
?ואת, העולם כולו בדיגיטל



מיתוג ועיצוב

מדיה חברתית

אסטרטגיה

וידאו

בניית אתרים

תוכן וקריאטיב

ניהול קמפיינים

360
של סינרגיה  

דיגיטלית  

SEO



מי אנחנו

ורד

לית"מנכ

טל

ניהול משאבי אנוש

חנה

ח"הנה

רמי

ניהול פרויקטים
מיכל

קריאטיבמנהלת 

מיטל

ניהול פרויקטים

אסף

ניהול קמפיינים

לוסי

מעצבת

לורן

פרויקטיםמנהלת 

קובי

ניהול קמפיינים

לילו

מנהלת תוכן
שני

מנהלת לקוחות

רוני

מנהלת תוכן
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חלק מהלקוחות  

המהממים שלנו



פניםכמה
לדיגיטל



ישראלים גולשים באינטרנט  מיליון 6.6
בהתחשב בכך שאוכלוסיית  +(. 13גילאי )

מיליון  9-להמדינה מתקרבת 
מסתמן שכולנו נמצאים  , (בכל הגילאים)

...בדרך כזו או אחרת, ברשת

2018ח החיים הדיגיטליים "דו



? והמותגים
?מה הם עושים



Personalized 
Marketing

התאמה אישית של שירות ומוצר

66%
מהצרכנים אומרים שיש סיכוי  

גבוה שיחליפו מותג אם הם 

מרגישים שמתייחסים אליהם כמו 

!מספר ולא כמו אדם



-פרסונליזציה
קצת השראות 
מהעולם העסקי



אישיותהפתעותצרו
!מפתיעות ...ו
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..  חידוד חשוב
האם המותג זה  

?או אתה? את

'אישיות המותג'אפיינו את •

קבעו ערכים כציר מרכזי לאישיות•



!היא מדברת, כן! כתיבה מדברת

כותרות  
וכפתורים

מיקרו קופי

דיוורים 
ופרסומים 

אחרים
תכנים שיווקיים

אתרי  
אינטרנט  
ומאמרים

עומקתכני 



E-Commerce
אתרי הקניות משתלטים

78%

33%-כ

קונים  

ברשת

מהקניות באמצעות  

הסמארפון

קונים באתרים  64%

ישראלים

ההוצאה המקסימלית הממוצעת גדלה 

ח"ש1,400-ל1,000-מ

2018ח החיים הדיגיטליים "דו





Facebook
מרשת חברתית לקהילתית

89%
חושבים שהקהילות  

בפייסבוק שימושיות

מחפשים בהן  39%

המלצות

מצהירים על עצמם כפעילים  33%

בקבוצות וקהילות שונות



קהילות יכולות להפוך גם לעסקים

מאמות בכל עיר•

סופרגירלס•

מאמאזון•

אימהות קונות ביחד•
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https://www.mako.co.il/finances-magazine/Article-fdfa21b570e 8461006mth.

https://www.mako.co.il/finances-magazine/Article-fdfa21b570e8461006.htm


Chatbots
I Am Robot

,התכתבויות בחודש

לפי פייסבוק B2מעל

אט  'חושבים שלהיות מקושר בצ

לעסק יעזור לפתור בעיות מהר יותר 53%

שירות לקוחות שאינו נגמר24/7

https://chatbotsmagazine.com/chatbot-report-2018-global-
trends-and-analysis-4d8bbe4d924b



כפלטפורמה
וטיובליצירת

לידים
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כמקום לשירות  
תיאום  , לקוחות

וחווית לקוח



"האינטרנט של הדברים"

IOT

מהבתים בישראל  

הם חכמים

מיליארד  26

מכשירים יהיו מחוברים

1/5

2020עד 

https://www.cio.com/article/3246630/internet-of-things/6-
internet-of-things-trends-that-will-dominate-2018.html



omni channel
ערוצית-תקשורת רב

72%

9.5%

מהמבוגרים מעדיפים תקשורת  

עם חברות בצורה דיגיטלית

חברות עם מערך רב ערוצי חזק 

רואות גידול ברווחים



הסוף למזומן
המועדון , וגם לכרטיסי האשראי

ותכלס הארנק כולו



..  שורה תחתונה! יאללה
?מה אתן יכולות לעשות בפועל



לא



תפרצו גבולות, תעזו.. ההפך

ותתחברו ליום יום של הלקוחות  

!שלכן



דיגיטל זו זירה  

לניסוי ותהייה  

(וטעייה)



-כמו הדיגיטל 
לעצמאיות ועצמאים יש את היכולת להיות 

זריזים ואישיים, גמישים



הדיגיטלתהפכו את 

!להיות חלק מכן
להתחבר לאנשים ולשווק נכון, ביכולת לתת שירות



מה תיקחו
?מכאן היום

התחברות  , עמוקות את חיי הלקוחותולהביןלחקור•
.אמפתית ובשפה שלהם

פשוט  ... OUTכתיבה שיווקית -אחרת לכתוב•
!תכתבי כמו שאת מדברת

,  הפתעות אישיות ללקוחות פוטנציאלייםליצור•
לקוחות וחברי צוות וקולגות

ולהכיר את ההשקעה  , במסחר באינטרנטלהתנסות•
.הראשונית

.בקבוצות פייסבוקלהתאהב•

:  שינויים חשובים כמולהכיר•
,  שירות אומני מקצה לקצה, אינטרנט של הדברים

.הסוף לארנק



אשמח לעזור, תודה על ההקשבה
EWISEורד חורי 

vered@ewise.co.il

:(הכי טוב וואטסאפ 052-3275588


