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 מצליח וריווחיקמפיין גיע לאיך לה

 ולהמנע מבזבוז כסף על קמפיינים כושלים
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ק ליסט שהכנתי כאן עבורך, הגעתי לפני שנתיים. 'לצ
 הקמפיינים שלי לא המירו, הלידים היו יקרים ובקושי היו לקוחות

 

 ובדיוק כשחשבתי שלא יכול להיות גרוע מזה, הלקוח הגדול שלי,  
 מהעבודה, החליט לעזוב אותי. 90%שעליו התבססה 

 

 זאת בקלות היתה התקופה הכי קשה בחיים שלי. 

 

 ותאמין לי, עשיתי הכל כדיי לגרום לקמפיינים לעבוד. 

 

 ניסיתי לשנות את הטרגוט, והלידים עדיין לא הגיעו

 ת הלוגו והסלוגן, ולאף אחד לא היה אכפת. ניסיתי לשנות א

 אפילו בניתי אתר מושקע, אבל אף אחד לא ביקר בו

 

 הדבר היחיד שקרה לי הוא להוציא עוד ועוד כסף בלי הביא לקוחות משלמים. 

 והיום, כשאני מסתכלת אחורה... 

 

 אני מבינה שהיה לי אפס סיכוי להצליח ככה. 

 פרסום און ליין מדבר עליהם,  כי עבדתי לפי חוקים שכל מי שבתחום ה
 אבל לא קיימים באמת 

 

 ששמתי את הפוקוס שלי על המוצר ולא על הלקוח

 בזמן שכל מי שהקמפיינים שלו ריווחיים במאות אחוזים, עושה משהו אחר לגמרי. 

 וברגע שגיליתי את זה? 

 

   הכל השתנה 

 

 שח, עלייה בכמות המבקרים באתר ויותר לקוחות משלמים  2ב ואחרי שהצלחתי להשיג לידים

ליסט אחד שדרכו גם אתה יכול להשיג קמפיין ממומן ריווחי ולהיפטר  'קזיקקתי את הכל לצ 
 מהקמפיינים הארורים שיש לך כיום. 



 

 

 

 

 אווטאר/קהל היעד

 ל האווטר שלנו קריטית לפרסום הממומן.מחקר לקוח והגדרה ש
 בעזרת מחקר לקוח ראוי, אנו יודעים כיצד להגדיר:

 גברים/נשים?-טרגוט ✓

 מה הגילאים של הקהל?
 היכן ברשת הם נמצאים? )באיזה אתרים(

 תחביבים/מילות חיפוש

 נתאים את טקסט המודעה ללקוח.-טקסט ✓

 לא נקים את אותו הקמפיין לבחור מפלורנטין ולבחור מקיסריה.

 התמונה חייבת להיות רלוונטית למוצר ולקהל-תמונה ✓

 לא נצליח למכור מבצע אצל רופא שיניים עם תמונה של הומלס.

 

 פיקסלים

 לפיקסל )כל פיקסל, בין אם הוא של פייסבוק, גוגל או כל פלטפורמה אחרת(
 יש מספר מטרות.

 הראשונה הינה לספור וליידע אותנו על תוצאות בקמפיין
 השניה הינה לצבוע קהלים .

 בקמפיין אנו צריכים להגדיר:

 פיקסלים מוטמעים ✓
 בכל דף/אתר שהגולש עובר בו, צריך להיות מוטמע פיקסל.

 ( לכל צעד של הגולש eventעל מקים הקמפיין להגדיר פעולה )
 בכדיי שנוכל לקבל את התמונה המלאה.

 צביעת קהלים ✓
 כיום יש לנו את האופציה לצבוע קהל ולפרסם לו אחר כך.

 לדוגמא, נצבע את כל אלו שהגיעו לעמוד נחיתה
 ולאחר מכן נייצר להם פרסומת מיוחדת עם הנחה מיוחדת לאלו שהתעניינו

 אבל לא קנו.
בעשרות קמפיין כזה, שמכוון לאנשים שכבר התעניינו, מעלה את אחוזי הסגירה 

 אחוזים.

