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יש לקוח !מזל טוב1.

הנהלת חשבונות וייצוג מול  , הגשת דוחות, תכנון מס: השירותים
.ובירושלים( והסביבה)רשויות המס בפתח תקווה 

כאשר  "( קבור)"בגוגל 6' אין לי קשר לעסק והוא נבחר לעבודה זו לאור מיקומו בדף מס
".רואה חשבון בפתח תקווה"חיפשתי בגוגל 

/http://www.hacpa.netרואי חשבון' הגר אלפרוביץ: שם העסק

:תיאום הציפיות שהייתי מבצעת עם הלקוח
.להוביל את השיח מול הלקוח-באופן כללי 1.
ממטרות הקמפיין  . לשאול מהי המטרות שהלקוח מבקש להשיג באמצעות הקמפיין2.

.של הלקוח תיגזר הצעת המחירוהתקציב
להבהיר כי אין תוצאות מיידיות וככל שהקמפיין יקבל דאטה נוכל לבצע  3.

.אופטימיזציה לקמפיין ולשפר את תוצאותיו במהלך הזמן
לוח גאנט מסודר שיציג את המודעות שעתידות  ( בדרייב)ללקוח יועבר בהמשך 4.

.להתפרסם ולוחות הזמנים
.ללקוח יועבר דוח ביצועים אודות הקמפיין5.

ניצור חשבון ללקוח בגוגל אדס ונקבל את פרטי כרטיס  –לאחר חתימה על הצעת המחיר 
.כך שתיווצר לו שקיפות מלאה בתהליך" ניהול משתמשים"נכניס את הלקוח ב. האשראי

http://www.hacpa.net/


-חיפוש בגוגל את נותן השירות כולל מיקום 
בגוגל6נמצא בדף 



המקדם את  , י דפי זהב"חיפוש שם העסק בגוגל מראה שלעסק יש קידום ממומן ע
(  במידה ונקליד את שם העסק גם כך נגיע אליו)מילת המפתח של שם העסק 

קידום לא יעיל= ומעביר את הגולש לאתר של העסק בדפי זהב 

תורם  Google my Business-שימוש ב
של העסק  SEO-לקידום ה



גיבוש אסטרטגיה והגדרת יעדים. 2
שנבחרה הנה מותאמת לעיסוקו של נותן  האסטרטגיה השיווקית 

ראיית חשבון ולאחר שבוצע מחקר מילות מפתח בגוגל –השירות 
,  הגשת דוחות, תכנון מס: ובאתר אינטרנט חיצוני לשירותים הבאים

.  הנהלת חשבונות וייצוג מול רשויות המס בפתח תקווה ואזור המרכז

, פרסום ממומן בגוגל אדסהאסטרגיה הנה 
להוביל את  Pullבאסטרגיית שיתרונה הוא שימוש 

,  המשתמשים הפוטנציאליים אל נותן השירות בגוגל
תוך הקלדת מילות המפתח הרלבנטיות לשירותי  

.נותן השירות

הכלי לתכנון מילות –כלים -גוגל אדס 
הקלדת מילים לצורך מחקר-מפתח 

https://keywordtool.io

https://keywordtool.io/


הכנת תשתית שיווקית. 3

על מנת לבחון האם הקמפיין  , נכין את המערכת לספירה של המרות
.מניב תוצאות אשר שוות את ההשקעה הכספית

הגדרת מטרות והמרות

המרה חדשה+ המרות –מדידה –כלים 
.  העברת קוד למפתח האתר שיחבר בין האתר לאנליטיקס לצורך בדיקת המרות

.השתמשנו בדף קשר כדף נחיתה



הכנת תשתית שיווקית. 3

על מנת לבחון האם הקמפיין  , נכין את המערכת לספירה של המרות
.מניב תוצאות אשר שוות את ההשקעה הכספית

הגדרת מטרות והמרות

שליחת המייל
למפתח להטמעת הקוד באתר



ביצוע. 4



נבצע מחקר מילות מפתח לצורך בניית הקמפיין בצורה נכונה ויעילה

שירותים עיקריים  ' נראה שיש מס, מבדיקת אתר האינטרנט של העסק
בניתי את מילות המפתח לפי השירות הכללי של  , לפיכך. שהעסק נותן

העסק  
ומילות  , (זנב ארוך–ראיית חשבון בפתח תקווה או ראיית חשבון במרכז )

