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במקום השני ברשימת האתרים הנצפים  
פייסבוקבעולם זכתה הרשת החברתית 

מיליון ביקורים78עם ממוצע חודשי של



,הן דרך מעולה לשווק מותגים, רשתות חברתיות
,ליצור קשר בלתי אמצעי עם הלקוחות, להגדיל מכירות

ולהשיג יותר חשיפות מול קהלי יעד פוטנציאלים  



יכול ליצור בחינם, בפייסבוקכל בעל חשבון פרטי
להגדיל, לשווק מוצרים, דרכו ניתן לפרסםדף עסקי 

את כמות הלקוחות ולשמר לקוחות קיימים  



חייבת להיות מנוהלת  נוכחות עסקית , לפי החוקים של פייסבוק
,  אדם פרטיהוא פרופיל של פרופיל אישי , דף עסקידרך 

היא  , פרופילים בשמות של עסקיםכאשר פייסבוק מזהה! חשוב
עלולה למחוק את הפרופיל ללא הודעה מוקדמת



הפרופיל האישי מוגבל בכמות האנשים שאליהם הוא יכול לחבור  •
.לדף עסקי אין מגבלת כמות) 5000עד (

.בשונה מהפרופיל האישי, הדף העסקי מוצג בעת חיפוש בגוגל•
בשונה מפרופיל אישי את התכנים בדף העסקי ניתן למדוד  •

.ולקדם בצורה ממוקדמת לקהל היעד



עסקידףיוצריםאיך
נכנסים לפרופיל הפרטי.1
צרי/צורמהתפריט העליון בוחרים באפשרות .2
דףבתפריט שיפתח בוחרים באפשרות הראשונה . 3



בחלון שיפתח נבחר בקטגוריה הרצויה ונלחץ על  



והקטגוריה בה הוא עוסק, נקליד את שם הדף

הקלדה של מילה או אות  
תפתח רשימת קטגוריות  

מהם ניתן לבחור את  
הקטגוריה המתאימה

נלחץ על            ונתקדם בשלבים הבאים



בשעה טובה יש לנו דף חדש



,כדי שהדף העסקי שלנו יראה מקצועי ומרשים וימשוך לקוחות
תמונת הפרופיל ותמונת  חשוב להשקיע בנראות ובעיצוב של 

.  הנושא

כ לוגו  "בשונה מפרופיל פרטי בדף עסקי תמונת הנושא תהיה בד
יש חברות שמספקות בתשלום עיצוב של תמונת פרופיל  . החברה

ותמונת נושא

תמונת נושא תמונת
פרופיל



התמונה בצד העליון בעמוד העסקי  –)קאבר(תמונת הנושא •
התמונה צריכה לאפיין את האווירה בדף

תמונת פרופיל היא התמונה שמופיע לצד תמונת  –תמונת פרופיל•
בדף עסקי  . בשונה מפרופיל פרטי בו נשים תמונה שלנו, הנושא

תמונת הפרופיל תופיע בכל מקום בו  . מומלץ לשים את לוגו החברה
לכן וודאו שניתן לזהות את המותג שלכם  . נפרסם פוסט או תגובה

.לפי התמונה הזו



דוגמה לתמונות נושא ותמונות פרופיל של חברות מסחריות

תמונת נושא

מונת פרופיל



דוגמה לתמונות נושא ותמונות פרופיל של חברות מסחריות

תמונת נושא

מונת פרופיל



דוגמה לתמונות נושא ותמונות פרופיל של חברות מסחריות

וידאו כתמונת  
נושא

מונת פרופיל



תמונה המוצגת כחלק מהפוסט בעת הוספה לרשת –פוסט תמונה
.החברתית

שעות סביב תמונת  24המוצגת למשך ) או וידאו(תמונה –סטורי
הפרופיל





מייצרת  , תמונה שמציגה תוכן, המוח מעבד תמונות מהר יותר מטקסט
.  מטקסט בלבדולייקיםיותר שיתופים 

.כשאנו שמעצבים מודעה לפייסבוק מומלץ לשלב תמונה וטקסט
לפי חוקי פייסבוק כמות הטקסט במודעה לא יכול להיות יותר

.מגודל המודעה20%מ 

כלי שניתן להעלות אליו את התמונה ולראות אם הטקסט לפייסבוק יש
קישור לכלי20%עובר או לא עובר את ה 

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay


,  כדי לקבל תוצאה מקצועית, ראשית נכיר את הגדלים
חשוב שהעיצוב והגודל יתאימו גם לגלישה בנייד



netolink.co.ilהמידע מהאתר 

העסקיבדף)קאבר(הנושאתמונת
820ברוחבלפחותלהיותצריךבפייסבוקהנושאתמונתשלהגודל•

.)בעמודיופיעזהתמונהגודל(פיקסלים312גובהובפיקסלים
.2.628:1שלביחסיותרגדולהתמונהלהעלותניתן•
אם.פיקסלים360גובהופיקסלים640רוחבגודליוצגחכמיםבטלפונים•

