים בחרנו לסיים עם

ם בפועל של כל אחד ואחד מבעלי העסקים שמגיע לשווק בזירה צריכות להיות היעדי

ט האי

 )ROI (גבוהה 

 ללידים

 להגביר את יצור הלידים 

  .מדויקת ונכונה, חייבת להיות ממוקדת, נחנו מאמינים כי ידע הופך לכוח רק כאשר מצטרפת אליו עשייה והעשייה הזו

את הידע , הינו שזו החוליה החלשה בדרך ליצירת פריצת דרך עסקית החלטנו לאסוף את כל הניסיון רב השנים שלנו

ביותר שמוצעת היום בשוק הישראלי לבעלי עסקים  הספורטיבית ואת כישורי האימון והייעוץ ולארוז אותם בדרך, מקצועי

הנבחרות

הנקודות האלה . השיווקי של העסק

רנטית   : נ

 לקצץ בעלויות הלידים 

 להוזיל עלויות ולקבל החזר השקעה

 תלקצץ בפעילויות שלא מייצרו 

 לשפר את איכות הלידים 

  למדוד את הROIולבצע מעקב אפקטיביות . 

  

  . שיווק באינטרנטאימוץ נכון של מערכת, שיווק משיכהשימוש ב:  קשת היאהתשובה המתב

  

א

  .אין לנו ספק שערוץ השיווק באינטרנט הוא בין ערוצי השיווק המושלמים לבעלי עסקים קטנים

  

  . אוספים כמויות עצומות של ידע ומידע מרחבי הרשת אך מתקשים ליישם, רבים,בעלי עסקים קטנים, מניסיוננו

אחרי שזי

ה

  . קטנים

  

 .   

  ,אך לא מייצרים תוצאות" יודעים"אם גילית את עצמך בתוך קבוצת בעלי העסקים ש

  

  

  , אם כל מה שקראת עד כה במדריך הזה עשה לך שכל

  ,אם מצאת שאכן שיווק באינטרנט נחוץ גם לעסק שלך

  

http://kccollege.co.il/%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A7-%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98/%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A7-%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98-%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99
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   :בעזרת הנבחרות להגיעלחתור ו, אותךאנחנו מזמינים 

   ..להגיע

מד אודות התוכניות השנתיות שלנו ליישומי שיווק באינטרנט

  

  . יותרוחסכוני יותר יעיל,  יותררחוק

  

מדובר על לאן העסק שלך יכול , כי לא מדובר על מצב העסק שלך עכשיו

  

  , הצטרף אלינו, ל

  . ל המסלול המדויק לפריצת דרך עסקית

  רן כהן ואיתן גינוסר

  מרכז ליישומי שיווק באינטרנט

:מצאו אותנו ב

  

  

ועלה ע

  

  ,שלך

ק

Kc College –ה 

  

ת  

  

  

  

  

  

  

  

  

 il.co.kccollege.www :באתר שלנו

il.co.kccollege@info:   יל  במי

ים נ  :לפו בט

 052-6522989 -  כהןרן

 052-6522989 -יתן גינוסר 

 ק

 א

   -ברשת 

Twitter 

il_KcCollege/com.twitter://https 

Viddler 

  KcCollege/com.viddler.www://http

Facebook Group 

Marketing-Attraction/com.facebook.www://http 
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http://kccollege.co.il/%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A7-%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98/%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A7-%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98-%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99
https://twitter.com/KcCollege_il
http://www.viddler.com/explore/KcCollege/
http://www.facebook.com/?sk=2361831622#!/group.php?gid=84475485960
http://www.kccollege.co.il
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