
איך בוחרים רשת חברתית



פייסבוק

• יוזריםמיליארד 2מעל 

בחודש

• יוזריםמיליארד 1.4מעל 

(מהחודשי70%)ביום 

• מיליארד גולשי 1.7מעל 

מובייל



סוגי פרופילים

פרופיל אישי•

פרופיל עסקי •

קבוצה •



מה : הפרופיל האישי

?כדאי לעשות בו

הבסיס לעבודה בפלטפורמה•

5000עד < חברים •

ABOUT, קאבר, תמונת פרופיל•

,  נדה'דגש על אג< כתיבה •

בסיס לפעילות  , שיתופים

.  או קהילתית/ממומנת ו



?למה זה כל כך חשוב

בידול•

חיבור•

מוניטין/ זיהוי •

מקצועיות•



במידה הנכונה

פיקסל  820X312–קאבר/ תמונת נושא •

פיקסל180X180–תמונת פרופיל •

פיקסל1200X630-תמונה בפוסט •

פיקסל820X428–תמונת נושא בקבוצה •



מה : הפרופיל העסקי

?כדאי לעשות בו

חשיפה מקצועית•

הפרדה בין אישי לעסקי  •

פרסום•

מכירות  •

לאינסטגרםחיבור < טאבס•



דגשים לבניית פרופיל 

עסקי נכון

תמונת פרופיל  •

קאברתמונת •

כפתור הנעה לפעולה  •

TRUST< עדויות –ריוויוז•

חנות  •

שירותים  •









כל הזכויות שמורות  

וויסלאסנת אלי 



בפייסבוקקבוצות 

כוחה של קהילה  •

האם כל בעל עסק צריך להקים קבוצה•

כיצד מוכרים בקבוצה•



ככלי בפייסבוקקבוצות 

שיווקי

מה  , נדה'אג< אסטרטגית תוכן •

מקדמים

<  מטרות•

לקבוע מראש•

לא ניתן למכור משלב ראשון•

ניהול קבוצה•

מחויבות לטווח ארוך•



-ב / איך מוכרים ל

?קבוצה 

יוצרים מומחיות  •

יוזמים פעילויות בעלות ערך•

,  לייב, וידאו< : און ליין•

וובינר

,  מפגשים, סדנאות< :אוף ליין •

כנסים

בחינם/בתשלום •



בפייסבוקהמשפך השיווקי  

מודעות למותג  

תנועה והמרות  

מכירות

אמון, לייקים, לפוסטיםתגובות 

לידיםהגברת עניין ואיסוף 

ביצוע רכישה

כל הזכויות שמורות  

וויסלאסנת אלי 



המכירתי/ המשפך השיווקי 

בפייסבוק



פיקסלפייסבוק

הפיקסל אינו מוגבל לתנועה המגיעה  -

. מפייסבוק

מסוגל לזהות ולצבוע תנועה שמגיע  -

קמפיינים בגוגל או  )לאתר מכל מקור 

או תנועה  דיוורים, מקורות אחרים

(ישירה

:התנאי היחיד-

באותו  לפייסבוקגולש מחובר 

דפדפן/מכשיר .



לידיםשיטות לאיסוף 

בלוג•

קרא עוד+ פוסט •

מידע חינמי/הורדת מדריך•

לידיםקמפיין •





אינסטגרם

מיליון משתמשים פעילים בחודש800יותר מ •

מיליון משתמשים ביום  500יותר מ •

מיליון  300-כ , מאותם משתמשים יומיים פעילים•

סטוריבאינסטגרםמשתמשים 



אינסטגרם

אין כמו תמונה שמספרת סיפור–ויזואלי •

הופך מאד פופולרי ומייצר חיבור–מיקרו בלוג •

עוקב אחרי עוקב–חברתי •

•FUN -משחקים  , תמונות, פילטרים

קומרסמייצר תנועה לאתרי אי •

מגדיל הזדמנות למכירה  •



/ עסקי : אינסטגרם

?פרטי

עסקי  •

מספר חשבונות אפשריים לניהול מקביל•

סטטיסטיקות  •



איך עובדים : אינסטגרם

?בזה

מי קהל היעד•

מה מטרת החשבון  •

מהי התדירות שתעבדו בה•

איך תספרו את הסיפור, ומה לגבי הנראות•







השקה < תיוג מוצרים 

מדורגת בישראל

חשבון עסקי•

קטלוג מוצרים  / חנות •

מוצר פיזי  •

TAG PRODUCT



פינטרסט

יוזריםמיליון 100מעל 

75% 26-44, גולשות

מקור לביטוי עצמי ומתן , סגנון חיים

השראה

תחליף ללוח שעם בבית, אתר השראה

תחליף לשמירת לינקים

מנוע חיפוש ויזואלי-החדש הגוגל

)רוב המידע משוכפל ומועתק שוב ושוב  re-

pin)

דף מכירה  ניתנים \דף באתר \כל כתבה

לנעיצה



?פינטרסלמה 

 similarweb.comצילום מתוך 



?מה עושים בפינטרסט

מעלים תמונות•

פותחים לוחות•

משתתפים בקבוצות•

מעלים סרטונים•

מריצים קידום ממומן•



קורס אטסי  

1:1קורס פרטי •

קורס אינטרנטי עם תמיכה מלאה לשנה•

פינטרסט לעומק  + כולל אטסי 

0546620385וויסלירן •

פייסבוקקבוצת •
https://www.facebook.com/groups/liranweiss/

ואמזון  וויסשל לירן  ETSYהפורום לייעוץ אודות -אטסי•
למעצבות יוצרות והנדמייד

https://www.edealer.co.il/shop
https://www.facebook.com/groups/liranweiss/
https://www.facebook.com/groups/liranweiss/?ref=group_header

