
 סדנה לבנייה ועיצוב של אתר בית עם חנות מקוונת

 
 הזדמנות מעולה לנצל את החשיפה כדי לפתח את העסק ולעשות פוש רציני למכירות און לכולנולקראת היריד יש 

לפני ואחרי כל יריד יש עלייה משמעותית של מכירות באתרים של העסקים , כמו שאתם בטח יודעים. ליין
חבל מאוד לפספס את ההזדמנות להפוך . היריד הזה יהיה בעל השפעה גדולה במיוחדהמשתתפים ואני מאמינה ש

 .חשיפה למכירות
 

  ?אז מה אני מציעה
 פגישות במהלך אפריל שבמהלכה אלמד ואלווה אתכם בהכנת אתר מכירות חדש שיהיה מוכן 4-5סדנה בת 

  .לחשיפה ראשונית לקראת היריד הגדול בתחנה
 עלות עיצוב ובניית אתר בסיסי ממוצע היא -לשם השוואה (ח " ש1800 –ד התחנה עלות מיוחדת למשתתפי ירי

  ).ח" ש7,000-15,000בסביבות 
  :במהלך הפגישות נלמד ונבצע ביחד את כל הדברים הבאים בקשר עם האתר החדש שלכם

 
 )כתובת אינטרנט(דומיין  .1
  כתובת אימייל על הדומיין שלכם .2
  וכן לפי הצורךעם דפי תבעיצוב בסיסי אתר מכירות  .3
  )JPEG וPDF(אחסון קבצים  .4
! לא צריך ידע טכני בכלל(הדרכה ממני לכל אורך הדרך לבניית האתר ולהכנסת כל הכלים שבו  .5

  )הפלטפורמה מאוד ידידותית
  טיפים על עיצוב ומיתוג .6
  הדרכה בסיסית לפוטושופ .7
  .ובגוגל) SEO(הדרכה בסיסית וישום כללים לגבי שיפור תוצאות חיפוש  .8
  )ניוזלטר, הרשמת לקוחות, תשלומים (Wufoo, mailchimp ,PAYPAL, ת חשבון ביציר .9

  ).ניתוח של הפעילות באתר (google analyticsיצירה ויישום של  .10
  בלוג ועוד .11

 

  ?מה נעשה במהלך הפגישות
 

 נקיים פגישה שבועית בת כארבע שעות .1
  רצוי ידע בסיסי באנגלית .2
, אם אין. אם יש) 'איורים וכו, רקעים, לוגו(עסק שלכם / נשתמש בכל חומר גרפי ומילולי שקיים על המותג  .3

  .ניצור חומר בסיסי במהלך הפגישות
  ...)כזה אני רוצה(מראה שמוצא חן בעיניכם /עיצוב/ נמצא אתרים קיימים בסגנון .4
  באתראלמנטים ופונקציות שתרצו לשלב , ניצור רשימה של עמודי תוכן .5
  ניצור את השלד של האתר .6
  פריטים באתר ולמלא אותו בתוכןקולקציות ונלמד להקים  .7
  )לפי הצורך(נלמד להקים עמודי תוכן עם טקסטים וגרפיקה קיימת  .8
  ! למאי15נהיה מוכנים לקבל הזמנות באתר כבר ב .9

 

  ?למה שופיפיי
 

 כי אני הכי אוהבת את הפלטפורמה הזו .1
   לשימושכי הפלטפורמה מאוד פשוטה ונוחה .2
  )ובקלות(כי הפלטפורמה נותנת שליטה מלאה בעיצוב ותוכן  .3
  כי קיימת תמיכה טכנית נהדרת של החברה .4
  שיפור תוצאות חיפוש והקלה כללית על העבודה, כי קיימות הרבה אפליקציות מעולות לדירבון מכירות .5
 2500לחודש עד ) ח" ש225($ 59ו ,  מוצרים100לחודש לעד ) ח" ש110בערך ($ 29רק ! כי היא זולה .6

  מוצרים
 

  ?מרמלדה מארקט או אטסיבלמה לא להסתפק 
אבל הם לא , לחנויות בתוך אתר גג כמו אטסי ומרמלדה יש את היתרונות השיווקיים שלהם בנושאי חשיפה ומכירות

וזהו שלב הכרחי , כל עסק רציני היום צריך בית באינטרנט. יכולים להוות תחליף לאתר יעודי של העסק שלכם
, האתר מהווה כרטיס ביקור לעסק שלכם ומשמש כשער עבור לקוחות פרטיים וחנויות כמו גם לתקשורת. בצמיחתו

אפשר לומר שהיחס בין אתר עם . דברים שחנות אטסי או מרמלדה לא יכולים לתת, לבלוגרים ולעולם הרחב בכלל
  )- . :דוכן בירידדומיין שלכם מול חנות במארקט זה כמו היחס בין חנות מותג קבועה מול 

 

  ?למה רוני
  ....אני משאירה את זה לנתנאלה


