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 השיטה שלנו

בשלב האבחון נתייחס  -אבחון ואפיון של העסק ושל קהלי היעד. 1
למוצר או לשירות שהעסק מציע ללקוחותיו. נאבחן נקודות חולשה 

מחקר על השוק ועל הסביבה העסקית, זאת על מנת וחוזקה, תוך 
לבנות אסטרטגיה שיווקית מדויקת וליצור את האפיון המיטבי עבור 

העסק. נבחן את מאפייני הלקוחות ונאתר את ערוצי השיווק 
 האופטימליים שיניבו את התוצאות הטובות ביותר.

 
בשלב זה נקים עבור העסק  -הקמת מערך שיווק מקיף לעסק. 2

שיווק נרחב על ידי צוות המומחים שלנו, תוך שימת דגש  מערך
 לבידול שלו על ידי מומחי שיווק, גרפיקאים וכותבי תוכן. 

הקמת אתר אינטרנט | בניית דף פייסבוק | בניית עמוד אינסטגרם | 
 בניית עמוד לינקדאין | בניית עמודים בפלטפורמות נוספות

 
נתעסק בקידום אורגני  -קידום העסק בגוגל וברשתות החברתיות. 3

ובקידום ממומן בערוצי השיווק השונים, תוך התאמת מילות מפתח 
אופטימליות, יצירת קמפיינים שיווקיים מותאמים אישית והתאמת 

 תקציב לקידום. 
 
קידום שוטף של העסק בגוגל  -בקרה ותחזוקה שוטפת .4

ובפלטפורמות השונות, תוך שימוש במערכת אינטרנט מתקדמת, 
 ך בקרה ושיפור מתמיד של שיטות הפעולה השיווקיות.  לצור

 
 אודות פיקסר

 
ומתמקדת בשלושה תחומים  יהדיגיטלפיקסר הינה חברה בינלאומית העוסקת בתחום 

 קידום ושיווק דיגיטלי| ( SAASבניית תוכנות אינטרנט )|  בניית אתרי אינטרנט עיקריים:

תשתיות השיווק והקידום של החברה מהווים פלטפורמה לשותפויות עסקיות בתחומים 

 רבים ומגוונים.

 החברה עוסקת בתחום הקידום והפיתוח הדיגיטלי בלבד.

ה העסקית של החברה. מנהלי ועובדי החברה מייצגים ושותפים לערכיה ולתרבות

 , יצירתיות, מקצועיות ושאיפה לשיפור מתמיד.יסודיותאמינות, חריצות, 

מאז הוקמה החברה, היא מקדמת מאות עסקים מהארץ ומהעולם, תוך מתן שירות 

ללקוחות רבים כגון, בתי מלון, סופרמרקטים, אטרקציות תיירותיות, חנויות אופנה, 

 ירועים וחברות פרטיות וציבוריות.אומנים, ברים, מסעדות, אולמות א
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חברת פיקסר מאמינה בשמירה על איכות הסביבה כערך עליון ולכן אינה 

 מתעסקת בגרפיקה לדפוס בכלל.

 

 :  השירותים שלנו
 

 בניית אתרים 
 בניית מערכות אינטרנט מורכבות 
 ברשתות החברתיות ניהול קמפיינים 
 בגוגל קידום אורגני 
 בגוגל קידום ממומן 
  מוניטיןניהול 
 הנגשת אתרי אינטרנט 
 תחזוקה ושירות לאתרי אינטרנט 
 פרסום ביוטיוב 
  רימרקטינג 
 ניתוח שוק ובניית תכנית שיווקית 
  הקמת אתרי מסחר אלקטרוניים 
  ניהול לקוחות באמצעות מערכתCRM מתקדמת 
 כתיבת תוכן 
 עיצוב וקריאייטיב לעסקים 
 אחסון אתרים -שרתים ודומיינים 

 
  הסמכותתעודות 

 
 תו אמון הציבור 
  חותם אמינות שלdun&bradstreet 
  האינטרנט הבינלאומיחברים בארגון 
  האינטרנט הישראליחברים בארגון 
 "הסמכה של מייקרוסופט לקידום במנוע החיפוש "בינג 
 פרסום ברשת המדיה | פרסום באתרי קניות  הסמכות של גוגל :

באדוורדס | הסמכה | פרסום במובייל | פרסום בוידאו | פרסום 
 .של גוגל אנליטיקס

  מערכת  –מערכת פיקסר _ טאץc.r.m .לניהול לקוחות 
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 רצ"ב מכתב המלצה : 
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 בין לקוחות החברה / פרויקטים שהובלנו
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