
 
 םזימה רואית
 .םיחוטב יאנפ תומוקמו תודעסמ תאיצמל ,תיגרלא תושיגר ילעב םישנא רובע היצקילפא
 
 רתופ םזימהש באכה תודוקנו םיכרצ ,תוחוקל
 ןורחאה שדוחב .םיוסמ ןוזמל תושיגר ילעבל תועדומב ישילש םלוע תונידמל הוותשמ הינייפאמב לארשי
 םירקמ רפסמ דועו הדעסמב בלח ירצומל תושיגר תלעב י״ע ןוזמ תכירצ בקע תוומ לש רעצמ הרקמ שחרתה
 .םימוד םירקמ בקע םידלי זופשא לש םידרופס
 םורטקפס( ןוזמל תויושיגר ילעבל הנעמ תונתונה )תופוממ( תודעסמ תאיצמל היצקילפא/ןומושיי םייק אל םויכ
  .)'ויכו םיזוגא ,בלח ,םיגד – בחר
 
 חוקלה תייעבל ןורתפה רואית
 יביטיאוטניא/טושפ ןפואב הדעסמ תאיצמ תייווחב ןוזמל תושיגר ילעבל הנעמ תתל דעונה ןומושיי
)smartphones (םינושה תושיגרה ילעבל הדעסמה תמאתה י״ע )ןומיס ,םוקימה לע ידועי טוליש ,ןפיפא קרזמ 
 )'ויכו תושיגר ילעבל תומאתומכ תומיוסמ תונמ
 
 יקסע לדומ
 push ינוכדע ,ףסונ םוסרפ( םיקסע םודיק דצל ןומושייב םאות ות תולעב תודעסמה םוסרפ ,b2b – 'א בלש
 .extra םימלשמש םיקסעל )smartphoneל
 יונמ( םולשת תפסותבו תושיגר ילעב תוחוקלל ימניח היהי ןומושייה .״םוימירפ/םוימירפ״ ,b2c – 'ב בלש
 .תאזב 'ויכו ןומושייהמ הרישי הנמזה תלוכי ,םניח חוניק ,םינופוק לבקי חוקלה )םוימירפ
 .תונושה חוטיבה תורבחו תואירבה דרשמל ןומושייה ןיב הלועפ ףותיש תריצי י״ע קסעה םודיק – 'ג בלש
 .)ב״הראו הפוריא( תורז תונידמל ןומושייה חותיפ – )ילאנויצפוא( 'ד בלש
 
 קוש
 רפסמה םירבחו תוחפשמ – בחרומה יתרבחה לגעמב( ןוזמל תושיגר ילעבכ םינחבואמ 100k-כ ,לארשיב
-כ לש הדח היילעב םינייפואמה םיגיאדמ םינותנ  ,איהשלכ תושיגר םע םידלונ םידלי 8k , )ומצע תא שלשמ

 .ןוזמל תיטקליפנא הבוגת בקע םילוחה יתבב וזפשוא 2420כ ,תויושיגר ןוחבאב 300%
 
 םירחתמ
 תוצראל הנעמ תונתונש דואמ תויקלח( ל״וחב תומרופטלפ רפסמ תומייק .ץראב םיכמות םינומושיי אלל
 ילעב םישנא לש תיסחי םצמוצמ רפסמ תולעב whatsapp-ו facebook תוצובק ןנשי ץראב ,)תויפיצפס
 תומיוסמ תונמ לע ״דודר״/יחטש ןפואב תונייצמ תונדעסמה םלועל םייטנוולרש םינומושייה .ההז היעב
 הז בלשב תרחא הפולח תמייק אל – allergeat ןומושייל קהבומ ןורתי .ןוזמל תויושיגר ילעבל הנעמ תונתונש
 .ios-ו דיאורדנא לע תתשומ ןורתפה ,לארשיב
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