
שיווק דיגיטלי לעסקים קטנים



ל"מייסד ומנכ, אסף דותן

:הדיגיטלבתחוםשנה 18ניסיון של למעלה מ בעל •

סלקום, הדיגיטלמנהל מחלקת –

D-say Interactive,ל "סמנכ–

קבוצת מגדל, מנהל מחלקת הדיגיטל–

BOל "מנכ2009-מ– – Business Online

השיווקבעל טור קבוע באתר איגוד •

בית ספר  –Digitalentב משמש כמנהל מקצועי•

הדיגיטלהמכשיר למקצועות 



?היוםעל מה נדבר 

?מה הם הערוצים והכלים הדיגיטליים•

?משתמשים בתוכןאיך •

סקירת כלים חינמיים לפעילות שיווקית דיגיטלית  •

?פייסבוקאיך מנהלים עמוד •

שיווק ופרסום במדיה•





מה הם הערוצים והכלים 

?הדיגיטליים



הדיגיטליםמפת הערוצים 

אתר 
אינטרנט 

מנועי 
חיפוש

מובייל

פרסום

דואר 
אלקטרוני

מדיה 
חברתית

וידאו

קידום 
תוכן
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,  לינקדאין, טוויטר, פייסבוק

...סנאפצאט, אינסטגרם

Outbrain, 

taboola

יוטיוב
,  אתרים

אפליקציות

בלוגים, אתרים



סיווג המדיה הדיגיטלית

Paid media

Earned 
media

Owned 
media

: פרסום בתשלום

ppc, display…

:נכסים דיגיטליים

,  אתר אינטרנט ומובייל

אפליקציה, בלוג

רשתות חברתיות

צ"יח



היררכיית הערוצים

פרסום  
display

ppc

פייסבוק

ניוזלטרים

אתר  

אינטרנט  

ומובייל

8



אתר אינטרנט טוב  

עונה על צרכי 
הלקוח

עונה על צרכי 
החברה
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קוסמטיקאית: דוגמא

ערוצים אפשריים לפעילות להשגת לקוחות  •

:חדשים

עסקיפייסבוקדף –

השתתפות בקבוצות בעלות תוכן רלוונטי  –

מגורים קרובאיזורשל פייסבוקהשתתפות בקבוצות –

אתר אינטרנט חינמי  / עמוד נחיתה–



?אילו מטרות ניתן להשיג

אילו מטרות עסקיות ניתן להשיג באמצעות  

?הערוצים הדיגיטליים



מטרות שיווקיות אפשריות

:מכירות ללקוחות חדשים•

יצירת צורך–

טלפוניות/תמיכה במכירות פרונטליות–

לידיםאיסוף –

אונלייןמכירה –

:שימור ומכירה לקוחות קיימים•

חיזוק הקשר עם הלקוח–

שירות לקוחות–

(נוספים/מוצרים משלימים)מכירה נוספת ללקוחות קיימים –



דוגמאות-יעדים מדידים 

שמגיעים בשנהבלידים20%גידול של •

במכירות ברבעון15%גידול של •

לקוחות חדשים התנסו בשירות בחודש57•

לקוחות שקיבלו דיוור וקראו אותו חזרו לרכישה  20•

נוספת

צורכים תוכן בחודש/ יותר מתעניינים 100•



גיבוש מיקוד דיגיטלי

איך  

?מודדים

מה הדרך 

להשיג את  

?המטרה

איפה כדאי  

?לפעול

מי קהל  

?המטרה

מה  

?היעדים

איך מנהלים  

?לאורך זמן

מה המסר  

?ללקוח

סנכרון בין  

לאונלייןאוףליין

?מה המטרה



?איך משתמשים בתוכן



תפקידי התוכן

תוכן הוא המנוע המרכזי של כלל הערוצים  •

הדיגיטליים

:בין תפקידי התוכן•

משיכת תשומת לב–

יצירת ערך ונאמנות לקוחות  –

(online&offline)תמיכה במכירות –

16



תוכן מותאם לשלב המוכנות של הלקוח



=  אסטרטגיית תוכן 

= אסטרטגיה מבוססת לקוח 

אסטרטגיה מבוססת צרכים  

18



תוכן רלוונטי הוא תוכן אפקטיבי יותר

(מועד/תוכן שקשור לחג)בזמן תוכן המגיע •

(הצפת תוכן על פי מיקום)במקוםתוכן המגיע •

(הגולש" צביעת)"עניין קודם תוכן המגיע על פי •

(מזג אוויר)אירועתוכן המגיע בעקבות •

יכול לעניין )שהגולש מתעניין בו הקשרתוכן ב•

...(אותך גם
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תהליך תכנון תוכן בערוצים הדיגיטליים

