
מוצרי מדף

ניהול ופעילות שוטפת
גאנט שיווק חציוני

ביצוע חקר מעמיק קהל מטרה, חידוד מסרים ואפיון מלא

2 ביקורים במשרדי החברה 

999 ₪ לחודש + מע״מ
 למשך 6 חודשים

מצגות

4,999 ₪ + מע״מ

הפקות תוכן
צילום סטילס עבור רשתות / אתר / מצגות

15-20 תמונות לפרסום + עריכה 

999 ₪ + מע״מ

יישור קו טכני 
חיבור בין אתר בית ודפי רשתות

בדיקת תקינות מידע כללי (שעות/כתובות וכדומה)

הצבת פיקסלים לשיווק חוזר, נראות אחידה - לא כולל תכנות.

3,500 ₪ + מע״מ

כתבות תוכן
חקר והטמעת מילות מפתח

קופירייטינג מלא

2 סבבי תיקונים

חיבור מלא לקידום אורגני של אתר הבית

הצבה במדורי החדשות המובילים בישראל

 N12 / כלכליסט

שיתוף ברשתות החברתיות + ניהול קידומים

ניהול מערכות מדידה 

הצבת פיקסל לשיווק חוזר

ניהול באנרים כמהלך משלים

16,850 ₪ + מע״מ

צילומי רחף - 599 ₪ + מע״מ 

צילום סרטון פרויקטים - 2499 ₪ + מע״מ
כולל צילומי רחף - 2899 ₪ + מעמ

7-10 תמונות לפרסום כולל עריכה

הרחבות:

מצגת פעילות מלאה הכוללת:

אתר

קריאייטיב מלא

הקמה
3,250 ₪ + מע״מ

אתר תדמית

7,250 ₪ + מע״מ
אתר חנות

מחירון שותפים

אפיון

קופירייטינג מלא

הפקת תוכן * 6

עיצוב 



קמפיין פרסומי בודד 

פעילות שנתית שוטפת

חבילת פרסום בזירת d&b  "בסיס" כתבה + באנרים

חבילת פרסום בזירת d&b "מתקדמת" כתבה + רשת חברתית

חבילת פרסום בזירת d&b "מורחבת" כתבה + באנרים + רשת חברתית + גוגל

50,000 ש“ח + מע“מ

75,000 ש“ח + מע“מ

120,000 ש“ח + מע“מ

מסלולי צמיחה בליווי מקצועי 

BasicAdvancedPro

אפיון וערכים

אפיון קהל מטרה

ערכים וחידוד מסרים

בניית גאנט רבעוני

סטודיו והכנת תוצרים 

*קמפיין פרסומי בזירות

ניהול פייסבוק עסקי

**קמפיין לקידום ברשתות

ניהול אתר הבית

***גלריית תוכן סטילס

פגישה במשרדי החברה

*קמפיין פרסומי בזירת d&b אחת לחציון
** 1 לחודש (לא כולל רכש מדיה)

*** אחת לרבעון

*קמפיין פרסומי בזירת d&b אחת לרבעון
** 2 לחודש (לא כולל רכש מדיה)

*** 2 לרבעון

*קמפיין פרסומי בזירת d&b אחת לחודשיים
** 3 לחודש (לא כולל רכש מדיה)

*** 3 לרבעון

אפיון וערכים

אפיון קהל מטרה

ערכים וחידוד מסרים

בניית גאנט חציוני

סטודיו והכנת תוצרים 

*קמפיין פרסומי בזירות

ניהול פייסבוק עסקי

**קמפיין לקידום ברשתות

ניהול אתר הבית + קידום ממומן

סרטון תדמית 

***גלריית תוכן סטילס + רחף

פגישה במשרדי החברה

אפיון וערכים

אפיון קהל מטרה

ערכים וחידוד מסרים

בניית גאנט שנתי

סטודיו והכנת תוצרים 

*קמפיין פרסומי בזירות

ניהול פייסבוק עסקי

**קמפיין לקידום ברשתות

ניהול אתר הבית + קידום ממומן ואורגני

סרטון תדמית / שירות

מצגת שירות / מוצר

דיוור + מערכת CRM לניהול דיווח ומעקב

***גלריית תוכן סטילס + רחף

פגישה במשרדי החברה

המחיר לחודש, לא כולל מע“מ בהתחייבות ל 3 חודשים בלבד | ט.ל.ח.

16,850 ₪ + מע"מ11,850 ₪ + מע"מ8,500 ₪ + מע"מ


