
המדריך המלא לשיווקהמדריך המלא לשיווק
ברשתות חברתיותברשתות חברתיות

לבעלי עסקים וחברות
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שיווק - מאיפה מתחילים?

איך לא?                                   
בזכות המדיה בכלל והרשתות החברתיות בפרט ניתן

להגדיל באופן עצום את נתוני החשיפה של העסק ללקוחות
פוטנציאליים בכלל העולם! הרי בינינו, מי כבר מסתפק

בעבודה מקומית?
 

הרשתות החבריות מהוות את הפרסום הנרחב ביותר,
ומתמקדת בצורה החשובה ביותר – ויזואליות.

כ- 80% מפעולות השיווק כיום עברו לדיגיטל, יותר מזה,
רוב הפעולות הינן שיווק באמצעות המדיה החברתית.



אל תשכחו – העיניים הן הקונות!

הגיע הזמן ללמוד ולהבין איך עובד השיווק ברשתות
החברתיות צעד אחר צעד.

במדריך זה נתמקד ברשת החברתית הגדולה בעולם – פייסבוק
ואינסטגרם.

 

איך אתם מיישמים את זה בעסק שלכם?

אם נשים בצד כרגע את נושא ההשפעה
החברתית-סביבתית, לרוב, אדם ירכוש שירות

או מוצר אם הוא נראה טוב ואיכותי בעיניו.
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דף פייסבוק עסקי 

אחרי שהבנו שלרשתות החברתיות, ולפייסבוק ואינסטגרם בפרט, יש
פונטציאל חשיפה ענק, בואו נבין – ענק! משמע לדף פייסבוק עסקי

שיווצר ישנו פוטנציאל חשיפה ל-2 מיליארד אנשים.

רק כדי שתבינו
יש פוטנציאל שאנשים חדשים ייחשפו ויכירו את העסק שלך, ומשם מגיע כמובן

פוטנציאל הרכישה ויצירת מאגר לקוחות נאמן.
ניתן לראות בדף העסקי כמאין פני העסק בעולם המדיה החברתית, זהו הדבר

הראשון בו פוגשים הלקוחות הפוטנציאליים.

יתרונות

חינמי – תפעול הדף והקמתו הינם ללא עלות לכל אורך השימוש.

פשוט – בניית הדף עורכת זמן קצר, והקמה בסיסית הינה מס' דקות.

ורסטיליות – ישנם מספר כלים הניתנים על מנת לתפעל את הדף ועיצוב.

תקשורת – באמצעות הדף ניתן לשמור על תקשורת עם לקוחות

פרסום מודעות – באמצעות הדף ניתן יהיה לבצע פרסום ממומן וליצור

מודעות לעסק בכדי להגדיל חשיפה.

פוטנציאליים וקיימים כאחד.
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כדי ליצור דף עסקי צריך להכין מראש 
3 דברים קטנים

דפים עסקיים צריכים לחלוק את סיפוריהם ולהתחבר
לאנשים כדי לבנות מעגל נכון של רכישה – אמון – לקוח. 

בהתאם לפרופילים אישיים, גם דפים עסקיים ניתן להתאים
באופן אישי לאופי העסק והמוצר/שירות שלו. 

כאשר אדם יאהב את הדף העסקי או יעקב אחריו, הוא יוכל
להתעדכן אופן קבוע אחר חדשות ותכנים שיועלו אליו.

איך יוצרים?

שם + אודות: חשבו על שם הדף שלכם ( יכול להיות גם שם העסק) וכיתבו פסקת
אודות. באודות יש לפרט את עיקרי פעילות העסק בצורה עניינית.

תמונה: הכינו ותכננו מה תהיה תמונת הפרופיל ומה תשתמש כתמונת רקע. זכרו!
אנשים קונים עם העיניים, בחרו תמונה שתשקף את המסר שלכם ומהות העסק.

קריאה לפעולה: חשבו איך תרצו להניע את הלקוחות שלם לפעולה, ניתן להוסיף
הפניה לאתר, ליצירת קשר טלפוני ועוד. כל אלו באמצעות מספר לחיצות.



בפן הטכני, יצירת דף פייסבוק עסקי
בנויה ממספר שלבים:

ברגע שהדף פעיל מתחילה העבודה האמיתית!
 

תחזוקת הדף באופן שוטף – יש להעלות תכנים שיווקים
ויוצרי מעורבות.

עוקבים - ככל האפשר כדי להגדיל חשיפה.
מעקב - מעקב אחר תוצאות החשיפה ותכנון יעיל.

העלאת מודעות – בין אם באמצעי אורגני או ממומן על
מנת להגדיל את הקהל הפוטנציאלי.

חשוב לזכור: 

בעמוד הבית של פייסבוק, בצד תחת תמונת הפרופיל לוחצים על
דפים     

facebook.com/pages/create יצירת דף חדש ניתן להיכנס לקישור

1.פתיחה – ניתן לפתוח את הדף ב2 דרכים :

 
2.הגדרות  – ממלאים את הפרטים הראשוניים של הדף : שם הדף,

קטגוריה (מהו תחום העיסוק, למשל: אופנה/ נדל"ן / ילדים וכו' ) ותיאור,
שזהו בעצם האודות העסקי.

