 LinkedInהרשת העסקית הגדולה בעולם
הזדמנויות קריירה ,נטוורקינג אונליין ,יצירת קשרים ומיתוג עצמי
כל שאלה נא להעלות בקבוצה
https://www.facebook.com/groups/designyourbusiness
נחלק ל 3-שלבים:
מיתוג הפרופיל
פעילות עסקית ומיתוג בלינקדאין
יצירת קשרים
מיתוג הפרופיל חשוב להשלים את כל הפרופיל כדי להיות פרופיל ALL STAR
 .1תמונה שלכם ניתן להשתמש באתר שנותן פידבק על התמונה
/https://www.photofeeler.com
 .2תמונת נושא אפשר להשתמש בCANVA-
להעלות לוגו או קולאז של פעילויות ושירותים שרלבנטיים לפעילות העסקית
 .3שם – האם תרצו בעברית ובאנגלית
באפליקציית מובייל אפשר להקליט גם איך מבטאים את השם שלכם
ניתן לשנות  URLשם משתמש כדי לקבל כתובת קצרה וקליטה
 .4הדליין חשוב מאוד להשתמש במילות מפתח
דרך
Google AdWords Keyword Research
/https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner
או
/https://www.wordtracker.com
 220תווים
לבלוט ולשנות פונטים באמצעות
https://lingojam.com/FancyTextGenerator

לציין התמחות ומה הערך Building systemThat’s Boost Customer
Acquisition
תחת כפתור  OPEN TOניתן להוסיף  10שירותים מקצועיים ,להציע משרות או
להבליט למגייסים שמחפשים עבודה
לכל חלק בפרופיל נוסיף קישור או העלאת קובץ שמדגימים את היכולות
המקצועיות שלנו
לציין תמיד מידע על הפעילות בכל חברה  /תפקיד והתרומה שלכם
המלצות כדאי לבקש המלצות
מעלים את קובץ הפרופיל לאתר ומקבלים פידבק על כתיבת הרזומה
/https://resumeworded.com
הגדרות
לבדוק מה נרצה שיהיה פרטי ומה ציבורי ומי יוכל לראות את הנתונים השונים
אפשר לשלוט בפיצ'ר "אנשים גם צפו" כדי לא לחשוף מתחרים
אפשר לבטל את צפה בפרופיל ולא יראו אתכם אבל זה דו כיווני!
לזכור כדי שמי שמחפש אתכם לא יקבל אינפורמציה על המתחרים
לבטל בהגדרות את Viewers of this profile also viewed
פעילות
פוסטים
ההמלצה פוסט לפחות  4פעמים בשבוע
לשעות שיא >>  8-10בבוקר 13:00-14:00 ,בצהריים
ניתן לתזמן פוסטים ללינקדאין דרך קאנווה למנויים בלבד
פוסטים ארוכים טובים כשמשתמשים לוחצים על קרא עוד זה מעלה את
החשיפה
ניתן להשתמש באתרים גוגל טרנדס וגוגל התראות
נוסיף  3-5האשטגים את ההאשטגים הרלבנטיים ניתן למצוא באמצעות
www.tagsfinder.com
נחלק תמיד ל 3-קבוצות גדול  /בינוני  /קטן
אפשר לעקוב גם אחרי האשטג ספציפי כדי לעקוב אחר מה מתפרסם בהקשר
שלו
לתייג מי שרלבנטי
קישור לוואטס אפ דרך האתר
/https://postcron.com/en/blog/landings/whatsapp-link-generator
מומלץ להשתמש בוידאו מגביר חשיפה
נוכל להשתמש באפליקציות כמו  INSHOTליצירת סרטונים
קישור לכתבה חיצונית כדאי לשלב בתגובה ה 1-כדי לא להוריד חשיפה

רעיונות לפוסטים:
תיאור מקרה  /חדשות מהתעשייה  /מחקרי שוק  /הכירו את הצוות
אינפוגרפיקה  /שאלות נפוצות  /טיפים HOW TO /
להשתמש בנתונים עם קרדיט מאתר סטטיסטה
לפרסם מאמר מקצועי שימו לב לאפשרות לשתול קישורים בגוף המאמר
סטורי להעלות סטורי שמפנה לפוסט חדש

חוק ה 20-דקות :כ 20-דקות לפני העלאת פוסט ,מאמר או סטורי נגיב
למקושרים ככל שניתן תגובה שכוללת מינימום  3מילים!
קבוצות מקצועיות רלבנטיות – נותנות אופציה לפנות ישירות לחברי הקבוצה
ברוב המקרים
להעלות תכנים מעניינים עם קישור
להיות פעילים ככל שניתן בתגובות והעלאת פוסטים לפי חוקי הקבוצה
יצירת קשרים אפשר להציב יעדים יותר מ 500-מקושרים מעלה את הדירוג
בתוצאות החיפוש!
דרגה  – 1המקושרים שלנו
דרגה  – 2המקושרים של המקושרים מדרגה 1
דרגה  – 3המקושרים לדרגה 2
 .1בשלב הראשון נקשר את אנשי הקשר מהמייל והטלפון
 .2נוכל להעלות קובץ CSV
 .3להציע התקשרות למקושרים של המקושרים שלנו מדרגה 1
 .4לכתוב בהצעת ההתקשרות מלל קצר כמו למשל מה הקשר ביננו ,הצעה
לשיתוף פעולה וכדומה
חשוב להיות ביקורתיים כלפי מי ברשת הקשרים שלנו ,כי אלה יהיו אנשים
שיצפו בתכנים שלנו!
פונקציות חשובות
* אנשים שצפו בפרופיל (אגב תראו מתחת למי צפה או מהיכן הוא גם כיצד
הגיע אליכם)
לשלוח הודעה עם ההתקשרות אם שולחים הודעה רואים אתכם יותר בפיד!
חיפושים מתקדמים
אפשר לשמור  3חיפושים ולקבל התראה על אנשים חדשים שמתאימים לחיפוש

אפשר לכתוב חופשי למשל כדי לקבל יותר תוצאות  VP AND DIRECTORאו אם
לא רוצים לקבל תוצאות מסוימות לכתוב למשל VP NOT DIRECTOR
אפשר לשלוח הודעות חשוב לדעת מה כותבים הצעה מעניינת
בפרימיום ניתן להשתמש בINMAIL-
אפשר לעקוב אחרי אנשים ספציפיים בלי להציע להם להיות מקושרים
להוסיף קישור ללינקדאין בחותמת המייל
לשמור על קשר להוציא למשל ימי הולדת
דאטה בייס ניתן להוריד את המיילים  /טלפונים דרך הגדרות

Get a copy of your data

בברכה ,קורן דור
0523432684
/https://korendormedia.com/shop
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