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 מטרת מסמך זה היא לסייע לנו לאפיין 

 את הצרכים שלכם כדי ליישמם 

 בעת פיתוח האתר
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אנא מלאו את הפרטים הבאים:

 

 היכרות ראשונית:

 איך קוראים לעסק?

 אילו שירותים העסק שלך מציע? 

 אתר אינטרנט? אמצעותהיעדים שאתה מצפה להגשים ב םמה

 מי לדעתך קהל היעד המרכזי שלך?

 

 נראות:

האם היית רוצה להקים אתר בהתאמה אישית? המשמעות היא להיות בקשר עם מעצבת  .1
בהתאם לרצון שלך את האתר מבעוד מועד, כשלאחר מכן צוות הפיתוח  עצבשתגרפית 

 ה.עלייישם את הצורה שהוסכמה 
 

ה ת בחשבון את נושא המחיר שהוא גבוביצוע עבודה כזו כרוך בהשקעה רבה, וצריך לקח
 יותר משיטת אפיון לפי תבנית.

 
האם היית רוצה להקים אתר לפי קווי אפיון של תבנית פריומיום? המשמעות היא שעיצוב  .2

שנגיש לבחירתך בהמשך. יש לקחת ות ר יוכתב לפי הנראות של אחת התבניהאת
בחשבון שניתן לשנות את כל הצבעים, הטקסטים, התמונות וכו', אך קווי האפיון יהיו לפי 

אינה בחירה באפשרות זו  * –עיצוב המקור של התבנית. פיתוח כזה הוא זול ומהיר יותר 
 האתר יהיה פחות איכותי. כי מרמזת 

 

 פיתוחים מתקדמים:

 שהו? לדוגמה:האם האתר שלך צפוי להכיל פיתוח מתקדם כל

 ריבוי שפות .1

 מערכת הזמנות .2

 מערכת סליקה .3

 ת תוכן מותאמת אישיתנמערכת ניהול והז .4

 מנוע פילטור פנימי .5



 

 היררכיה:

 .שיש להקים העמודים והקטגוריותת האתר, הכוללת את מבנה ייש לתאר מראש את היררכי

 לדוגמה, עמודים רגילים:

 עמוד הבית -

 אודות -

 צור קשר -

 דוגמה לקטגוריות:

 מלונות -

 מסעדות  -

 אטרקציות -

 

 

 תתי קטגוריות? לדוגמה: ןכמו כן, האם ישנ

 כוכבים 5כוכבים /  4כוכבים /  3מלונות << 

 מלא / חצי פנסיוןפנסיון מלונות << 

 מלונות << בצפון / במרכז / בדרום

 

 מסעדות << מסעדות כשרות / לא כשרות

 מסעדות << מסעדות חלביות / בשריות

 בירושלים / בת"א / בחיפה מסעדות << מסעדות

 

 אטרקציות << אטרקציות למשפחה

 אטרקציות << אקסטרים

 אטרקציות << בצפון / במרכז / בדרום

 



נא לצרוף קישור לאתר שאהבתם את הסגנון שלו והשתדלו לנמק 
 יכם.בצורה הברורה ביותר מדוע הוא מצא חן בעינ

 

 

סמך אפיון זהלאחר עיבוד המידע נוכל להגיש לך הצעת מחיר על   

 

 

 בברכה,

 חוליאן טרומפר 

Office@julian.org.il 

050-7327402 
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