
                             

  בלה עברון
  073-7373312: דמשר  052-4892900: נייד
 bella@bella.co.il: ל"דוא  5530312-03: פקס

www.bella.co.il  
  

  שרון דידי
  077-7003120: משרד  052-7511555: נייד

 seo.co.il-sharon@live: ל"דוא   9365515-08: פקס
seo.co.il-www.live 

 
  

                                   
  

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

  !היה מוכן לרשום –ומהותיים בכל הקשור לקידום אתרים בגוגל 
  

  בלה עברון
     לית תנופה עסקית"מנכ

  שיווק באינטרנט בגישה אישית
  

   שרון דידי
  Live-SEO לית"מנכ

  מומחית לקידום אתרים באינטרנט

      

  

  
  

  ברוכים הבאים להרצאה אינטרנטית
  " קידום דף נחיתה והגדלת ההכנסה מאתר האינטרנט שלך "

  
  16-01-11, ראשון :יום

  21:00 :שעה
   וחצי כשעה:  משך ההרצאה

  
  

  :כיצד תהפוך שיחה זו לתפנית מהותית עבורך
  

 שאליהן תגיע עליהם את כל התובנותורשום הדפס את דפי העבודה  .1
 לא להיות שומע פסיבי -את מה שתשמע ליישםחשוב כיצד  .2
  מתי אתה עומד לעשות זאתוכן , שתיישם בסוף השיחהדברים  3רשום לפניך  .3

  
  

  :הוראות
  .יש להוריד את הדפים המלווים את השיחה ,בעמוד הגישה
  קשיב ולצפות במצגתלה ) playכפתור (על נגן המדיה  יש ללחוץ בעמוד הגישה

  
  !האזנה נעימה
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  קידום דפי נחיתה
  

   )התשובות יינתנו במהלך ההרצאה, רשום בדפי העבודה את התשובות לשאלותלנא (
  
  

  ?מה זה דף נחיתה
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  

  
  

  ?איך יגיעו לדף הנחיתה שלי
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  

  
  
  :סיבות לכדאיות דף נחיתה ייעודי 2

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
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  .כדי שהתרשים יהיה כל הזמן לפניך, רשום כאן את המבנה הנכון –מבנה הדף נחיתה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מה צריך לעשות -קידום דף נחיתה באמצעות פרסום בגוגל
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  

  
  מה צריך לעשות -)טבעי( קידום דף נחיתה באמצעות קידום אורגני 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
  

  מטרת הקידום
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
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  ומה עושים עכשיו  – איך עושים את זה

  תגלגל למטה ותקבל את התשובה 

  

  

עליך  -המצב ורוצה שכל הלקוחות יגיעו אליך ויקנו ממך את השירות או המוצר שלךבמידה ואתה רוצה לשנות את 

  .לקדם את אתר האינטרנט שלך

  היחיד מסוגו בישראל מועדון קידום האתריםבמיוחד בשבילך הקמתי את , ואפשר לעשות זאת גם לבד

?למי מיועד המועדון  

 .להגדיל את התנועה באתר האינטרנט שלהם שרוציםמיועד לבעלי אתרים  •
 .להגדיל את ההכנסה שלהם מאתר האינטרנט שרוציםמיועד לבעלי אתרים  •
 .להיות מעודכנים כל הזמן לגבי עדכונים בתחום שרוציםמיועד לבעלי אתרים  •
לקדם את אתר האינטרנט שלהם בעצמם אך עדיין  להתחיל שרוציםדרכם מיועד לבעלי אתרים בתחילת  •

  .אבנוש מעוניינים לקבל ליווי
הרוצים לקבל כלים שבאמצעותם יוכלו לפקח על   -מקדם אתרים חיצוני מיועד לבעלי אתרים שמעסיקים •

  .םפעילות מקדם האתרים שלה

 
 :הקונספט הייחודי של מועדון קידום אתרים

ת אחת לשבועיים שבה אני עונה על שאלות אישיות הקשורות בקידום אתרים של כל חבר שיחה אינטרנטי .1
 .כך שאפשר לשמוע אותן גם לאחר השיחה עצמה, השיחות מוקלטות, במועדון

 .עזרה באמצעות המייל אחת לשבועיים לבעיות שתחום הקידום .2

כולל ראיון של אנשים , בתחוםאחת לחודש אשר בה אני אתן הרצאה מקצועית ) שיחה אינטרנטית(וובינר  .3
 .מובילים בתחום השיווק באינטרנט

 live-seo הנחה על כל הפעילויות של 15% .4

שבו יהיו תכנים אינטרנטים המאפשרים לכל אחד לקדם את אתר  www.seoclub.co.il  גישה ישירה לאתר .5
 .תהיה באמצעות יוזר וסיסמא לכל חבר מועדון  הכניסה לאתר - והאינטרנט שלו בעצמ

 )דכונים מקצועייםע(  seo אחת לשבוע ישלחו עדכונים בתחום ה .6

 .נספר בהמשך -מחכות לכם עוד הפתעות .7
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  "מועדון קידום אתרים"טופס הצטרפות ל 

  למאזיני השיחה האינטרנטיתרק ההטבות 

  9365515-08נא לפקסס למספר 

  במועדון אקבל ידע וכלים מעשיים " מועדון  קידום אתרים"רשמי אותי ל . שרון , כן �

  בתחום קידום האתר שלי וכך אוכל להגדיל את התנועה וכתוצאה מכך את ההכנסות

 .דרך האתר שלי

 .אשר יתנו לי תועלת גדולה₪  1,650אקבל ארבעה בונוסים בשווי , בנוסף �

  במכון מופת  22-2-11שיתקיים ב " כנס קידום אתרים"כרטיס כניסה חינם ל �

  .₪ 450שווי ההטבה  -תל אביב

   -)גוגל אדוורדס" (בניית קמפיין פרסומי בגוגל"סרטון הדרכה מפורט על  �

 .₪ 650ההטבה  שווי

   - עם בלה עברון" איך לבנות דף נחיתה מוכר באינטרנט"קורס אינטרנטי  �

 .₪ 500שווי ההטבה 

 .₪ 450ק לחודש ר₪  500במקום  - הנחה בעלות החודשית של המועדון �

  

  

  

  9365515-08יש למלא את הדף הבא ולשלוח אותו לפקס  -להצטרפות
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  :סמן את בחירתך

  :מ ואם אקדים להירשם "כולל מע₪  500היא "  מועדון קידום אתרים "ההשקעה שלי ב

o  מ"מידי חודש כולל מע₪  450:  1אפשרות. 

o  מ"לל מעמידי חודש כו₪  420של  בהשקעה -הרשמה לחצי שנה מראש: 2אפשרות. 

__________________________                                       :שם העסק                                                         :שם 

  _________________________:תחום עיסוק כפי שיוצג בתג השם ביום הסדנה/שם העסק

  _______________________________________________: כתובת למשלוח חשבונית

  ______________________________: נייד_________________________  : טלפון 

  ____________________________________: פ.ח/מס עוסק מורשה

  _______________________________________: חשבונית על שם 

  _________________________________________: כתובת אימייל

  _________________________________________: אתר אינטרנט 

  ____________________________________: כיצד שמעת על הכנס 

  

  מזומן /ציק /התשלום אפשרי באמצעות כרטיס אשראי 

o ויזה   

o מסטרקארד 

o ישראכרט 

  ___________/____________/______________/____________:מס כרטיס אשראי

  ______________________: ז .ת________________________    :  תוקף הכרטיס

  ____________________: חתימה _____________________________    :  תאריך

  

  9365515-08נא לפקסס למספר 


