








לקבל את פניו של  שמותאם במיוחד דף הוא , נחיתהדף 

.  מסויםאו שירות ולרצון שלו לאחר שחיפש מוצר הגולש 

יגרום לגולש להרגיש שהגיע בדיוק  דף נחיתה 

.  או לשירות אותו חיפשלמוצר 











מושכת מעניינתכותרת ראשית 1.

הרשמהטופס 

שהלקוח מקבל שמסבירה את התועלת כותרת משנית 

/  וידאו סרטון 

מעניינתתמונה 



וזה

קל  קל  

!לביצוע











תנועה גדולה אל אתר האינטרנט שלכם�

שירות שלכם/הגדלת ההתעניינות במוצר�

גדילה בחשיפה שלכם והעלאת המיתוג שלכם כמובילים בתחום�גדילה בחשיפה שלכם והעלאת המיתוג שלכם כמובילים בתחום�

הגדלת ההכנסה מאתר האינטרנט שלכם�



,אני שמחה להודיע על השקת מועדון היחיד מסוגו בישראל

מועדון קידום האתרים



.

.להגדיל את התנועה באתר האינטרנט שלהםמיועד לבעלי אתרים שרוצים �

.להגדיל את ההכנסה שלהם מאתר האינטרנטמיועד לבעלי אתרים שרוצים � .להגדיל את ההכנסה שלהם מאתר האינטרנטמיועד לבעלי אתרים שרוצים �

להיות מעודכנים כל הזמן לגבי עדכונים  מיועד לבעלי אתרים שרוצים �

.בתחום



.

להתחיל לקדם את אתר מיועד לבעלי אתרים בתחילת דרכם שרוצים �

.האינטרנט שלהם בעצמם אך עדיין מעוניינים לקבל ליווי בנושא

  

הרוצים לקבל כלים   - לבעלי אתרים שמעסיקים מקדם אתרים חיצוני מיועד �

.שבאמצעותם יוכלו לפקח על פעילות מקדם האתרים שלהם



.

שיחה אינטרנטית אחת לשבועיים שבה אני עונה על שאלות אישיות  . 1

כך , השיחות מוקלטות, הקשורות בקידום אתרים של כל חבר במועדון

.שאפשר לשמוע אותן גם לאחר השיחה עצמה.שאפשר לשמוע אותן גם לאחר השיחה עצמה

.עזרה באמצעות המייל אחת לשבועיים לבעיות בתחום הקידום. 2

אחת לחודש אשר בה אני אתן הרצאה  ) הדרכה אינטרנטית( וובינר. 3

כולל ראיונות עם אנשים מובילים בתחום השיווק  , מקצועית בתחום

.באינטרנט



.

live-seoהנחה על כל הפעילויות של  15%. 4

המאפשרים לכל אחד לקדם  אינטרנטיםגישה ישירה לאתר שבו יהיו תכנים 5.

.את אתר האינטרנט שלו בעצמו.את אתר האינטרנט שלו בעצמו

אחת לשבוע ישלחו עדכונים מקצועיים בתחום קידום האתרים.6



.

במכון מופת ללא תשלום   22-2-11השתתפות בכנס קידום אתרים שיערך ב �

חח""שש  450450שווי ההטבה שווי ההטבה  -

שווי  שווי   -איך ליצור דף נחיתה מוכר - קורס אינטרנטי בהנחיית בלה עברון �

ח   ח   ""שש  500500ההטבה ההטבה 



.

מיוחד לנרשמים לאחר השיחה קורס אינטרנטי בו אני מלמדת איך לבנות  �

  650650₪₪שווי ההטבה שווי ההטבה  -אדוורדסקמפיין בגוגל 

ח  "ש 450לחודש רק  ₪ 500במקום  - הנחה בעלות החודשית של המועדון  �

))600600₪₪הטבה של הטבה של   --שנתי שנתי ( ( לחודש לחודש   ₪ ₪ 5050שווי ההטבה שווי ההטבה -



.

:נכנסים לקישור הבא ונרשמים

/seoclunwin/seoclunwinseo.co.ilseo.co.il--www.livewww.live /seoclunwin/seoclunwinseo.co.ilseo.co.il--www.livewww.live



.

לפרטים נוספים�

seo.co.il-sharon@liveמייל 

 052-7511555: טלפון

seoclunwinseoclunwin//seo.co.ilseo.co.il--www.livewww.live




