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לאנשי מכירות ונותני שירותי  ת שלנו שיהפכו אתכםאת הסדנאו אנו שמחים להציג בפניכם

 פרסום ושיווק מקצועיים! 

 מכירות סדנת

סדנה שתעניק לך מוטיבציה  הסדנה הראשונה במסגרת ההכשרה שקבוצת פרסום ישיר מעניקה לך.

סדנה זו נעודד אותך להתחיל לשווק את לאחר . למכור ובטחון ביכולת שלך להגיע להישגים גבוהים יותר

  המוצרים של קבוצת פרסום ישיר.

איך . ת המכירות שלך באופן מהיר ויעילכלים מיידים להגדל  איך למכור יותר?  הנושאים שילמדו בסדנה:

איך . י ומעורר אמון בקרב הלקוחותרושם חיוב ליצירתהכלים   ליצור רושם ראשוני חיובי וכימיה עם הלקוח ?

 . תקשורת מנצחת במכירה, שפת גוף ומיומנויות דיבור, הצגת המוצר שלך כמוצר מנצח ?לשכנע

 סדנת פייסבוק

להבאת ולשמש יכול להפוך לזירת העבודה העיקרית של בתי עסקים רבים הביא בשורה ענקית לעולם. הוא פייסבוק 

תלמד אותך של קבוצת פרסום ישיר  סדנת הפייסבוק. שימור לקוחותו ת חדשים, לחשיפה, מיתוג, פרסוםלקוחו

 ולהניע את העסק קדימה.  , ליצור פניות איכותיותיותר ליצור חשיפה רחבהלפרסם את העסק בפייסבוק , 

פתיחת דף , ההבדל בין פרופיל אישי לדף עסקי, רקע כללי על פייסבוק  הנושאים שילמדו בסדנה:

למה  - פוסטים מעוצבים , עידוד תגובות.פוסטים שוניםסוגי  איך לעודד סקרנות בפייסבוק?, עיסקי וניהולו

פרסום ממומן וניהול  ?עושים את זה? איךבכלל צריך להשקיע בעיצוב פוסטים? כמה השקעה זה באמת? 

 פילוח קהל יעד, עקרונות חשובים במעקב אחר הקמפיין. – קמפיינים מוצלחים

 בניית אתריםסדנת 

עסק ועל כן עליו לכרטיס ביקור עיקרי כל עסק, הוא מהווה של  יםהעיקריאמצעי השיווק אחד מאתר אינטרנט הוא 

בניית  ותוכן מותאם. סדנתלענות על מספר פרמטרים חיוניים כגון אטרקטיביות ויזואלית, חוויית גלישה חיובית 

ם תבניות עיצוב ושילוב פלאגיני כולל בפשטות יחסיתאותך להקים אתר  של קבוצת פרסום ישיר תלמדאתרים 

 חיוניים וכל זה ללא צורך בפיתוח קוד.

 

, רכישת ושיוך ספק ואחסוןשלבים ראשוניים בבניית אתר,  – איפיון אתר  הנושאים שילמדו בסדנה:

בחירת תבנית שמשרתת את איפיון האתר, הכרת התוספות הקיימות ושימושיהן  -  תבניות ותוספות, דומיין

גיבוי  איך מעלים אותו לרשת, איך מציגים אותו בפני לקוחות - השקת האתר, ביחס לאיפיון ולתבנית שנבחרה

 . וניהול שוטף
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 סדנת קידום אתרים

ביכולת שלו למשוך אליו גולשים. מנועי חיפוש פופולאריים משתמשים  טמוןנכשל  אתרההבדל בין אתר מצליח ל

בבניה עסקית ובאלגוריתם חכם המאפשר להם לעלות אתרים רבים בתוצאות חיפוש מגוונות מצד אחד, ולמקם 

 ברשת האינטרנט יםפרסום וקידום אתרקבוצת פרסום ישיר נותנת לך ידע ב .אתרים אחרים רחוק בתוצאות החיפוש

 הלקוחות שלך יהיו בדף הראשון. כדי ש

מה זה  - כותרות ?איך בוחרים מילות מפתח בצורה נכונה  - מילות מפתח  הנושאים שילמדו בסדנה:

  ?מהם הסודות הגדולים של קידום אתרים ?"כותרות קידום אתרים" ולמה הן כל כך חשובות

, וטיפים ליצירת קישורים אפקטיבייםהמלצות  ?איך בונים קישורים מבחוץ בצורה אפקטיבית  - קישורים

 .כללים לניתוח תוצאות וביצועי האתר - אופטימזציה

  סדנת דפי נחיתה

תפקידו הוא למקד את תשומת לבו של המבקר למסר ספציפי ולהניעו להמשך דף נחיתה הוא דף אינטרנט יחיד ש

. סדנת דפי נחיתה של קבוצת פרסום ישיר תלמד אותך לבנות דף נחיתה אפקטיבי שיגרום ללקוח להשאיר פעולה

  פרטים ותהפוך אותו ל"ליד חם" או שיגרום ללקוח לרכוש בקניה ישירה. 

מה – דף נחיתה אפקטיבי, סבר כללי מה זה דף נחיתה, חשיבותו, שימושיוה  הנושאים שילמדו בסדנה:

צעד אחר צעד,  – בניית דפי נחיתהעקרונות ב יצירה ממוקדת, איפיון. – דף מכירה, נים אותומטרתו ואיך בו

 איך עושים את זה ואיפה? –הפצת דף נחיתה 

 סדנת גוגל אדוורדס

 Google AdWords  סדנת גוגל אדוורדס של קבוצת פרסום ישיר תלמד אותך . גוגל הוא מוצר הפרסום העיקרי של

 רום לכך שהעסק של הלקוח שלך יהיה ראשון במנועי החיפוש של גוגל.כיצד לג

אופן , גוף המודעה, מילות מפתח, ציון איכות –יצירת מודעה בגוגל אדוורדס :  הנושאים שילמדו בסדנה

 -מקום הצגת המודעות .האלמנטים המשפיעים על מיקום המודעה במנוע החיפוש -הצגת המודעה 

 .אופטימזציהשל גוגל,  התייחסות למנועי החיפוש של גוגל ולשותפים

 סדנת יוטיוב ועריכת וידאו

ר! סדנת יוטיוב והפכו לפלטפורמה השיווקית המובילה, החזקה והיעילה ביות את העולם כבשוסרטוני הוידאו 

ועריכת וידאו של קבוצת פרסום ישיר תחשוף בפניך את יתרונותיו השיווקיים של הוידאו ותאפשר לך להתנסות 

 ולהתמקצע ביצירת סרטוני וידאו ועריכתם. 

סרטוני תדמית, סרטונים מקצועיים, סרטונים  - סוגים שונים של סרטונים: הנושאים שילמדו בסדנה

 – קידום סרטונים הגדרות חשובות –העלאת סרטונים אחר צעד, צעד  – פתיחת ערוץ יוטיוב, ויראלים

שימוש בעורך הסרטונים של עריכת סרטונים  שימוש נכון בסרטונים לצורך קידומם. הגדלת הצפיות בסרטון.

 אופטימיזציה.  כל סרטון לכםיוטיוב, פונקציות חשובות שישדרגו 

 

 שימו לב!

 לפני פתיחת כל סדנה תשלח הודעה על מיקום ושעת הסדנה   ר, כך כל הסדנאות יצולמו ויעלו לאת

חברת קבוצת פרסום ישיר שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים   שתוכלו לצפות בהן שוב ושוב

 .הפנימי של הקורסבסילבוס 
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