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ווק של  העסק י קסום הש יך למי מדר
וזלטר באמצעות הני

מהו ניוזלטר?
בקשר.  איתכם  להיות  וביקשו  מיוזמתם  שנרשמו  אנשים  כוללת  שלרוב  התפוצה,  לרשימת  במייל  שיווק 

הרשמה  הטבות,  מקצועי,  תוכן  מעבירים  בניוזלטר  ייעודית.  דיוור  מערכת  באמצעות  נשלח  הניוזלטר 

לסדנאות, אירועים ועוד.

מהי רשימת תפוצה?
שרשימת  ככל  שלך.  מהעסק  מידע  לקבל  שביקשו  )נמענים(  האנשים  כל  של  המייל  כתובות  רשימת 

התפוצה גדלה כך העסק צובר עוד ועוד לקוחות פוטנציאליים וחשיפה מקסימלית.

מהו דף נחיתה?
דף אינטרנטי שמטרתו להניע את הלקוח לבצע פעולה כלשהי, שכרוכה בהשארת פרטים. למשל, להרשם 

רכישה,  לממש  הלקוח  יוכל  פרטיו,  להשארת  בתמורה  וכו'.  הרצאה  לסדנה,  הרשמה  תפוצה,  לרשימת 

לקבל מדריך חינמי או להתעניין בשירות של העסק.

בעלי עסקים מתקשים לפצח את השיטה ליצירת תוכן שיווקי איכותי ברשתות החברתיות, 
באתר האינטרנט ובניוזלטר שלהם.

במדריך זה אראה לכם איך עובדים עם הניוזלטר ומשלבים בו תוכן איכותי 
ומקצועי. מיד תראו כיצד בתהליך שיטתי של שיווק אפקטיבי, יחד עם ערוצי 

השיווק האחרים תגדילו את החשיפה למוצרים ולשירותים של העסק.
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החלטתם להוציא ניוזלטר או אולי אתם מפיצים ניוזלטר?
הניוזלטר הוא עוד דרך אחת מיני רבות לשווק את העסק שלכם אבל הוא גם דרך אפקטיבית מאוד לגרום 

לקהל שלכם להיחשף לתוכן באתר האינטרנט. בין אם אתר האינטרנט של העסק הוא חנות מקוונת או 

אתר תדמיתי, המטרה היא למשוך אליו את הלקוח.

קישור נכון בין הניוזלטר לבין הרשתות החברתיות של העסק )פייסבוק, אינסטגרם, לינקדאין, וואטסאפ(, 

כמות  את  יגדילו  האינטרנט,  לאתר  כניסות  שיגדילו  ומכירה,  שיווק  פעולות  של  שרשרת  עבורכם  יצור 

הלידים והמכירות בעסק.

לפני בניית הניוזלטר צריך:

להרשם למערכת דיוור אלקטרוני.   1

לטעון אליה את כתובות האימייל של רשימת התפוצה.   2

ליצור דף נחיתה – טופס הצטרפות לרשימת התפוצה, בו הלקוח משאיר את    3

כתובת האימייל שלו.  

אחרי שהבנו את המושגים הבסיסיים, בואו נעבור למדריך
התהליך מתואר בעזרת ציר זמן, כאשר הדוגמה מתייחסת לניוזלטר חודשי 

ומחולק לשלושה מקטעי זמן:

פעולות לביצוע לפני הפצת הניוזלטר.   1

פעולות לביצוע ביום הפצת הניוזלטר.   2

פעולות לביצוע בימים שלאחר הפצת הניוזלטר.   3
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פעולות לביצוע לפני הפצת הניוזלטר     1

מטרת העל: להגדיל את רשימת התפוצה עוד לפני שמפיצים את הניוזלטר.
 

איך עושים זאת:  

כותבים ברשתות החברתיות פוסטים מסקרנים, שמיידעים את הקהל   

שהגליון הקרוב של הניוזלטר שלכם עומד לצאת ומזמינים להרשם   

לרשימת התפוצה. ככל שתיצרו יותר סקרנות לגבי התוכן שיתפרסם   

בניוזלטר )ובבוא העת תממשו הבטחה זו( יותר אנשים ירשמו.  

האמצעי:
 

קישור בפוסטים לדף הנחיתה – טופס הצטרפות לרשימת התפוצה.  