.אותםלמרכזמומלץ,לוגואובטקסטמשתמשיםאתם
אולוגועםמשתמשיםאתםאםבמיוחדPNGבפורמטלהשתמשמאודמומלץ•

.זובתמונהטקסטעם
RGBפורמטעלממליצהפייסבוק,מהירהלטעינה• JPG100-מופחות

.קילובייט



netolink.co.ilהמידע מהאתר 

הפרופילתמונת
180ברוחבלפחותלהיותצריךבפייסבוקהפרופילתמונתשלהגודל•

.)בעמודיופיעזהתמונהגודל(פיקסלים180וגובהפיקסלים
.1:1שלביחסיותרגדולהתמונהלהעלותניתן•
.ריבועלצורתתיחתךהיא,מלבןבצורתהתמונהאתותעלובמידה•
.פיקסלים128עלפיקסלים128יוצגהגודלחכמיםבטלפונים•
עיגולבצורתפיקסלים40עלפיקסלים40שלכגודלתופיעהממוזערתהתמונה•

.)פיקסלים20עדשלברדיוסהלוגואתלמרכזמומלץ(



netolink.co.ilהמידע מהאתר 

העסקיבדףתמונהפוסט
630וגובהפיקסלים1200ברוחבלהיותצריךתמונהפוסטשלהמומלץהגודל•

.פיקסלים
מידהלקנהועדפיקסלים476רוחבכגודלתוצגהעסקיובעמודבניוזפידהתמונה•

1:1.5יחס



גדולהחשיפהלהםישוידאועםפוסטיםגםלשלבמומלץ
אותםיראואנשיםשיותרלכךתדאגפייסבוקוש,יותר



עיצוב מסרים
דיגיטליים



נעבור לשלב העיצוב, לאחר שהכרנו את הגדלים
פשוטים לתפעול המכילים, חינמייםקיימים היום אתרים 

כלי עיצוב מתקדמים
...נסקור חלק מהם



Pixlr Photo Editor
pixlr.com/editor/

.הוא תחליף חינמי לתוכנת פוטושופ הפופולאריתפיקסלראתר 
Pixlerבמסך הראשי של האתר נוכל לבחור בין  xעיצוב תמונות

pixlerלבין  editorשלנושמתאים יותר לצורך

הוא מכיל פרסומות רבות, מכיוון שהאתר חינמי

https://pixlr.com/editor/


)יש ללחוץ על אפשר, נתבקש להתקין פלאש(אדיטורבפיקסלרנבחר 
ליצירת עיצוב חדש נבחר באפשרות  



פ הגדלים  "ע(נבחר את הגודל הרצוי , בחלון שיפתח נקליד שם לקובץ
לאישורokונלחץ ) שהגדרנו בשקופיות הקודמות

נקליד את  
האורך  
והרוחב  
הרצויים

נקליד שם  
לקובץ ניתן לבחור 

מגדלים  
קיימים



דרכו תוכלו לעצב את הקובץ , בצד ימין של התוכנה מופיע סרגל כלים
שיצרתם

הוספת  
טקסט

צבע במעבר  
הדרגתי

צבע מילוי לרקע

בחירת גוון 
רצוי

הוספת  
צורות

מברשת  
עיצוב



file-saveלאחר שסיימתם ליצור את הקובץ לחצו על 

נבחר את סוג  
הפורמט הרצוי 

לשמירה
בהתאם  

להגדרות  
שראינו 

בשקופיות  
הקודמות



www.canva.com Canva
התוכנה חינמית  , כדי להיכנס לתוכנה יש צורך ברישום ראשוני

,  ניתן ליצור דרכה פוסטים, ומכילה אפשרויות עיצוב מדהימות
אם אינכם מבינים בעיצוב תוכלו  , עלונים ואפילו הזמנות, באנרים

לבחור מעיצובים קיימים ורק להתאים את הטקסט

http://www.canva.com/


fileנלחץ בתפריט העליון על קובץ חדש ליצירת 
.מהחלון שיפתח נוכל לבחור באפשרות הרצויה

שימו לב שהתוכנה כבר יצרה מראש תבניות מוכנות לעיצוב  
לכם נשאר רק לבחור-פוסטים ותמונת נושא



יופיעו בצד שמאל של המסך עיצובים  , לאחר שבחרנו בגודל הרצוי
שנו את המלל ותקבלו תוצאה  . מוכנים המתאימים לאותו גודל