?למה

מטרה•

?למי

קהל יעד•

?על מה

מענה לצורך•

יצירת צורך•

?איפה

ערוצים דיגיטליים•

סוג

פורמט תוכן•

דרך

שפה וסגנון, טון•

הפקת התוכן
?איך

הפצה•

?האם עובד

בקרה ושיפור•
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מה המטרה? למה

הגדרת מטרות שתואמות את המטרות  •

:לדוגמא. שיווקיות/העסקיות

לחשוף יותר קהל למותג–

ביקוש/לייצר צורך–

לסייע למכירה–

תוכן שישרת לקוחות קיימים–
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תהליך תכנון תוכן בערוצים הדיגיטליים

?למה

מטרה•

?למי

קהל יעד•

?על מה

מענה לצורך•

יצירת צורך•

?איפה

ערוצים דיגיטליים•

סוג

פורמט תוכן•

דרך

שפה וסגנון, טון•

הפקת התוכן
?איך

הפצה•

?האם עובד

בקרה ושיפור•
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(קהל היעד)? למי

הגדרת קהלי היעד בהתאמה למטרות השיווקיות  •

,  וליכולות להגיע אליהם בערוצים הדיגיטליים

:לדוגמא

לקוחות קיימים–

הגדרת לקוחות פוטנציאלים על פי מאפיינים  –

'תחומי עניין וכד, דמוגרפיים
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תהליך תכנון תוכן בערוצים הדיגיטליים

?למה

מטרה•

?למי

קהל יעד•

?על מה

מענה לצורך•

יצירת צורך•

?איפה

ערוצים דיגיטליים•

סוג

פורמט תוכן•

דרך

שפה וסגנון, טון•

הפקת התוכן
?איך

הפצה•

?האם עובד

בקרה ושיפור•
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?על מה

הצורך של קהל היעד•

נושאים שיעוררו צורך שאנו רוצים לעורר•

סביב תחומי העניין של קהל היעד•

גוגל–מחקר מילים –

מחקר לקוחות–

25



קוסמטיקאית: דוגמא 

:רלונטיייצור תוכן •

:לדוגמא, כתבות תוכן רלוונטי–

טיפים לשמירה על עור הפנים בימים קרים ויבשים6•

דברים ששווה לעשות שניה לפני שהולכים לישון וישפיע 3•

על עור הפנים כבר מחר בבוקר

נסי בעצמך–שיטת הפילינג הביתי של סימה •

..ועוד•



תהליך תכנון תוכן בערוצים הדיגיטליים

?למה

מטרה•

?למי

קהל יעד•

?על מה

מענה לצורך•

יצירת צורך•

?איפה

ערוצים דיגיטליים•

סוג

פורמט תוכן•

דרך

שפה וסגנון, טון•

הפקת התוכן
?איך

הפצה•

?האם עובד

בקרה ושיפור•
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תהליך תכנון תוכן בערוצים הדיגיטליים

?למה

מטרה•

?למי

קהל יעד•

?על מה

מענה לצורך•

יצירת צורך•

?איפה

ערוצים דיגיטליים•

סוג

פורמט תוכן•

דרך

שפה וסגנון, טון•

הפקת התוכן
?איך

הפצה•

?האם עובד

בקרה ושיפור•
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התוכן( פורמט)סוג 

התוכן  פורמטימיפוי •

בחירת הפורמט המתאים ביותר לתוכן•

לעיתים יש לשקול שימוש ביותר מפורמט אחד•
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פורמטים של תוכן

:תוכן טקסטואלי•
שאלות ותשובות

כתבות/מאמרים

מדריכים

וידאו•

תמונות•

תוכן ויזואלי/אינפוגרפיקה•

•E-learning /סימולטורים/ מצגות

פודקאסטים•

בלוגים/סטטוסים•
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ואינפוגרפיתוכן ויזואלי 

ממה שמשותף  66%-כ•

ברשתות החברתיות הוא  

ויזואלי

המוח שלנו יכול לעשות  •

לתוכן ויזואלי  פרוססינג

אחוז יותר מהר60,000

31



תהליך תכנון תוכן בערוצים הדיגיטליים

?למה

מטרה•

?למי

קהל יעד•

?על מה

מענה לצורך•

יצירת צורך•

?איפה

ערוצים דיגיטליים•

סוג

פורמט תוכן•

דרך

שפה וסגנון, טון•

הפקת התוכן
?איך

הפצה•

?האם עובד

בקרה ושיפור•
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תהליך תכנון תוכן בערוצים הדיגיטליים

