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מבוא
בפרק הבא אני הולך לדבר על הפרוייקט והצורך בו. 
המותג,  אישיות  המותג,  אסטרטגיית  נולד,  הוא  איך 
סקירת  ותהליך  המותג  של  והחולשות  החוזקות 

המתחרים ומסקנותיו.
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הקדמה
אם  דיגיטליים?  נוודים  דיגיטליים?  נכסים 
לא שמעת את המושגים האלה עד עכשיו 
להתעניין  לכם  שיגרום  הפרוייקט  זה  אז 
נכסים  המושג  פעם.  מאי  יותר  בהם 
בוא  אז  אנשים.  הרבה  מבלבל  דיגיטליים 
זה  בימינו  "דיגיטלי"  לרגע,  זה  את  נפרק 
תמיד נשמע משהו טוב, מתפתח, מתקדם, 
"נכס"  המילה  את  הוסיפו  ולו  טכנולוגי. 
כמשהו  ידוע  ונכס  הנדל"ן  מעולם  שמגיע 

שעושה לנו כסף. 

יכול להיות קבוצת פייסבוק,  נכס דיגיטלי 
חנות  באיביי,  חנות  בפייסבוק,  עמוד 
באמאזון, עמוד אינסטרגם, אתר אינטרנט, 
סנאפשצ'אט,  עמוד  אינטרנטית,  חנות 
אתרי אינטרנט עם קהל אורגני ולא אורגני 
הם  בגדול,  קהל  מובילי  סושיאל  ועמודי 
הוא משהו  דיגטליי  נכס  דגיטליים.  נכסים 
או  כזו  בצורה  אותו  להגדיל  שאפשר 
אחרת, ולמכור אותו או את הפירות שלו. 

אם אתם שואלים אותי, הדבר היחיד שהוא 
באמת בבעלותכם בעולם הזה הוא אתר 
אינטרנט. מחר אמאזון יכולים לסגור, ואיביי 

יכולים להחרים אתכם, ואינסטרגם יכולים 
נשארתם  ואז  שלכם.  החשבון  את  לנעול 
עם כלום ושום דבר. אתר אינטרנט לעומת 
לאף  ואין  המלאה  בבעלותכם  הוא  זאת 
יש  כיום  שם.  אתכם  להגביל  דרך  אחד 
הרבה אנשים שהם נוודים דיגיטליים, הם 
הלפטופ  עם  שמטיילים  אנשים  בעצם 
את  ומנהלים  העולם  ברחבי  שלהם 
האלה  פירות  המניבי  הדגיטליים  הנכסים 
מכל מקום שרק יש בו קליטה. אני חושב 

שאין צורך להסביר. 

פשוט  דיגיטלי  שנודד,  מישהו  הוא  נווד 
נשמע טוב כי זה דיגיטל ועוסק באינטרנט. 
על  יושבים  אומנם  דיגיטליים  נוודים 
המחשב בבנקוק שעה ביום ומנהלים את 
הנכס אבל הם עבדו קשה מאוד בשביל 
לעשת  בשביל  יודעים  שהם  למה  להגיע 
להגיע  בשביל  מאוד  קשה  ועבדו  זה  את 
למקום הזה. זה לא "כסף קל" זו עבודה. 
היא  הזה  והמותג  המיזם  של  המטרה 
לבנות מערכת ניהול של נכסים דיגיטליים 
סביבה  וליצור  אינטרנט  אתרי  על  בדרש 

נוחה יותר.

WordPress has a 60.8% 
market share in the CMS 
market. WordPress powers 
14.7% of the world's top 
websites.
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אישי.  וצורך  מקום  מתוך  לנושא  הגעתי 
גם  ועכשיו  קוד  וכותב  אתרים  כמפתח 
לומד עיצוב יש לי הרבה לקוחות הזקוקים 
לכל החבילה. עיצוב אתר, פיתוח, ותחזוקה. 
אני  להם  אשר  לקוחות  מספר  לי  יש  כיום 
מספק שירות על בסיס חודשי של תחזוקת 
אתרי  כמה  בעל  אני  לכך,  בנוסף  האתר. 
אינטרנט ובלוגים אשר מפיקים לי הכנסה 

חודשית.

משתנה,  דינמי,  דבר  הוא  אינטרנט  אתר 
אבל  מחשב  אמנם  הוא  מחשב  ונושם.  חי 
יכול  יום אחד  נפילות מתח. הוא  יש  לו  גם 
לפעול ויום אחד לא. אני חייב להיות בבקרה 
מתמדת. על עדכוני מערכת, עדכוני אבטחה, 
לראות  כדי  זה  וכל  וסטטיסטיקה  נתונים 
עם  עושה  שאני  ושמה  בצמיחה  שהאתר 

האתר נכון לו ותורם לצמיחה שלו.

הצעד  מה  ולהבין  אינדיקציה  לקבל  גם 
הבא שאני צריך לעשות היום כדי להגדיל 
הבקרה  את  לקבל  רוצה  כשאני  אותו, 
המלאה על האתרים השונים שלי, אני צריך 
לפתוח בין 5-6 כרטיסיות )דפי אינטרנט( 

שונות כדי לקבל את הדוחות שלי. בנוסף 
לזה שבכל כרטיסייה יש לי עשרה קליקים 
לפחות בכל אתר ולעבור בין אתר לאתר. 
מדובר פה רק על אתר אחד. הדבר הזה 
גוזל זמן יקר שאני יכול להשקיע בפיתוח 
דבר  בכל  או  שיווק,  מכירות,  אתרים,  עוד 

אחר. וזאת בדיוק הבעיה שבאתי לפתור.

מתנהל  שהכל  לראות  זמן  הרבה  לוקח 
דרך  על  לחשוב  ניסיתי  באתרים.  כשורה 
את  לנהל  שאוכל  דרך  זה.  את  שתפתור 
אחד  אתר  דרך  שלי  האינטרנטים  הנכסים 
ומקום אחד. כמובן שיש יש סיבה לכך שאתה 
צריך לפתוח בין חמישה לשישה כרטיסיות. 
זאת מכיוון שיש הרבה שירותים הקשורים 
לאתר שלי. אם זה פרסום ממומן, מכירות 
 ,)affiliate( אחר  לאתר  הפניות  מהאתר, 
לדפים  שונות  ממדינות  כניסות  כמות 
נשארו  המשתמשים  זמן  וכמה  שונים, 
לנתח  שארצה  ידע  כל  בעצם,  באתר, 

באתר שלי שיכול לתת לי ערך מוסף. 