.מקצועית במאמץ מזערי



Google Web Designer
www.google.com/webdesigner/

.יצירת באנרים מונפשים ואנימציה ללא שימוש בקוד
כלי מעולה לשימוש בקמפיינים ברשת המדיה

http://www.google.com/webdesigner/


Compress JPEG
compressjpeg.com/

הוא  , אחד מהגורמים המשפיעים על גודל הטעינה של האתר 
נוסף לכל כדי לעלות תמונות לרשתות . הגודל של התמונה

.חברתיות יש צורך להתאים את גודל התמונה לדרישות המומלצות
אתר זה מכווץ גדלים של תמונות מבלי לפגוע באיכות  

.התמונה

http://compressjpeg.com/


FotoFuze
fotofuze.com/

שימושי מאד לבעלי חנות  . עיצוב רקע לבן ואחיד לתמונות
אינטרנטית או כאשר רוצים למכור מוצר בפייסבוק ולהציג

.  אותו על רקע לבן

https://fotofuze.com/


תמונת פרופיל ופוסט תמונה, סיימנו לעצב תמונת נושא

עלינו להזמין אוהדים  , לפני שנתחיל לפרסם פוסטים בדף שלנו
רק מי שעשה לייק לדף ייחשף לעדכונים  (שיעשו לייק לדף שלנו 

)וסטטוסים שנעלה
בדף פרטי אנו שולחים הצעת חברות

בדף עסקי אנו יכולים להזמין רק את האנשים שחברים  
בפרופיל האישי שלנו לעשות לייק לדף



של כל העמוד בעיקר תמונת  שפה עיצובית אחידה שמרו על •
הנושא והפרופיל

כדאי לעדכן את תמונת הנושא  , כדי להיות חדשניים ורלוונטיים•
בהתאם למצעים ואירועי החברה

ניתן לפרסם בה  , מומלץ שתמונת הנושא תקרא לגולש לפעולה•
...הסייל הגדול גם הודעה על מבצעים מיוחדים תקופתיים לדוג

תערוכה או  , תמונת הנושא יכולה לבשר על אירוע של החברה•
להזמין להשתתף בהגרלה



מצטרפים לקבוצה  לייק תמורת לייקקיימות היום קבוצות של 
חברי הקבוצה עושים לייק לדף שלכם, ומצרפים קישור לדף העסקי

ובתמורה אתם עושים לייק לדף שלהם

נתפס בעיני הלקוחות כעסק חזק ויציב, לייקיםדף עסקי שיש לו המון :  יתרונות

.חשוב שהחברים בדף יהיו אנשים שמתעניינים במוצר, כדי ליצור פרסום אפקטיבי: חסרונות
.אנשים שעשו לכם לייק רק תמורת הלייק שלכם אינם קהל היעד שלכם בדרך כלל



,  שיפרסמו את הדף העסקי שלכם בפרופיל שלהם, מבקשים מחברים קרובים
לעשות לכם לייק, ישמחו להיכנס להתרשם, חברים שלהם שמתעניינים במוצר

מפרסמים את דף הפייסבוק בכל פרסום של החברה, ולהישאר מעודכנים



לקהלי יעד שנגדיר אותם  , פייסבוק מפרסמת תמורת תשלום את הדף שלנו
מאיפה פייסבוק (רק תושבי אזור מסוים , רק אימהות לילדים לדוג, מראש
היא מכירה את תחומי העניין שלנו דרך  פיסבוק יודעת עלינו הכל... ?יודעת

דרך פרסומות אותם אנו קוראים ויודעת את  , קבוצות אליהם אנו מתחברים
)המאפיינים האישיים שלנו מהפרטים שהזנו ביצירת הפרופיל



יש חברות בשוק שמתמחות בכך ומבצעות זאת  ? איך יוצרים קידום ממומן
.תמורת תשלום חודשי

...ניסוי וטעיה, התנסות, אך זה דורש למידה, כן? האם ניתן ליצור זאת לבד
לפייסבוק יש מדריכים לפרסום שלב אחרי  . עד שמגיעים לתוצאה הרצויה

מהתפריט שיפתח נבחר פרסום בפייסבוק, נלחץ על החץ השמאלי.שלב
ונבצע את השלבים צעד אחרי צעד  



נלחץ ונבצע  
את השלבים  
צעד אחרי  

צעד



.זה מה שאנו מפרסמים בשם עצמינו בניוז פיד שלנוסטטוס
.זה משהו שאנחנו כותבים בציר הזמן של משהו אחרפוסט



חשוב לבדוק את הפעילות  , שעות מומלצות לפרסוםלמרות שיש
בדקו מתי הסטטוסים שלכם מקבלים הכי הרבה  , בדף שלכם

ומומלץ  יתכן וקהל היעד שלכם נוכח בשעות אחרות ...  מעורבות
.להתאים את הפרסום לשעות שלו