לדוגמה, לקוחה שלי שהוציאה ניוזלטר אופנתי לקהל של נשים דתיות שמעריכות אופנת אירופאית,   

כשהיא הגליון,  השקת  לפני  יום  שלה  התפוצה  ברשימת  הנמענות  מספר  את  ב-90  הגדילה    

משתמשת בפרסום אורגני בלבד. זאת ללא עלויות תקציב פרסום ממומן.  

פעולות לביצוע ביום הפצת הניוזלטר     2

מטרת העל: להגיע לכמה שיותר קוראים.
  

כבר שמעתם את הטענה ש"אף אחד לא פותח אימיילים שיווקיים"? הסטטיסטיקה מצביעה על    

ממוצע של כ-20 אחוזי פתיחה של הניוזלטר. לשם אתם רוצים לשאוף ואם אפשר אף יותר.   

3-5 אחוז של הפוסטים בפרופיל האישי. לעומת החשיפה בניוזלטר, בפייסבוק החשיפה עומדת על   

בדף העסקי החשיפה עוד יותר נמוכה.  

איך עושים זאת:
 

השלב הראשון כמובן הוא ההפצה של הניוזלטר  

דרך מערכת הדיוור לכל רשימת התפוצה.   

מיד לאחר מכן  משתפים קישור לצפייה בניוזלטר  

כפוסט ברשתות חברתיות. בפוסט כותבים שהניוזלטר   

הופץ ומצרפים הזמנה לקריאה של התכנים בו.  

כתבה 1

הפניה להמשך 
קריאה באתר כתבה 2

הפניה להמשך 
קריאה באתר
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3

הפעולה הזו תגרום לשתי תנועות חיוביות:   

הגדלת החשיפה לניוזלטר: אנשים שלא נמצאים ברשימת התפוצה )או כאלה שנמצאים    1  
80% שלא פותחים( יסתקרנו, ילחצו על הקישור ויקראו את התוכן בניוזלטר. בשלב הזה  ב-    

אתם מחזיקים אצבעות שהגולש ירצה להצטרף לרשימת התפוצה ויבצע פעולת הרשמה.     

כך גם רשימת התפוצה שלכם גדלה.   

הגדלת כניסות לאתר: התוכן בניוזלטר מכיל בדרך כלל תקציר – טיזר לתוכן המלא והפניה   2   
לקריאה מלאה באתר האינטרנט. כשהתקציר מספיק מעניין ומסקרן, הלקוח הפוטנציאלי     

מובל בעצם לאתר האינטרנט שבו הוא יכול להמשיך לגלוש, להתעניין במוצרים ובשירותים     

של העסק ולבצע פניה יזומה לעסק.   

   

פעולות לביצוע בימים שלאחר הפצת הניוזלטר     3

מטרת העל: להגדיל את מספר הכניסות לאתר.
 

איך עושים זאת:  

כתבתם  כלומר,  ייעודי.  פוסט  לכתיבת  הניוזלטר  מתוך  תוכן  קטע  כל  לנצל  הוא  הרעיון  הזה  בשלב    

כתבה מקצועית בתחום עיצוב הבית והכתבה נמצאת במלואה בבלוג באתר שלכם – זה    

לפרסם פוסט, למנף את התוכן ולהניע גולשים לקרוא את הכתבה הספציפית. הזמן    

מכאן העסק.  על  המידע  את  בוחן  הוא  הדרך  ועל  כתבה  לקרוא  לאתר  מגיע  גולש  שוב,  וכך    

תקוותכם, שהגולש יהפוך ללקוח.  

יותר אנשים קוראים 1
את הניוזלטר

יותר אנשים 
נחשפים לתוכן

נוסף באתר

הפצת הניוזלטר   א. 
ב.  פרסום ברשתות  

חברתיות  

2

4

 יותר אנשים
נכנסים לאתר 

לקרוא את הבלוג

יותר אנשים פונים לקבלת מידע 
על שירותים/מוצרים או שמבצעים 

רכישה אקטיבית בחנות

3

5
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רד ש מ ה תי  רו י ש

מקווה שלמדתם ונהניתם מהמדריך

רוצים לבנות ניוזלטר איכותי ומקצועי וזקוקים לייעוץ והדרכה פרטית?
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