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ערכת כלים שיווקים

מדריך למשתמש
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עמוד ראשי–כלים שיווקיים 

לחץ כאן למדריך המלא

לחץ כאן למדריך המלא

המלאלמדריךלחץ כאן 
לחץ כאן למדריך המלא

לחץ כאן למדריך המלא

לחץ כאן למדריך המלא
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לרכוש ביטוח דרך  שלכם בעמוד זה נלמד איך לייצר חתימה דיגיטלית שתאפשר ללקוחות 

.  האתר באופן שירשם על שמך ויזכה אותך בעמלה בהתאם

את ההסכם שתרצו לקשר לחתימה וללחוץ על כפתור , לבחור את סוג הבאנר הרצויעליכם 

".קישור להטמעה"

כפי שלכם אותו יש להטמיע בתוך תיבת המייל , במיילאליכם מיד לאחר מכן יווצר קוד שישלח 

:שמתואר בסרטון ההדרכה הבא

https://www.youtube.com/watch?v=KdBO_JSsTxk&feature=youtu.be

.  Forward/העבר"על ץוללחותחילה יש ללחוץ על המייל 

.  ולפתוח מייל חדש, ללחוץ על העתק, לסמן את הבאנר, לאחר מכן

.בשלב הקודםשהעתקנולאחר מכן להכנס לחתימה חדשה ולהעתיק את הבאנר 

יצירת חתימה דיגיטלית למייל

חזרה לעמוד הראשי

https://www.youtube.com/watch?v=KdBO_JSsTxk&feature=youtu.be


4

.  בעמוד זה נלמד איך לייצר עמוד נחיתה ייעודי עם לינק אישי עבור כל סוכן

. בשלב ראשון יש לבחור בתבנית הרצויה עבור עמוד הנחיתה. 1

.הבאותבהתאם להנחיות ( חובה)בשלב זה יש לצרף את לוגו הסוכנות .  2

פיקסלים ומעלה250X250:גודל הלוגו•

Tiffאו  Gif, Png, Jpeg: פורמט הלוגו•

2MBעד : משקל הלוגו•

".צור עמוד נחיתה"יש לבחור הסכם ולאחר מכן ללחוץ על כפתור . 3

יצירת עמוד נחיתה

חזרה לעמוד הראשי

1.

2.

3.
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.פשוטה ומהירה, בעמוד זה נלמד איך לייצר ברושור דיגיטלי בצורה קלה

.תחילה נבחר את הנושא בו יעסוק הברושור1.

.V-לאחר מכן נבחר את התבנית הרצויה ונסמן אותה ב2.

לוגו של  + טלפוןמספר -הסוכנות שלכםבשלב הבא נזין את פרטי הקשר של 3.

:בהתאם להנחיות הבאות( חובה)הסוכנות 

ומעלהפיקסלים 250X250:גודל הלוגו•

Tiffאו  Gif, Png, Jpeg: פורמט הלוגו•

2MBעד : משקל הלוגו•

.יש לבחור הסכם. 4

.  בצידו השמאלי של המסך ניתן לראות את התצוגה המקדימה של הברושור

תוכל להוריד את הברושור  , שנמצא בתחתית העמודPDFבלחיצה על כפתור ייצא . 5

.  כקובץ שבתוכו מוטמע קישור לרכישה על שמך באופו אוטומטי

יווצר קוד אותו ניתן  ,שנמצא בתחתית העמוד" ייצוא התבנית"בלחיצה על כפתור 

.  להעתיק ולהטמיע במקום רצוי באתר שלך על ידי איש מקצוע

(מיילר)תבנית ליצירת דיוור 

חזרה לעמוד הראשי

1.

2.

3.

4.
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בעמוד זה נלמד איך לייצר קובץ פרסומת עם קישור לרכישה על מנת להעביר ללקוחותיכם  

.  ווטאסאפבאמצעות אפליקציית 

.בשלב הראשון נבחר נושא בו תעסוק ההודעה1.

.  לאחר מכן נבחר את סוג התבנית בה נרצה להשתמש מבין האפשרויות הקיימות2.

.  יש לבחור את תבנית הטקסט שתרצו שתופיע בהודעה, לאחר מכן3.

על מנת שההודעה תשלח  שלכם לאחר מכן ניתן לבחור את מספר הטלפון הנייד 4.

.  לבחור את ההסכם+ באופן אישימכם 

להעתיקבשלב זה תקבלו קישור שניתן ". שלח בהודעה"לסיום יש ללחוץ על כפתור 5.

 WhatsApp)דרך הווטאסאפ ווב ולשלוח את זה ישירות או שתוכלו להמשיך 

Web  )

יצירת הודעה לשליחה בוואטסאפ 

1.

2.

3.

4.

5.

חזרה לעמוד הראשי
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חזרה לעמוד הראשי

פרסום פוסט בפייסבוק

.  בעמוד זה נלמד איך לייצר פוסט לפרסום ייעודי בפייסבוק

.  בשלב הראשון נבחר נושא בו יעסוק הפוסט1.

.לאחר מכן נבחר את סוג התבנית בה נרצה להשתמש מבין האפשרויות הקיימות2.

.בשלב הבא תוכלו לצרף את שמכם ומספר הטלפון שלכם3.

.לאחר מכן יש לבחור הסכם4.

.  לסיום יש ללחוץ על כפתור שתף פוסט5.

:  לאחר מכן יש לבחור בין אופציות השיתוף

.  תשתפו את הפוסט בעמוד הפייסבוק הפרטי שלכם, Post to Facebookבלחיצה על •

תוכלו לשתף את הפוסט בעמוד הפייסבוק  , Share on a friends Timelineבלחיצה על •

.  של חבריכם באופן אישי

.  תוכלו לשתף את הפוסט בקבוצות שונות בפייסבוק, Share in a Groupבלחיצה על •

תוכלו לשלוח את הפוסט כהודעה , Share in a Private Messengerבלחיצה על •

.  ר של האנשים אותם תבחרו'אישית למסנג
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.  בעמוד זה נלמד איך לייצר באנרים בגדלים שונים על מנת לפרסם באתר שלכם

.בשלב הראשון נבחר נושא בו יעסוק הבאנר1.

–לאחר מכן נבחר את סוג התבנית בה נרצה להשתמש מבין האפשרויות הקיימות 2.

.אנכי או מרובע, באנר אופקי

:לבאנר על פי ההנחיות הבאות( חובה)בשלב הבא נצרף את לוגו הסוכנות 3.

ומעלהפיקסלים 250X250:גודל הלוגו•

Tiffאו  Gif, Png, Jpeg: פורמט הלוגו•

2MBעד : משקל הלוגו•

נוכל לראות תצוגה מקדימה של הבאנר  1-3לאחר שסיימנו להגדיר את שלבים 4.

.שלנו בצד השמאלי של המסך

מיד לאחר מכן יוצג בפניכם קוד הטמעה , "יצא באנר"לסיום יש ללחוץ על כפתור 5.

.  אותו ניתן להפנות לבעל מקצוע שידע להטמיע באתרכם בקלות ובמהירות, ייעודי

יצירת באנר לאתר

1.

2.

3.

4.

5.

חזרה לעמוד הראשי