אנשים אוהבים לבלות את  8-10בבוקר השעות הטובות ביותר לפרסום הן •

בשעות הערב  עדכונים או הדרך לעבודה או לפתוח את הבוקר בקריאת

19:00אחרי 

לתגובות חשוב שנהיה זמינים ונגישים ונוכל להגיב, לאחר שפרסמנו סטטוס•

מלבד זאת כדי לשמור על רלוונטיות של הפונים אלינו  . שהתקבלו לסטטוס

להגיב לאנשים  , חשוב שנהיה נגישים גם בשעות האחרות של היום

.הודעות פרטיותשמפרסמים בציר הזמן שלנו או שולחים



נבדיל בין חשיפה אורגנית לחשיפה ממומנת
חשיפה אורגנית היא כמות הגולשים שנחשפו לפוסט שלנו מבלי שהשקענו  

כלומר זוהי החשיפה הטבעית של פייסבוק. בכך כסף
כלומר  -כמות הגולשים שנחשפו לפוסט שהעלינו בתשלום-חשיפה ממומנת

.שילמנו לפייסבוק כסף כדי שיגדיל את אחוזי החשיפה
פייסבוק הורידה משמעותית את אחוזי החשיפה האורגנית במטרה לעודד  

.  אנשים להשתמש בחשיפה ממומנת



כאשר אנו מפרסמים פוסט בדף ... בשונה ממה שחשבנו
כ "בד. העסקי לא כל החברים שלנו בדף יראו את הפוסט

א אם יש לנו  "ז... מאוהדי הדף יראו את הפוסט10%רק 
זאת הסיבה שחשוב  , מהם יראו10אוהדים בדף רק 100

)  אנשים שיעשו לנו לייק(לצבור כמה שיותר אוהדים 
אנשים שבאמת מתעניינים במוצר ולא סתם  , אמיתיים לדף

כך נבטיח שגם המעט שיראו , עשו לנו לייק כי ביקשנו
את הפרסום הם קהל יעד רלוונטי



כשישה בשבוע, דף צריך לפרסם סטטוס כל יום



אל תעלו כל  . כך יש סיכוי שיצטרפו יותר חברים לדף, ככל שתעלו תוכן בעל ערך לקהל היעד שלכם

אחרת אוהדי הדף יעזבו, היום רק סטטוסים של מכירות

מבצעים ייחודיים והנחות אמיתיות לחברי הדף1.

קישור לסרטוני הדרכה מומלצים בנושא הדף שלכם/ טיפים והדרכה ממומחים2.

תמונות ומכתבי תודה של לקוחות מרוצים3.

מאמרים מהרשת המותאמים לקהל היעד שלכם4.

ציטוטים מעניינים5.

כך תגבירו את החשיפה גם לאנשים  , תייגו את הפרופיל האישי שלכם או של מנהלים אחרים בדף6.
שאינם חברים בדף

?שלנויריוסהצהאם אהבתם את -סקרים שונים ושאלות שמופנות לגולשים7.

הגיבו, תמונה עשו לייק/ אם אהבתם את הציטוט-הנעה ללייק8.

כך עולה הסיכוי שהם יראו את הפרסומים העתידיים  , כאשר אנשים מגיבים לסטטוס שהעליתם9.
.שלכם



עלולים להיווצר חיקויים  , מכיוון שכל משתמש יכול ליצור דף עסקי
פתיחת דף מתחזה לדף של ראש   למוצרים אמיתיים לדוג

.הממשלה וכתיבת סטטוסים בשמו
,  ניתן לאמת את הדף ולקבל תג אימות כחול או אפור

המוכיח שפייסבוק אישרה שמדובר בפרופיל אותנטי של  
.דמות ציבורית או חברה

אמת את הדף -כללי-הגדרותכדי לאמת את הדף נלחץ על 
פייסבוק תבדוק שמדובר  , הטלפון של העסק נזין את מס-שלך

תג כחול ניתן לדמות  . בדף מאומת ותיתן לנו תג אפור או כחול
.תג אפור ניתן לעסק או ארגון. חברת מדיה או מוצר, ציבורית



דף מאומת

דף מתחזה  
ללא תג



מאפשר לנו ליצור קשר אישי ואף לתת , ר של פייסבוקהמסנג
כמו כן כאשר  . מענה ללקוחות מבלי לחשוף את כל משתמשי הדף

תודה על  " ניתן ליצור מענה אוטומטי  לדוג, איננו מחוברים
..."נשמח לשוב אליכם מחר בין השעות, פנייתכם

הדף שלנו יוגדר  , להודעותמיידיכאשר אנו מגיבים באופן 
.העסקושירותיותמה שיוסיף לתדמית תגובתי מאד בפייסבוק כ



