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המרחב הדיגיטלי הוא כיום המרחב המשמעותי ביותר לקידום עסקים.
פלטפורמות כגון: גוגל, פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב ועוד, מציעות 
מגוון רחב של כלים להגיע לקהל מטרה מפולח, לחשוף אליו פרסום 

ומכאן להגדיל את המכירות.
בקורס שלנו, נלמד את הכלים השונים ויתרונותיו של כל כלי, נקים 

ביחד קמפיינים ממוקדים, ננהל קהילות ונדע תכל'ס איך נקדם
רעיון או עסק במרחב הזה. הקורס מהווה נקודת זינוק מעולה לכל 

מי שרוצה להיכנס לעולם השיווק הדיגיטלי.
מתאים לכאלה שאמרו להם לא ללחוץ על הכפתור האדום אבל 
הם לא התאפקו. נכון, אתם תסתתרו מאחורי המסך ממש כמו 
עברייני מקלדת אבל תהיו חוד החנית של משרדי הפרסום ועולם 

השיווק הדיגיטלי.

הרשמה ותשלום
 

על מנת להבטיח מקום בקורס, יש להסדיר תשלום במעמד 
ההרשמה ולחתום על אמנת הלימודים. 

ניתן לשלם באמצעות הפיקדון לחיילים משוחררים (במסלול 
המשולב עם קורס קופירייטינג).

שיעור ניסיון

ניתן להשתתף בשיעור ניסיון, ללא התחייבות ובתיאום מראש.

תעודת גמר

הלימודים במסלול המלא מקנים תעודה של בוגר קורס לשיווק 
דיגיטלי

תוכנית הקורס לשיווק דיגיטלי

מטרת הקורס
 

    הקניית מושגי יסוד של סביבת העבודה הדיגיטלית 

    התנסות מעשית בבניית מערך שיווק לקידום עסק

    היכרות וכניסה לעולם תעסוקתי מתקדם ומבוקש    
    בשוק העבודה המודרני

משך הקורס

מפגש חד שבועי - סה“כ 30 מפגשים
כל מפגש 4 שעות אקדמיות - שעות 17:30-20:30

סה“כ 120 שעות
*יתכנו שינויים בשעות הקורס

דרישות קורס

    ראיון אישי

      BRING YOUR OWN DEVICE     

    (עבודה עם מחשב אישי של הסטודנט)    

    נוכחות של לפחות 80% מהמפגשים

    הגשת מטלות

הצגת העסק הנבחר לקידום ובניית 
אסטרטגיה בסיסית ואיפיון

הצגת העסק הנבחר והכלים שיושמו עליו 
עד כה, שיפור והכוונה לקראת פרויקט הגמר

הצגת העסק הנבחר ואת התהליך השיווקי 
שהוא עבר בעזרת הכלים שנלמדו בקורס.

מטלת התחלה

מטלת ביניים

מטלת גמר

מומלץ לשלב את הקורס יחד עם קורס קופירייטינג 
(ראה מסלול משולב).

את המסלול המשולב ניתן ללמוד כהתמחות 
במסלול הרב שנתי בלמודי עיצוב הגרפי.
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       צ'ט בוטים 

בעולם המהיר של שיווק דיגיטלי, הגולשים מצפים לקבל מענה 
מהיר בזמן אמת ולשם כך אתם צריכים סיוע של רובוט שלא ישן, 

אוכל או נח. הכירו את העולם הנפלא של הבוטים.
       

 Mobile שיווק       

שינוי בהרגלי צריכת התוכן ומודלים עסקיים לשיווק ופרסום 
בעולם המובייל תוך התבוננות על מקרי הצלחה, כשלונות וכללי 

יסוד חשובים.

        "סל צידה לדרך" 

רגע לפני שמציגים את הפרויקטים ו"נפרדים כידידים", מהם 
הכלים שאני משתמש בהם לניהול המשרד שלי, שיעור הנועד 
להעניק לכם "צידה לדרך" עם כל הכלים, המערכות והתוכנות 

שיסייעו לכם לנהל עסק דיגיטלי מניב.

        הצגת מטלות 

        סקירת הפרויקטים וקבלת משובים

        תרגול משותף כיתתי ומעבר על הקמפיינים של         
        הסטודנטים וניתוח משותף בכיתה

        הרצאות אורחים (דמויות מובילות בתעשייה הדיגיטלית)

       הצגת פרויקטים

       הקמת אתר אינטרנט בסיסי 

אתר אינטרנט הינו הנכס הדיגיטלי הבסיסי של כל בעל עסק,  
ומשמש ככרטיס ביקור דיגיטלי. בקורס, נכיר פלטפורמה חינמית 
וידידותית אשר תאפשר לכם להקים אתר מרשים בזמן קצר. בנוסף,   

נכיר כללי SEO  בסיסיים לשם יצירת קידום אורגני לאתר.