חזוןעל הפרוייקט
פלטפורמה אשר תספק שירות שיאפשר 
הנכסים  את  לנהל  דיגיטלים  לנוודים 
פלטפורמה  מתוך  שלהם  הדיגיטליים 
של  רב  מספר  אחר  מלא  מעקב  ולנהל 
עדכונים  לקבל  זמנית,  בו  אתרים)נכסים( 
בזמן אמת על האתרים, לנהל מעקב אחרי 

.SEOקמפיינים, סטטיסטיקה, צמיחה ו

קהל יעד

שליחות

דיגיטליים  נכסים  בעלי  דיגיטליים  נוודים 
מסוג אתרי אינטרנט, אנשי SEO, משווקים 
דיגיטלים, בוני אתרים עם הרבה לקוחות 

ליצור יותר חופש, גמישות וסדר בעולם הדיגיטל
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משימה

מיצוב

חזון
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מהות

הבטחה

 אפטימציה של פלטפורמות דיגיטליות

ואפקטיביות  גמישות  חופש,  יותר  ליצור 
במרחב הדיגיטלי

digital assets managed

חופש דיגיטלי

בזמן  וחכמות  מהירות  החלטות  קבלת 

לניהול  הראשונה  הפלטפורמה  להיות 
מיטבי של נכסים דיגיטליי במקום אחד

אסטרטגיית המותג

Slogan

Promise

Positioning

Vision

Mission Essense
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SWOT
Streangths

חוזקות
Weaknesses

חולשות

Opportunities

הזדמנויות
Threats

איומים
דומות  טכנולוגיות  שיפתחו  מתחרים 

ופיצ'רים דומים.
שיתופי  ולעשות  פיצ'רים  עוד  להטמיע 
באופן  קשורות  אשר  חברות  עם  פעולה 

עקיף לנכסים דיגיטליים

לבעלי  שעוזרת  הראשונה  הפלטפורמה 
נכסים דיגיטליים לנהל אותם חוסכת זמן 
אפשרות  נכסים.  מספר  אחרי  במעקב 
אם  נתון  זמן  בכל  אינדיקציות  לקבל 
הנכסים לא מתפקדים כמו שצריך חוסכת 
ובכך  במערך  ניהול\מעקב\דיווח  אנשי 
פחות  סמכויות  והאצלת  זמן  חוסכת 
מערכתי  יותר  עליהם  לסמוך  אנשים 

סיסטמי מאשר ניהול ודיווח ע"י אדם.

בעלי  אנשים  דומים  פיצ'רים  עם  מתחרים 
ישתמשו  בטוח  לא  שניים  או  אחד  אתר 
בפלטפורמה למשתמש יקח זמן ללמוד את 
הפלטפורמה לוקח זמן להתמיע את הנכסים 

כדי שהפלטפורמה תהיה שימושית.

אישיות המותג
פאנאופטיק  המותג  את  להאניש  עלי  אם 
הייתי אומר עליו שהוא אלגנטי ואינטיליגנטי. 
בטוח בעצמו. יציב אך גם גמיש. כזה שפונים 

אליו כשיש בעיה והוא מוצא לך פיתרון.

בגובה  הלקוחות  עם  מדבר  פאנאופטיק 
לו  שיש  למרות  האף  את  מרים  ולא  עניים 
על מה. כשצריך הוא מביא את הסמכותיות 
נדרש  מה  ורציני  יציב  בטוח,  בטון  ואומר 

לעשות. וכשצצה בעיה הוא מלטף ומרגיע.

בידול
אינטרקציות  מספקת  שלי  הפלטפורמה 
עם כל השירותים שצריך עבור בעלי נכסים 
ללידים  עד  מרקטינג  משירותי  דיגיטליים. 
בנוסף,  ומוצרים.  מפרסומות  והכנסות 
תהיה אפשרות לנהל את האתרים ולטפל 
בתקלות דרך הפלטפורמה. הפלטפורמה 
הנכס  ושיפור  לצמיחה  טיפים  תיתן  גם 
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מחקר מתחרים
בחלק הבא אני הולך להציג את המחקר 
שביצעתי על המתחרים שיש כרגע בשוק. 
כמה זמן הם פועלים, מה הצורך בהם ואיזה 
בעיה הם הולכים למלא. התרכזתי בעיקר 
פלטפורמה  מספקים  אשר  בשירותים 
לניהול דוחות, לקוחות, מארקטינג. בחנתי 
את המתחרים הישירים והעקיפים בשוק. 
עם  הפלטפורמה  התנהגות  את  בדקתי 
מספקת  היא  מאפיינים  איזה  המשתמש, 

עבורו, ומה הבעיה שהיא מגיעה לפתור. 

בחנתי את הקהילה שהפלטפורמה פונה 
פידבק  עם  ואתרים  פורומים  דרך  אליה 
היה  מה  לבחון  כדי  אמיתי  משתמשמים 
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ככלי  הייתה  ובמקור   2010 בשנת  נוסדה 
ככלי  עובדת  כיום  באתר.   SEOה לשיפור 
לעקוב  הכרחיים  הכלים  כל  את  שמאגד 
וניהול  ונכסים  אתרים  התפתחות  אחרי 
לסוכנויות  מיועדת  הפלטפורמה  לקוחות. 

ולא לאנשים פרטיים.

אין אינטגרציות להכנסות מאתרי פרסומות 
affiliate. זו פלטפורמה לניהול קמפיינים\
אין  ולקוחות.  אינטרנט  באתר  מארקטינג 
נתוני  לאתר,  גיבויים  לעשות  אפשרות 
אבטחה, ניהול פלאגינים, או כל פן ניהולי 
עבודת  נטו  עצמו.  לאתר  הקשור  כלשהו 

מרקטינג מול לקוח וכ'ו.

ניתן   ,data וניתוח  מארקטינג  כלי 
 ,white labelingליצור דוח ללקוחות ו
לקבל תפיסה כללית על האתר מגוגל 
כללית  תפיסה  לקבל  אנאליטיס, 
חודשי  תשלום  סושיאל.   עמודי  על 
המון  ניסיון.  יום   14 יש  שנתי.  או 
בשפת  נבנה  ובקלות.  אינטגרציות 
 .SPA פלטפורמת  המאפשרת   react
והדרכה  טולטיפים  לשינוי.  ניתן  הכל 

בכל מסך חדש. נוח ממש.