הגדרת מטרת הפרסום
,מכירה של מוצרים? מה אנו רוצים להשיג

טלפונים , כתובות מייל, יחסי ציבור, הוספת אוהדים לדף
של לקוחות

לכל צורך כזה הפרסום של פייסבוק נותן מענה



?  הגדרת קהל היעד: החשוב ביותר
מי האנשים שנרצה שפייסבוק תראה להם את המודעה

,גברים, לילדיםאמהות, גיל הזהב? מי קהל היעד שלנו
...סטודנטים



-מיקומים ותזמון
,כאשר מדובר בקידום ממומן

נגדיר היכן ומתי באיזה שעות נרצה לפרסם  

-תשלום

?מה הסכום שנרצה להשקיע

,  אם הגדרנו את קהל היעד שלנו באופן מדויק
.נוכל להשקיע בהתחלה אפילו סכום קטן ולאט לאט לעלות

פייסבוק יחשוף את הסטטוס לקהל גדול יותר, ככל שנשקיע סכום גדול יותר



,  תמונה מושכת, נשקיע בסטטוס יצירתי-יצירתיות
כל מה שיתפוס את העין של קהל היעד שלנו  

.ויבלוט מבין אלפי המודעות ברשת





העושה שימוש  שיווקיתהוא גישה) נטוורקינג(ִרּׁשּות עסקי
ובעלי עסקים מרקעים אנשי עסקיםבמפגשים חברתיים של

העשויות להוביל  רשתות חברתיותלמטרת יצירת, שונים
)ויקיפדיה. (לשיתופי פעולה והזדמנויות עסקיות



נמצא כי קבוצות , בנושא נטורקינגפ מחקרים שנערכו"ע
, רמה סוציואקונומית(שלחבריהן מאפיינים אישיים דומים 

יהיו היעילות ביותר מבחינה  ומקצועות שונים ) השכלה
.עסקית



מציאת עבודה•
מציאת עובד או קולגה•
להגדיל את החשיפה והמיתוג שלנו•
יצירת שיתופי פעולה•
הכרות עם דמויות מפתח, יצירת הזדמנויות עסקיות•
תובנות, למידה רעיונות חדשים•
יעוץ ופתרון לבעיות  •



•Win Winלהכיר אנשים  , חשוב לשתף במידע לעזור לאנשים
אם תעזור לאחרים הם ישמחו לעזור גם לך, ולפתוח דלתות

כך  . גם אם הם לא ביקשו, במידע רלוונטי אליהםלשתף אנשים •
בךלהעזרשיבינו שאתה משמעותי וניתן 

שאלו  , תתביישו לבקש עזרה מאנשים שעשויים לעזור לכםאל •
תהנו מחוכמת ההמונים ותחכימו, בקבוצות דיון, שאלות בפורומים

כך יגדלו הסיכויים  , גם אם לא הצליחו לעזור לכם! אמרו תודה•
שישמחו לעזור לכם גם בפעם הבאה



קבוצות של (התחברו לקבוצות בהן נמצא קהל היעד שלכם 
!)עסקים ועוד קיימות קבוצות כמעט בכל תחום, מורים, אמהות

גם הם קיימים  , התחברו לקבוצות של קולגות מהתחום שלכם
ובעלי מקצוע כמעט בכל  ... מנהלי מדיה...גרפיקאים... בשפע

...תחום



  הקלידו בשורת החיפוש את המילה הרצויה לדוג. 1
...חיות מחמד, גרפיקאים, מורים

לחצו על זכוכית המגדלת.2
בחרו מהתפריט מה תרצו למצוא  . 3



תקימו אותה, לא מצאתם קבוצה בתחום שלכם

.  שתפו מניסיונכם, הגיבו, בקבוצות אליהם אתם מתחברים היו פעילים
...  כך תיצרו תדמית של מקצוענים ומכאן השמים הם הגבול



.  הציעו חברויות לאנשים שיש לכם עניין אישי או עסקי איתם
לאחר בקשת החברות שלחו הודעה אישית ובה תסבירו על  

המוצר שלכם ותציעו הצעה לשיתוף פעולה



היו זהירים ושמרו על מקצועיות בכל תגובה וסטטוס שאתם  
זכרו שכך אתם יוצרים את התדמית שלכם, מעלים  לרשת



?מה אתם רוצים להשיג? הגדירו מטרה
היכן נמצאים האנשים שיוכלו לסייע לכם בהגשמת  חשבו

המטרה
פנו אליהם





הגדולה בעולםעסקיתהיא רשת חברתית לינקדאין
מדינות שונות200מבלמעלה2002היא נוסדה בשנת 

משתמשים פעילים מידי חודשמליון200קרוב ל
מנהלים300,000מתוכם , וחצי ישראליםלמליוןמעל 



