
 מימדישיווק דיגיטלי רב 
 לעסק שלך



 !?למה אני 
 הגלגלים 3מאמנת רב תחומית במודל 

 מאמנת ומלווה בעלי עסקים  , מנטורית
 "בית עם מזל"יזמית ובעלת העסק 

 מאמנת מורים וצוותי חינוך והוראה
 מובילה ומנחה במכללה מכוונת דרך



 ?למה את



 SWOTׁׂ))רעשי רקע/ הזדמנויות  /חולשות/  חוזקות? מי אני
 ?  ה לעשות/מה אני מוכן

 ?בשביל מה אני עושה את מה שאני עושה 
 ? *מהם הערכים שלי

 :אישית



:בידול  
הפרדה / שונות   

 ייחודיות  
מיתוג  /מיצוב   

 כוח שיווקי 
 דיוק קהל יעד 



 שניות על עצמך 60  





 ברגע שיש לכם 
 את התבלין 

תבחרו לאיזה תבשיל 
 להכניס אותו 



 מדיה" נעים מאוד"



 :מדיה ישנה
 ציטוט  , טור אישי, ראיונות, כתבות: עיתונים

 בחנויות ואתרים  , ברחוב  :שלטי חוצות
 כנסים  , השקות, מסיבות: נטוורקינג

 ראיון אישי , פרסומות, כתבות: רדיו/ טלויזיה
 חלוקת פליירים/ מודעות בחדרי מדרגות



 המדיה העתיקה  
 א.א.א



 (:חדשה)המדיה החברתית 
 סטורי, ר'מסנג, קבוצה, דף עסקי, פרופיל אישי: פייסבוק

   סטורי, פרופיל עסקי, פרופיל אישי    :אינסטגרם
 סטטוס, רשימת תפוצה, קבוצות: וואטסאפ

 E- MAIL, אתר, יוטיוב, +(גוגל : )גוגל
 טור אישי  תמונותבלוג, וידאו בלוג: בלוג



 :חברות והשראה–המדיה החברתית 
 פינטרסט
  לינקדאין

 טוויטר
 טלגרם



 ?איך בוחרים



יתרונות לטובתי , ידע, נוחות  
? מה המוצרים שלי  
?מי קהל היעד שלי  

?מה המטרה שלי  

  :כללי ברזל 4



  :המימדלדעת את 
/   וואטסאפ אינסטגרם   פייסבוק

 סטטוס
/  גוגל

 יוטיוב
/  בלוג 

וידאו  
 בלוג

 אתר   סטורי 

עסקי   סגנון קהל  

 "מבוגר"

 ,צעיר

 עסקי  

/  מגוון קשר  אנשי

 עסקי  

 ,צעיר   תוכן   תלוי

אישי  

 עסקי  

/  עסקי

 שיווק

 לא    כן  כן  כן  כן  כן  כן  חינמי  

  /תמונות

   תוכן

 ת"ת תמונות   ת"ת תמונות   ת"ת   תמונות ת"ת

שיתוף   

 אישי/ עסקי

עסקי  

 ואישי

עסקי     החלטה

 ואישי

עסקי     החלטה עסקי

 ואישי

 עסקי



 :בניית אסטרטגיה



 בחירת ערוצי המדיה הנכונים עבורך  . 1



 יומית  / חודשית/ שנתית תוכניתבנית . 2



 משימות יומיות בהתאם לתכנון  . 3

ימים  
 מיוחדים  

לוח  
 השנה

 העברי  

 תשוקה 

נושא  
 חודשי

 ייחודיות  
 שלכם



 אותנטיות

  אמיתיותתגובות 

 מענה בזמן 

 שיתופים

 לעבוד נכון בכל מדיה

 עברית נכונה

 כללי התנהלות נכונים במדיה  . 4

 תמונות מתאימות  



 התמדה בעשייה. 5



 הנעה לפעולה. 6



 ! תוכן הוא המלך. 7



 יצירתיות והנאה  , חדשנות. 8



 צמיחה. 9



 לחדש את עצמך
 לעורר השראה  

 להסתקרן ולסקרן
 לשאול שאלות 

 לגרום לעשיה

 :צמיחה



 נקודות מבט. 10



 להעז לצעד הבא. 11




