
             

דו”ח קידום גוגלדו”ח קידום גוגלדו”ח קידום גוגל

דו”ח סטטיסטיקותדו”ח סטטיסטיקותדו”ח סטטיסטיקות

סיכום נתונים אשר נשלח ללקוח מדי רבעון

+++

קו לחינוך - פרסום ממוקד וקידום תוכן במנועי חיפוש

עמוד פרסומי המופיע ב - 3 פורטלים

עמוד הבית - חינוך נכון עמוד הבית - רשת מורים עמוד הבית - קו לחינוך

עמוד תוכן פרסומי 3עמוד תוכן פרסומי 2עמוד תוכן פרסומי 1

http://www.kavnet.co.il/
http://www.kav-lahinuch.co.il/?pg=indx_entry&CategoryID=281&ArticleID=6228
http://www.kavnet.co.il/?CategoryID=549&ArticleID=9784
http://www.kav-lahinuch.co.il/
http://www.hem.co.il/


ביטוי עמוד בגוגל דומיין
עיצוב למוסדות חינוך 1 www.kav-lahinuch.co.il

פתרונות עיצוב לבתי ספר 1 www.kav-lahinuch.co.il
עיצוב כיתות לימוד 1 www.kav-lahinuch.co.il

עיצובים למוסדות חינוכיים 1 www.kav-lahinuch.co.il
פתרונות לעיצוב חללים ומרחבים 1 www.kav-lahinuch.co.il
פתרונות עיצוב למוסדות חינוך 1 www.kav-lahinuch.co.il

סביבת לימודים לבתי ספר 1 www.kav-lahinuch.co.il
פתרונות לחללים ומרחבים 1 www.kav-lahinuch.co.il
עיצוב מקצועי לבתי ספר 1 www.kav-lahinuch.co.il

עיצוב סביבה לימודית לבתי ספר 1 www.kav-lahinuch.co.il

טלפון יצירת קשר קופון כרטיס חודש
 33 2 4 205 יוני
21 4 20 122 יולי
17 6 6 110 אוגוסט
27 6 18 187 ספטמבר
17 10 16 150 אוקטובר
13 4 2 96 נובמבר
12 1 9 75 דצמבר

סיווגי
1   הפרסום

2  עמוד פרסומי

4  דו”ח סטטיסטיקות עמוד פרסומי

3   דו”ח קידום העמוד הפרסומי בגוגל 

1. העמוד הפרסומי מוכנס לאתר על פי סיווג רלוונטי

2. מפרט עמוד פרסומי

 - הלקוח יעביר לקו לחינוך תכנים על פעילותו בהיקף של עד
  300 מילים (מומלץ לשלוח חומר מקורי שאינו מופיע ברשת

             האינטרנט)
- פרטים מלאים ליצירת קשר : שם איש קשר, טלפון, דוא”ל, 

אתר, כתובת, גלריית תמונות המחשה (עד 6 תמונות) 
בעמוד הפרסומי יוצג:

- כפתור “הראה טלפון” - מתבצעת ספירת סטטיסטיקות
- כפתור “שלח דואר” - מתבצעת ספירת סטטיסטיקות

- קופון הטבה - ניתן להדפסה - מתבצעת ספירת סטטיסטיקות
- ”שלח לחבר“ - מתבצעת ספירת סטטיסטיקות

Google  3. דו”ח קידום במנוע החיפוש של

ללקוח יישלח דו”ח המפרט כיצד העמוד הפרסומי מופיע בצורה
ישירה במנוע החיפוש של גוגל

4. ללקוח יישלח דו”ח פירוט סטטיסטיקות המציין את 
הפרטים הבאים, עפ”י חתך חודשי:

א. צפייה בעמוד הפרסומי
ב. לחיצה על קופון ההטבה

ג. לחיצה על ”יצירת קשר“ - יופנה לדוא”ל של המפרסם
ד. לחיצה על כפתור “הצג טלפון”