45: גיל ממוצע
גברים57%

השימוש ברשת הוא חינם
.והיא משמשת ליצירת מיתוג אישי וקידום עסקי

.כמו כן היא משמשת כקורות החיים בעידן הדיגיטלי
.מעסיקים רבים מחפשים שם עובדים פוטנציאלים



קיימים בה, הרשת משמשת פלטפורמה לנטוורקינג עסקי•
מיליון דפי חברות  4תעשיות שונות ולמעלה מ150למעלה מ

.ועסקים
מהמשתמשים הם בעלי משרות בכירות40%•



כתובת מייל•
תמונה רשמית ועדכנית•

קורות חיים מעודכנים•



יצירת חשבון  
חדש

כניסה  
לחשבון  

קיים

חיפוש אנשים  
ועבודות





...לא מוכרים מוצריםבלינקדין•
הצטרפו לקבוצות וענו על שאלת , מתגו את עצמכם כמומחים•

בתחום הידע שלכם
היו פעילים והיראו כמה שיותר•
התחברו לאנשים חדשים, עכבו אחרי סטטוסים•
הדגישו את החזקות שלכם•
היו נחמדים ואדיבים ושמרו על מקצועיות•



הפרופיל האישי הוא הרושם הראשוני שמתקבל מכם•
צפו ודגמו פרופילים של אנשים  , לפני שתבנו את הפרופיל שלכם•

אחרים
,  תמונה(השלימו את כל הפרטים הנדרשים ליצירת הפרופיל •

השכלה  , פרטים אישיים, תפקידים קודמים2+ תפקיד עכשווי
...ועוד

כך הסיכוי שימצאו אתכם  , ככל שתמלאו יותר פרטים! זכרו•
.בחיפוש בלינקדאין גדול  יותר



כותרת הפרופיל שלכם גלויה לגוגל•
סרטונים ועוד, לכל חלק בפרופיל תוכלו להוסיף מצגות•
את המידע החשוב ביותר מקמו בחלק העליון של הדף•



כולל שם נעורים, בעברית ובאנגלית-שם•
.היא החשובה ביותרheadlineשורת ה•

פרטו בה את כל התחומים-תווים120תוכלו להזין בה עד 
ויחודיתכתבו בשפה מקצועית , והנושאים שאתם מתמחים בהם

מעצב גרפי המתמחה ביצירת שפה   כתבו לדוג-במקום גרפיקאי
…לקידום עסקיםויזואלי



mb4גודל עד •
ורשמיתיצוגיתהשתמשו בתמונה •
מומלץ תמונת פנים•



קורות חיים דיגיטליים-רקע תעסוקתי•
כתבו תקציר של התעסוקה שלכם בעבר ובהווה

...יועץ עסקי בין השנים, ...מנהל בחברת
...גדלו מכירות החברה ב, במהלך תפקידי-ציינו הישגים•
קישור, הוסיפו קישורים וסרטונים לכל מקום עבודה בו עבדתם•

סרט תדמית, לאתר החברה



הן פרטיות ותכניהם גלויים, הקבוצות בלינקדאין
כדי להצטרף לקבוצה יש צורך באישור מנהל הקבוצה, לחברי הקבוצה בלבד

:ככל שתצטרפו ותהיו פעילים ביותר קבוצות כך
תגדילו את מעגל הקשרים העסקיים•
תכירו קולגות ותשווקו את עצמכם•
תוכלו לחפש עבודה•
תקבלו מענה שלאלות מקצועיות•
תוכלו לשלוח הודעות לחברי הקבוצה•



שומרת על תדמיתה כרשת חברתיתלינקדאין
עסקית ומקצועית ולכן לא ניתן לשלוח הודעות  

ניתן לשלוח הודעות-לחברי הקבוצה בלי הגבלה
) כ לכלל הקבוצות"סה(הודעות לחברים בחודש 15עד 



בסטטוסים שאתם  , עדכנו את הרשת שאתם מחפשים עבודה•
כותבים

.ובתקציר הפרופיל שלכם) לא להגזים(
בדקו אם בחברתם, התחברו למנהלי משאבי אנוש ועובדים•

מחפשי עובדים
עקבו אחר עבודות בקבוצות שאתם חברים בהם•
היו פעילים בקבוצות ודיונים ומתגו את עצמם כמומחים•



וידאו שיווקי



...על חלקם הרחבנו במצגת, קיימות שיטות רבות לשיווק מוצרים
....וידאו שיווקי יכול לקחת את השיווק שלכם צעד אחד קדימה

