
 

 

 בהבער פייסבוק ממומן וכתיבת תוכן שיווקי -2קורס פייסבוק שלב 

 !מתבסס על הקורס הבסיסי ונדרש ידע מוקדם

הפייסבוק העסקי הוא אחד הכלים החזקים ביותר לשיווק אינטרנטי כיום. הוא נגיש רציונאל: 

ק לכולם, הוא לא עולה כסף, והוא מוכיח הצלחות מהירות ביותר. מטרת הקורס היא להעני

ליזמים ובעלי עסקים את הידע והכלים לפתיחה ותפעול של פייסבוק עסקי בהסתכלות שיווקית 

 שתגדיל את מספר החשיפות לעסק שלהם וכתוצאה מכך תגביר את מספר המכירות.

בעולם דיגיטלי בו התוכן מהווה מרכיב חשוב בתקשורת עם הלקוח, הצורך בכתיבת תוכן עבור כל 

יותר. כל בעל עסק נתקל בצורך עז לכתיבת תכנים עבור: דפי נחיתה, אתר עסק נהיה קריטי יותר ו

 .האינטרנט שלו, הבלוג או הפייסבוק, פלייר, באנר ועוד

בסדנה נקבל כלים מעשיים לכתיבת תכנים, המשלבים תרגולים מעשיים עם מומחה תוכן, במטרה 

 לצאת מהסדנה עם תוצרים מוכנים, ועם כלים לכתיבה בהמשך הדרך.

 ש"א כל אחד 5בני  מפגשים 6כנית המפגשים: ת

 ₪ 600 עלות:

 מרכז משתלמים, ספיר מיקום:

 פירוט התכנים בקורס:

1 
 

6/12/2017 
17:00-20:45 

הכרות עם הכלי פייסבוק , ההבדל בין פיסבוק  מפרופיל אישי לעסקי
אישי לעסקי, ההבדל בין פרסום בגוגל לפייסבוק, 

ת עם חומר עיצוב עמוד, כתיבה נכונה והכרו
 תומך שיווק לדף לשילובו יחד עם חומרי השיווק
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7/12/2017 
09:00-12:45 

 היכן משתמשים בתוכן בעולם העסקים  מבוא לכתיבת תוכן

 תפיסות בסיסיות בשיווק 

 בחירת המטרות לכתיבת התוכן שלנו 

 אילו סוגי תוכן קיימים 

 דוגמאות מנצחות לתכנים איכותיים 

  סקירה של שוק הספקים בעולם כתיבת
 התוכן 

  כלים מעשיים לבחירת ספקים, סקירת
עלויות, מה נוכל לדרוש מכותב תוכן 

 שיעבוד בשבילנו

  בחינת תכנים קיימים של משתתפי
 הסדנה
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24/12/2017 
17:00-20:45 

הכרות עם מערכת הפרסום 
 הממומן בפייסבוק

סדנת כתיבת פוסטים 
 ממומנים

נים, סוגי מטרות פוסטים ממומ סדנת כתיבת
קמפיינים, אפשריות פילוח בסיסיות, ומתקדמות 

 תקציב ומבנה היררכי של קמפיינים
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25/12/2017 
09:00-12:45 

דף  \בניית טופס לידים 
 נחיתה

סדנת כתיבת תוכן לטופס 
 לידים ולדף נחיתה

המקת קמפיין לפרסום 
 ממומן

ירת כתיבת תוכן לדף נחיתה, יצ –מפגש מעשי 
 קמפיין ומודעה ממומנת
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31/12/2017 
17:00-20:45 

בדיקת והבנת תוצאות הקמפיינים, סדנת יצירת  ניתוח תוצאות קמפיין
 קמפיין ליקים וקידום מעורבות פוסטים
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01/01/2018 
09:00-12:45 

מודע של -הבנת הדרכים להשפעה על התת סדנת קופירייטינג
 הקורא

 ציםבחינת משפטים שיווקיים נפו
קבלת כלים מעשיים שמאפשרים למשתתפי 

הסדנה לכתוב בעצמם תוכן שיווקי קצר וקולע, 
 ומניע לפעולה

כתיבת תוכן לדף נחיתה, לעמוד הבית,  –תרגול 
 לפלייר ולמודעה אינטרנטית.


