


 קהל יעד
 26 – 20נשים בגילאי 

 27 - 21גברים בגילאי 
 ).א"ערים בסביבת ת(התמקדות בקהל בקרבת מקום הגלינה  -' שלב א
 .התרחבות לערים נוספות –' שלב ב

 מטרות
 .ברחבי רשת האינטרנט" קורס ברמנים"  / "ס לברמנים"ביה"החדרת מותג חדש בתחום •
 .הגעה אל קהל פוטנציאלי•
 .התעניינות/ השארת פרטים לצורך הרשמה  –) 1(הנעה לפעולה •



 אסטרטגיה



 OFFLINEפעילות 
 .הפצה ברשת, CLUB SCHOOLהחדרת מודעות למותג חדש , יצירת באז: מטרה•

 
   :שיטה וביצוע•

 
 .והעברת מסרים שיווקים בזמן אמת במקום מסוים לצורך הפצה  שימוש בקהל יעד המאוגד --

 
 .פיתוח אפליקציית סלולר ממושקת לפייסבוק ומשולבת מערכת ניהול מתקדמת-

 
הפוסטרים יכילו ברקוד גדול עם טקסט הנעה  , פוסטרים ברחבי מועדון הגלינה+ הצבת רולאפים משולבי תאורה -

 ".ייסר על הבר'סרוק את הברקוד וקבל צ"שיווקי בנוסח 
 

ותאפשר לסורק להגיע לבר ולהציג " סקול-קלאב"סריקה של הברקוד תפתח לסורק אפליקציה סלולרית ממותגת -
 .ייסר'לברמנית מסך לאחר שביצע סריקה ולקבל הצ

 
,  סריקת הברקוד תבצע שיתוף על גבי קיר המשתמש בפייסבוק  אותו יוכלו לראות כלל החברים של המשתמש-

/  קישור לעמוד הפייסבוק + ס לברמנים החדש "עם טקסט שיווקי אודות המותג וביה" סקול-קלאב"השיתוף יכיל לוגו 
 .לעמוד הנחיתה

 
ייסר לא יוכל לבצע סריקה מחודשת ואם יבצע 'משתמש אשר סרק את הברקוד כבר וקיבל צ –חסימת סריקה כפולה -

 .ייסר'יקבל הודעה ממותגת שיווקים על כך שקיבל כבר צ
 

עיר  , גיל, לינק לפרופיל פייסבוק, שם מלא –שמירה של כלל נתונים הסורקים ישירות מפייסבוק  –שמירת נתונים -
 .אימייל, מין, מגורים

 
 

ONLINE 

2 
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הרולאפ והפוסטרים  
המשולבים בברקוד  
אשר הוצבו ברחבי 

 המועדון
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הברקוד בנפרד אשר 
הודפס על חולצות  

 הברמניות  
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מסך אפליקציה לאחר סריקה של 
 .הברקוד
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פוסט ושיתוף על הקיר של 
 המשתמש לאחר סריקה

 
כלל החברים של המשתמש  

לתוכן  , יחשפו ללוגו המותג
השיווקי ויוכלו ללחוץ על הלינק  

ולהגיע לעמוד הפייסבוק של 
 .המותג

, חשיפה לקהל היעד: יתרונות
 .פתח לנושאי שיחה, ויראלי
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מערכת הניהול של  
האפליקציה  

המאפשרת צפייה  
בנתוני הסורקים  
ובדיקה מי קביל  

ייסר ומי סרק ועדיין  'צ
 לא קיבל



http://www.rabbi.co.il 

http://www.rabbi.co.il/
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