
   

  
  

  הדפס, מהרצאה זו התועלת המירביתלהשגת 
  במשך השיחה אדבר על נושאים רבים. דפי עבודה אילו

  !היה מוכן לרשום –ומהותיים בכל הקשור לקידום אתרים בגוגל 
  

     מומחה בינלאומי לשכנוע -יניב זייד
  Live-SEOמומחית קידום אתרים  – שרון דידי

     

  

  

    
  

  
  רנטיתאינטלשיחה ברוכים הבאים 

  "חמשת העקרונות החשובים בקידום אתרים"
  

  08-03-11, שלישי :יום
  21:00 :שעה

  כשעה וחצי :  משך ההרצאה
  :הוראות

  ) playכפתור (לחץ על נגן המדיה  ,בעמוד הגישה
____________________________________________________________  

  
  :כיצד תהפוך שיחה זו לתפנית מהותית עבורך

  
 שאליהן תגיע ורשום עליהם את כל התובנותדפס את דפי העבודה ה .1
 לא להיות שומע פסיבי -את מה שתשמע ליישםחשוב כיצד  .2



   

  מתי אתה עומד לעשות זאתוכן , שתיישם בסוף השיחהדברים  3רשום לפניך  .3
  

  "חמשת העקרונות החשובים בקידום אתרים"
   )השיחהיינתנו במהלך התשובות , נא רשום בדפי העבודה את התשובות לשאלות(

  
  : המחקר החשוב ביותר לפני תחילת קידום האתר -מחקר מילות מפתח
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  התוכן: 1 עקרון
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  קישורים נכנסים: 2עקרון 
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  אופטימיזציה לקוד האתר: 3עקרון 
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   אופטימיזציה למבנה האתר: 4עקרון 
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   תחזוקה שוטפת, יצירת אתר דינמי: 5עקרון 
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  ערכת קידו� אתרי�: חשיפה ראשונה

  מה מכילה הערכה

 .דיסק אודיו שבו אני מספרת ל� אי� לקד� את האתר אינטרנט של� �

 .חוברת תמלול עבור הדיסק �

 .רת עבודה אישית לאתר האינטרנט של� שתלווה אות� בקידו� של האתרחוב �

 .הוידאו כולל צילומי מס� מפורטי� מאוד �שעות וידאו שבה� אני מסבירה או� ליי� מה עושי� 10 �

יניב זייד מומחה לשכנוע בינלאומי   � "השירות של�/אי� לגרו� לגולש לרכוש את המוצר" �דיסק בונוס �
  .בתוכ�בשיחה מרתקת ועשירה 

  :למי מתאימה הערכה

 .בעל עסק שנמצא בשלבי בניית אתר אינטרנט �

 .בעל אתר הרוצה להגדיל את התנועה באתר האינטרנט שלו �

 .מהתנועה בגוגללהגדיל את ההכנסות  הרוצהבעל אתר  �

 .בעל אתר הרוצה פניות רלוונטיות בלבד �

 .בעל אתר הרוצה שאתר האינטרנט שלו יהיה סני" נוס" מניב בעסק �

 .על אתר המעוניי� ללמוד על הכלי� השוני� שמציעה לו גוגלב �

  
  :)24:00עד ( היו� בלבד לרוכשי�&   2,900בונוסי� בס� של 

 .&  800שווי ההטבה  �עבור אתר האינטרנט של�" מחקר מילות מפתח מקי""שובר אישי עבור  .1

�די מראיינת את יניב זיידשרו� די �השירות של�/ אי� לשכנע את הגולש לרכוש את המוצר �דיסק בונוס .2 
 .& 250שווי ההטבה 

 .&  500שווי ההטבה  � בלה עברו� �"אי� ליצור ד" מכירה מוכר באינטרנט" אינטרנטיקורס  .3

 .& 450שווי ההטבה  � 2011וידאו של כנס קידו� אתרי�  .4

 .שנתי&  900שווי ההטבה  �בהצטרפות למועדו� קידו� אתרי�&  75הטבה חודשית של  .5

  !להיו� בלבד עד חצות בונוס מיוחד

  & 800הטבה בשווי �מ"כולל מע&  2397במקו� מ "כולל מע&  1,597ההשקעה בערכה הינה 



   

  

  

 

  

  

  

  
  
  
  
  

  בהצלחה עם קידום האתר
  י להביא את האתר שלך לראש התוצאות בגוגל/עם התמדה ונחישות תוכל

  ושרון דידי יניב זייד

  !& 3,700ותני לי את כל הבונוסי� בשווי  אני מעוניי� להשקיע בערכת קידו� אתרי�, שרו�, כ� �
  

   :שלי הינהההשקעה 
  

 . מ"כולל מע&  2,397במקו� &  1,597

  &  532.5תשלומי� של  3ב  ישנה אפשרות לשל� �
  

__________________________                                       :ש� העסק                                                     :ש� מלא 

  _______________________________________________: כתובת למשלוח חשבונית

  ______________________________: נייד________  _________________: טלפו� 

  ____________________________________: פ.ח/מס עוסק מורשה

  _______________________________________: חשבונית על ש� 

  _________________________________________: כתובת אימייל

  _________________________________________: אתר אינטרנט 

  

  ציק  /התשלו� אפשרי באמצעות כרטיס אשראי 

  ישראכרט / מאסטרקארד / ויזה כאל / ויזה לאומי): הק" בעיגול(סוג הכרטיס

  ___________/____________/______________/____________:כרטיס אשראי 'מס

  _________________: ז .ת_______    /______ : תוק" הכרטיס

 Cvv )3 ספרות בגב הכרטיס( __________  

  ______________________________________ש� מלא של בעל הכרטיס 

  ____________________: חתימה    _____________________________ :  תארי�

  נפוליאו� היל" /א� בכלל, אנשי� מצליחי� מקבלי� החלטות מהר ומשני� אות� לאט"

�פקס 9365515�08  