 
 



 

 

 

 אסטרטגיה/פאנל

 בניית הפאנל מאפשר לנו לדעת מה הגולש יעבור 
 מהשלב שראה והקליק על המודעה עד לשלב שבו הוא מבצע קניה.

 קריטי לדעת כל שלב בפאנל
 וכן את אחוזי המעבר בין שלב לשלב 

 כך ניתן לבדוק היכן בשרשרת הגולש נוטש

 מה התהליך שהגולש עובר? ✓
 <דף מכירה )לדוגמא(-<דף נחיתה עם מתנה-מודעה

 האם דף הנחיתה מוכן? ✓

 האם דף הסליקה מוכן? ✓

 האם דף המכירה מוכן? ✓

 סדרת מסרים לרשימת תפוצה? ✓

 נראות ✓

 חשוב לזכור שהגולשים רואים את הפאנל שלנו במכשירים שונים.
 .האחד במחשב והשניה בנייד

 תבדוק שהדף נחיתה נראה טוב גם בנייד וגם במחשב
 אין סיבה לפספס על הדברים הקטנים הללו את הלקוחות שלך

 
 
✓ TEST 

 ם הכנת הפאנל ושניה לפני שנעלה לאוויר, נבדוק כי כלבסיו
 החיבורים תקינים.

 ,עמודי הנחיתה מוכנים ובאוויר
 לינק הסליקה עובד כראוי

 פיקסלים יורים וצובעים
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 תקציבים

 תאריכי קמפיין ✓
 לדעת מה תאריך ההתחלה ותאריך הסיום של הקמפיין.

 לבדוק ביומן האם יש בתאריכים האלו ימים שצריך להתייחס אליהם
 )חגים, ימי זכרון, אירועים הרלוונטים לקהל היעד(

 יעדים ✓
 ןאנחנו יודעים מה המטרה הסופית של הקמפיי

 יומיים, שבועיים, חודשיים יעדים, נציב לנו וכדיי לעמוד ביעד
 וכך נוכל לעקוב מקרוב ולדעת היכן לשפר, אם ניתן להעלות תקציב 

 או מה צריך לשנות.

 מדידה ✓
 אתה בתור בעל העסק, חשוב לך השורה התחתונה

 כמה אני מוציא על כל לקוח שמשלם לי.
 העלויות משתנות על פי פלטפורמה ועל פי פאנל

 ברגע שהידע הזה אצלך ביד, אתה יכול לנווט 
 את תקציבי העסק ביעילות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 כמה מילים לסיום... 
 

 עכשיו אתה יודע איך לייצר קמפיין ריווחי ומספיק שתיישם רק את זה כדיי 

 לראות תוצאות ולקפוץ כמה מדרגות בדרך לסיסטם פרסום ריווחי.

 אני מכירה כמה אנשים שבשבילם זה מה שעשה את ההבדל 

 

 

 

 לעסק הריווחי שלך 

 PPC GODDESS שירה רפאלוביץ

 

 

 

 נ.ב

 פים ולהשאר מעודכן בחדשות האחרונותטיעוד קבל כדיי ל 
 שלי  TSAPP WHA צטרף אליי לקבוצת הה

 מחכה לראות אותך שם! 

 

 

 

 

 

 

https://chat.whatsapp.com/Ct1aOptzGdtIZNeFDzuBuT


 

 

 

 

 

 מי אני ולמה שתקשיב לי בכלל? 

 
 אחרי שסיימתי את התואר הראשון. 28נכנסתי לעולם השיווק הדיגיטלי בגיל  

 לפני שלוש שנים.ההישג הראשון שלי היה להכפיל את מספר הלקוחות למאמנת כושר 

 של השקות שהרוויחו מליוני שקלים. מאז ניהלתי קמפיינים 

 

 ומאז אני דואגת ללקוחות שלי להשיג את אותן התוצאות
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