התרשמות כללית והתרונותמידע כללי

חסרונות
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 2 ע"י   2010 בשנת  נוסדה   ManageWP
מוביל  דומיינים  שירות  ע"י  נרכשה  יזמים. 
  .2017 בשנת   Godaddy בשם  בתעשייה 
היו  ההשקה  לאחר  הראשונים  בחודשים 
להם כבר 100 אלף אתרים. הכנסה שנתית 
דולר.  מיליון   3.8 על  מוערכת  להיום  נכון 
כ-90  על  עומד  בחברה  עובדים  הערכת 

עובדים. המשרדים הראשיים בסרביה.

שבו  הדרך  את  אוהבים  לא  הרבה 
ומעדיפים  פ'צר  כל  על  בנפרד  משלמים 
תוכנית אחת. אי אפשר לשנות את השם 
של הדומיין לאחר שציפרת אותו. תצוגה 
תצוגה  מעדיפים  נוחה.  לא  מסורבלת 
אחת  בדרך  לשלם  אפשרות  מינימלית 
תמיכה טכנית איטית אין אפשרות לשנות 
את הזמן שהגיבויים נשמרים אין אפשרות 
עם  נוספים  למשתמשים  הרשאה  לתת 

הגבלות מסויימות.

דוח לקוח מאוד מועיל ואפקטיבי

פיצ'רים,  המון  מפוזרת,  מאוד  המערכת 
מחקר  לאחר  ללכת.  לאן  כ"כ  ברור  לא 
פוטנציאל  המון  בה  יש  הפלטפורמה 
הדרכה  אין  מאוד.  נחמדים  ופיצ'רים 
הפיצ'רים  של  באתר  והיררכה  ראשונית 
יושבת  הפלטפורמה  באמת.  החשובים 
שם  להכניס  צריך  ואתה  שלהם  בשרת 
משתמש וסיסמא ולהתקין פלאגין בשביל 

לחבר הכל. 

משתמשים לא אהבומידע כללי

משתמשים אהבו
התרשמות כללית
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נועדה  הפלטפורמה   .2011 בשנת  נוסדה 
פרטיים.   לאנשים  ולא  אתרים  לסוכנויות 
ע"י  דוחות  יצירת  והבנה.  מסובכת לתפעול 
ו  KPI's שירותים.  הרבה  של  אינטגרציות 
דוחות  ביצירת  אפשרויות  יותר   .widgets
ללקוח מאשר AA אבל גם מסובכת ומקשה 

הרבה יותר.

יותר  שמציגה  מציגה  הפלטפורמה 
הפלטפורמות  שאר  מאשר  אפשרויות 
שהתנסתי עד כה לבנייה אישית של דוח 
פרויקטים  לניהול  אפשרות  תוך  לקוח. 
חסרונות  מבחינת  ללקוחות.  במקביל 
 Agency ל  כמו  חסרונות  אותן  חסרונות 
לא  הפלטפורמה  בנוסף,   .Analytics

מובנת ישר וקשה ללמידה.

התרשמות כלליתמידע כללי
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לאנשי  מעולים.  השירותים  שלושת 
מרקטינג, ולסוכנויות.בעיקר בעלי לקוחות 
לכן  לגדילה בעקבות קמפיינים.  שמצפים 
בדוחות.  היא  בפלטפורמה  ההתרכזות 
אבל  אישיים  אתרים  גם  בה  לנהל  ניתן 

המחירים יחסית יקרים לאדם פרטי.

אין אינטגרציות להכנסות מאתרי פרסומות 
affiliate. זו פלטפורמות לניהול קמפיינים\
אין  ולקוחות.  אינטרנט  באתר  מארקטינג 
נתוני  לאתר,  גיבויים  לעשות  אפשרות 
אבטחה, ניהול פלאגינים, או כל פן ניהולי 
עבודת  נטו  עצמו.  לאתר  הקשור  כלשהו 

מרקטינג מול לקוח וכ'ו. 

מסקנות המחקר
שלה  ההיתרונות  את  חברה  לכל  יש 
דברים  יש  ואת החסרונות שלה. אבל 
מצאתי  ולא  שחיפשתי  משמעותיים 

אצל אף אחת. 

הוא  מצאתי  שלא  המאפיינים  אחד 
וההכוונה  הייעוץ  פיתוח,  האפשרות 
מטעם  שירותים  ע"י  האלה  לנכסים 
נכס  להוסיף  אפשרות  גם  החברה. 
 ,CMS מערכת  לא  שהוא  דיגיטלי 
אפשרות להוסיף עמודי סושיאל ולשייך 
כמו  נוספים  גוגל  כלי  לנכס,  אותם 

ADSENSE ובמיוחד כלי מרקטינג.
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לוגולוגו
הלוגו. הרושם הראשוני של החברה. בפרק הבא אני 
הולך להציג את הלוגו, תהליכו ותהפתחתו, הסיבות 

לבחירות שלי, תצוגות, גדלים, ואפשרויות.
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Gadugiפונט לוגו

example

Bold
Logo

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Pellentesque non semper augue. Vivamus 
vitae congue lorem, id bibendum sapien. 
Sed dignissim vitae est non mattis. 
Curabitur elementum nisi sit amet 
tortor consequat, ac scelerisque eros 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

123456789!@#$%^&*()_+|}{[]”?’/.,<>`~

הסבר מדוע
פונט  שהוא  מכיוון  גדוגי  בגופן  בחרתי 
מה  בדיוק  חדות. שזה  נגיעות  עם  מעוגל 
דווקא  בחרתי  ישדר.  שהמותג  שרציתי 
ויציבות.  רצינות  לשדר  כדי  כבד  במשקל 
דרך  לעבור  הולך  חשוב  מידע  הרבה 
טכנולוגיה  לשדר  צריך  ולכן  הפלטפורמה 

חדשנות יציבות וחדשנות.

פונט לסלוגן

הסבר מדוע
שהוא  מכיוון  סופט  ארמין  בפונט  בחרתי 
נעים. הוא לא עולה על הלוגו אלה משלים 

אותו ברכות שלו ובעגלוליות שלו. 

