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מבוא
 

רוצה שיגיעו אליך לקוחות?
חשבת שיגיעו אליך משמועות? מפה לאוזן? 144? 

גם פייסבוק לא בדיוק פיתרון כי לא כולם בפייסבוק,
אינסטגרם, פינטרסט .....

רוב הצרכנים מתחילים את מסע החיפוש שלהם בגוגל!
וגם אתה (כמו כולנו) מחפש בגוגל ורוצה להיות שם,

במגרש של הגדולים ..... כי היום כולנו מגגלים (אפילו
נכנס למילון אוקספורד),

כל רגע ורגע שאין לך אתר באינטרנט אתה בקלות
מפסיד את מי שמחפש אותך ב ...... גוגל, שזה מנוע
החיפוש הכי גדול בעולם – איזו שאלה, בטח שאתה

צריך להיות שם!
אתר משלך משמע עוד ערוץ רק שלך, כמו תעודת זהות
תוכל להפיץ לינקים לאתר שלך למשוך לקוחות, לבנות

נוכחות דיגיטלית, למכור און ליין .... להרוויח
כשיש לך אתר יוכלו להגיע ישירות אליך, לאתר שלך,

בלי תיווך ובלי בעיות שלא מוצאים אותך ברשת - 
כי לך יש אתר!
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אני באינטרנט משמע אני קיים
 

רק אם אתה באינטרנט אתה באמת קיים (אבל באמת ....��)
כדי שיגיעו אליך לקוחות צריך לבנות נוכחות דיגיטלית ואתר

משלך זה הצעד הראשון בכיוון ��
ברגע שהאתר בבעלותך אין גבול (כמעט ...) לאפשרויות

הפעולה שלך,
 

 
 לפרסם מאמרים מקצועיים בנישה שלך להראות מקצוענות

בסיפורים ותמונות,
להזמין חברים לפרסם סיפור אצלך באתר,

כדאי להם - מזמין טראפיק לאתר שלהם (אפשר גם להחליף
מאמרים ולינקים), 

אפשר לכתוב לבלוג עסקי באתר שלך, להציג מקרה לקוח
שעזרת לו, (כן, זה בסדר לספר איזה מקצוען אתה - כי זה אתר

שלך, זוכר? )
לעשות שיתופי פעולה, להחליף לינקים, לפרסם וובינרים,

אפשר להשכיר שטחים באתר ולקבל על זה הכנסה פאסיבית
(עמלה - כי זה נדל"ן דיגיטלי, שלך)

הנה כמה רעיונות {בקטנה}:
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כשהאתר שלך אפשר בקלות להפיץ לינקים ברשת במקומות
מקצועיים להגיע בדיוק למי שמחפש אותך, שיכירו את השם
של העסק שלך, להשתתף בפורומים מקצועיים בנישה שלך,

ל"טייל" באינטרנט ולחלק טיפים, לעשות אנליזה אצלך באתר
(לגלות מה מענין מבקרים אצלך באתר)עד איפה קראו את מה
שפרסמת באתר שלך ובכלל, למען האמת הרבה עסקים חיים
רק בפייסבוק, בטעות חושבים שדף עסקי בפייסבוק מספיק

בשביל לבנות בסיס עסקי איתן לעסק שלהם,
האמת היא שהדף העסקי בפייסבוק שייך ל ..... לפייסבוק !! 

ומה המשמעות? פייסבוק יכול לסגור לך את הדף בקלות, אפילו
בלי לתת סיבה (וכבר היו מספיק מקרים כאלה), רשימות

חברים ולייקים שייכים לפייסבוק, כל החשבון בעצם שייך
לפייסבוק .....

למה הדבר דומה?
זה כמו לגור בשכירות לעומת להיות הבעלים של הנכס - אתה

אחראי לתיקונים, למהירות האתר (שזז לאט ...), אחראי
לטראפיק ובכלל, באופן כללי - כשהאתר לא שלך לא ממש

דחוף לך לתקן משהו, הכל מתנהל בקצב אחר ..... 
אבל כשהאתר שלך, בבעלות העסק שלך, זה נכס שלך בלי
תנאים ובלי סייגים, על השם שלך, באחריות שלך, כי האתר

שלך 

רוצה שימצאו אותך בדיגיטל?
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  אתר משלך יאפשר לך להיחשף לקהלים חדשים מחוץ למדיה
 החברתית, מוציא אותך מהנישה של פייסבוק בלבד, מאפשר

 לעבות את האתר שלך במאמרים, בלוג עסקי, תמונות, כתבות
 יח"צנית במגזין

למה כל כך חשוב שהאתר יהיה בבעלותי?

 
הדבר הכי חשוב באתר משלך זה מגוון האפשרויות שמקבלים

עם אתר: 
פרסום בלעדי (כי זה שלך, כמו דירה בטאבו),

מסרים ותמונות שלך ובשליטה מלאה שלך,
טקסט, וויז'ואל, ווידאו, תמונות, הכל בשליטה שלך ��
כי כשיש לך אתר משלך כולנו הופכים להיות פאבלישרס

PUBLISHERS מוציאים לאור, כמו מו"ל של עיתון.

עוד לא ממש השתכנעתי...

