להשגת התועלת המירבית מהרצאה זו ,הדפס
דפי עבודה אילו .במשך השיחה אדבר על נושאים רבים
ומהותיים בכל הקשור לקידום אתרים בגוגל – היה מוכן לרשום!
שרון דידי – מומחית קידום אתרים Live-SEO

ברוכים הבאים להרצאה אינטרנטית
" קידום אתרים בגוגל "
יום :ראשון15-2-11 ,
שעה21:00 :
משך ההרצאה  :כשעה
הוראות:
בעמוד הגישה ,לחץ על נגן המדיה )כפתור ( play

_____________________________________________________________
כיצד תהפוך שיחה זו לתפנית מהותית עבורך:
 .1הדפס את דפי העבודה ורשום עליהם את כל התובנות שאליהן תגיע
 .2חשוב כיצד ליישם את מה שתשמע -לא להיות שומע פסיבי
 .3רשום לפניך  3דברים שתיישם בסוף השיחה ,וכן מתי אתה עומד לעשות זאת

"קידום אתרים בגוגל"
)נא רשום בדפי העבודה את התשובות לשאלות ,התשובות יינתנו במהלך ההרצאה(
 oהצעד הראשון :מחקר מילות מפתח
 oאיך מתחילים ?
.1שם האתר שלך______________________ :
.2מילות המפתח /ביטויי המפתח שאתה חושב שנכונים עבור האתר שלך
מילות מפתח/ביטויים

מיקומך כיום בגוגל בביטוי זה

.3מיהם המתחרים שלך:
שם המתחרה

אתר המתחרה

.4מילות המפתח /הביטויים שמקדם המתחרה שלך
מילת המפתח/ביטויי

כמות החיפושים החודשית

המקום שלך בביטוי בגוגל

.5אחרי שבחנת את מיקומו של המתחרה שלך וראית כמה לקוחות הגיעו למתחרה שלך במקום אליך,
במיוחד שאתה נותן שירות טוב יותר ,ציין איפה אתה רוצה להיות בעוד מס' חודשים עם אתר האינטרנט
שלךעבור כל ביטוי:
מילת המפתח/ביטויי

איך עושים את זה – ומה עושים עכשיו
תגלגל למטה ותקבל את התשובה

מיקום כיום

המיקום שאני רוצה להגיע אליו

כנס קידום אתרים 2011
למה כדאי להיות בעמוד הראשון בגוגל
 92%מהגולשים באינטרנט מחפשים את השירות  /המוצר שהם מחפשים בגוגל.
רק  21%מהגולשים עוברים לתוצאות של הדף השני בגוגל.
כשאתה בעמוד הראשון אתה נחשב בין לקוחותיך כמקצוען בתחום שלך.
כשאתה בעמוד הראשון נכנסים לאתר שלך יותר גולשים.
כשאתה בעמוד הראשון אתה מתחיל לקבל יותר פניות מהאתר .
כשאתה בעמוד הראשון האתר שלך מתחיל להניב הכנסה נוספת לעסק.

כנס קידום אתרים  2011יוצא לדרך...
אם הגעת לדף הזה ,זה אומר שהחלטת לעשות שינוי ולקחת את העסק שלך צעד אחד קדימה.
אם אתה רוצה שיפור במיקומים של אתר האינטרנט שלך.
אם אתה רוצה שהעסק שלך יתחיל להרוויח גם מהאינטרנט.
אם אתה מוכן לבוא ולהשקיע  4שעות מרתקות יחד איתי עבור העסק שלך.

מה בכנס?
סקירה כללית על גוגל .
מחקר מילות מפתח  -איך בוחרים? מהו נפח חיפוש נכון? מה המתחרה שלך מקדם בגוגל?
תכנים באתר -איך כותבים ,מה כותבים ,כמה כותבים?
בניית קישורים -איך עושים את זה?
מהם הפרמטרים החשובים ביותר עבור האתר ?
כלים יישומיים לקידום אתרך בגוגל .

!הגיע הזמן שתבוא/י לבלות איתי ערב שלם
הקרן ליהדות שיקאגו בשיתוף איגוד היועצים הישראלי מעניקה מלגה מיוחדת
!!!לכל מי שיירשם לכנס

בונוסים מיוחדים לנרשמים לכנס -בשווי של  2,550ש"ח
•

הנחה של  1,000ש"ח לרכישת ערכת קידום אתרים.

•

הנחה של  50ש"ח מידי חודש עבור הצטרפות למועדון קידום אתרים ביום הכנס )הטבה שנתית של  600ש"ח(.

•

 2פגישות חינם של יועץ עיסקי מאיגוד היועצים הישראלי בעסק -שווי ההטבה  800ש"ח.

•

מילגה מיוחדת מקרן יהדות שיקאגו שמאפשרת לך להשתתף בכנס -בהשקעה של  149ש"ח )במקום  450ש"ח !!(

זאת הזדמנות שלא תחזור על עצמה

היכן מתקיים הכנס?
הכנס מתקיים במכון מופ"ת )מכללת לוינסקי( תל אביב
בתאריך  22-2-11יום שלישי בין השעות 17:00-21:00

?רוצה להבטיח את מיקומך
מלא את פרטייך בדף הבא

טופס הצטרפות ל "כנס קידום אתרים"
בעמוד הבא
נא לפקסס למספר 08-9365515

 כן ,שרון  .רשמי אותי ל "כנס קידום אתרים" בכנס אקבל ידע וכלים מעשיים בתחום קידום
האתר שלי וכך אוכל להגדיל את התנועה וכתוצאה מכך את ההכנסות דרך האתר שלי .
 בנוסף ,אקבל ארבעה בונוסים בשווי  ₪ 2,550אשר יתנו לי תועלת גדולה.
סמן את בחירתך:
ההשקעה שלי ב"כנס קידום אתרים " היא  ₪ 149כולל מע"מ .
שם :

שם העסק__________________________:

שם העסק/תחום עיסוק כפי שיוצג בתג השם ביום הסדנה_________________________:
כתובת למשלוח חשבונית_______________________________________________ :
טלפון  _________________________ :נייד______________________________ :
מס עוסק מורשה/ח.פ____________________________________ :
חשבונית על שם _______________________________________ :
כתובת אימייל_________________________________________ :
אתר אינטרנט _________________________________________ :
כיצד שמעת על הכנס ____________________________________ :

התשלום אפשרי באמצעות כרטיס אשראי /ציק /מזומן
 oויזה
 oמסטרקארד
 oישראכרט
מס כרטיס אשראי___________/____________/______________/____________:
תוקף הכרטיס________________________ :

ת.ז ______________________ :

תאריך_____________________________ :

חתימה ____________________ :

נא לפקסס למספר 08-9365515