הכנסתי  .לקדם( כביכול)מפתח הקשורות לשירותים שהלקוח ביקש 
(:  keyword tool)מילות מפתח בלינק חיצוני 
ח  "רו, ת"ח בפ"רו, רואי חשבון בפתח תקווה, רואה חשבון בפתח תקווה

,  [1קבוצה ]–בפתח תקווה 
[  2' קבוצה מס]שירותים הנהלת חשבונות  , שירותי הנהלת חשבונות

[.3קבוצה ]תכנון מס 

למילות מפתח ולקחתי רעיונות המילים הלא רלבנטיות סיננתי את 
לאחר מכן נעזרתי גם בחיפוש מילות מפתח נוספות בגוגל אדס  . שליליות

.תכנון מילות מפתח-

:מילת מפתח
תכנון מס

:מילת מפתח
רואה חשבון 
בפתח תקווה

:מילת מפתח
שירותים הנהלת

חשבונות

מחקר מילות מפתח (:מתוך כלל השירותים באתר)שירותים מובילים של העסק 3עבור –מחקר מילות מפתח 
;שירותי תכנון מס. ג;שירותי הנהלת חשבונות. ב;שירותי ראיית חשבון.  א



קמפיינים ברשת  מבנה היררכי של הקמפיינים ברשת החיפוש של גוגל
החיפוש

שירותי ראיית  
תכנון מסחשבון

שירותי הנהלת  
חשבונות

1קמפיין 

' קב
:מודעות

רואה חשבון  
בפתח 
תקווה

תכנון מס 
בפתח 
תקווה

תכנון 
מס  
נדלן

הנהלת  
חשבונות  
בפתח  
תקווה

שירותי  
הנהלת 
חשבונות

באבאבא

תכנון 
מס  

שכירים

בא

תכנון 
מס  

חברות

בא בא בא

3קמפיין 2קמפיין 

:מודעות

[לפי העדפות העסקיות של הלקוח והתקציב]1בעבודה אתמקד בקמפיין 

רואה חשבון  
במרכז

בא



רואה חשבון בפתח תקווה-1מודעות ' קב–1קמפיין 
מודעות ומילות מפתח' קב

שינוי סוג ההתאמה -עריכה
בכל מילת מפתח" מדויקת"ל

:מודעות'קב2הכנת
תקווהבפתחחשבוןרואה.א
במרכזחשבוןרואה.ב



רואה חשבון בפתח תקווה-1מודעות ' קב–1קמפיין 
שליליותמודעות ומילות מפתח ' קב

הגדרת מילות המפתח השליליות ברמת הקמפיין



מודעות2–רואה חשבון בפתח תקווה -1מודעות ' קב–1קמפיין 

הגדרת מילות המפתח השליליות ברמת הקמפיין



–רואה חשבון בפתח תקווה -1מודעות ' קב–1קמפיין 
תוספים להגברת החשיפה והוזלה במחיר הקליק

ונשפר בהתאם, לאחר מכן נבחן את ציון האיכות של המודעות והקמפיין



במרכזרואה חשבון -2מודעות ' קב–1קמפיין 
". מרכז"ושינוי מילות מפתח והתאמה ל1' המודעות מס' שכפול קב

מילות מפתח שליליות נשארות ללא שינוי
"מרכז"המודעות הותאמו למילה 



במרכזרואה חשבון -2מודעות ' קב–1קמפיין 
". מרכז"ושינוי מילות מפתח והתאמה ל1' המודעות מס' שכפול קב

מילות מפתח שליליות נשארות ללא שינוי
"מרכז"המודעות הותאמו למילה 



!הקמפיין הושלם



https://docs.google.com/docu

ment/d/1m-

ks08kLz8JD_YjsBffz2eqoe1Bw5
ZxEYj7NcJYs0so/edit?usp=shari

ng

https://docs.google.com/document/d/1m-ks08kLz8JD_YjsBffz2eqoe1Bw5ZxEYj7NcJYs0so/edit?usp=sharing


https://docs.google.com/docu

ment/d/1m-

ks08kLz8JD_YjsBffz2eqoe1Bw5
ZxEYj7NcJYs0so/edit?usp=shari

ng

https://docs.google.com/document/d/1m-ks08kLz8JD_YjsBffz2eqoe1Bw5ZxEYj7NcJYs0so/edit?usp=sharing


מעקב המרות באנליטיקס-

שליחה ללקוח של הדוחות -
google data studio-ב

במידה והלקוח)קמפיין רימרקטינג -
☺ימשיך לשלם 

:-)ועוד 

:צעדי המשך

,תודה
ענבל ישראלי גפה