בטוח שצריך לזה אתר?
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אתר אינטרנט משלך זה הבמה המתאימה ביותר להציג את
עצמך, הסיפור האישי שלך, איך הגעת לתחום,

הרי רק אתה יודע לספר הכי טוב שאפשר על עצמך,
להציג את הסיפור האישי שלך איך הגעת לתחום, 

כשהאתר שלך תוכל לעשות מבצעים, לתת בונוס, מחיר מיוחד,
ניקוי מדפים בשיטת ה'זבנג וגמרנו' ולעשות מה שבא לך כי

האתר שלך

 
אפשר לרוץ לספר לחבר'ה בפייסבוק (ושיפרגנו בלייק ��),
לפרסם באינסטגרם, להשתתף בקבוצות בפייסבוק, להגיב,

לעשות באתר שלך דף הזמנות און ליין, חנות עם סליקת
אשראי, להזמין אותך לתת הרצאה, לפרסם מאמרים שלך,

ובסיכום קצר: כשיש לך אתר אפשר לבנות נוכחות דיגיטלית
מרשימה !! 

ומה עוד עושים עם אתר?

 
נניח יש לכם כתבת יחסי ציבור במגזין נחשב, או בטלוויזיה ....

נניח ריאיון ברדיו? ראיון בוובינר? כל כתבה ופרסום יתאימו
לאתר שלך, בכל צורה ופורמט !! 

 

רגע, יש לי עוד קצת במחסנית 
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כשיש לך אתר אפשר לסנן ולאפיין את הקהל שלך בדיוק של

פינצטה, מה מעניין אותו, מאיפה מגיעים, באיזה שעות? האם
משתמשים בטלפון חכם או מחשב שולחני?

כל הנתונים האלה נאספים בתוכנה חינמית של גוגל ונותנים לך
תמונה מי הקהל שחיפש שירות כמו שלך.

 הרי, כשמחפשים משהו הולכים ישר לגוגל וגם אתה חייב
להיות שם !!

אפשר לעשות לך חנות דיגיטלית באתר - לאסוף לידים,
 להגיב למתעניינים, למכור, לעשות מבצעים, 

ניקוי מדפים, לאפיין איזה מוצר הכי נמכר ולתת עליו מבצע
מיוחד, שת"פ ורעיונות לפיתוח עסקי

ככה זה כשיש לך אתר משלך – הכל בהישג יד, בלחיצת
כפתור, בקליק או במובייל, הכי נעשה בצ'יק, פשוט -  כי יש

לך אתר ��
 

כשהאתר שלך - הכוח השיווקי האמיתי
בידיים שלך ��
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היום כולנו רוצים להיות מודרניים, אוטומטיים, עם חנות און

ליין, ותשלום און ליין, עם הזמנות באינטרנט ותשלום און ליין -
כן, ככה זה עובד היום, כולם באינטרנט, עם אתר ונוכחות

דיגיטלית, עם תהליכי שיווק ומכירה מתקדמים,
עם הזמנות און ליין לשם זה שיווק שיטתי ברשת האינטרנט

כוללת נוכחות מאסיבית בדיגיטל, בטכניקות של קידום אתרים
הכל תחת מטרייה אחת

שיווק, שיווק ועוד פעם שיווק
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 גם עסק קטן יכול להרוויח בשיטות של הגדולים ��
אז למה כדאי שיהיה לך אתר?

איך אתר יביא לך לקוחות?
 

אתר משלך ייתן לך דחיפה רצינית לשיווק,
כשמדובר באתר שלך תוכל להגיע לכמות אנשים יותר גדולה,

תוכל לכוון ולפלטר את הקהל שלך בדיוק של פינצטה, 
אז מה דעתך - עשינו עסק? 

דבר איתי, יש כל הזמן הפתעות בדיגיטל �� 
 
 

סיכומו של דבר
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אנחנו, אנשי דיגיטל חיים ונושמים את העולם הזה, עוזרים
לעסקים קטנים להתבלט באינטרנט, לשווק את עצמם עם
נוכחות דיגיטלית בגוגל וברשת המדיה החברתית, לבלוט

ולהתבלט, כדי למכור כמובן
הרעיון פשוט: אנחנו עוזרים לעסקים קטנים להיות נוכחים

דיגיטלית, להגיע לכל מי שחיפש שירות כמו שלך, עם אתר
ותוכן מושכים שמשדרים חדשנות, מעוצבים טוב, מעודכנים,

עם אתר חדשני, זרם קבוע של מתעניינים ...
כי אם רוצים למכור באינטרנט צריך שיראו אתכם, בדיוק

בשיטות של הגדולים: אתר מושך וטיפול צמוד: אתר בנוי ל-
SEO מתוחזק, מקודם בגוגל, עם תוכן שיווקי שמוכר, בלוג
עסקי, דף עסקי בפייסבוק ובמדיה חברתית, מדריך עסקי,

אוקצור: כל מה שעסק קטן צריך כדי להידחף קדימה ולבלוט
באינטרנט שיקנו ממך ��

המטרה שלנו: לעזור לעסקים קטנים לבלוט ברשת האינטרנט
כדי למכור - והרבה ��

הדרך שלנו: שיווק שיטתי בסושיאל כדי להגדיל את הטראפיק
לאתר מהסושיאל, בניית פרופיל לינקים, שימוש בטכניקות
קידום אתרים, כתיבת תוכן לדיגיטל, נוכחות בסושיאל ......

הכל תחת מטרייה אחת ��
אנחנו ב- ContentWing נותנים כיסוי לכל מה שעסק קטן
צריך כדי לתת דריסת רגל דיגיטלית ברשת, אז בואו נתקדם

?Content Wing ולמה דווקא
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