Armin Soft

example

Regular
Slogen

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Pellentesque non semper augue. 
Vivamus vitae congue lorem, id 
bibendum sapien. Sed dignissim vitae 
est non mattis. Curabitur elementum 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

123456789!@#$%^&*()_+|}{[]”?’/.,<>~̀
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Almoni Neue DL 4.0 AAA

lightהסבר מדוע

Regular

Bold

subtext

text

emphasize

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

הפונט אלמוני של אאא בעל שימושים רבים 
מודרני  נקי,  סריפי  סאן  רבות.  ואותיות 
בצורה  המותג  את  שמייצג  מה  ואלגנטי 

הטובה ביותר   
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

123456789!@#$%^&*()_+|}{[]”?’/.,<>`~

123456789!@#$%^&*)(_+|}{[]”?’/.,<>`~

123456789!@#$%^&*()_+|}{[]”?’/.,<>`~

Helvetica Now Displayפונט גלובלי - עברית

lightהסבר מדוע

Regular

Bold

WebApp subtext

WebApp text and title

emphasize

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ונעימה  אלגנטית  תחושה  נותן  הפונט 
חדשני  מודרני  גם  זאת  ועם  לפלטפורמה 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzונקי.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

123456789!@#$%^&*()_+|}{[]”?’/.,<>~̀

123456789!@#$%^&*()_+|}{[]”?’/.,<>~̀

123456789!@#$%^&*()_+|}{[]”?’/.,<>~̀

פונט גלובלי - אנגלית
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מודיפיקציהמודיפיקציה Logotype 1Logotype 2

קרנינג

חיתוך אותיותהוספת סריפים

הוספת סריפים

הסופת סמיל בתוך האות Oטיפול באותיות וריווחים

טיפול וסגירת סמליל i-טיפול באותיות וריווחים ו
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סקיצה א'

סקיצה ב'

סקיצה ג'
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תצורותלוגו סופי

תצורה שלמה

תצורה חלקית

Digital

Digital

Digital

92  X 27.5

92  X 27.5

Print

32mm X 9mm

32mm X 9mm

Print

Print

10px X 10pxתצורה מינימלית

5mm X 5mm
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25x

מתמטיקהשטח סטרילי
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Panopticפרק 1 | לוגו



42

פרק 2 | לוגופרק 2 | לוגו PanopticPanoptic

43



44

פרק 2 | לוגופרק 2 | לוגו PanopticPanoptic

45

אין לשנות את מיקום הסלוגן אין להוסיף קווי מתאר ללוגו

אין להעמיד את הלוגו על צבע שאינו ירוק. אין לשנות את הרווח בין הסלוגן ללוגו
)לכך אפשר להשתמש בתצורת נגטיב(

אל תעשה

אין לסובב או להטות את הלוגו

אין להוסיף הצללה או אפקטים 
נוספים ללוגו

אין להרחיב, להצר או לעוות את הלוגו

אין לשנות את הצבעוניות של הלוגו
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קונספט עיצובילוגו
בפרק הבא אני הולך להציג את תהליך התפתחות 
הצבעוניות,  הניירת,  המיתוג,  העיצובית,  השפה 

והסיבות לבחירות.
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צבעוניות - פלטה ראשית

HEXA: #0533ed
RGB: rgb)5, 51, 237(
hsl\A: )228, 96%, 47%(

HEXA: #0533ed
RGB: rgb)5, 51, 237(
hsl\A: )228, 96%, 47%(

גוון ראשי - סמליל בנגטיב

גוון משני - סמליל בפוסיטיב

פלטה משנית

HEXA: #0533ed
RGB: rgb)78, 81, 97(
HSL/A: hsl)231, 11%, 34%(

HEXA: #6DCF6D
RGB: rgb)109, 207, 109(
HSL/A: hsl)120, 51%, 62%(

HEXA: #d45c5c
RGB: rgb)212, 92, 92(
HSL/A:: hsl)0, 58%, 60%(

משמש לטקסט ושדות בפלטפורמה

 משמש לאינדיקציה שלילית משמש לאינדיקציה חיובית
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בשפה העיצובית רציתי לשדר כמה שיותר 
רציתי  הלב  תשומת  את  וקדמה.  טכנלוגיה 
איסטומטרית.  עיצובית  השפה  דרך  להביא 
פיננסי,  הקריפטו,  מעולם  השראות  חיפשתי 

נתונים וסטטיסטיקה.

השראות - איסומטרי
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את  רציתי  הסקיצות  לשולחן  כשניגשתי 
הכיוון המעוגל. משהו שיעבוד יחד עם הלוגו 
ובו זמנית גם ישדר מסכים, מסכי לד דולקים.

העיגול)המשתמש(  את  לשים  היה  הרעיון 
במרכז מסביב ל"מסכים". בדיוק כמו בלוגו.

סקיצות - איסומטרי
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כשהבנתי שהאיסומטרי לא מספיק לי חשבתי 
על כיוון של תלת מימד. זה חדשני, מתקדם, 

טרנדי ויכול לדבר ולשדר הכל. 
חיפשתי טכנלוגיה, שקיפות, צבעוניות וזוויות.

השראות - תלת מימד
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של  למידה  כדי  תוך  ניגשתי  מימד  לתלת 
התוכנה. עברתי ניסוי וטעייה עד שהגעתי 

לתוצאה מספקת. וזה לקח זמן. 

את  לקחת  באיסומטרי.  כמו  נשאר  הרעיון 
הסילדר שמדמה משתמש ולשים מסביבו מסכים.

סקיצות - תלת מימד
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לייצר  רציתי  הפרוייקט  של  הזה  בשלב 
האתגר  נחיתה.  לדף  ואלמנטים  אייקונים 
הכי גדול היה לשלב בין השפות הגראפיות 
ראליסטי  בין  השילוב  בתלת.  שקיימות 

לטכנולוגי  וסוריאליסטי ואבסטרקטי.

סקיצות - תלת מימד
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התוצאה הרצויה.
לראליסטיות  טכנלוגיה  בין  שילוב 
הזווית  הצבעוניות,  עם  וסוריאליסטיות 

והתאורה הנכונה. 

כחול  רקע  על  יהיה  באלמנטים  שימוש 
יהיה  שלו  השימוש  ולבן.  החברה 
האינטרנט  בדפי  פרסומיים,  בקמפיינים 
באנרים,  וידאו,  בפרסומות  החברה,  של 

פוסטים לרשתות החברתיות, ומיתוג.

