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, הקורס מיועד למהנדסים

ללא ידע או ולמנהלים ליזמים 

בעלי ידע בסיסי בפרסום 

 באינטרנט.

 תנאי קבלה

 

בעלי תואר בהנדסה,  יתקבלו

או סטודנטים להנדסה. 

אחרים נדרשים לעבור ראיון 

קבלה עם המנהל האקדמי של 

 הקורס. 

 

 

 שיווק דיגיטליקורס 
 ולמנהלים ליזמים, למהנדסים

 שלי? המתחרים לפני חדשים ללקוחות אגיע איך ✓

 שלי? העסק של הפרסום עלויות את אוריד כיצד ✓

 באינטרנט? חינם פרסום להשיג הדרכים מהן ✓

את הכלים והטכניקות  ולמנהלים ליזמים, הקורס מעניק למהנדסים

הרלוונטיים ביותר בעולם השיווק של ימינו. כאן תלמדו לקבל 

יותר ספקי משנה בתחום  עיליהחלטות נכונות יותר, ולנהל באופן 

 הדיגיטלי.השיווק 

שם דגש על יישום בפועל של הכלים והטכניקות הנלמדים:  הקורס

הסטודנטים נדרשים להקים קמפיין שיווקי דיגיטלי עבור חברה 

תרגול החומר הנלמד הן בכיתה והן אמיתית, לפי בחירתם. הוא כולל 

 עם, שלכם הקמפיין את תציגו בהן, פעילה למידה של סדנאותו ,בבית

 שיווק אנשי ועם הכיתה עם יחד. נתקלתם בהם האתגרים על דגש

 תוכלו הקורס שלאורך כך, הללו לאתגרים פתרונות נציע מנוסים

 .עשייה כדי תוך וללמוד, שלכם הקמפיין את לשפר

המרצים בקורס מגיעים ממגוון תחומי ידע בעולם השיווק הדיגיטלי, 

 בשיווק דיגיטלי והן בהוראה.והם בעלי ניסיון רב הן 

 

 מבנה הקורס

 מפגשים. 20שעות אקדמיות, במסגרת של  106היקף הקורס הוא 

 .21:00עד  17:00המפגשים יתקיימו בשעות 

 באשדוד ובבאר שבע.  SCEהקורסים יתקיימו בקמפוס

 המחזור הבא ייפתח ב 
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 בקורס הלימוד נושאי

 בסיס לימודי

   Wordpress, Wix  : בסיסית ברמה אתרים בניית

  SimilarWeb, Alexa, GoogleTrends , Bitly: שימושיים מחקר כלי

 שיווקית כתיבה

 UI/UX ה עקרונות

 .ועוד PPC, CPM, CPL, CPA, CPD, CPI, CTR, GDN, Remarketing :יסוד מושגי

 וקידום אתרים גוגל של הפרסום כלי

 החיפוש מנוע של הפעולה עקרונות

 Keyword Planner  כולל, מפתח מילות מחקר

 AdWords  ב קמפיין הקמת כולל, בגוגל פרסום

Webmaster Tools 

 (SEO) אורגני קידום

 ה של גוגל )בסיסי ומתקדם(ההסמכ למבחני הכנה

Google Tag Manager 

 קמפיינים של ואופטימיזציה ניתוח

Google Analytics  

 חברתית מדיה

 וניהולו עסקי דף הקמת, וממומן אורגני קידום: ואינסטגרם פייסבוק

Facebook Insights 

 Ad manager 

Facebook Live  

 קמפיינים ניהול, חברה דף, קשרים יצירת, פרופיל הקמת: לינדקאין

 קמפיין ניהול, סרטונים יצירת: יוטיוב

 נוספים נושאים

  (Affiliate marketing)ם שותפי שיווק

 נחיתה דפי, ניוזלטר, אלקטרוני בדואר שיווק

 המונים מימון

 שיווקי תוכן

 במובייל שיווק

 בניית אסטרטגיה כוללת משולבת ומשפך שיווקי
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 סגל המרצים

 יאיר קורן

 בוש של הדיגיטלי השיווק מנהל לשעבר. אפ-בסטארט ושותף, דיגיטלי השיווק בתחום עשיר ניסיון בעל, יזם

  SEO, PPC, SMO, Affiliate בתחומים דיגיטלי בשיווק נרחב ניסיון בעל. בארץ וסימנס

 'סגלוביץ אור

 הוא כיום. בגוגל פרסוםבו חברתית במדיה התמחות עם, שנים כתשע מזה הדיגיטלי השיווק בתחום ופעיל יזם

 .בארגונים שונים דיגיטלי שיווק על מרצהו, עוקבים מיליון 5-ל מעל עם פייסבוק בדפי מחזיק

 אפלבוים רוני

 על נמנה בעבר. וטובים רבים פרסום משרדי בוגר, 1982 מאז הפרסום בענף. שיווקית לכתיבה ומומחה קופירייטר

 .'בצפר'ב הקופי מסלול מנהלי

 פלדמן גיורא

 בעל, פינגווין סטודיו של הבעלים. ואפליקציות אתרים, ממשקים מעצב .(UI/UX)  משתמש חווית לעיצוב מומחה

 .בחיפה תילתן במכללת למולטימדיה החוג ראש. בתחום שנים 11 של ניסיון

 )מרצה אורח*( יהודה בן אלירן

 ובתפקידו, הדיגיטלית המדיה בתחום רב ניסיון בעל .Taboola של ישראל פעילות ומנהל עסקי פיתוח ל"סמנכ

 .מדיה אאוטקאם בסוכנות ומנהל כשותף שימש האחרון

 )מרצה אורח*( נער רועי

 בחברות in-house קמפיינים ניהול של ניסיון שנות 5 בעל .Slidely בחברת Online Acquisition צוות ראש

   .בשנה דולרים מיליוני של גודל בסדרי הייטק

 )מרצה אורח*( וייס לירן

 .ואטסי אמזון, איביי על דגש עם, אלקטרוני למסחר מומחה

 

 האורחים המרצים בהרכב שינויים יתכנו*

 

 שכר הלימוד

 

 זכאות לתעודה

 


