שלום רב,
אנו מתכבדים להגיש לך תקציר על תפוז עסקים מערכת השיווק והפרסום הממוקדת של אתר תפוז
לעסקים עצמאיים קטנים ובינוניים.
קצת על אתר תפוז אנשים
אתר תפוז הוקם בשנת  9111והינו אחד האתרים הותיקים ,האמינים והגדולים באינטרנט הישראלי.
 3מרכיבים גורמים להצלחתו של תפוז בנוף האינטרנט הישראלי:
תנועת גולשים – בתפוז מבקרים מידי חודש  5.1מליון גולשים אמיתיים
פילוח שיא

(  RUעל פי נתוני ועדת המדרוג ישראל )

–

 55%מהגולשים באתר הינם מעל גיל  55עם ייצוג מוגבר לנשים.

–

בתפוז כ 9,511 -פורומים ,מעל  911,111בלוגים בנושאים שונים.

–

בכל יום נצפות ונכתבות בתפוז כ  3מליון הודעות ( לפירוט נוסף לחץ כאן )

ניצחון בשיחה –

תפוז מובילה את השיחה ברשת ברוב תחומי העניין

( ע"פ ) MAKAM

המסקנה :פרסום העסק שלך בתפוז מחבר אותך ללקוחות הפוטנציאלים שלך ברגע הנכון לעסקה.
קישור לסקרי ועדת המדרוג לישראל כפי שפורסמו לאחרונה  -לעיונך .
( פורסם בחדשות ואללה -טבלה מצורפת )
מאי 5193

אפריל  ( 5193פורסם בחדשות ואללה – טבלה מצורפת )


רקע ונתונים על תפוז עסקים:
תפוז עסקים הינה מערכת פרסום ממוקד ,אשר נבנתה לאור פניות רבות מצד גולשים שביקשו לקבל
פרטי עסקים ובעלי מקצוע התואמים לתחום השיח בפורום בו הם נמצאים .
איך זה עובד:
אנחנו מקדמים עסקים על בסיס רוטציה מוגברת הממוקדת לפורומים הרלוונטיים לסיווג העסק שלך.
המיקוד נעשה ב  3אופנים מנצחים :מודעות פרסומיות  ,מערכת אינדקסים  ,תוכן שיווקי.
בתשלום חד פעמי לחבילה המותאמת לצרכיך העסק מקבל נוכחות וקידום בולטים בכל הפרומים למשך
תקופה המסוכמת מראש על בסיס עיקרון של מקסימום תפוקות במינימום הוצאות.
מה כולל הפרסום בתפוז עסקים:
 .9פרסום נרחב ממוקד נושא  -הכולל ממשק ניהול ודוחות
מודעות פרסומיות הכוללות תמונה  -מסר השיווקי עם קישור לאתר  /כרטיס עסק.
קידומי משלימים ומומלצים במנועי החיפוש ובעמוד הראשי של תפוז עסקים.


הפרסום מוצג רוטציה  -ללא הגבלת חשיפות וקליקים !

 .5מיני אתר כעמוד העסק שלך בתפוז– משמש גם כעמוד נחיתה ומסייע ל  ( SEOלדוגמא לחץ כאן).
 .3מערכת מבצעים וקופונים עצמאית לעסק שלך – מבצע מקודם בעמוד הבית ובפורומים ( לדוגמא )
 .4כלים להשתתפות בפורום – חתימה עסקית מעוצבת  ,לינק בשורת הנושא בהודעה ועוד..
 .5אינדקס ומנועי חיפוש –נוכחות וזמינות גבוה לגולשים בפורום המתאים ולגולשי תפוז בכלל.
 .6טלפון חכם לניטור שיחות מהקמפיין .
תאמו עוד היום פגישה להתאמת חבילה אישית
להמחשה  -נא להמשיך לעמודים הבאים
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תיאור אמצעי הפרסום והקידום בתפוז עסקים
 .5מודעות פרסומיות טקסט ותמונה בצמוד להודעות בפורום  -חיבור לגולש בשיחה הרלוונטית!
פרסום ההודעות ע"פ
נושא הפורום

לידיעתך








כלי מאסיבי זה הינו בעל שיעורי המרה אפקטיבית הגבוהים משמעותית מהממוצע בשוק הפרסום.
בכל יום ,נצפות בממוצע כ  3מליון הודעות בפורומים
פרסום טקסטואלי עם תמונה ,מופיע בכל ההודעות הראשיות ובתגובות שנכתבו בפורומים בכל הזמנים
הקידום הינו ללא הגבלת חשיפות על בסיס רוטציה בפורומים הרלוונטיים לסיווג העסק.
חשיפה גם לגולשים הכותבים בפורום באופן קבוע  ,גם לגולשים המגיעים לקרוא וגם לגולשים מזדמנים .
פרסום זה מכיל הפניה לאתר או לעמוד נחיתה אותו תרצה להגדיר .
ניתן לערוך ולשנות את ההודעה ,התמונה וההפניות בכל רגע נתון בקמפיין .

