
שיווק חנויות וירטואליות



הגדלת התנועה בחנות הוירטואלית–כלים לשיווק 

(.SEO)קידום אורגני 1.

(.'בלוגרים וכו/רשתאושיות )במובילי דעה שיתופי פעולה כלליים ובמיוחד שימוש 2.

.תחרויות ופרסים3.

.שיווק באמצעות תוכן4.

.מבצעים והטבות/ קופונים 5.

.מנגנון מפיצים6.

.זאפ7.

(.פיקסל)קידום ממומן 8.



.שתוכלו לאחר מכן לקדם בתשלום–אורגנים מורחבת לתכנים חשיפה -

.הפחתת עלויות אם תקדמו את התכנים בתשלום-

(.ויראליות)תוכן לייקים ושיתופים לכל /הגדלת הנתונים והמספרים של העוקבים-

למה זה גורם–תוכןשיווק באמצעות 



(כתבות/מאמרים/בלוג)מקצועיתוכן–1פעולה

.מניע גולשים לאתר-

(.SEO)מקדם את הקידום האורגני -

.ממצב את העסק שלכם בתחום כמקצועי ומוביל-

.עוזר לפתח את קשרי הלקוחות שלכם-



בחזיתשלכםחזקיםהכיוהתכניםהפוסטיםאתהציגו–2פעולה

.הגולשאת תמונת הקאבר לתמונה שתתפוס את העין של עדכנו -

.החשוביםלינק לאתר שלכם במקומות פרסמו -

.העסקיבדף " חם"פוסט " תנעצו"אסטרטגית -





ביותרהעדכנייםלטרנדיםהתוכןאתהתאימו–3פעולה



האשטגיםבאמצעותנכונהבצורהאקטיבייםתהיו–4פעולה





"...שה/חברתייגו"באסטרטגייתהשתמשו–5פעולה

ה שלא תוכלו לחיות  /י חבר/תייג: בפן חיובי כמולהשתמש •

.ה/בלעדיו

...מוכנים לחברים שיהיו 3תייגו : באתגר כמולהשתמש •

.תייגו חבר שנוחר בקולי קולות: בהומור כמולהשתמש •



Gifבהשתמשו–6פעולה



קל ומהיר ליצירה.

 התהליךלעקוב אחרי קל.

 רכישותמגדיל.

קופוניםשיווק באמצעות  

מגדיל המרות.

מגדיל את נאמנות הלקוחות.

 מיידי להתנגדות לקוחפתרון.





הנחה% קופון שמקנה -

(ח"ש)קופון שמקנה הנחה כספית -

משלוח חינם-

סוגי קופונים–שיווק באמצעות קופונים 



.חודשית להגדלת והנעת מכירות/הטבה שבועית1)

.  חדשיםומבצעים בשלב ההשקה של החנות או של מוצרים קופון 2)

(.'וכוBlack Friday)ימים של סיילים / עונות / ומבצעים לאירועים מיוחדים כמו חגים קופונים 3)

.  הקניותללקוחות שנטשו את עגלת קופון 4)

.  דיווררשימת / הנחה עבור הרשמה למועדון לקוחות קופון 5)

.דעהפ עם אנשים משפיעים ומובילי "קופון והטבה דרך שת6)

רעיונות לשימוש במערכת הקופונים11



.לקוחותהטבה ללקוח שמפנה אליכם / הנחה 7)

.בעגלהשמקנה הנחה מעל סכום מסויים קופון 8)

.מותאמתקהילה / לקבוצות הטבה 9)

.שלכםוהטבות ללקוחות הכי נאמנים קופון 10)

(.שיווק מחדש) Remarketingוהטבה באמצעות קופון 11)

רעיונות לשימוש במערכת הקופונים11



מנגנון מפיצים

מגדיל מכירות.

מאפשר להפוך כל לקוח לשותף.

נוח לתפעול וקל למעקב.



חיבור מהיר לזאפ

חיבור פשוט וקל.

אין צורך במתכנת.

הגדלת התנועה לאתר.



חיבור מהיר וקל לפיקסל של פייסבוק

חיבור פשוט וקל.

אין צורך במתכנת.

מאפשר ליצור מודעות מותאמות.





!תודה 