תלת מימד
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מוצרים מיתוגיייםלוגו
מוצרים פיזיים של החברה. ניירת, כרזות, חשבוניות, 
לחברה,  בכניסתם  יקבלו  החברה  שעובדי  מוצרים 
מתנות ללקוחות וותיקים, מטיילים ונוודים דיגיטלים.
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כרטיס ביקור

פרטים אישיים

לוגו מלא

שם פרטי ותפקיד
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שוליים
A4 1.5 ס"מנייר מכתבים

מעטפה קידמית

נייר מכתבים ומעטפה
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חשבונית & חשבונית דיגיטלית
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ניירת

YOUR
DIGITAL 
CONTROL
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YOUR
DIGITAL 
INSIGHTS
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YOUR
DIGITAL 
FREEDOM
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בסרטון בחרתי להשתמש באנמציה לצורך 
הצגתי  בפלטפורמה.  הצורך  על  הסברה 
אנימציה  בעזרת  והפתרון  הבעיה  את 
בסגנון flat design  עם שימוש בקריינות 
באנגלית לצורך העברה מלאה של המסר.

סרטון הסברה

או סרקו למעבר לסרטון:

היכנסו ללינק

https://bit.ly/panoptic-video
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לפוסט  בדומה  בפייסבוק.  לפוסט  דוגמה 
תלת  אלמנט  להציג  בחרתי  ביאנסטרגם 
מימד מהשפה העיצובית כדי שימשוך את 
העניין ואת תשומת הלב של הלקוח. תמונה 

שמרמזת על דאשבורד וסטטיסטיקה.

האם  בשאלה,  פתחתי  הפוסט  בתיאור 
שמאפשר  כלי  אין  למה  פעם  אי  תהיית 
שלך  הדיגיטליים  הנכסים  כל  את  לחבר 
יחד?  ועניתי, שאין יותר למה לתהות. זה 

אפשרי וזה כאן בשבילו.

דיגיטלים,  נכסים  של  בתגיות  השתמשתי 
תובנות ונתונים בזמן אמת, וחופש דיגיטלי.

פוסט לפייסבוק
דוגמה לפוסט באינסטרגם. בחרתי להציג 
אלמנט תלת מימד מהשפה העיצובית כדי 
שימשוך את העניין ואת תשומת הלב של 
דאשבורד  על  שמרמזת  תמונה  הלקוח. 

וסטטיסטיקה.

המסר  את  העברתי  הפוסט  בתיאור 
את  לחבר  אפשרי  סוף  סוף  שעכשיו 
שתחבר  ושברגע  ביחד.  שלך  הנכסים 
אותם תתחיל לחיות. השתמשתי בתגיות 
של נכסים דיגיטלים, תובנות ונתונים בזמן 

אמת, וחופש דיגיטלי.

פוסט לאינסטרגם
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להציג  בחרתי  בלינקדין.   לפוסט  דוגמה 
אלמנט תלת מימד מהשפה העיצובית כדי 
שימשוך את העניין ואת תשומת הלב של 
דאשבורד  על  שמרמזת  תמונה  הלקוח. 

וסטטיסטיקה.

בתיאור הפוסט פתחתי בהתרגשות. סוף 
את  לחבר  לך  שמאפשרת  טכנלוגיה  סוף 
למישהו  שגורם  דבר  ביחד.  הנכסים שלך 
שמחפש להתלהב. לרצות לעבוד במקום 
פסקה  זאת  עם  יחד  בחדשנות.  שמלא 
של  החדשים  לפיצ'רים  עידכון  עם 
החברה והעידכון האחרון. דבר המרמז על 

התפתחתות והתרחבות החברה.

דיגיטלים,  נכסים  של  בתגיות  השתמשתי 
דיגיטלי  חופש  אמת,  בזמן  ונתונים  תובנות 

והפיצ'רים החדשים של החברה

פוסט ללינקדין
עיצוב עמוד הלינקדין של החברה. 

בתיאור העמוד רשמתי מה ההבטחה של 
החברה ומה אנחנו עושים עבור הלקוחות 
גם  אותנו  לחפש  אפשרות  נתתי  שלנו. 
האשטאק  עם  ובלינקדין.  בפייסבוק 
יכולו  החברה  שעובדי   WeArePanoptic

עמוד לינקדין
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של  המסר  את  העברתי  היוטיוב  בערוץ 
עכשיו  שלך  הדיגיטליים  הנכסים  חיבור 
 - באינסטרגם  לפוסט  בדומה  אפשרי. 

תתחבר עכשיו ותתחיל לחיות . 

ערוץ יוטיוב
עיצוב באנרים באתר אינטרנט. 

החברה  של  העיצובית  בשפה  תמונה 
ותתחיל  הלב  תשומת  את  שתמשוך 
החופש   - המסר  המותג.  עיקביות  את 
הדיגיטלי שלך.  עם קריאה לפעולה לבקר 

באנרים פירסומיים
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דיגיטל
הפרק הבא הוא על המוצר. המוצר הוא לב החברה. 

הפרק כולל מחקר, ראיינות, פרסונות, מסעי משתמש, איפיון ועיצוב Wireframes לכל סוגי 
המסכים, הנוכחות הדיגיטלית של המותג ברשת וביטוי השפה העיצובית בפלטפורמה.
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קהל יעד הגדרת הבעיה
נוודים דיגיטליים בעלי נכסים דיגיטליים 
 ,SEO אנשי  אינטרנט,  אתרי  מסוג 
עם  אתרים  בוני  דיגיטלים,  משווקים 

הרבה לקוחות וריטיינרים. 

עסקים  ובעלי  דיגיטל,  אנשי  בלוגרים, 
רצון  מתוך  לעסק  הגיעו  לרוב  באינטרנט 
ל"חופש כלכלי". לעשות כסף בזמן שאתה 
והאינטרנט  אחד.  כל  של  חלום  זה  ישן 

מספק את האפשרות הזו. 

מאוד  דבר  זה  שהאינטרנט  היא  הבעיה 
יכול  היום  שעובד  מה  ומשתנה.  דינמי 
להיות  יכול  זה  מחר.  יעבוד  שלא  להיות 
פיזית.  חומרה  ומבחינת  גישה,  מבחינת 
השרתים קורסים, האלגוריטמים משתנים 
להיות  צריך  מתעדכנות.  המערכות 
לדעת  בכדי  בסיסית  בקרה  באיזושהי 

שהכל מתנהל כשורה. 

לבעלי  האם  לבדוק  רציתי  שלי  במחקר 
העסקים או אנשי הדיגיטל בכלל יש צורך 
מערכת  קיימת  האם  או  כזו.  במערכת 
עליה.  שמעתי  שלא  בשוק  לשלי  דומה 
מה מבדל אותי מהמערכות הדומות שיש 
שלי  המוצר  את  הופך  ומה  בשוק  כרגע 
אותו  אני מתאים  ואיך  עבורם  ערך  לבעל 

אליהם.
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איזה סוג של נכנס דיגיטלי היה לך\יש לך?