       גוגל אדוורס

SEM? איך משתמשים במנוע החיפוש מספר 1  מה זה אומר 
בעולם לקידום עסקי?

       הקמת קמפיינים גוגל אדס

איך מקימים קמפיין בתקציב קטן במנוע הפרסום, נלמד ונבצע 
הקמה נכונה ומתודית של קמפיין מניב, כולל מחקר מילות 

מפתח וכתיבת קריאייטיבים מניעים להקלקה.

       אופטימיזציה וניתוח קמפיינים גוגל אדס 

ניתוח המידע שנצבר מהקמפיינים: מה עבד יותר? מה פחות ואיך 
אפשר לשפר להמשך?

      
       ניהול רשימות תפוצה וניהול מועדון לקוחות 

שימוש במאגרי מידע איכותיים ויצירת שיווק ממוקד, בשילוב 
קמפיין ברשתות חברתיות. שימוש בניוזלטר, SMS או וואטסאפ 

לניהול מועדון לקוחות.

Youtube / Instagram       

שילוב פלטפורמות משלימות ליצירת תמהיל דיגיטלי שלם. נכיר 
את הפלטפורמות החברתיות הללו, יתרונותיהן, מקרי בוחן 

מעניינים והכלים המוצעים לשיווק.

       קידום חוצה פלטפורמות

לאחר בניית פרופיל בצורה נכונה, מה ניתן לעשות כדי לשדרג את 
הפעילות ולצבור עוקבים איכותיים, מה זה מחקר האשטגים ואיך 

יוצרים סטוריס שמניבים לקוחות.

       מבוא לרשתות חברתיות

התפתחות עולם השיווק והפרסום הדיגיטלי. יתרונות המדיה 
החדשה ובפרט הרשתות החברתיות. מקרי בוחן מעניינים 
וטרמינולוגיה בסיסית. השחקנים העיקריים בעולם הרשתות 
החברתיות, יתרונות כל פלטפורמה ושימושיה העיקריים. דוגמאות 

מעניינות למהלכי שיווק יוצאי דופן בכל פלטפורמה.

       בניית אסטרטגיה דיגיטלית

איך בונים תוכנית עבודה נכונה, מחלקים תקציב ומייצרים מסרים 
תואמים ליעדים העסקיים. 

       פייסבוק המלכה הבלתי מעורערת

פייסבוק כרשת החברתית הגדולה והמשמעותית מכולן - הבדל 
בין האפשרויות השונות (פתיחת דף עסקי, הטמעת אפליקציות 
והגדרות ראשוניות, הקמת אירוע והקמת קבוצה) והשימושיות 
שלהן, יצירת סינרגיה בין נכסי הפייסבוק השונים לכדי מהלך 

עסקי כולל. 

       פייסבוק וניהול שוטף 

איך ניתן לנצל את הנכסים הדיגיטליים בצורה חכמה כדי לייצר 
רווח? איך מייצרים תוכן אשר מוביל ל Engagement איך מודדים 

(Insights) ?הצלחה

       פייסבוק ופרסום ממומן 

הזרוע השנייה בשיווק חברתי – פרסום ממומן. רכישת מדיה 
בצורה נכונה, הקמת קמפיין וביצוע כיוון לקהל המטרה המיועד 

(Targeting) מדוייק.

       פייסבוק ופרסום ממומן חלק ב' 

מדידת הצלחה בפרסום ממומן בפייסבוק - בקרה, אופטימיזציה 
והפקת דוחות לשם צמצום הוצאות.

       
       עמודי נחיתה 

עמודי נחיתה הם כלי מעולה ליצירת הנעה לפעולה וגדילה 
ברשימות התפוצה. נלמד כללי יסוד ונקים מספר עמודי נחיתה 

AB TESTING לצורכי

הנושאים הנלמדים
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הקורס תוכנן, נכתב וינוהל ע“י ניר חולי

המקים והבעלים של חברת NinjaMonkey משרד בוטיק המספק 
.DigitalDirect שירותי שיווק דיגיטליים לעסקים ומקים האתר

מרצה בכיר ויועץ עסקי בחברות פרטיות ובמוסדות אקדמיים רבים. 
בעל ניסיון עשיר בתחום הדיגיטל, בין היתר כמנהל המדיה הדיגיטלית 

  .Logia מבית "קשת" ומנהל תחום הסלולר בחברת Mako באתר
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 כמה אתם שולטים ברשת?
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דרך העצמאות 65, 

קמפוס הנמל, חיפה.
בסמוך לתחנת רכבת 

מרכז השמונה


