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דפי  הדפס, מה צאה זו התועלת  מירביתלהשגת 

דבר  ל נושא ם  בים נבמשך  שיחה . עבוד  אילו
היה  וכן  –אתרים בגוגל לקידום ומהות ים  כל הקשור 

  !לרשום
  

  בלה  ברון  שרון  ידי
  

  
  ברוכים הב ים להר אה אי טרנטית

  קידום אתרים בגוגל
  

  20:00 :שעה 10-10-10, ראשון :יום
  כשעה וחצי :  משך הה צאה

  
  :לן מידע  שוב  גבי  יחת  אינט נטלה

  .בא ר שנ צא לצ רך שי ה זולדף הג שה המ וחד כדי ל צט ף לשי ה יש ל כנס 

  :דףכ ובת ה

bella.htmlsharonhttp://www.tnufa4biz.co.il/  

ü  השיחה הינה שיחה קולית  
ü  דקות ל ני ת ילתה 5יש לה נס לד  הג שה לש חה.  
ü  בדיוק 21:00תחיל  השיח  בשעה.  
ü  כשעה –משך ה יחה.  
ü כ י להא ין יש לל וץ על כפת ר הplay  שנמצא בדף הגישה גן המ יהבנ.   
ü שאלות נית  לשאול במהלך השיחה בתיבת השאלו  בדף הגישה.  
ü  מוגן"ניתן להאזין ברמת  –לבעל  אינטרנ  רמון."  
  
שומים  וספים יו א שא ן יוא ם מתבקש ם ל. איכו  השמיעה  לויה  איכות  יבור  אינטרנ  שלכם: חשוב  זכור
  .שפועל ם במ שב בז ן השיחה

  ?תהפוך  יחה זו לנקוד  תפנית מה תית  שבילך כיצד

  .אליה  תגיע  ורשום ע יה  א  כל ה ובנותהדפס א  דפ  ה בודה  .1
  .לא לה ות ש מע פס בי –את מה שת מע   ליישםחשוב כיצד  .2
  .מתי אתה ע מד ל שות זאתוכן  שתייש  בסו  השיחהדברים  3רשום  פניך  .3
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  "קידום אתרים בגוגל"

   )התשובו  יינת ו במהל  ההרצאה, נא רשו  בדפי ה בו ה את ה שובו  לשא ות(
  

  :ם מוש י היס ד בתח ם קיד ם אתר םמה 
  

  :אופטי יזציה  מנועי חיפוש  – SEOים קיד ם אתר .1
  
  
 

2. Page rank PR= 
  
  
  
 

  Sand Boxארג  חול  .3
  
  
  
 

  Landing pageדף נח תה  .4
  
  
  
 

 Meta tagsתגי מטה  .5
 
 
 
 

  cmsמערכ  ניהו  תוכן  .6
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  ?מהו המוצר שא י רו ה למכ ר בא ר הא נטרנט שלי  
  
  
  
 
  ?מה  טרת  אתר  לי  
  
  
  
 
 :אתרים הטעויו  הנפוצו  בקידום  ששתמהם  
  
1.  
  
2.  
  
3.  
  
4.  
  
5.  
  
6.  
  
  ?הכני ות באתר' אי  מ דילים א  מס 
  
  
 

  עקרונ ת חשוב ם בקיד ם אתרים  7 
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  "כנס ק דום א רים" ט פס הצטר ות ל
  עם ש ון ד די

  9:00-13:30בין ה עות   13-10-10' י ם ד
  

  פארק  מד  נס  יונה " לב הקונגר ים"ה נס יתק ים ב

  9365515-08נא לפ סס למ פר 

ü בכנס אקבל  דע וכ ים מעש ים בת ום  ידום האתר " כנס ק דום א רים"ר מי א תי ל . שרון  ,כן  
 .שלי וכך  וכל להגדיל  ת  תנו ה וכתוצ ה מכך  ת  הכנסות דרך  אתר שלי 

ü אשר י נו לי תו לת ג ולה₪  1,450בונוס ם בשווי  ארבעהאקבל  ,בנוסף. 

v מדריך קידום אתרים במתנה.  

v  800שווי  הטבה – לייש  את ה למ  בכנסיו  עם שר ן די י שי זר  לי איששתי פג שות ₪. 

v מפגשים 3הנ ה לסד ת קיד ם אתר ם מרת ת בת ₪  500ס "ש בר ע. 

v  150ההטבה שווי  –שעה  ם בלה עברון שתעזו  ל  ליצור רשימת תפו ה  שלי  1/2פג שת י וץ של ₪ 

  
  
  
  

  

   ובנוסף

  :אחרי ת מלאה 

י שהכ ס הוא  א  השק ה הטו ה /אם לא ר שעתי ם בכנ  מסי ה כלשה א תח יט
פך ות בל את החזר  לא  אדיב על כל כס ,הודע ל ו  ל ע יבתך ,ביות  שא  פע  עשית
 .ללא כ  ש לות
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  :סמן את בח רתך

  :מ ואם  קדים  היר ם "כו ל מע₪  400היא "  כנס ק דום א רים "ה שקע  שלי ב

o  מ "ול  מעכ₪  250השק תי היא  -₪  150חסוך 

o  מ "כו ל מע₪  400כ "סה 1+1מבצע  -₪  200חסוך 

                                         __________________________:שם ה סק                                                         :שם 

  _________________________:תחום  יסוק כפי שיו ג בתג השם ביום  סדנה/שם ה סק

  _______________________________________________: כתובת ל שלוח ח בונית

  ______________________________: נייד_________________________  : טלפון 

  ____________________________________: פ.ח/מס עו ק מו שה

  _______________________________________: חש ונ ת על שם 

  _________________________________________: כתובת  ימייל

  _________________________________________: אתר אינ רנט 

  ____________________________________: כיצד שמ ת על הכנס 

  
  מזומן /ציק /התשלו  אפשר  באמצעו  כרטי  אשראי 

o ויזה 

o מסטרקארד 

o ישראכרט 

  ___________/____________/______________/____________:אימס  רטיס  שר

  ______________________: ז .ת________________________    :  תוקף ה רטיס

  ____________________: חתימה _____________________________    :  תאריך

  9365515-08נא לפ סס למ פר 
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