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 וקידום אורגני בפייסבוק עסקי עמוד הקמת

 קטנים עסקים ובעלי ליזמים  -בפייסבוק  עסקי עמוד של שוטף וניהול להקמה יומית חד סדנא

 :הסדנא מטרות
  עסקי פייסבוק עמוד לקידום וכלים ידע הקניית 

  פייסבוק של הניהול מערכת של מעשי לימוד 

 מוכר תוכן ליצירת כלים קבלת 

  :יעד קהל
 .ובינוניים קטנים עסקים בעלי, יזמים

  :הסדנא היקף
 . *למפגש אקדמיות שעות 8 של בהיקף יומי מפגש

 תכנים נושא  זמן

 הכרות עם פייסבוק - פייסבוק לעסקים 1
 למה חשוב להיות בפייסבוק -
 ההבדל בין פרופיל אישי לעמוד עסקי -
 מה ניתן לעשות למינוף העסק -

 מושג יסוד בפייסבוק - מאחורי הקלעים של פייסבוק 2
 האלגוריתם של פייסבוק -
 מה פייסבוק יודעים עלינו -

 שלבים בהקמת עמוד - הקמת עמוד עסקי 3
 הפייסבוקבחירת שם עמוד  -
 הדגמה ליצירת עמוד -
 הגדרות מומלצות -
 עיצוב ומיתוג העמוד -
 כללים לניהול עמוד עסקי -

 כתיבה יצירתית של פוסטים בפייסבוק - "התוכן הוא המלך" והתמונה היא ה"מלכה" 4
 ערבויותמה יעזור לקבל מ -
 מקרי מבחן של הצלחות ופחות -
 מוש בתמונות וזכויות יוצריםיש -
 ת וגדלים של תמונ -
 מאגרי תמונות חינמיות -
 Canvaעבודה עם  -

 

גיבוש אסטרטגית פעילות ועבודה עם עמוד  5
 עסקי

 פילוח קהל יעד -
 בחירת שפה שיווקית -
 בניית מטרות  -
 סוגי פוסטים -
 אפשרויות פרסום פוסטים, תזמון טיוטה -
 הצמדת פוסט לראש העמוד -
 של פוסט URLכתובת  -
 עולם התיוגים -
 האשטאג   -
 קידום אורגני -
 פרסום בקבוצות בפייסבוק -

 

 תכנון חודשי - תכנון שיווקי 6
 תאריכים חשובים לעסק -
 בניית גטנט תוכן  -

 בניית פרסואנה - כלים שימושיים וטיפים 7
 נתוני שימוש בפייסבוק -
 יצירת אירוע -
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 בצורה למשתתפים ישלחו החומרים.  מרצים ולהחליף ההרצאות סדר את לשנות רעננה י.ט.מ באפשרות
 .נלווים חומרים יינתנו ההרצאות בכל לא. בלבד דיגיטלית

 
 באינטרנט העסק שיווק> יזמות בקורסי והשתתפות רישום תקנון

 
 :השתתפות וביטול הרשמה נהלי. 1

 .להעברה ניתנת ואינה תלמיד לכל אישית הינה היזמות לקורסי ההרשמה. א

 .ביטול דמי ללא מלא כספי להחזר זכאי הלימודים תחילת טרם ימים 7 עד לקורס רישומו את המבטל תלמיד. ב

 זכאי הקורס תחילת יום ועד בקורס הלימודים תחילת טרם ימים 7- מ החל לקורס רישומו את המבטל תלמיד. ג

 .רישום דמי ₪ 300 בניכוי כספי להחזר

 שנבעו שינויים עקב לרבות) שהיא סיבה מכל הלימודים תחילת לפני ביום לקורס רישומו את המבטל תלמיד. ד

 .כספי להחזר זכאי יהיה לא (י.ט.במ שקשורות מסיבות

 .י.ט.המ ידי על ההודעה קבלת מועד הינו הביטול מועד. בלבד בכתב תעשה קורס ביטול של הודעה כל. ה

 .בקורס ההשתתפות את להשהות או/ו להקפיא ניתן לא. ו

 הקבלה את י.ט.למ מסר שהתלמיד בכך, בנוסף, מותנים זה תקנון להוראות בהתאם כספי החזר כל. ז

 .התשלום בגין שקיבל המקורית

 .לאחר אחד מקורס לעבוד לתלמיד לאפשר אם להחליט הבלעדית הזכות י.ט.למ. ח

 גם וזאת, לקורס התשלום על) חלקי או יחסי, מלא( כספי החזר או/ו פיצוי יינתן לא מקרה בכל כי מובהר. ט

 .שהיא סיבה מכל, השיעורים בכל השתתף לא או/ו בקורס השתתף לא התלמיד בהם במקרים

 ממועד חודשים 6 תהיה י.ט.מהמ תלמיד של כספי להחזר או/ו חלופיים למפגשים דרישה להתיישנות המועד. י

 .סיבה מכל, לתלמיד כספי החזר כל יהיה לא, זה מועד לאחר.זה תקנון על התלמיד חתימת

 .שהיא סיבה מכל י.ט.למ התשלום את לבטל יוכל לא התלמיד. יא

 :הקורס תכני. 2

 .מתאימים וכישורים ידע בעלי מרצים ההכשרות בכל לשבץ מתחייב י.ט.המ. א

 על להודיע מבלי שהיא סיבה מכל מרצה להחליף וכן ההרצאות סדר את לשנות הזכות י.ט.למ הצורך במידת. ב

 .לתלמידים כך

 תקלה, חסר רישום, מרצה של מחלה כגון י.ט.המ בשליטת שלא מסיבות שנובעים ביטולים או שינויים יתכנו. ג

 אחר במועד המפגש להשלמת ידאג י.ט.המ כאמור במצב. אחר חיצוני אירוע או הלימודים בכיתת טכנית

 .י.ט.המ ידי על שיקבע

 .דעתו לשיקול בהתאם, הקורס ומועדי מפגשים ומועדי תכנים, קורסים לבטל או/ו לשנות יוכל. י.ט.המ. ד

 .החומרים החזקת מחייבת אינה הלמידה, בלבד דיגיטאלית בצורה ישלחו תכנים. ה

 :ושונות אחריות הגבלת, היעדרות. 3

 עד להשלים ניתן. אחר בקורס מראש בתאום זה מפגש להשלים יוכל בקורס מפגש יחסר אשר תלמיד. א

 להתיר יוכל י.ט.המ בהם, ח"בבי אשפוז או מילואים שירות של מסיבות למעט, היותר לכל מפגשים שלושה

 .מפגשים 3-מ יותר של השלמה

 על. רפואיים נזקים בגין בפיצויים או שהם כל רפואיים שירותים במתן התלמיד כלפי מחויב אינו. י.המט. ב

 .רפואי ולכיסוי חולים בקופת חבר להיות האחריות חלה התלמיד

 .חפציו על לשמור הבלעדית האחריות התלמיד ועל התלמיד חפצי על אחראי אינו י.ט.המ. ג

 .התלמידים שאר וכלפי המרצים כלפי ארץ בדרך לנהוג מתחייב תלמיד כל. ד


