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 רשתות חברתיות –סילבוס לקורס דיגיטלי 

 

 

 כללי -חלק ראשון  –רשתות חברתיות 

 (קצר)היסטוריה והרעיון מאחורי הקלעים  –רשתות חברתיות 

 הסיבות להימצאות האנשים ברשתות חברתיות

 השיווק ברשתות חברתיות הוא עובדה קיימת ולמה עלי להיות שם

 אלא פיתוח מערכות יחסים, מודעות כל רשת חברתית היא לא לוח

 

 

 שיווק בפייסבוק –חלק שני 

 {(תפוצה בתוך הדפים}קבוצות , עסקי, פרטי)סוגי דפים 

 אורך הפוסט וסוג תמונה, פוסטים בפייסבוק

 אורך וערך, וידאו בפייסבוק

 אורך ומה ניתן לעשות אתו, פייסבוק לייב

 (קריאה לפעולה, מחקר, פתרון, בעיה, פתיח)השיטה הנכונה לבנות לייב 

 זמן תגובה נדרש בפייסבוק

 מענה לכולם וכל הזמן

KISS – פשוט וקצר 

 גיוון גיוון גיוון

 (ט’והמלחמה בסנאפצ)סטוריז בפייסבוק 

 התמודדות עם משברים ושיימינג

 שיווק מיטבי ברשתות חברתיות נמדד על פני מינימום חצי שנה: חשוב לזכור

 

 

 

 



 

 

 

 בפייסבוקפרסום  –חלק שלישי 

 תפוצה, לידים, תנועה לאתר: מה המטרה שלנו

תלמד כמה טריקים לפרסום אורגני ויראלי )סודות שאנשי שיווק מסתירים מכם 
 (ואז תגיד שיש לך עוד הרבה סודות וטריקים שמורים ללקוחות שלך

 תחומי אפיון, תחומי עניין, גילאים, מיקום גאוגרפי: טרגוט ופילוח קהלים

 קהליםאי הכללה של 

 (מאמרים, אינסטגרם, ימנית/עמודה שמאלית{, מחשב /נייד}פיד )מיקום המודעה 

 חודשי מינימלי לתוצאות/תקצוב יומי

 מצגת, סרטון, תמונה בודדת, קרוסלה: פורמט

 מאגר תמונות חינמי של פייסבוק

 קהלים דומים

 פיקסל

 

 :אינסטגרם –חלק רביעי 

 ?אפליקציית אינסטגרםמהי 

 דברים שלא ידעת על אינסטגרם

אבל פייסבוק שומרת על עצמאיות , י פייסבוק"אינסטגרם נקנתה ע – 2012 -ב
 .יחסית של אינסטגרם

 ניתן לשייך את היוזר לדף עסקי של פייסבוק ולהפוך אותו לעסקי

קיימות אפליקציות להאשטגים אוטומטיים )באינסטגרם # האשטאג 
{AutoHash)} 

איך ניתן למנף את זה בצורה חכמה  -הסטוריז באינסטגרם ומה עושים אתם 
 ומכירותלשיווק 

 מינון פוסטים וסטוריז באינסטגרם

 נתונים סטטיסטיים באפליקציית אינסטגרם

 אך האפליקציה מושקעת יותר, לאינסטגרם קיים אתר

 

 

 



 

 

 יוטיוב –חלק חמישי 

 ?למה יוטיוב

 יוטיוב כרשת חברתית

 לפתוח ערוץ ביוטיובאיך 

 בסרטון חשוב /התיאור בערוץ  –יוטיוב עובד על מילות מפתח 

 תגיות ביוטיוב

 אורך סרטון אידאלי

 זמני העלאה של סרטונים לערוץ

 ?מה עדיף, איכות אולפן או איכות ביתית

משדרג את הסרטון וכי גוגל מזהה את הכתוביות : כדאי כי)כתוביות בסרטונים 
 (היו טקסט בתוך העמוד ומשתמש בהן כאילו

 


