
 
 

 
 

 כלים והתנסות ראשונית-: מושגיםידיגיטלשיווק 

. כמעט כל התקן וכל שירות אפשרי כיום ונגיש באמצעים יהעולם עובר לדיגיטל

 מדבר בשפת הדיגיטל. הוההוו םדיגיטליי

המסרים ומובילי דעת  יהפרסום עבר מהפיכה , התכנים משתנים, מעבירעולם 

היום על השוואות מידע  ות הקהל מתחלפים במהירות והחלטות הקנייה מתבסס

 והמלצות תוכן ברשתות החברתיות ומבלוגרים וכותבי תוכן מקצועיים בתשלום.

מפל"א באופן מהיר ובהיפוך גמור תוכן  המערכ תאמינות התוכן המפרסם מאבד

 .ברשתות או בבלוגים מתעצם

 בעולם השיווק הדיגיטלי להתנהל רקע  כיצד מתחילים ייתן  יהשיווק הדיגיטל

באמצעות כלי שיווק עדכניים אנו יכולים להפוך את עולם השיווק לנגיש גם עבורנו 

 ועבור הסביבה הקרובה לנו.

שיווק נכון יכול להביא ארגונים להצלחה כל עוד ניהולו של השיווק מבוצע בצורה 

 ולאורך זמן.אפקטיבית אחראית 

שיווק, דורש מיומנות והבנת תהליכים ובכדי לעשות שימוש נכון בשפת השיווק 

  יהדיגיטלעלינו להכיר את עולם המושגים בשיווק 

המרתק של לעולם  םירס היא לחשוף את הלומדוהמטרה המרכזית של הק

 הדיגיטלי.השיווק 

הקורס בנוי בשלבים המאפשרים צבירת ידע לקבלת כלים לשימוש מעשי ופרקטי 

 .הדיגטליבעולם השיווק 

 

 

 



 
 

 
 

 תוצרי הלימוד המרכזיים : 

 הבנת העולם הדיגיטלי 

 מהי אסטרטגיה שיווקית בעולם המקוון

 קהל המטרהשל זיהוי כמהות 

 םדיגיטלייהיכרות עם כלים לשיווק 

  

יישום לקלות  לו המשתתפים משימות התנסותבין המפגשים ובמהלכם  יקב

 .והטמעה של הנלמד בקורס 

 .כלל מפגשי הלמידה יועברו באופן דינמי וחווייתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 פירוט של נושאי הלמידה :

 

 מושגי יסוד בעולם השיווק הדיגיטלי –מבוא לקורס  :1 פרמפגש מס

 

 הלמידה פתיחה והצגת הקורס ונושאי 
  הדיגיטלימושגי היסוד לעולם השיווק 

  הגדרות בסיס לעולם השיווק –שיווק 

 הגדרות בסיס  – ישיווק דיגיטל 

 ימושגי מפתח בעולם השיווק הדיגיטל  

 ייתרונות השיווק הדיגיטל OFF LINE VS ON LINE 'פוש ופול וכד, 

  טירגוט של קהלי יעד 

 חשיבות איסוף נתונים 

 .ניתוח אירוע ויישום 
 

 

  מדיה חברתית – 2ש מספר מפג

 

 כרה של עולם המדיה החברתית ה 
  ,טיק טוק סוגי פלטפורמות )פייסבוק, לינקדין,טוויטר

 ,אינסטגרם(
 שימוש ובחירת מדיה חברתית מותאמת לסגמנט 
 לידים וקידום אורגני 
  ניתוח מקרה  –מיתוג חברתי 

 

 

 

 הכל חייב להיות כאן ועכשיו  – 3מפגש מס' 

 

 FOMO 

  R.T.M שיווק בזמן אמת( ושימושיו( 
  הפעלה מושכלת שלBuzz Marketing 
  ניתוח מקרה שיווק בזמן אמת 



 
 

 
 

 

 

 

 

 תוכן בעולם דיגיטלי   4מפגש מספר 

  תוכן חברתי 
 ה לאוזן שימוש אפקטיבי בשיווק מפ 
  איך יוצרים תוכן  ויראלי, מיתוג וחשיפה ליצירת טראפיק 
  סרטוני  וידאו ויראלי 
  ורימרקטינג .אתרים 
 טיילינג, -סטורי 
 מובילי דעה ובלוגרים ככלי שיווקי 

 

 כלים נסתרים  – 5מפגש מספר 

 

 שימוש בבוטים 
 בינה מלאכותית 
  חוכמת ההמונים 

 

 

 פייסבוק קצת יותר ממה שחשבתם – 5מפגש מספר 

 

  מושגי יסוד 
  פתיחת עמוד ועמוד עסקי וקהילות 
  ניהול עמוד 
  יצירת תוכן 
  תוכן ממומן בפייסבוק 
  בחינת אפקטיביות וזיהוי קהלים  –ניהול פרסום בפייסבוק 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 וידאו הכוכב של היום  – 6מפגש מספר 

 

  ברשתות  והוידאכללים וסיבות לגידול בכוחו של 
 ת ניהול עמוד ביוטיובוהקמת ערוץ ביוטייוב ועקרונ 
  קידום וידאו 
  וטירגוטשיטות עבודה לניהול פרסום בדוא"ל פילוח 
  מערכות הפרסום הממומן שלGOOGLE  

 

 וקידוםמכירות באינטרנט סטגרם נאי–  7מפגש מספר 

 

 עקרונות הפרסום והשיווק באינסטגרם 
  באינסטגרם מטרות ומיתוג 
  קידום אורגני וקידום ממומן 
  רימרקטינג 
  מותאם למדייה יצירת תוכן 
  תרגול יצירת תוכן 
  תרגול  –שיווק במדיה חברתית 

 

 

 

 סיכום  – 8מפגש 

 

  יהדיגיטלשירות לקוחות בעולם 

 ביוש ברשת וטיפול במשבר ברשת 

 סיכום 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 