 
3.פרטים – ממלאים את הפרטים הנוספים, המורחבים יותר שישנם בדף.

 
4.מאשרים – לאחר ששני שלבי הפרטים מבוצעים לוחצים על צור דף ובכך

העמוד נוצר רשמית והוא מתחיל להיות פעיל. 
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פרסום תכנים שיווקיים

יצרתם דף פייסבוק עסקי לעסק? בשעה טובה!
עכשיו מתחילה העבודה.

חשוב מאוד

חשוב מאוד לבצע פרסום של תכנים ובאנרים (תמונות) שיווקים

המותאמים לאופי העסק, סוג הפרסום והמטרות.

תוכן שיווקי משמע תוכן בעל אופי מכירתי, מעביר מסר או נוקט עמדה. 

בכל תוכן, שיכול להיות כפוסט, לרוב מומלץ להתרכז במוצר/ שירות

אחד ולבנות סביבו את המלל והשיווק, לבצע כתיבה נכונה. 



לדעת, לגזור ולשמור!
4 שלבים של מודל מנצח:

שלב 1
תשומת לב – כבר בתחילת התוכן חייבים לרשום משפט או

כותרת שיעצרו את הקורא ויתפסו את תשומת ליבו. לרוב
יבוצע שימוש בעובדה מלהיבה או שאלה.

שלב 2
עניין – נעורר עניין אצל הקורא, מומלץ להשתמש בשאלה

פתוחה שתעורר סקרנות וחשיבה ויעוררו עניין להמשיך
ולקרוא. 

שלב 3
תשוקה – אחרי שעוררנו עניין או סקרנות לגבי הנושא, העלינו

שאלה או בעיה, נרצה למצוא לה פתרון. נהיה כמהים למידע
שיוביל אותנו לפתרון. לרוב נשתמש הרבה במושגי הזדהות

וניתן כיוון לפתרון.
שלב 4

פעולה – נניע לפעולה. אחרי שהקורא הבין את הבעיה /
הנושא, ראה שישנו פתרון נגיש בעבורו לבצע הנעה לפעולה

על מנת שיממש את הפתרון בדוגמאת רכישה/ צריכה של
המוצר / שירות שלנו. 

המודל דוגל ב4 שלבים שצריכים להתבצע עבור הלקוח הפוטנציאלי מרגע
החשיפה על מנת להגיע לרכישה.
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מידע
מומלץ לחקור אודות המוצר והמתחרים.

פרטים
במלל לכתוב את נקודות המידע העיקריות אודו השירות/מוצר. 

יתרונות
לרשום מה יתרונות המוצר/ שירות (אין מחייב כהשוואה

למתחרים) ומדוע כדאי לרכוש אותו.
הנעה לפעולה

כתבו משפט אשר יניע לפעולת הקורא, יגרום לו לפעול, לרכוש
ואף ליצור קשר. 
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טיפים לכתיבה נכונה

קשר עם לקוחות
העברת מידע ללקוח אודות מוצרים ושירותים שמספק העסק.

הגדלת רכישות
בכתיבה נכונה ניתן להניע לפעולת רכישה. 

כלי פרסום
פרסום מידע ללא הגבלה ובצורה שבה רוצים להעביר אותו.

מה זה נותן לנו?
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הכנה מראש – תכננו את התכנים והבאנרים כשבועיים – חודש קדימה,
הכינו אותם ותזמנו אותם בדף העסקי שלכם, כך לא תצטרכו לדאוג לכך

באופן יומיומי.
שיתופים – שתפו לקבוצות ודפים חיצוניים את התוכן שלכם ומקסמו חשיפה.
פעילות – היו פעילים בדף לפחות פעמיים בשבוע, צרו מעורבות ותקשרו עם

הלקוחות שלכם.
מודל – לאחר מספר נסיונות, בדקו איזו צורת תוכן נותנת לכם את התוצאה

הטובה ביותר ובנו על בסיסה מודל פעילות מנצח.

המלצות
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בונוס!
תכנית עבודה הינה אמצעי הכרחי בעבודה שוטפת לכל

ועליהם ובפרט לעסקים שעובדים עם לקוחות  עסק, 
ונפרדת לכל לקוח.  לבנות גם תכנית עבודה חיצונית 

 
כאשר אנו נותנים שירות לבעל עסק, אנו מציגים את עבודתנו וכפועל

יוצא מציגים לו תכנית עבודה מוצעת לעסק שעל פיה ניתן לעבוד.

את התכנית המוצעת נציג לבעל העסק לאחר שביצענו מספר שלבים:

- מחקר שוק מעמיק אודות תחום העסק.

- מחקר אודות המתחרים.

- תיאום ציפיות.

- בדיקת רקע אודות שיטת העבודה הקיימת.
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1.תקופת עבודה – מציגים את תקופת הזמן אליה מתייJסת התכנית.

2.מטרות ויעדים – מגדירים פרמטרים ברי השגה ביחס לתקופת הזמן.

3.מהלך העבודה – מה השלבים שצפויים להתבצע במטרה לעמוד

ביעדים שהוצבו.

4.תוצאות – צפי תוצאות שאליהן ניתן להגיע תוך תקופת הזמן בשכלול

מהלך העבודה.

תוכן התכנית:


