
איך לפרסם בטיקטוק 

שלב אחרי שלב של תהליך הקמת הקמפיין






טיקטוק, בדומה לפייסבוק חילקה את הקמפיינים שלה למספר מטרות, 

ופייסבוק מחלק אותן ל3.


הגברת מודעות

שיקול 

המרה


כבר משמות הקבוצות אנחנו יכולים להבין מה מטרת כל אחד מהתורים.


נעבור על המערכת, שלב אחרי שלב 

מהכניסה ועד הקמת הקמפיין



דאשבורד 


בעת הכניסה למערכת, רואים את הדאשבורד

בו נקבל מידע על הקמפיינים שבאוויר

כדיי 
להעלות 
קמפיין, 

ניגש לחלק 
של 

הקמפיינים 
ונלחץ על 


create




השלבים הבאים מוכרים לנו, 

ממש כמו בפייסבוק, תחילה נבחר את מטרת הקמפיין


לאחר מכן את הקהל והטרגוט שלנו

ובסוף את המודעה 





בחירת סוג הקמפיין תלוי באסטרטגיה שלך.

הכנתי מדריך המסביר על ההבדלים האסטרטגים בין סוגי הקמפיינים,


ניתן לקבל אותו מכאן 

http://www.ppcgoddess.com/campaignpdf



תחילה נגדיר את שם הקמפיין

בהגדרות ניתן לבחור אם יש הגבלה לקמפיין (מינימום 50$) ההגבלה יכולה 

להיות פר יום או לכל הזמן.


אחרי שהגדרנו את הקמפיין,

ad groupאנחנו יורדים לשלב ה

בדומה לad set של פייסבוק, כאן אנחנו נגדיר את המיקומים בהם תפורסם 

המודעה, את הקהל אליו אנחנו רוצים להחשף,


הנישות שבהן נרצה שהמודעות שלנו יופיעו

והתקציב איתו נרצה לרוץ




מערכת הפרסום של טיקטוק, עובדת עם אפליקציות נוספות מעבר לטיקטוק.

כך שאם נראה לפרסם רק בטיקטוק, 


נבחר את הבחירה הידנית ונסמן את טיקטוק בלבד

חשבון המודעות של טיקטוק לא מחובר לפרופיל טיקטוק ולכן אנחנו מגדירים 

כיצד תראה המודעה, כבר בשלב הזה.




אנחנו בוחרים מה היעד וכיצד נראה שיראה הפרופיל ממנו תפורסם המודעה

שם הפרופיל צריך להיות רלוונטי ומתאים ליעד אליו נשלח את הגולש


בקטגוריות נבחר איזה נישות אני רוצה שהמודעה שלי תפורסם בה
ובתגיות נבחר את התגיות שרלוונטיות למוצר הסופי שלנו, וטיקטוק ישתמש 


באלגוריתם כדיי לקשר בין המודעה הרלוונטית לגולש הנכון.




בשלב הזה נבחר את הטרגוט.

גילאים, מדינות, שפות.




בסיום התרגוט, נגדיר את התקציב )מינימום 20$ ליום(


ואפשר גם להגדיר מה המקסימום bid להקלקה




בשלב האחרון,

נגדיר את המודעה.


בטיקטוק ניתן להעלות רק סרטונים בשלב הזה
המערכת נותנת לנו את האופציה לתמונה כי המערכת פרסום תקפה גם על 


אפליקציות אחרות )כפי שראינו במיקומי פרסום בהתחלה(




מזל טוב! 

הקמת קמפיין בטיקטוק


כל שנותר זה להמתין לאישור ולצאת לדרך


בהצלחה!



מי אני ולמה שתקשיב לי בכלל?ֿ 
היי, אני שירה רפאלוביץ.

לעולם הפרסום והשיווק הדיגיטלי הגעתי לפני יותר מ10 שנים, 
כששטחי הפרסום העיקריים עדיין היו עיתונים ופליירים… 

 
מאז הספקתי לעבוד עם בעלי עסקים מכל הסוגים: 

יועצים, מאמנים, מטפלים, מאלפים, נדלניסטים ועוד… 
 

המטרה הראשית תמיד הייתה להביא תוצאות פרקטיות בשטח ללקוחות 
שלי. 

 
ולאחר שפרסמתי למעל 462 לקוחות, 

פיתחתי את המומחיות הפנומנלית בהחייאה, שידרוג ומיקסום קמפיינים 
גוססים של בעלי עסקים. כאלו שכבר התחילו לפרסם או התנסו בפרסום 

באונליין מרקטינג ולא הצליחו להביא את התוצאות שרצו, 
או רוצים להשיג תוצאות טובות יותר… 

 
וכל זה בשילוב של כל החלקים בפאזל של העסק שלך, מרמת דף עסקי בלבד, 

עד רמה של פרסום במספר פלטפורמות במקביל ורשימת תפוצה של מאות 
אלפי רשומים… 

 
והיום? 

 
אני מזמינה אותך לקפוץ כמה מדרגות קדימה בפרסום בעסק ולהתחיל 

להזרים אליו לידים רלונטיים, חמים, מיועדים וכאלו שהסתנכרנו בצורה 
הטובה והנכונה ביותר בכל פאנל שקיים אצלך בעסק… 

ומתחילים לסלוק אצלך ולהכניס לך 

כסף אמיתי לחשבון הבנק שלך.
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