?כיצד
הוא יעביר את , בצורה קלה וקולעת, סרטון טוב יציג את המוצר שלכם•

חווית השימוש במוצר ללקוח כמו ששום תמונה או טקסט יצליחו 
לעשות

סרטון טוב יוצר רגש והזדהות אצל הלקוח וממילא מחבר אותו למוצר•
הרבה יותר מסטטוסים  , האלגוריתם של פייסבוק אוהב מאד סרטונים•

ותמונות סטטיות
סרטון טוב שווה אלף תמונות...תמונה שווה אלף מילים•



https://www.youtube.com/watch?v=X54uuVx3UAs

https://www.youtube.com/watch?v=-D97p0RvvkI

https://www.youtube.com/watch?v=TRJgUpSAW9M

https://www.youtube.com/watch?v=wcRCro_Xgr0

https://www.youtube.com/watch?v=c7ZLqHfHKTg

https://www.youtube.com/watch?v=X54uuVx3UAs
https://www.youtube.com/watch?v=-D97p0RvvkI
https://www.youtube.com/watch?v=TRJgUpSAW9M
https://www.youtube.com/watch?v=wcRCro_Xgr0
https://www.youtube.com/watch?v=c7ZLqHfHKTg


צריך  , כדי להפיק סרטון וידאו איכותי
ידע וניסיון קיימים חברות הפקה  

שמתמחות בנושא ויוצרות את הסרטון  
הם מגדירים את קהל  . על כל חלקיו

,  מסריטים, בונים את התסריט, היעד
עורכים ומפיקים ומגישים לנו מוצר  

מוגמר  



אליו פונה  קהל היעד ראשית הגדירו את 
להגדרת קהל היעד חשיבות גדולה  , הסרטון

.בקביעת כל הרכיבים
עליכם לדבר בשפה של קהל היעד שלכם-שפה
התמקדו במידע שיעניין את קהל היעד  -מידע

את בני הנוער לא מעניינת ההיסטוריה של (
)החברה שלכם

התאימו את המוזיקה לקהל היעד  -מוזיקה
בני נוער/מבוגרים/חילונים/דתיים



אל  . רמת הקשב די ירודה, לאנשים הצופים בסרטון
בחרו כל , ספרו להם רק מה שמעניין אותם, תעמיסו מידע
לא יותר  מסרים מרכזים 5והקפידו על מסר בקפידה 

...ועדיף פחות

דקות  1.5-3אורך סרטון שיווקי להצגת מוצר הוא 



ניגש לכתיבת התסריט עלינו , לאחר שליטשנו את המסרים
לכתוב תסריט מדויק מה קורה בכל שלב ומי אומר כל 

הצטיידו  , במצלמה איכותית, צלמו את הסרט. דבר
...בחצובה למניעת תזוזות ועברו לשלב העריכה



לתוכנת העריכה  , קיימות בשוק תוכנות חינמיות לעריכת וידאו
אנו מוסיפים את קטעי הוידאו והתמונות שהסרטנו משלבים אותם  

מוסיפים מלל וטקסט  , חותכים את החלקים הפחות פוטוגניים, יחד
אם  . לרשתות החברתיות ולאתר החברה, נלווה ומעלים ליוטיוב

אתם מתקשים בעבודה עם תוכנות העריכה חפשו באינטרנט 
...מדריכים חינמיים שיוכלו לסייע לכם



:דוגמאות לתוכנות חינמיות

Short cut
Davinci resolve

hitfilm

https://shotcut.org/
https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/
https://fxhome.com/hitfilm-express
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   canvaבתוכנת  (קאבר) עיצוב תמונת נושא 2 ליתרג

 )(canva www.canva.comפתחו את אתר  .7

 בצעו רישום לאתר .8
  לחצו על .9

 מהתבניות המוצעות באפשרותבחרו  .10
 בחרו את התבנית הרצויה מהתפריט הימני  .11

 

 

 

 

 

 שנו טקסט, הוסיפו אלמנטים ועצבו כרצונכם .12
 (שימו לב היכן אתם שומרים) file-saveבצעו שמירה  .13
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    canvaבתוכנת  עיצוב תמונת פרופיל 3תרגיל 

 למעלה)לחצו על                                (בצד ימין  .1

 px 180/180בחלון שיפתח הגדירו את הגודל  .2

 לחצו על .3

 השתמשו באחת התבניות משמאל, או עצבו בעצמכם בעזרת סרגל הכלים .4

 תמונת הנושא לשמור על שפה עיצובית אחידה שללתוצאה מקצועית יותר, כדאי 

 .הפרופיל ותמונת

 (שימו לב היכן אתם שומרים) file-saveבצעו שמירה   .5

 העלאת התמונות לדף העסקי 4תרגיל 

 שלכםדף העסקי הכנסו ל .1
 Add a Pictureולחצו על  תמונת הפרופילעמדו על  .2

שיצרתם  תמונת הפרופיל, בחרו מהחלון שיפתח את העלה תמונהבחרו באפשרות  .3

 שמורו  open, לחצו על בתרגיל הקודם

 העלה תמונה/סרטון-תמונת נושאהוסף  בחרו באפשרות תמונת הנושאעמדו על  .4

 