מה לדעתך הדבר שהכי קשה לשלוט בו בנכסים דיגיטלים?מחקר משתמשים
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בן כמה אתה?האם היית משתמש בפלטפורמה לניהול הנכסים שלך?
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כמה זמן אתה משקיע על נכסים דגיטליים? )בערך(

ממצאי המחקרמסקנות המחקר

למי זה מתאים?

רוב האנשים ש"מנהלים" אתרים ללקוחות 
הם אנשי SEO. הם בדרך כלל אלה עם היד 
על הדופק. מבחינת תוכן לאתר מבחינת 
כניסות אורגניות והמרות, שגיאות, כל דבר 

שיכול להשפיע על חיפוש האתר בגוגל. 
ייעודיים  כלים  יש  במרקטינג.  כשמדובר 

אשר מנהלים את הקמפיינים.
אני צריך לדבר עם אנשים שבונים אתרים 
להם  יש  צרכים  איזה  ולראות  ללקוחות 
מהמתכנת\מקים  מבקש  והלקוח  במידה 
באופן  האתר  את  לתחזק  להמשיך  אתר 

קבוע ומה הוא עושה עבורו.
יש תמיד פער בין הלידים הנכנסים לאלה 

שבאמת נכנסים. מספרים לא תואמים.
וניתוח  איסוף  היא  בשיווק  הבעיה 
מה  ועיקבי  שיטתי  להיות  צריך   - נתונים 

הפלטפורמות למעקב אחרי תקציב?

פרטיים  לאנשים  לעזור  היא  המטרה 
הנכסים  את  ולנהל  לעקוב  מקצוע  ובעלי 

הדיגיטליים שלהם.

רוב   ,41-50  ,16-30 גיל  בני  אנשים 
האנשים משקיעים כל יום עד חצי שבוע 
על הנכסים, רוב האנשים לא משלמים 
לשירות חיצוני לניהול הנכסים, אנשים 
ומארקטינג   SEO בשירותי  משתמשים 
קשה  שהכי  חושבים  אנשים  לנכסים, 
ואנאלציה  מעקב  זה  הנכסים  בניהול 
יש   40% ומארקטינג.  הנתונים  של 
לניהול  מסויימת  פלטפורמה\שיטה 

הנכסים.

מתאימה  האפליקציה  דבר  של  בסופו 
שלהם  האתר  את  לנהל  שרוצים  לאלה 
בנוחות ושאוכל לחסוך להם כמה שיותר 

אנשי מקצוע ואנשים מגשרים.
ואנשים שיש להם לקוחות שהם בנו להם 
אתר והם "מטפלים בהם" בכל מה שקשור 
"קלות"  תקלות  תיקון  זה  אם  לאתר. 
ושליטה באתר והטמעת התוכן או שירות 
 ,SEO,אנאליסט תוכן,  איש  מעצב,  כמו 

מתכנת וכ'ו.



106

פרק 5 | דיגיטלפרק 5 | דיגיטל PanopticPanoptic

107

איפיון פיצ'רים
שהייתי  העיקריים  הפיצ'רים  את  הגדרתי 
פי  על  בפלטפורמה  ללקוח  לתת  רוצה 

שימוש בנתוני המחקר והראיונות.

אלו הפיצ'רים העיקריים שהמערכת מציע. 
כל  מה  ולהגדיר  לאפיין  צורך  שיש  כמובן 
גיבוי  בכלי  לדוגמה  ומצריך.  מכיל  פיצ'ר 
תחזוקה ואבטחה לאתר כוללים פיצ'רים 
והשמדת  סריקת   ,IP של  חסימה  כמו 
וירוסים, רשימה שחורה, ניתוח זמן טעינת 
 ,DNS ניהול  פרוטוקולים,  חסימת  אתר, 

תעודת SSL וכ'ו.

כלי ניתוח ודוחות אנאליטיקס

גיבוי, תחזוקה ואבטחה לאתר

כלי מארקטינג

יצירת דוחות ללקוחות

אינטגרציה למערכות שיווק שותפים

אינטגרציה למערכות מבוססי נתונים

אוטומציות התרעות לכל סוגי המידע

עידכון והוספת פלאנגינים, עידכון התבנית 
של האתר, מעקב אחר פוסטים, עמודים,  

מוצרים, תגובות.

רציתי לתת ללקוח אפשרות לבנות בעצמו 
עברו.  האולטימטיבי  הדאשבורד  את 

בתצורה של יד חופשית.

לנתוני  עתידי  חיזוי  עצות  תיתן  המערכת 
כדי  לעשות  כדאי  מה   - ותובנות  האתר 

לשפר את האתר.

המערכת תיתן אפשרות לבנות פלייליסט 
של דאשבורדים המוגדר על ידי המשתמש 
על  זאת  דאשבורד.  לכל  מסך  זמן  פי  על 
מנת לצפות בכל הדאשבורד בזמן מדוייק 

שהוקצב לך או לפרזנטציה.

ניהול דאשבורד בלתי מוגבל

צפייה וחיזוי מידע מהמערכת

אוטומציות פלייליסט להצגת מסכים

CMS פיצ'רים של תחזוק אתר
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מחקר קהל יעד - ראיונות
לראיין כמה  במהלך המחקר שלי בחרתי 
לבדוק  רציתי  בתעשייה.  המפתח  מאנשי 
מה  שלי,  במוצר  אמיתי  צורך  יש  האם 
האתגרים הכי גדולים עבור אותם אנשים 
לקוחות  של  גדולה  כמות  שמנהלים 
ונכסים. רציתי לבדוק מה הכי חסר להם 
במערכות הקיימות והאם הם משתמשים 
במערכת שעוזרת להם לעשות אוטומציה 

וניהול של הנכסים.

בחרתי להציג 2 ראיונות מתוך 5 שביצעתי. 
הצורך  את  טוב  הכי  הראו  שהם  מכייוון 

במוצר וענו על כל השאלות.
כולם בחרו להישאר בעילום שם. בחרתי 
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מוריס הגיע לנושא לפני 30 שנה כשהיה 
הייתה  נעליים.  חנויות   14 שלו  לחבר 
ולבדוק אם  בעיה לעקוב אחר לכל חנות 
המכירות תאומות את הפלט של הקופה 
כשורה  מתנהל  הכל  ואם  היום  בסוף 
במהלך היום. היו לו 2 מנהלים שעוברים 
שמגיע  דוח  לו  ומוצאים  החנויות  כל  בין 

באותו הערב.

