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 בישראל 18-17בני 

 .17-18בגילאי  יהודיםאלף  184עפ"י הלמ"ס חיים בישראל 

אלף  140, מתוכם דוברי עברית, אנגלית, צרפתית, רוסית וספרדית משתמשיםאלף  200רשומים  פייסבוקב

 פעילים מדי יום, לפחות פעם אחת.

אלף מתוכם פעילים מדי  90אלף משתמשים דוברי השפות הנ"ל,  130באינסטגרם, השייכת לפייסבוק, רשומים 

 יום, לפחות פעם אחת.

 טיפים לשיפור העבודה

 .מוביילשלכם לגלישה ב אתר האינטרנט התאימו את .1
 מזמן הגלישה מתרחש במובייל ולא בכלים אחרים. 2016בשנת 

 .)מחשב רגיל( דסקטופפעילים בבכלל לא  30%( 14-18בגילאי נוער )
 

ל להעניק אם יש לכם מלכ"ר עם ניהול תקין, תוכלו לבקש מגוג –לעמותות גוגל שיגו לעצמכם מענק ה .2
  מדי חודש לטובת פרסום במנוע החיפוש של גוגל. ₪ 40,000לכם ללא תשלום 

 
 לטופס, אלא את הטופס עצמו. טופס רישום מוטמע. לא קישורודאו שדף הבית שלכם כולל  .3

 

. הוא ישיג לכם פרטים של מגויסים פוטנציאליים ואפילו תורמים, פייסבוקהלידים של טופס השתמשו ב .4
 בהשקעה כספית לא גדולה.

 

 יוב, תעלו אותם כסרטוני פייסבוק.אל תשתפו סרטונים מהיוט. סרטונים בפייסבוקעלו ה .5
 

דיף להעלות תמונה או בוק. זה פוגע בחשיפה לפוסט. תמיד עלא לעשות שיתופים בפייס השתדלו .6
 סרטון או טקסט שאתם כותבים כפוסט שלכם, ולא כשיתוף של מישהו אחר.

 

 שלא ראו בכם יצרן תוכן מעניין עבורם עד היום.נסו לייצר תוכן שמעניין אנשים תוכן בעל ערך. העלו  .7
 

לאתר שלכם, איך הם מגיעים  הגולשיםכדי ללמוד מאיפה האינטרנט שלכם אנליטיקס באתר התקינו  .8
 כל עמוד ומדוע הם מחליטים לעזוב.מתנהגים בתוכו, כמה זמן הם נשארים ב

 

 בדף הפייסבוקש SIGNUP-ה בכפתור השתמשו בחכמה .9

 
 

חמוד ומשעשע שילמד אותם על המתרחש במכינה דרך  הוריםשאלון בסוכנים. לדוגמה:  השתמשו .10
 ."שהחבר'ה אימצולחתול איך קוראים ", כמו: שאלות מגניבות

 לכל זה? שצריך את הכסף תביאואיפה מ

 יע אליהם?איך נגבאינסטגרם, אלף  90-בפייס ו מגויסים פוטנציאליים אלף 140אמרנו שיש לנו אם 

רוב קהל היעד הנ"ל, אל אפשר להגיע  לקמפיין של שבוע( ₪ 4,000) שקל ביום 600בסה"כ בהשקעה של 

מחיר זהה בעולמות  לחשוף אותו למסרים שלכם ואולי גם להניע אותו להרשמה.בפייסבוק ובאינסטגרם, 

 לוונטים ישירות לפעולה שלנו.של עמוד שרוב הנחשפים אליה אינם ר אחרים, יניב מודעה

----- 

ה שלכם, או שיש למכינ ספציפיתלקבל רעיונות וטיפים שרלוונטים אם המידע הנ"ל מעניין אתכם, ואתם רוצים 

 .roni@mashrokit.co.il או  5665999-052 רגישו חופשי ליצור קשרלכם כל שאלה בתחום הדיגיטל, אנא ה

 בהצלחה רבה!

 , מנכ"ל משרוקית דיגיטלני ארזירו
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