
 
 

  
 

 

 קטיביתזה הזמן לכתוב: הבסיס לכתיבה שיווקית אפ

וזו כבר לא קלישאה שחוקה. בעידן שבו רובנו  –התוכן הוא המלך, ככה כולם אומרים לנו 

המילה הכתובה היא זו שתופסת את העין. לצד התמונה המדויקת  ,מתקשרים דרך מסכים

לנו הזדמנות לספר לעולם מה יש לנו  והסרטון השיווקי הערוך לקפידה, המילים מספקות

מילים,  נכון ולהרחיב את הקהילה שעוקבת אחרינו. כל זאת דרךלהציע, להגיע לקהל ה

 .סיפורים ומסרים שמשרתים את המטרה

בעלי עסק היום הם הפנים של העסק. כל אחד מאיתנו הוא מותג. המילים מקבלות משמעות 

חיבור, של יצירת קהילה, של שיתוף אמיתי מהמקומות הנכונים, של  אחרת, משמעות של

הן גם מניעות לעניין, ליצירת  –בסופו של דבר  .מה אנחנו יכולים להציע לתת ידע ולהסביר

 .קשר, לקנייה

לכן, כתיבה שיווקית היא כלי חשוב בידי כל בעל עסק ובניגוד לכתיבה ספרותית, צריך לדעת 

מפגשים בני שלוש שעות, 4 למי אנחנו כותבים ובאיזו שפה. בקורס בן ,מה לכתוב, איך לכתוב

במסגרת החומר הנלמד ומטלות הקורס, אסטרטגיית  ,שאלות האלו ונפתח יחדנענה על כל ה

 .תוכן מקיפה לעסק

 ?מהי מטרת הקורס

מטרת התוכנית היא לספק את הבסיס ליצירת תוכן שיווקי בעסק, בכל הפלטפורמות 

ייגע בכל הנושאים המשיקים לשיווק באמצעות תוכן, מכללי  הרלוונטיות היום ברשת. הקורס

ויצירת פלטפורמות שיווקיות המבוססות  הכתיבה השיווקית דרך מחקר קהל היעד ועד לאפיון

התוכנית מיועדת לבעלי עסקים, יזמים, אנשי  .בצורה המדויקת והנכונה לעסק –על תוכן 

ליצור תכנים מעניינים,  ,יבור עם הקהלשיווק בחברות ובארגונים המעוניינים להעמיק את הח

 יצירתיים ומניעים לפעולה, להבין את יסודות השיווק כפי שהוא מיושם היום, באמצעות יצירת

  .ונים שיובילו להתחלה חדשהאסטרטגיית תוכן לעסק שלו ועם טקסטים ראש .תוכן

 

בתחום הכתיבה  השנ 20 -לה מלמע בעלת נסיון של -הקורס יועבר ע"י נעה סטרלינג

 עורכת תוכן באינטרנט מאז הגעתו לארץ )בין היתר באתר "מפה", "במה חדשה"(,והעריכה. 

תרבות,  תרבות ועיתונאית בתחומיnrgבלוגרית, עורכת במעריב )עורכת התרבות של  

  התוכן במכללת שנקר להנדסה ולעיצוב. אמנות, אוכל ותיירות( ומנהלת

קטנים  מספקת תוכן שיווקי לעסקיםו יםלו מילהאחרונות מנהלת עסק עצמאי שכובשנים 

ובינוניים, מלווה יזמיות ויזמים עצמאיים בכתיבה השיווקית בעסק ומלמדת עצמאיות 

 .כתיבה שיווקית ועצמאיים



 
 

  
 

 

 פירוט המפגשים:

 חסמי הכתיבה השיווקית ואיך שוברים -מפגש ראשון
 אותם/אסטרטגיית תוכן/סקירת מאפייני

 הפלטפורמות השיווקיות

 –חסמי הכתיבה שמונעים מבעלי עסקים לכתוב 
שנצלול לתוך עקרונות  ואיך נטפל בהם לפני

 הכתיבה?
מהי אסטרטגיית תוכן ואיך היא תלווה אותנו לאורך 

 הקורס?
 –סקירת המאפיינים של הפלטפורמות השיווקיות 

 רשתות חברתיות
מובילות, אתר האינטרנט ומה הוא אמור לכלול, 

 בלוג ויתרונותיו
ערכים וחזון ולמה הם חשובים לנו בכתיבה 

 השיווקית

 יצירת קהילה וירטואלית באמצעות -מפגש שני
 למי אנחנו כותבים? –תוכן 

כיצד עורכים פילוח קהל יעד ליצירת מסרים 
 שיווקיים אפקטיביים?

מחקר דמוגרפי מול מחקר רגשי  –מחקר שוק 
 והתנהגותי

המשפך השיווקי כיצד ליצור קהילה סביב העסק? 
 ומאפייניו

יצירת "קול" ו"שפה" לעסק אשר יוצרים חיבור עם 
 קהל היעד

 פייסבוק, אינסטגרם ואיך יוצרים -מפגש שלישי 
 בהם מסרים שיווקיים אפקטיביים

סוגי פוסטים,  –ק התנהלות בעמוד העסקי בפייסבו
 יצירת מעורבות, כתיבה

 שיווקית בעמוד העסקי, כתיבה סיפורית ויצירתית.
מה המשמעות של  –התנהלות בקבוצות בפייסבוק 

 יצירת קהילה ברשת?
 ניהול קבוצה ויצירת תוכן בקבוצות.

כיצד ליצור ביטוי מילולי לשיווק העסק  –אינסטגרם 
 צילומים. ברשת שמבוססת על

ת כתיבה קבועה בפלטפורמות שיווקיות יצירת שגר
 יומיומית הדורשות התייחסות

איך כותבים אודות? איך כותבים מסר שיווקי בדף  שיווק וכתיבה באתר האינטרנט -מפגש רביעי
בעמודי השירותים את מה  הבית? איך מתארים

 שאנחנו עושים? נסקור את המאפיינים של אתר
 שיווקי מוצלח.

כיצד מתחברים בלוגים מקצועיים ואישיים  –בלוגים 
הכתיבה בבלוגים ויצירת  העסק, כללי לשיווק

 מאמרים לקידום אתר/לבלוג
אתר אינטרנט וכללי הכתיבה השיווקית בתוך 

עשיר בתוכן, שיסייע  כיצד לבנות אתר –האתר 
 לקידום אורגני של העסק במנועי החיפוש של גוגל
וייצור "בית חם" לשירותים ולמוצרים אותם אנחנו 

 רוצים להציע ללקוחותינו

 


