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מנהל.ת קהילה להשכיר 
  שירות מותאם לבניית קהילה חדשה בליווי חודשי

 המטרה בשירות הזה
 היא ללות מנהל.ת

 קהילה מטעם הארגון
 שלך במטרה לבנות
 קהילה איכותית,
 פעילה ורווחית

  

 שמירת תשובות
 לשאלות הכניסה ושימוש בהן

  להגדלת המעורבות
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 אסטרטגיית תוכן
 פריטי תוכן שנייצר לך בכל
 חודש סביב נושאי הקהילה
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 אישורי פוסטים
 נאשר ונמחק פוסטים לפי
 המדיניות שתקבע בקהילה
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 גידול מספרי
 נפעל להגדלת הקהילה שלך

בהתאם ליעדים שייקבעו

9

ניטור שיח בעייתי 
 אחריותינו לדווח אחת ליום

על שיח פוגעני/בעייתי עסקית
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 ברוכים הבאים
 נייצר עבורך אחת לשבוע

 פוסט מושקע לחברים
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 ניהול ריטואלים
 קהילה = הרגלים. שאנחנו
 נדאג לייצר בקהילה בדמות
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 הגדלת מעורבות
 הגדלת כמות חברי הקהילה

 שמעלים פוסטים באופן שוטף
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 סטטיסטיקות
 ניתוח נתוני המעורבות

 והפיכתם לרעיונות לפוסטים
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 פרסום
 נשתף את הקהילה שלך ונמצא
 דרכים להגדיל את כמות חבריה
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 קידום הכנסות
 נפעל כדי להגדיל את הסיכוי

 שהמודל העסקי שלך יניב
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 שימור ידע
 לפי נושאים מוגדרים מראש
 שיתוייקו לנושאים שונים
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מה מקבלים בדיוק? 
 חשוב לנו שבתור לקוחות תדעו בדיוק אבל בדיוק מה אתם מקבלים מתהליך בניית הקהילה ביחד

  איתנו.
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 תיאור הקהילה הוא הטקסט שמקבל את פניהם של חברי הקהילה החדשים ומגדיר את
 רשימת הכללים לקהילה. אנו נכתוב עבורך את התיאור כך שימשוך את הקהל המתאים
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 תמונת הקאבר שלך תעוצב על ידי מעצבת מקצועית בהתאם להנחיות של פייסבוק
  לגודל אידיאלי לתמונה כזו, בצורה המשקפת את שם הקהילה בצורה נאמנה

 תוכנית ההתנעה תפתור את הבעיה של גיוס החברים הראשוניים. נכתוב את התכנים
 הראשוניים שיש להעלות לקהילה ונפנה לכל מי שצריך כדי שיעלו

  בניית לו״ז חודשי:  ייצור תוכנית חודשית לתכנים בקהילה, כתיבה מהצד שלנו

 מוצר חשיפה הוא תוכן חינמי ואיכותי שכל חבר וחברת קהילה יכולים לקבל איך שהם
   נכנסים. אנחנו מאד מאמינים בזה ונכין אחד בשבילך

 שאלות הכניסה לקהילה יוגדרו וייאספו על ידינו בצורה שתייצר לך מאגר דאטה
  מקיף על הטעמים והרקע של חברי הקהילה שלך

 פינות תוכן וריטואלים קבועים הם מה שעושה קהילות לקהילות - אנחנו ניצור
  אותם עבורך בצורה שתעורר עניין ומעורבות גבוהה מאד בקהילה

 צוות השגרירים  או במילים אחרות האנשים שיהיו הכי פעילים בקהילה שלך יבנו
  על ידינו. לא תצטרכ.י לרדוף אחרי אף אחד. אנחנו נעשה זאת בשבילך

 אנחנו אוהבים מספרים ולכן נעקוב בגרף מסודר אחרי הגידול בנכסים הדיגיטליים
  שלך לאורך זמן כדי שהתוצאות המספריות יהיו ניכרות לעין

 שימור ידע הוא מה שהופך קהילות לכאלו שאנשים אוהבים לחזור אליהן. ניצור
  עבורך מדריכים בקהילה ואת נושאי הליבה לשימור תוכן

 התאמת מודל עסקי לקהילה שלך היא משהו שצריך לעשות בימים הראשונים
 לקהילה ולעשות לזה אדפטציות לאורך זמן. נבחר יחד איתך מודלי הכנסות

 הקהילה שלך צריכה לגדול ולכן ניצור עבורך שיתופי פעולה, נפנה לקהילות
 אחרות ונפרסם את הקהילה שלך באופן קבוע בקהילות אחרות כדי להגדיל את



 אנחנו מעניקים ללקוחותינו את האפשרות לקבל מנהלת קהילה אשר תפעל בקהילה עם הפרופיל האישי שלה, תעלה את הפוסטים
 מטעמה של החברה ששכרה את שירותינו ותבין בחומרים המקצועיים הקשורים לנושאי הליבה של הקהילה. מנהלת קהילה זו באה

   להחליף את הצורך של הלקוחות שלנו להקצות מישהו מטעמם שיגיב ויענה בעמוד.
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מנהלת קהילה משלכם

 מענה שוטף בקהילה

  מענה בשעות 9:00-17:00

 על שאלות של חברי קהילה

 השתתפות בישיבות
 צוות

 מנהלת הקהילה תשתתף
 בפגישות של צוות ניהול

הקהילה

 שימוש בפרופיל האישי

 מנהלת הקהילה תשתמש
 בפרופיל האישי שלה בעודה

 מנהלת את הקהילה. זאת, על
 מנת שיווצר קשר אישי בין
מנהלת הקהילה לבין חבריה

123

 תקשורת שוטפת עם
 חברי קהילה

 מנהלת הקהילה תוכל לפנות
 לחברי קהילה לתיאומים
 שונים כמו הרצאות חוץ,

 פוסטים אורחים והבאת ידע
 שוטף לתוך הקהילה
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 יצירת תכנים מטעם
 מנהלת הקהילה

 מנהלת הקהילה תקבל תכנים
 להעלאה  בהתאם ליעד
 ימשימות ליצירת תכנים

 החברה העסקיים להעלאה
  בקהילה
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עלויות  

6,900 
שירות ניהול קהילה חודשי  לחודש + מע״מ
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