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 ?מזהלייוצאמהאני



במטרה לאפשר לבעלי 2014הוקם ב

עסקים לשלוט על המידע  

.שהגולשים ימצאו על העסק שלהם

קידום לוקאלי על-מהות הקידום בגוגל

.בסיס המיקום של העסק



: ביזנס מייהיתרונות של גוגל 

המצאות על –מיקום על מפות גוגל •
.המפה מגדילה חשיפה לוקאלית

באופן מקומי  –קידום אתר •

אתר אינטרנט שאתם מקימים בזמן קצר  •

ביקורות•

פוסטים•

תמונות  •

דרכי התקשרות •

,  שעות–פרטים בסיסיים על העסק •
בידול  , מיקום  מדויק עם הנגשה



כלי מעולה לקידום אורגני

העובדה שהעסק מופיע על המפה של גוגל לא 
מבטיחה כי תעלו ראשונים  במילות חיפוש

אחוז מהאנשים  32אבל מחקרים מראים ש
נוטים ללחוץ על מיקומי גוגל מפות גם אם  

.התוצאה מופיעה בתחתית העמוד

לקוחות יכולים לנווט ישירות לעסק שלכם מהנייד  
. אפליקציות/ללא מחשב



ביזנס  מייהשלבים בפתיחת החשבון בגוגל 

 Google myכותבים בגוגל  ל•
business   ונרשמים

על ידי לחיצה הכפתור הירוק  

.בפינה הימנית העליונה



מילוי הכרטסת בגוגל לעסק שלכם   מלאו את הפרטים  
שגוגל מבקש

, כתובת, שם העסק)

,  פרטי יצירת קשר

('שעות פעילות וכו

בחרו שם עסק זהה  

במדיהלעסק 

הדיגיטלית

https://business.google.com/u/1/create

https://business.google.com/u/1/create


פיזימיקום



במפהמיקום



קטגוריה
לעסק

https://business.google.com/edit/l/11486763821911230197wi=lh?

https://business.google.com/edit/l/11486763821911230197?hl=iw


אזורים  
בארץ  



https://business.google.com/u/1/create

https://business.google.com/u/1/create


אימות המידע 
אימות המידע חיוני כדי שגוגל יזהה שאכן

.אנחנו בעלי העסק ולא מתחזים

:גוגל מציעה מספר אפשרויות אימות

שיחת טלפון1.

.קבלת הודעת טקסט לנייד והכנסתה2.

הוא תנאי להעלאת האתר לגוגל  

.  מגיעה תוך שבועיים–גלויה בדואר . 3



אופטימיזציה של גוגל  

.המדוייקהכניסו בכל ערוצי השיווק את השם –בשם העסק •

הכניסו מילות מפתח  -בתיאור העסק •

כך גוגל יציג את העסק  -דייקו את הקטגוריות של העסק •

.הרלוונטיםבתחומים 

.תווים בתיאור העסק250השתמשו ב•

אל תפחדו לצלם סרטונים , וידאו הוא אלוהי התוכן כיום•

ולעלות לחשבון



תמונות של 
העסק  

תמונות  , מיתוג אישי להכניס תמונות אישיותמכחלק –הוסיפו תמונות לעסק •

.אם יש צוות שעובד איתכן וגם את הלוגו,  אווירה 

יחסי ההמרה הלקוחות יתרשמו שמדובר בעסק מסודר ורציני ואתם תגדילו את: המטרה •
.וכמות הפניות

.והפרופיל חשובים ביותרהקאוורתמונת •

.פיקסלים250גובה ורוחב -פיקסלים מינימום720גובה ורוחב -מומלץ : גדלי תמונה •

יותר גולשים שמבקשים הוראות  42%-עסקים עם תמונות זוכים לכ, ניתוח של גוגלעל פי•
.יותר כניסות של גולשים לאתר האינטרנט מאשר אתרים ללא תמונות35%-הגעה וכ