 .5הודעת פרסום הכוללת תמונה בסרגל צד  -חשיפה בכל רגע נתון באזור נצפה

לידיעתך





בסרגל מוצגים ברוטציה רק בעלי העסקים הרלוונטיים לאותו הפורום.
קליק מוביל לאתר העסק או לעמוד נחיתה אותו תרצה להגדיר (  - ׂlink in followלטובת .)SEO
תמונה ע"פ הגדרת העסק  -ניתן לשנות בכל רגע נתון
מעצים חשיפה בעצימות גבוהה תוך שילוב אפקט תדמיתי
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 TAB .3בעלי מקצוע של הפורום  -נגיש ושימושי מאד לגולשים המחפשים בעלי מקצוע בפורום.

מלווה את
הגולש כל הזמן

לידיעתך




 TABזה הינו מנוע חיפוש המציג עסקים הקשורים לנושא הפורום
סדר הופעת העסקים הינו תלוי חיפוש ומשתנה ברוטציה מידי  54שעות .
תוצאות חיפוש ברמת עיצוב גבוה הכולל הפנייה לעמוד העסק בתפוז עסקים  ,אמצעי יצירת קשר ושיתוף.

 .4קידומים בעמוד הראשי של תפוז עסקים  -חשיפה לעשרות אלפי גולשים מידי חודש!
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 .1מיני אתר כעמוד העסק ברמת עיצוב גבוהה– כל מה שהגולש צריך בכדי ליצור עימך קשר.

לידיעתך


להמחשה אונליין  -נא ללחוץ כאן



בעל העסק קובע מה יוצג בעמוד זה ע"פ החלטתו אמונתו ואחריותו.



הלינקים החיצוניים בעמוד זה הינם ב  followומסייעים לקידום אתרך.



הכרטיס נסרק ע"י מנועי חיפוש חיצוניים ומתויג לטובת  ( SEOאופטימיזציה של מנוע חיפוש )



הכרטיס ממקד את הגולש לפניה ויצירת קשר עימך בכל אמצעי שתבחר להציג.



הכרטיס מרכז את כל פעילותך בפורומים אותם תבחר לחשוף -מומלץ!
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 .6הפצת המבצעים והקופונים שלך לגולשים  ,באמצעות תפוז עסקים
הוספת הקופון בממשק ניהול שלך

מוצג בעמוד העסק שלך

מוצג בעמוד הראשי של תפוז עסקים

בכל יום ראשון  -אנחנו כותבים על קופונים חדשים בפורומים הרלוונטיים

לצפייה בהודעות הנ"ל -

נא ללחוץ כאן ( ההודעות רלוונטיות לאותו שבוע בלבד)



לידיעתך



ניתן לפתוח עד  1קופונים במקביל



העסק המפרסם מחליט על מדיניות המבצע  -והיא על אחריותו בלבד .



לא כרוך בעלויות נוספות מעבר לחבילת הפרסום



כתיבת קופון ע"י תפוז עסקים בפורומים נעשית מידי יום ראשון  -ומציגה רק קופונים מאותו שבוע בו עלו.
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 .7כלים להשתתפות בפורום  -חיבור מקסימאלי לקהילת קהל היעד שלך


חתימה ממתגת ולינק לעמוד העסק שלך בשורת הנושא.

לצפייה בשרשור הנ"ל  -נא ללחוץ כאן.


אפשרות שיתוף פעילותך בפורומים  -בעמוד העסק שלך



איזה פורום לשתף – נתון לשיקול דעתך בלבד



זהו כלי בעל עוצמה המאפשר ללקוח שלך לקבל חוות דעת אובייקטיבית עליך.

הכתיבה הינה ע"פ כללי הפורום ותקנון תפוז  -אין לרשום תוכן פרסומי בפורומים
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 .8ממשק ניהול הכולל דוחות וסטטיסטיקות -ניהול ומדידת ביצועי הקמפיין שלך!

ממשק זה כולל:
ניהול נתוני העסק ועריכתם
ניהול חוות דעת כתובות של גולשים
עריכה של החתימה הממתגת שלך בפורומים
צפייה בהגדרות הסיווג וההפצה שלך
דוחות וסטטיסטיקות הכוללות:
א .כל נתוני הקמפיין שלך (קליקים לאתר ולכרטיס  ,חשיפות  ,יחסי המרה ,דירוגים ועוד)...
ב .ממשק גרפי המציג נתוני חשיפות קליקים  ,והתפלגות הפרסום שלך בכל פורום
הקמה וניהול קופונים ומבצעים.

נשמח לצרף אותך למערכת המנצחת שלנו
בברכה,
נדב בנג'ו
מנהל תפוז עסקים
nadavb@tapuz.co.il
13-6911691
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