* דוחות קידום וסטטיסטיקות יישלחו על-פי בקשת הלקוח

מהו עמוד פרסומי ?

http://www.kav-lahinuch.co.il/
http://www.kavnet.co.il/?CategoryID=549&ArticleID=9784
http://www.google.com/search?source=ig&hl=en&rlz=1G1GGLQ_ENUS306&=&q=%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91+%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&aq=f&aqi=&aql=&oq=#sclient=psy&hl=en&rlz=1G1GGLQ_ENUS306&q=%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91+%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&aq=f&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&fp=3bbb6895e149ebc4
http://www.google.co.il/webhp?hl=iw#hl=iw&source=hp&biw=1280&bih=834&q=%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91+%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%99+%D7%A1%D7%A4%D7%A8&btnG=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9+%D7%91-Google&aq=f&aqi=&aql=&oq=&fp=58c1a283b71da7a2
http://www.google.co.il/webhp?hl=iw#hl=iw&source=hp&biw=&bih=&q=%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91+%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA+%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=&fp=58c1a283b71da7a2
http://www.google.co.il/webhp?hl=iw#hl=iw&source=hp&biw=&bih=&q=%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%99%D7%9D&aq=f&aqi=&aql=&oq=&fp=58c1a283b71da7a2
http://www.google.co.il/webhp?hl=iw#hl=iw&source=hp&biw=&bih=&q=%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91+%D7%97%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%D7%9D&btnG=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9+%D7%91-Google&aq=f&aqi=&aql=&oq=%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91+%D7%97%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%D7%9D&fp=58c1a283b71da7a2
http://www.google.co.il/webhp?hl=iw#hl=iw&source=hp&biw=&bih=&q=%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91+%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&aq=f&aqi=&aql=&oq=&fp=58c1a283b71da7a2
http://www.google.co.il/webhp?hl=iw#hl=iw&source=hp&biw=&bih=&q=%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3+%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA+%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91+%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA&aq=f&aqi=&aql=&oq=&fp=58c1a283b71da7a2
http://www.google.co.il/webhp?hl=iw#hl=iw&source=hp&biw=&bih=&q=%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%D7%9D&aq=f&aqi=&aql=&oq=&fp=58c1a283b71da7a2
http://www.google.co.il/webhp?hl=iw#hl=iw&source=hp&biw=&bih=&q=%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91+%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99+%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%99+%D7%A1%D7%A4%D7%A8&aq=f&aqi=&aql=&oq=&fp=58c1a283b71da7a2
http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q=%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91+%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA+%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%99+%D7%A1%D7%A4%D7%A8


             

עיתון ”חינוך נכון“

עיתון ”קו לחינוך“

מדיה נוספת בה ישולב פרסומך

 עיתון קו לחינוך הוקם לפני כ - 16 שנים. העיתון נשלח לרוב מקבלי
ההחלטות במשרד החינוך ביניהם מפקחים, מנהלים, רכזי מקצוע, מורים,

מנהלי רכש אדמיניסטציה וגם לסטודנטים לחינוך.
תפוצה: 000 ,31 מנויים בתשלום

         תדירות הוצאה: בימי חמישי, מדי שבוע, לאורך כל תקופת הלימודים

העיתון נשלח להורים ואנשי חינוך
תפוצה: 33,000 מנויים (חינמון)

תדירות ההוצאה לאור: בימי שני,אחת לחודש, לאורך כל השנה

מנוע חיפוש
מרכז הזמנות

מנוע חיפוש
מרכז הזמנות

לקו לחינוך ערוצי פרסום נוספים
אנא שאל את נציג המכירות

נשמח לעמוד לרשותך בכל עת
בברכה

מערכת קו לחינוך

טלפון - 03-6354484
פקס  - 03-7621113

kav1@bezeqint.net

http://www.kav-lahinuch.co.il/?CategoryID=925&ArticleID=8731
http://www.kav-lahinuch.co.il/?CategoryID=714&ArticleID=7878