הוא החליט להציב 2 מצלמות בכל חנות. 
הדוח  את  מקריב  היה  המנהל  יום  ובכל 

למצלמה וזה היה עובר למנהל.

שעוזרים  אנשים  אנשים   4 לו  יש  היום 
יש  לזה  ובנוסף  החנויות,  את  לנהל  לו 
אבטחה  מוצרי  עם  ברשת  חנויות  לו 
 11 של  צוות  עם  וכ'ו(  אזעקות  )מצלמות, 

אנשי שירות שעוזרים לו לנהל אותם.

אתגרים:
ניהול חנויות מרובות, מעקב אחר הנתונים  
צוות  אנשי  ניהול  בחנויות,  והמכירות 

ואחריות בינהם.

מסקנות:
4 אנשים שעוזרים לנהל את החנויות

צוות של 11 אנשי דיגיטל שעוזרים לו לנהל 
דיגיטליים  נכסים  אינטרנט.  החנויות  את 
  .WHITE LABEL חנויות אבטחה עם מוצרי
נמצא בקנדה 35 שנה, בן גבעתיים, עבד 
 SECURITY ב  מתעסק  לעולם.   מסביב 
SMART HOME בקנדה. מפעלים חכמים.

ראיון מס' 1
מוריס לוי

חברה  לו  היה  שנה.   16 בתעשייה  יאיר 
לבניית אתרי אינטרנט. טוען שסטארטאפ 
זו שפתו הטבעית. מכונה שתלמד מאנגלית 
בחברה  בכיר  עובד  בתור  עבד  לעברית.  
למסחר  אנשים  להכשרת  קורס  של 
שנה  לפני   .EBAY AMAZON אלקטרוני 
קופירייטינג  נותן שירותי  היום  יצא ממנה 

- דיירקט מרקטינג.
היום לו מעל 100 - מגנטי לידים, אתרים. 

הבעיה  פיתוח  על  וחצי  כשעה  יושב 
- צריך  נתונים  וניתוח  בשיווק היא איסוף 

להיות שיטתי ועיקבי
השיטתיות  את  תספק  הפלטפורמה 

ועיקביות.

ראיון מס' 2
יאיר דוב

אתגרים:
בין  פער  תמיד  ויש  בפייסבוק  מפרסם 
הלידים שנכנסים לאלה שבאמת נכנסים. 

מספרים לא תואמים.

מסקנות:
להם  ועוזר  כסף  לחסוך  אנשים מחפשים 
אנשים  לפטר  להם  אעזור  יותר  להרוויח 
שבונים  לאנשים  טלפון  להרים  מיותרים 

אתרי שופיפיי או איקומרס
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אייפיון הפלטפורמה ואריטקטורת מידע
את אפיון הפלטפורמה ידעתי שאני צריך 
לתקוף בתוכנת המירו. דף ונייר לא יספיקו 

וכנראה ששינויים יבואו בהמשך. 

הפלטפורמה  על  מלאה  תמונה  יצרתי 
ואיך היא צריכה לעבוד. רציתי למצוא את 
התהליך הכי חשוב בפלטפורמה שאקדיש 
עבורו הכי הרבה מחשבה ואצור את חווית 

המשתמש המושלמת ללקוח. 

גם מהמחקר מתחרים וגם מהאיפיון הזה 
הבנתי שהתהליך הכי חשוב במערכת הוא 

הכניסה אליה. ההרשמה. 
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אייפיון הרשמה
לחלק  החלטתי  ההרשמה  אופי  את 
ההחלטות  את  צבעתי  חלקים.  לארבעה 
מה  שלב  לכל  וחילקתי  בירוק  היוזר  של 
ככה  בו.  להיות  הולכים  אלמנטים  איזה 
הבנתי איך לחלק את התוכן בצורה טובה. 

אייפיון וידג'טים
)קומפוננטת  הוידג'טים  את  לחלק  רציתי 
שמצריכים  אלה  קטגוריות.  ל2  מידע( 
שלא. ואלה  שלישי  מצד  אינטרגציה 
אחד  כל  של  התהליך  מה  איפיונתי 
להציג  צריך  הוא  נתונים  ואיזה   מהם 

בפלטפורמה.

Panoptic פרק 1 | דיגיטל
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פרסונות
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מסע משתמש
במסע משתמש בחרתי לבדוק את הפלו 
בפלטפורמות  קיים  שכרגע  הרשמה 
מה  עליו  משפיע  זה  איך  אחרות. 

המחשבות שלו ואיך הוא מתנהג. 

המסקנות היו חד משמעותיות.
כדי שהמשתמש יבין אם הפלטפורמה 
תהליך  את  לעשות  צריך  לו  מתאימה 
להגיע  שיוכל  כדי  קצר  ההרשמה 

לעיקר מהר. 

כדאי לחלק את ההרשמה לחלקים כדי 
לא ליצור עומס קוגנטיבי.

הוא  רק  ראשי  לדאשבורד  יגיע  היוזר 
הוסיף לפחות נכס אחד כדי לא ליצור 
והמשתמש  ריק  שהדאשבורד  מצב 

יתאכזב ויעזוב.
בין  מעבר  לעשות  הראשי  בדאשבורד 
האתרים. כל  את  שכללים  הפיצ’רים 
שמרכז  התחלתי  טמפלייט  לעשות 
מחקר  פי  על  חשובים  וודג’טים 

מתחרים.



120

פרק 5 | דיגיטלפרק 5 | דיגיטל PanopticPanoptic

121

קומפוננטה שמציגה מידע 
על המשתמשים באתר

כפתורי פעולות לדאשבורד

סליידר דאשבורדים

מידע על הנכס והסרבר

SEO מידע על

אייקון כדי לייצר זיהוי.