 

 

 

 

 שמורו  open, לחצו על שיצרתם תמונת הנושאבחרו מהחלון שיפתח את  .5

 הוספת לחצן 5תרגיל 

  הוסף לחצןשמאל של הדף העסקי על לחצו בצד  .1

 והוסיפו אותו לדף בחרו את הלחצן הרצוי .2
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 יצירת סטטוס מתוזמן 6תרגיל 

 העזרו ברשימת הרעיונות הבאה או השתמשו בדף ועט. וורד,פתחו מסמך  .1

 סטטוסים שונים 2נסחו והקלידו 

 רעיונות לסטטוסים:

 מבצעים ייחודיים והנחות אמיתיות לחברי הדף •

טיפים והדרכה ממומחים/ קישור לסרטוני הדרכה מומלצים בנושא הדף  •

 שלכם

 תמונות ומכתבי תודה של לקוחות מרוצים •

 מהרשת המותאמים לקהל היעד שלכםמאמרים  •

 ציטוטים מעניינים •

תייגו את הפרופיל האישי שלכם או של מנהלים אחרים בדף, כך תגבירו את  •

 החשיפה גם לאנשים שאינם חברים בדף

האם אהבתם את הצ'יריוס  -סקרים שונים ושאלות שמופנות לגולשים •

 שלנו?

 הגיבו אם אהבתם את הציטוט/ תמונה עשו לייק, -הנעה ללייק •

כאשר אנשים מגיבים לסטטוס שהעליתם, כך עולה הסיכוי שהם יראו את  •

 הפרסומים העתידיים שלכם.

 קראו שוב את הסטטוסים, לטשו ותקנו ניסוח במידת הצורך .2

הכנסו לדף העסקי שיצרתם, הקלידו את אחד הסטטוסים, הוסיפו תמונה, הרגשה  .3

 ותיוגים כרצונכם.

 יתפרסם סטטוסבהם תרצו שה בתאריך ושעה בחרו -תזמן-שתף כעתלחצו על  .4

 בערב) 19:00בבוקר, או אחרי  8-10הקפידו על השעות המומלצות לפרסום (

 

 

 

 

 

 בצעו זאת גם לסטטוס השני שכתבתם. .5
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 בניית קמפיין מנצח 7תרגיל 

 כתבו את השלבים לבניית קמפיין מנצחהעזרו בשקופיות שהציג המדריך, 

 

 

 קבוצות 8תרגיל 

 העניין שלכם.חפשו והצטרפו לקבוצה בתחום  .1

את הנושא/ המילה הרצויה לדוג' מורים, חקלאים, חיות  בשורת החיפוש הקלידו .2

 מחמד, ספורט, תזונה וכדו'

 , לחצו בתפריט שיפתח על קבוצות.זכוכית המגדלתלחצו על  .3

 למנהל/ הקבוצה בקשת הצטרפותבחרו בקבוצה הרצויה, שלחו  .4

 

 

 

 

 

 

קמפיין  
מנצח
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 בלינקדאיןפתיחת פרופיל  9תרגיל 

 צרו חשבון חדש בלינקדאין .1

 ניסיון הקלידו בפרופיל האישי בחלק  .2

 קורות חיים דיגיטליים -רקע תעסוקתי •
 כתבו תקציר של התעסוקה שלכם בעבר ובהווה

 מנהל בחברת..., יועץ עסקי בין השנים...

 במהלך תפקידי, גדלו מכירות החברה ב... -ציינו הישגים •

 , קישורוסרטונים לכל מקום עבודה בו עבדתםהוסיפו קישורים  •
 אם ישנם)( לאתר החברה, סרט תדמית

 

 יצירת סרטון שיווקי 10תרגיל 

 נדרשתם ליצור סרטון תדמית לחברתכם

הורים (לדוג' השתדלו למקד את קהל היעד ככל שניתן ?הל היעד שלכםק מיהו :הגדירו .1

 ...), פנסיונריםגברים רווקיםלילדים, 

       _________________________________________  

 )...גסלנ עממית, מקצועית, גבוהה, שפה(לדוג'  הל היעד שלכם?ל קו סגנון השפה שהמ .2

_________________________________________  

 מסרים) 3כתבו לפחות ( מרכזים תרצו להביע בסרטון? (רעיונות) םאילו מסרי .3
 ...תחושה שלגרום להמוצר שלי ילדוג' 

 ...מי שמשתמש במוצר שלי הוא
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