?למה

מטרה•

?למי

קהל יעד•

?על מה

מענה לצורך•

יצירת צורך•

?איפה

ערוצים דיגיטליים•

סוג

פורמט תוכן•

דרך

שפה וסגנון, טון•

הפקת התוכן
?איך

הפצה•

?האם עובד

בקרה ושיפור•
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מקורות תוכן

תוכן גולשים אוצרות תוכן פ"תוכן בשת תוכן מקורי
פנימי חיצוני |

שילובים שונים
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תוכן מקורי

תוכן המופק עבור המותג בצורה בלעדית

עובדי החברה  /מקור התוכן הינו עורך התוכן–פנימי

כמומחים בתחום

מקור התוכן הינם ספקי תוכן מתמחים  –חיצוני

המפיקים את התוכן באופן בלעדי למותג
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פ"תוכן בשת

י מותג או גוף תוכן אחר היוצר סינרגיה  "תוכן המופק ע
המותגים2בין 

דו כיווני/ חד כיווני•

לא בתשלום/בתשלום•

מדיה/לעיתים כולל קידום•

פרוייקטפר /קבוע•

:הקוסמטיקאיתסימה

עם עסקים אחרים להעשרת תוכן הדדיפעולה שיתוף •
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אוצרות תוכן

סינון ועריכה , איסוף תכנים רלוונטיים ברשת

והגשתם לקהל היעד, שלהם

י מנוע"אוטומטי ע/ י עורך "ליקוט תכנים ידני ע•

(למקורקישור+משנה+כותרת)תוכן מלא או חלקי •

תוספת ערך מוסף/ אריזה כדבר המרכזי•

פרוייקטפר / קבוע •
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KLMאוצרות תוכן
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תוכן גולשים

י המשתמשים"תוכן הנוצר ע

:עידוד הגולשים לייצר תוכן בתחום המותג

חוות דעת ודירוגים•

סיפור לקוח•

שאלה•

כתיבת בלוגים •

ועוד•
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UGCתוכן גולשים 

לוחות בלוגים אטים'צ אתרי שיתוף  
וידאו

טוקבקים פורומים אתרי שיתוף  
תמונות

רשתות  
חברתיות
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תהליך תכנון תוכן בערוצים הדיגיטליים

?למה

מטרה•

?למי

קהל יעד•

?על מה

מענה לצורך•

יצירת צורך•

?איפה

ערוצים דיגיטליים•

סוג

פורמט תוכן•

דרך

שפה וסגנון, טון•

הפקת התוכן
?איך

הפצה•

?האם עובד

בקרה ושיפור•
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?איך נעביר את המסר

,  "בבעלות"מיפוי דרכי הפצת המסר בערוצים •
:לדוגמא

אתר אינטרנט–

בלוג–

ניוזלטר–

:לדוגמא, מיפוי דרכי הפצת המסר באמצעות מדיה•

–Outbrain\taboola

–Ppc

בפייסבוקפרסום –
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תוכןהפצת ערוצי 
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?מה לגוגל ולתוכן

גוגל מאנדקס רק תוכן•

הכי מקודם< הכי רלוונטי ומעודכן •

הכי מקודם< הכי מדויק לביטויי החיפוש •

הכי מקודם< הכי משותף •

הכי מקודם< ( לפלטפורמה)הכי מותאם •



דיוור אלקטרוני

מאפשר לצור קשר עם קהל קבוע לאורך זמן•

כלי אפקטיבי במיוחד להנעה לפעולה•

מערכות הדיוור מאפשרות ביצוע מעקב מלא אחרי  •

הדיוורים  

עיצוב של  , נושא, שעה, קיימת משמעות ליום•

הדיוור

פניה אישית•

תוכן מותאם אישי•

45



המפתח לאפקטיביות הדיוור–תוכן 

46
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קוסמטיקאית: דוגמא 

:ערוצי הפצה נוספים•

דיוור אלקטרוני–

איזור)בתשלום בפילוח בפייסבוקפוסטיםקידום של –

...(מגדר, גילאים, תחומי עניין, מגורים

מטיפ של כמה שקליםשווה יותר בפייסבוקהמלצה –



תהליך תכנון תוכן בערוצים הדיגיטליים

?למה

מטרה•

?למי

קהל יעד•

?על מה

מענה לצורך•

יצירת צורך•

?איפה

ערוצים דיגיטליים•

סוג

פורמט תוכן•

דרך

שפה וסגנון, טון•

הפקת התוכן
?איך

הפצה•

?האם עובד

בקרה ושיפור•
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?איך מודדים אפקטיביות של תוכן

:השפעות רצויות של התוכן•
יצירת צורך–

מיצוב–

הגברת העדפה למותג–

מכירות–

חשיפה  של המוצר –

?איך מודדים את ההשפעה של התוכן•
online\offlineסקרים –

A\B Testאחרי או /לפני, (לידים)הזדמנויות רכישה / מכירות –

תנועה אורגנית–
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סקירת כלים חינמיים