הסבר לבקשה של המידע

דרך יותר נוחה להציג בחירה



122

פרק 5 | דיגיטלפרק 5 | דיגיטל PanopticPanoptic

123

מסכי מובייל
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Wireframes
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פרסונליזציה הרשמה פרסונליזציה - טופס מלא הרשמה - טופס מלא
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בחירת אינטגרציה הוספת נכסהתחברות לאינטגרציה הוספת נכס לאחר אינטגרציה
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תהליך טולטיפ שלב 1 בחירת דאשבורדתהליך טולטיפ שלב 2 תחילת מסע טולטיפ
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תהליך טולטיפ שלב 5 

תהליך טולטיפ שלב 3 תהליך טולטיפ שלב 4



140

פרק 5 | דיגיטלפרק 5 | דיגיטל PanopticPanoptic

141

הוספת widget - בחירת נתונים הוספת widget - פתיחההוספת widget - בחירת הצגה ויזואלית הוספת widget - אינטגרציה
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דאשבורד דאשבורד - תפריט דאשבורדים פתוח
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דאשבורד  - תפריט סגורדאשבורד
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מסך הוספת נכס דיגיטלי
המסכים  אחד  היה  הנכס   הוספת  מסך 
מה  זה  המשתמש.  לחווית  קריטים  הכי 
ומה  להישאר  למשתמש  לגרום  שיכול 

שיכול לגרום משתמש לעזוב. 

את  לחבר  כדי  להכניס  נתונים  הרבה  יש 
תהיה  מה  וחשבתי  לפלטפורמה  הנכס 
הדרך הכי נוחה ומהירה עבור המשתמש?
נתונים  הרבה  שיש  לייאש  שלא  קשה 

להזין.
בתוך  יראה  הנכס  איך  להציג  בחרתי 
ימין,  מצד  הדמו  במסך  ב  הפלטפורמה 
ככל שממלאים  שנפתוח  בחירות  לעשות 
אחת  בפעם  הכל  ולא  הנתונים  את 
וברגע  להתחיל  מאיפה  ידע  שהמשתמש 
להמשיך  מחוייב  ירגיש  כבר  שיתחיל, 

ולסיים את התהליך.
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widget מסך הוספת
תהליך הוספת הויג'נט לפלטפורמה דורש 
לקחת  מאיפה  והגדרות.  פרמטרים  כמה 
איך  לקחת,  נתונים  איזה  הנתונים,  את 
להציג אותו, באיזה טווח זמן ושם הויג'נט.

בשלב הwireframe החלטתי להקהל על 
המשתמש ולתעדף שלמשתמש המתחיל 
מהיר.  ופחות  וידג'טים  להוסיף  נוח  יהיה 

חילקתי את המשימות לשלבים.

הראשוני  האיפיון  עם  שסיימתי  אחרי 
שהתהליך  הבנתי  המסכים  את  ועיצבתי 
יהיה יותר קל ועם כך ברור ומהיר שהוספת 
שלושה  עם  אחד  במסך  יהיה  הוידג'ט 
בחירות. מאיפה לקחת את הנתונים, איזה 
בנוסף,  אותם.  להציג  איך  לקחת,  נתונים 
בצורה הזו המשתמש יכול להוסיף מספר 
דאשבורד  וליצור  אחת  בפעם  וידג'טים 
כל  לעבור  מאשר  קליקים  בכמה  משלו 
פעם את תהליך הwizard בעל ה3 שלבים
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Panoptic mode
קנבנציואלי  לא  מסך  לעצב  החלטתי 
ולתצוגה  לדאשבורד  בנוסף  לדאשבורדים. 
שכולם רגילים אליה החלטתי לעצב מסך "יד 
חופשית". בורד אין סופי שבו המשתמש יוכל 
וידג'טים שהוא רוצה מכל נכס  להוסיף כמה 
אפשרי ולייצר את התמונה המדוייקת עבורו. 

לייצר  יוכל  גם  השתמש  הזה  במסך 
אוטומציות של נוטיפיקציה ופקודות אחרות. 

במסך לדוגמה אפשר לראות שבחרתי בנתון 
הנתון  שאם  והגדרתי   Session duration
המיילים  רשימת  אז  שניות   ל40  מתחת 

שהמשתמש יגדיר יקבל התראה למייל.
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Responsive widgets
את כל הוידג'טים בפלטפורמה אפשר להגדיל 
או להקטין בהתאם לצרכי המשתמש באותו 
חשובות  קומפוננטות   כמה  עיצבתי  הרגע. 

בתצורות ובגדלים השונים שלהן.
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דף נחיתה
את דף נחיתה רציתי לעשות קצר וקולע 
העברתי  בפתיחה  מרשים.  כך  ועם 
של  התלת  משפת  מרחפים  אלמנטים 
סטטיסטיקה  של  נגיעות  עם  המותג 
בנתונים.  יבין קצת שמדובר  שהמשתמש 
מתוך  קומפוננתות  הצגתי  מכך  לאחר 
המערכת ואת ההיתרונות בהם. דף מתוך 
המערכת בתצוגת מובייל. ושלבים לשימוש 
במערכת כדי שהלקוח יבין כמה זה פשוט. 
ההרשמה  לתחילת  סקשן  עיצבתי  בסוף 

שתעביר אותו לפלטפורמה.
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בבליוגרפיה
במהלך המחקר שלי דיברתי וקראתי והצטרפתי לקהילות שלא הכרתי בעולם של הנכסים 
הדיגיטליים, למדתי הרבה על התחום כדי להבין לעומק את הבעיות של המשתמשים 

שלי. חומרים באנגלית ובעברית מהשנים האחרונות בעיקר.
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עלות כמות גדולהעלות פיתוח
פוסטרים שיווקים - 100 ₪ ליחידה

ניירת - 100 ₪ ליחידה
מעטפה - 100 ₪ ליחידה

כרטיס ביקור - 120 ₪ ל 100 יחידות
תגי עובדים- 15 ₪ ליחידה

ספר מותג- 280 ₪ ליחידה

פוסטרים שיווקים - 60 ₪ ליחידה
ניירת - 60 ₪ ליחידה

מעטפה - 5 ₪ ליחידה
כרטיס ביקור - 500 ₪ ל 1000 יחידות

תגי עובדים- 9 ₪ ליחידה
ספר מותג- 280 ₪ ליחידה

תמחיר

החשדניסטים

פורומים וקהילות בחו"ל

מתחרים

תוכנות

ומשווקים  יזמים  של  קהילה  היא  החדשניסטים 
דיגטליים.  בנכסים  מתעסקים  שרובים  אינטרנטים 
האנשים  כל  חברים.  אלף  כ20  מונה  הקבוצה 

שראיינתי מהקבוצה ביקשו להישאר בעילום שם.

Discord Servers - SEO,Affiliate Marketing
Reddit - SEO, Bloggers, Digital Nomads

https://managewp.com/
https://www.swydo.com/
https://mainwp.com/
https://agencyanalytics.com/
https://360suite.google.com

בבליוגרפיה
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