האתראיך
בסיוםיראה

? איפה מעלים פוסטים •

ביזנסמייבגוגלשליהאתר

https://business.google.com/posts/l/11486763821911230197?hl=iw
https://business.google.com/site/l/11486763821911230197?hl=iw


מה היתרונות  
של ביקורות

הביקורות עולות בגוגל וזוכות לקידום וחשיפה נרחבת•

לקוחות פוטנציאליים קוראים ומתרשמים•

.דף עסקי וכולם יכולים לראות גלוי לכולם/ביקורות יכולים לכתוב גם מי שאין לו אתר•

שהם מהצרכנים מסתמכים על ביקורות חיוביות91%-כ-בקשו מלקוחות שיכתבו ביקורות•
.קוראים

.אבל שמרו על דיפלומטיות ושפה נאותה, גם לרעות, הגיבו לביקורות•



איך לקוחות מגיעים  
? לפרופיל העסקי 

.של השם שלכםמדוייקביטוי –מדוייקיםחיפושים 

. קטגוריה של העסק שלכם-חיפושים נרחבים

.שלכם או שם דומה–חיפוש לפי שם מותג 

דרך  אם תדעו להעריך כמה לקוחות מגיעים אליכם בכל 

.תוכן רלוונטי ואפקטיביתוכלו לייצר 



מסקנות על פעילותנו  –תובנות 

? איך לקוחות מגיעים לפרופיל העסקי  

של השם מדוייקביטוי –מדוייקיםחיפושים 

.שלכם

. קטגוריה של העסק שלכם-חיפושים נרחבים

.שלכם או שם דומה–חיפוש לפי שם מותג 

אם תדעו להעריך כמה לקוחות מגיעים אליכם 

.בכל דרך תוכלו לייצר תוכן רלוונטי ואפקטיבי



מה עוד אנו  
?לומדים  

ח מילות"דו–מהם ביטויי החיפוש שהביאו את הגולשים לדף 

. מפתח שגולשים הזינו בגוגל לפני שהפרופיל שלכן עלה

?שלכםבפרופילעושיםהלקוחותמה

בצעו שיחה טלפון/כמה נווטו לעסק שלכם , באתרשבקרוכמות הגולשים 

?  אלו פעולות הגולשים בצעו בפרופיל 

?  כמה צפו בתמונות באופן יחסי לעסקים אחרים 



לעסקגוגלאפליקצית
שלי

מענה מהיר וזמינות מהנייד  

הפייסבוקר של 'דומה למסנג



לפייסבוקמה ההבדל בין גוגל 

אסטרטגיית דחיפה לעומת משיכה  



שאלה על גוגל לעסק שלי  

https://www.menti.com/yq7it51abx

https://www.menti.com/yq7it51abx


?איזיזהמה

אותוומציגההרשתמרחביעסקיםעלמידעאוספתאיזי
מרוכזתבצורהלמשתמשים וידידותיתנוחה , . 



למה כדאי לעסק 
?להופיע באיזי 

?איך ולמה לתפוס בעלות

חינמי וקל לניהול  

?איך לנהל את המידע בעמוד 

להוסיף  , באזור הניהול ניתן לעדכן את פרטי העסק
שעות פתיחה ולשפר את , לעדכן סיווגים, תמונות

.באיזינראות דף העסק 

https://easy.co.il/manage

https://easy.co.il/page/20736985

https://easy.co.il/manage
https://easy.co.il/page/20736985




משקמצב ב ל התוכןהתאמת

מצב <-התוכן

התאמת
מוצרים/שירותים

אתאחרתלארוז
ההצעה



מרכיבי פוסט    
מנצח

הפוסטים נראים  
בגוגל במשך 

שבוע  

ערך/טיפ

לפעולההנעה

https://www.menti.com/cqt5ug1cm5

https://www.menti.com/cqt5ug1cm5


חשוב לשאול לקוחות 

?איך הגעת אלי  ?למה דווקא עכשיו 

להבין אלו פלטפורמות עובדות לכם

פ לחזק אותם"שת/ואם הלידים מגיעים דרך המלצות

טיפ לעבודה  

מול לקוחות  