אלקטרונייםדיוורים

•Mailchimp– 12,000, נמענים2,000עד

שליחות בחינם

•Viplus– שליחות חינם  2000, נמענים200עד



אתרי אינטרנט

•Wix

•Wordpress.com

(blogger: לדוגמא)בלוגים אישיים •

אנליטיקסי גוגל "מדידה ע•



מדיה חברתית

לעסקפייסבוקעמוד •

לעסקפייסבוקקבוצת •

השתתפות בקבוצות ועמודים אחרים•

אינסטרגם•

יוטיוב•

(הודעות אישיות/ קבוצות)ווטסאפ•

+ גוגל •

•linkedin



?פייסבוקאיך מנהלים עמוד 



בפייסבוקדוגמאות לפעילות 
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בפייסבוקדוגמאות לפעילות 
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בפייסבוקדוגמאות לפעילות 
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בפייסבוקדוגמאות לפעילות 
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בפייסבוקדוגמאות לפעילות 
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תכנון תוכן עבור מדיה חברתית

תוכן ערך מוסף שמקורו באתר המותג•

(  מחשבונים, וידאו, תוכן ויזואלי, כלים, כתבות, מדריכים)

תוכן ערך מוסף חיצוני•

(מדריכי טיפים מהרשת, וידאו מעניין, כתבות מעיתונות)

שיווקי מתוכנן מראש/תוכן מותגי•

( הודעות שירות מתוכננות, אירועים, מוצרים)

מותגייםתוכן אקטואלי חוץ •

(  חגים, מזג אוויר, נושאים כלכליים רלוונטיים לקהל הרחב)

ארגוני/תוכן אקטואלי מותגי•

(  הודעות לעיתונות, זכייה בפרסים, קמפיינים פרסומיים)



תוכן לרשתות החברתיותתוכנית



שיווק בערוצים הדיגיטליים



קוסמטיקאית: דוגמא

?איך מחזירים לקוחות קיימים•

ל כדי לדוור להם תוכן"איסוף כתובות דוא–

בפייסבוקתוכן –

עם טיפיםווטסאפרשימות –

מינימלית  crmעבודה עם מערכת : למתקדמות–

ששולחת תזכורות ללקוחות שלא הגיעו זמן מה



תכנון פעילות במדיה הדיגיטלית

הגדרת מטרות•

הגדרת אופן המדידה•

תובנות על לקוחות ומתחרים שעשויות לתמוך •

בהחלטות

פילוח ומיקוד•

הצעה ומסר•

תקצוב ויצירת תמהיל המדיה הדיגיטלי  •



?איך יודעים באיזה כלים לבחור

Push Vsהכלי Pullתוכןהקלקות/ חשיפהפילוח

מחקרים של י"עפPushבאתריםבאנרים

המדיה

מתאים  , לרבחשיפות, לרב

למסר קצר ופשוט

מתאים למוצריםהקלקותלמי שחיפשרקPullמנועי חיפוש

ושירותים  

שמחפשים עליהם  

מידע

רבים  קריטריוניםPushרשתות חברתיות

שהזין הגולש

קצרים מסריםחשיפות והקלקות

וארוכים

התנהגות  י"עפPushהפצת תוכן

גלישה

תכנים  דורשהקלקות

מעניינים

קרובות  לעיתיםPushדיוורים

ניתן לפלח 

קצרים מסריםחשיפה והקלקות

וארוכים



BO – Business Online

BO בערוצים  עיסקיתמובילה ארגונים להצלחה

2009מאז , אורך זמןל, הדיגיטליים

BO חברות  50ליוותה עד כה למעלה
וארגונים

ובעל ניסיון  , מגוון, מקצועיBOשלצוות המומחים 
מעשי של עשרות שנים

BOתוך  , מתמחה בליווי וייעוץ מעשי לחברות גדולות

הבנת האתגרים הפנימיים והחיצוניים



BO |עיקרייםתחומי פעילות

נ•
אסטרטגיה ומחקר

תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית•

מרק'בנצסקירת •

גיבוש אסטרטגיה דיגיטלית•

גיבוש תכניות עבודה•

ייזום מוצרים ושירותים דיגיטליים•

חווית לקוח

UX & Content

תכנון ואפיון ממשקים•

מיקרו קופי•

גיבוש אסטרטגיית תוכן•

כתיבה ועריכת תוכן•

הזנת תכנים•

ניהול וליווי, ייעוץ

ליווי וניהול פרויקטים•

ייעוץ מקצועי שוטף•

הדרכה וליווי אישי לבכירים•

במיקור חוץדיגיטל•

אנליזה•



לקוחות נבחרים



www.b-o.co.il info@b-o.co.il


