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  :דרישות קדם

 אין

 

 :מטרות הקורס

עושים שיווק דיגיטלי בקורס נחקור איך בעולם דיגיטלי. אנחנו חיים 

 אסטרטגיה דיגיטלית מצליחה.  מייצרים ואיך

 

יד ביד בג'ונגל )יחד עם מומחים אורחים(  אקח אתכםבקורס הזה 

אתכם, אם אתם מבינים שכמהנדסי.ות מרתק  עולם הדיגיטלאם . הדיגיטלי

, זו Ad-Techתעשיה וניהול אתם בעלי סיכוי גבוה להתברג בתעשיית ה 

 כםקיים העומדים לרשותהבין מהם הכלים השיווההזדמנות שלכם.ן ל

גופי שיווק בארגונים תלוו עסק עצמאי או תקימו כיום, בין אם 

 גדולים. 

 

בקורס היא להכיר את הלוגיקה, את אבני הדרך  תהעיקריהמטרה 

ולכן  בהם תתנסו לכלים פרקטיים המרכזיות ולחשוף אתכם, המשתתפים, 

חומי הליבה של השיווק הדיגיטאלי בו הקורס בנוי כ"ארוחת טעימות" מת

כיר מבפנים את העולמות בהם אתם מתחככים צטרף אלי ולהאתכם להאזמין 

 כיום כמשתמשים ולקוחות. כבר 
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 :חלוקה שבועית –תוכנית הלימודים 

 

שבוע 
 )יפורטו בהמשך( תאריכים נושאי  ההרצאה 'מס

לאסטרטגיה אבני הבסיס ו  תפקיד השיווק בארגון 1
  שיווקית דיגיטאלית

  Business Canvas   תכירו את הכלי המארגן:
Model 

 

 המעבר מסגמנטציית לקוחות לפרסונות 2
את זה איך עושים הופך את הדיגיטלי לאישי,  מה

 איך מיישמים.  –ויותר חשוב 
Case Study 

 

וסגמנטציית  פרסונות יתיהתנסות מעשית בבנ 3
  לקוחות

 

הדרך שלכם להיות  –מפרסונות למסעות לקוח  4
יותר רלוונטיים ללקוחות. איך עושים את זה: 

 Customer Journeyהיכרות עם מודל ה 

 

מבט  –לים הכרות עם עולם הנכסים הדיגיט 5
 שיווק לפרטים לעומת שיווק לחברות. עלמבפנים 

 שיחה עם מנהל שיווק דיגיטאל

 

  הדיגיטליהרצאת אורח בתחום התוכן  6

הבנתם מי הם, איפה הם ואיך מקבלים החלטות?  7
על קליקים, עכשיו הזמן למניפולציות שיווקיות: 

לידים ביצועים, איך מייצרים עניין ברשת ואיך 
 עולם השימור –פונים לשווק ללקוחות חוזרים 

 

  (B2Bאיך משווקים ל עסקים? ) –הרצאת אורח  9

איך עושים את זה –ניהול ותפעול נכסים דיגיטלים  10
 בפועל?

 

 באנרים ודפי נחיתה  –קמפיין שיווק דיגיטלי  11
 

 אימיילים וניוזלטרים–קמפיין שיווק דיגיטלי  12
 

13 
מדדי הצלחה לקמפיין הדיגטלי + הנחיות לעבודת 

 סיום קורס
 

 

 

 )התוכנית כפופה לשינויים( 
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  :לקביעת הציון הסופי חובות הקורס ומפתח

 :נוכחות חובה כלומר להגיע )מהציון הסופי.  10%חובת נוכחות והיא מהווה  יש חובת נוכחות

  (מהמפגשים 80% לפחות ל 

 

 :אלו החובות שלכם, אם תבחרו להצטרף לקורסבנוסף, 

 שתוגש בסוף הקורס אין בחינה, תהייה עבודה יישומית .א

תוצג בכתה של מצגת מסכמת, שמהגשה בקורס מורכב  ןהציו : פרויקט/תרגילי בית/עבודות .ב

אתם תבחנו לא רק על התוכן אלא גם  מהציון בקורס. 80%תוגש בכתב בסוף הקורס ומהווה ו

דוגמאות למצגות מוצלחות מהשנתיים האחרונות כרפרנס . Storytellingעל צורת ההגשה וה 

 יפורסמו בחצי השני של הקורס במודל. 

תרגיל אמצע קצר שיסיע לכם לתרגל את החומר הנלמד. התרגיל הינו  להציגתתבקשו  .ג

מטרתו לתרגל את השפה, המושגים  מהציון הסופי בקורס. 10%עובר/לא עובר והוא מרכיב 

 ולראות יכול סינטזה בסיסית בין רכיבי התוכנית.

ולייסם את כל הכלים לבחירתכם ידיגיטלקמפיין בנות אתם תתבקשו לבעבודת הסיכום  .ד

חברה קיימת שעבורה תרצו לבנות תוכנית שיווק דיגיטלית ועליה  -למדנו על לקוח אמיתי ש

במידה ולא נוכל להקצות  , בהתאם לכמות הנרשמים(.לצוותדקות  10)עד  אישרתי לכם לעבוד.

שיעור מצגות, המצגות ישלחו למרצה ומועד ההגשה יקבע בשיתוף עם הסטודנטים ולאור 

 אילוצי המערכת.

 בשאיפה בזוגות. . צוותיתהמסכמת הינה עבודה  העבודה .ה

 .תוך התחשבות בלו'ז הבחינות במפגש האחרון בקורסיקבע ויפורסם תאריך מפורט להגשה  .ו

 

 :מפתח לקביעת הציון הסופי בקורס 

בחינה  סוג המטלה
 בוחן אמצע סופית

תרגילי בית/ 
 עבודות/
 פרויקט

השתתפות 
 בשיעור,

נוכחות )אם אין 
 חובה(

הציון אחוז 
מסך הציון 

 הסופי
 אין

על  10%
הצגה בכתה 

של ניתוח 
 קמפיינים 

80% 10% 
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