
 

 שעות 40 –מבוא לשיווק מדיה חברתית

 כללי

 עניינועידן הדיגיטלי משנה את המציאות כפי שהכרנו, המציאות הזו משתנה במהירות, אבולוציות חדשות נוצרות לנגד 
והכל קורה דרך הרשת והמדיה החברתית. בקורס זה נלמד להשתמש ולהיות חלק מהאבולוציה הדיגיטלית , להבין איך 

עובדות מערכות המדיה, איך ניתן להיות חלק מהשינוי , איך ניתן להוביל מהלכים בתוך הפלטפורמות ובעיקר 
  2020/19יותר טוב את עולם השיווק ופרסום דיגיטלי בשנת  להבין 

 קהל היעד

 בפלטפורמותהקורס מיועד לקבוצות שונות של קהלי יעד , ללא הבדל של גיל , מגדר או מקצוע, ההבנה של שימוש 
המדיה, האפשרות ללמוד גם על יזמות ולהבין טוב יותר את הכלים שכיום למעשה מנהלים את העולם, הם בגדר צורך 

מנכלים, מנהלי תוכן, אנשי תקשורת מסורתית או כאלו שאין התקדמות אישי ומקצועי ראשון במעלה. בין שמדובר בס
ו ולקבל Bלהם שום נגיעה בעולם המדיה , הרי זו הזדמנות נהדרת לדעת איך יראה המחר של כל אחד ואחד מאית

 כלים פרקטיים מקצועיים שיסייעו בכל תחום עיסוק.

 ת / מדיה / דיגיטללא נדרש רקע טכני, אין צורך בהיכרות מוקדמת עם פלטפורמות חברתיו

 נושאי הקורס

 טרפומציה דיגיטלית, מוסדות ציבור איך לא להיות דינוזאור, מקרה מבחן  

 סוגי מדיה, אפשרויות פרסום ועולמות התוכן החדשים 

  שניות 6-עידן ה 

 MOBIL  only 

 Mobile marketing  - כל מה שצריך לדעת 

 instagram -  טכניקות עבודה מול משפיענים ופרסום חכם בעידן החדש 

  את העולם שתכבושעבודה ברשת החברתית הבאה  

 חשיפה מהירה, טיפול במשבר, יכולת להפוך משבר להצלחה - ניהול משברים ברשת 

  מנוע החיפוש הגדול באנושות עדיין מוביל- SEO בעולם של ניידים 

 העבודה המרכזית והחשובה מבין כלל הפלטפורמות -ועולם הוידאו  יוטיוב 

 אמזון ואיך הוא משנה את חיינו ואת מחיר המדיה לארגונים ומוסדות- ecommerce  

 DAT -  הניתנים לאזרח  םהשירותיחוקי, הפיכת המידע למנוע פיננסי דיוק נתונים וטיוב  מידעבניית מאגרי 



 

 סיכום קורס שאלות ותשובות ופרויקט סיום 

 במהלך הקורס תודם פעילות חברתית פילנטרופית לצורך תרגול מעשי יוזמה חברתית ועשייה בפעול.**

 

 


