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 מי אנחנו ? 

 

אנו מפעילים את כלל השירותים השיווקיים והפרסומיים הקיימים בשוק התקשורת האלקטרונית  

והאינטרנטית, על מנת לקדם את האינטרסים של הלקוחות, בהתאם ליעדים שהוצבו מראש, ולשם  

 כך אנו מעמידים ללקוח את השירותים הטובים ביותר בכל בתחום.  

 לרבות רשת קשרים עסקיים רחבה ביותר. 

פעלה של מספר שירותים במקביל, מאפשרת לחברתנו להעניק שירות מקצועי ,איכותי ויעיל ולהציג   ה

סל פתרונות כולל במסגרת הבנת צרכי הלקוח, הבנת המתחרים, מדידת אפקטיביות של תכנית  

 הפעולה ועמידה ביעדים ובלוח הזמנים שנקבעו מראש. 

 

 מי אני ? 

 

מנתחת מערכות, ראש תחום קידום  עומדת עמית צוק,    Idesign4uבראש 

עבור   אתרים ומדיה חברתית בג'ון ברייס מטריקס, כותבת ועורכת מערכי קורסים 

עדה מומחית בתחום מטעם בתי המשפט והעורכת    משרד הכלכלה והתמ"ת,

 הראשית של מגזין קידום אתרים. 

 ריים. עשרות קמפיינים ארציים ומוניציפאליים, פוליטיים ומסח  ומנהלת  עמית ניהלה

 

 

 

 

 

 

 :בין לקוחותינו

 

  שעות, 24מודעות אקטיב ויז'ן, רימונים, מיטב ד"ש, משרד התמ"ת, מכללת ג'ון ברייס מדיאטק, 

ית ביאליק, עירית  יהליכוד העולמי, עירית כרמיאל, עירית דימונה, עירית קר, ארקטרייד  אקטיוויז'ן, 

אזורית מטה אשר, מועצה ת ים, עירית שלומי, עירית נצרת עילית, אשכול גליל מערבי, מועצה יקרי

יה, יאזורית מעלה יוסף, מועצה מקומית כפר ורדים, הרשות לפיתוח הגליל, לשכת המסחר והתעש

 .התאחדות התעשיינים, ועוד
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idesign4u   בונה לכל קמפיין סל כלים מקיף הכולל את כל השירותים להם הוא זקוק בזירה

לניהול קמפיין מנצח, תוך שילוב כל הטכנולוגיות  האינטרנטית ובמדיה הדיגיטלית והמודפסת 

 המתקדמות הקיימות 

היום והעומדות לרשותנו כמו אינטרנט, כלי עבודה אינטרנטיים, מדיות חברתיות, מנועי חיפוש,  

 תוכנות מתקדמות ועוד. 

שנים בפיתוח, ניהול אתרי אינטרנט, פורטלים, פיתוח תוכנות   20ניסיון של מעל ל  Idesign4uל  

סביבת האינטרנט, ופיתוח מערכות ניהול תכן, עיצוב אתרים, קידום מקצועי אורגאני וממומן של  ל

 אתרי אינטרנט

 במנועי חיפוש ובניית קמפיינים פוליטיים ומסחריים באינטרנט.

פורטל עורכי דין  ייה, אדריכלות ובנ פורטל מגזין קידום אתרים, )בין יתר המערכות והאתרים שנבנו: 

, מגזין  מערכת ניהול בחירות, פורטל סבתוש להשכרה, פורטל נדל"ן עסקים, רשת מוצציםומגשרים, 

 קידום אתרים ועוד...( 

משרדנו, מנהל קמפיינים שיווקיים באינטרנט וברשתות החברתיות בארץ ובחו"ל ואחראי על הדרכות  

 בתחום בניית אתרים וקידומם עבור מספר מכללות בצפון, ואחראי על בניית תכנים לקורסים בנושא  

 אינטרנט וניהול קמפיינים עבור משרד הכלכלה והתמ"ת. 

 

  יתר הכלים והשירותים לארגון: בין 

 

 

 בניית נוכחות אינטרנטית    

 איפיון עיצוב ובניית אתר תדמיתי / דף נחיתה  •

 איפיון עיצוב ובניית אתר חנות / קטלוג   •

 פיתוח כרטיסי ביקור דיגיטליים •

 יעוץ פרסומי וקופירייטינג 

 לעיתונות, שילוט. מיתוג עסקי, מיתוג קמפיין, הכנת פליירים ורולאפים, גרידים  •

 תכנון, קריאטיב ועיצוב לוגו / סלוגן / תכנים שיווקיים  •
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 ניהול קמפיין בזירה האינטרנטית  

 

קידום אתרים במנועי חיפוש הינו תחום שמשלב בתוכו אלמנטים שיווקיים, תכנותיים ועיצובים  

העכשווי במנועי חיפוש,  שמתבצעים לאורך זמן. תחילת התהליך בניתוח האתר, בדיקת מיקומו 

 בחירת מילות חיפוש רלוונטיות ואפקטיביות, אופטימיזציה של קוד ועוד . 

משלבים בין שיווק ומיתוג העסק ובין קידום העסק במנועי חיפוש כבר משלב פיתוח   Idesign4uב 

 האתר או התוכנה. 

ומשתמשים בטכניקות שיווק  את הקמפיין הפרסומי אנו ממקסמים למספר החשיפות הגדול ביותר,  

 אינטרנטיות פורצות דרך, בכדי ליצור עבורכם את הפניות האיכותיות ביותר. 

במקביל לרשת הפרסום אותה אנו מפעילים על בסיס קבוע, אנו יוצרים עבור המפרסמים העובדים  

ועל   מתקדמות בכדי להגיע לקהל המפולח ביותר, SEOאיתנו קמפיינים בגוגל, ומשתמשים בטכניקות 

 ידי כך לשפר את איכות הלידים. 

 

 בין יתר השירותים בניהול קמפיין: 

 ייעוץ וליווי הארגון והתאמת קמפיין יוצר המרות  •

 בניית תוכנית שיווקית ותכנון כלים טכנולוגיים בזירה האינטרנטית •

 יצירת שיתופי פעולה מול ממשקים מובילים   •

 בניית אתר תדמיתי לקמפיין  •

 , בלוגים וכלים נוספים בזירה האינטרנטית.  פרסום בפורומים הגעה לתכנים חדשים,  •

 . מעוצבים סטאטוסיםו  , ניהול תכניםהקמת דף עסקי  –ניהול קמפיין בפייסבוק  •

 הקמת חשבון אינסטגרם וניהול קמפיין כולל הקמת מודעות ופילוח קהלי יעד.  •

 הקמת ערוץ ביוטיוב  וקידום הערוץ )לא כולל הפקת / עריכת סרטים(.  •

 הול קמפיין ממומן בפייסבוק כולל הקמת מודעות ופילוח קהלי יעד.  ני •

 מיתוג קמפיין מסחרי / פוליטי  •

 ייעוץ פרסומי וקופירייטינג  •

 כתיבה שיווקית וניהול תכנים  •

 

 

mailto:amit@idesign4u.co.il
http://www.idesign4u.co.il/

