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של חברת  D-KITאת פלטפורמת  משיקה iSOCIA חברת

 יוניסל בסרביה
 

 iSOCIAסיון אדיר בשוק המקומי בתחום ניהול המוניטין החברתי, משיקה יעם נ
פתרונות יעילים למיצוב עסקים  ההמציע חבילת שירותים דיגיטאליים בסרביה

יות ), כמו גם לפרסום באינטרנט, ברשתות חברתSMB'sקטנים ובינוניים (

 .ובפלטפורמות הטלפונים הניידים

D-KIT הושקה בישראל ע"י חברת יוניסל לפני חצי שנה ומאז משתמשים

 בשירותיה מאות עסקים ישראלים בהצלחה רבה.

 לציבור הסרבי ההוצג  D-kitבפעם הראשונה, , 7.6ביום חמישי 

 

, בהתחשב בכך שהאינטרנט, הרשתות החברתיות ופלטפורמות הטלפונים הניידים

לקהילה  ותגהמהוכיחו את עצמם כערוצי תקשורת בעלי השפעה רבה המחברים את 

. צעד קדימה משדרגת את אותו ערוץ תקשורת  D-Kit  שלו וללקוחות פוטנציאלים.

D-kit שפר את תמנף ות ,ספק הזדמנויות ממשיות לעסקים קטנים עד בינונייםת

יוחד בשווקים מתפתחים במ ,אפשר פעילות עסקית יעילה יותרתראות שלהם ויהנ

 .סרביה ומזרח אירופה ,כגון

 ,ניהול מוניטין חברתיהמתמחה ב ,iSOCIA  מנכ"לוקובי גמליאל, מייסד 

בחרנו "; את שירותיה למותגים והמפרסמים הגדולים בישראלמספקת ו

של חברת יוניסל, אשר זכתה להצלחה רבה בישראל ומהיום  D-kitבפלטפורמת 

חלק  בשנים האחרונות השירותים הללו הן. ים בינלאומיתלמעשה חבילת מוצרא יה

חברות רבות כבר שיפרו במידה ניכרת את בלתי נפרד מהשירות המקומי שלנו ו

תוצאותיהן העסקיות וכבשו פלחי שוק חדשים דרך ערוצי תקשורת מודרניים, 

לאחר שהכירו והפכו את עצמן למזוהות יותר בקרב משתמשי הרשתות החברתיות 

רמות הטלפונים הניידים. זאת המציאות הגלובאלית שלנו, אימוץ ויישום ופלטפו

 ד עם העולם, מהיר של טכנולוגיות חדשות. אם אתה לא מצליח לשמור על קצב אחי
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חוקר את , בעל תואר שני בתקשורת פוליטית, גמליאל .העולם מתקדם בלעדיך"

לאחר שעבד עם  iSOCIAהקים את  2009-הדיגיטלית, וב סוציולוגיהעתידה של ה

מצאנו שותף מקומי מושלם שיכול להרחיב את חברות סטארט אפ רבות. "

גרמה לי להבין  בסרביההשהייה לוגיה שלנו לכל איזור הבלקן. והשירותים והטכנ

אני שמח שהשותפים שלנו , ענק ומתפתחכמה פוטנציאל השירותים והטכנולוגיה 

בעולם  ,. היוםמוביל בשוקהיות הם צוות צעיר, אנרגטי עם רצון עז ללמוד ולה

הפרסום, המשחק השתנה, כמות היא כבר לא שם המשחק, ולמרות שחלקכם 

 D-kitמשיגים גם איכות, זה עדיין לא מספיק. חייבים לראות החזר על ההשקעה. 

החזר חיובי על ההשקעה לשוק המקומי באמצעות שירותים נגישים  לתת יכולה

ון, שכן ידוע שהתמורה תגיע בצורת מוניטין, ומשתלמים כלכלית לכל מותג וארג

 ".מכירות ומודעות

 

: "לאחר חודשי פיתוח ויישום בחברת יוניסל מכירות ותפעולאיל לרנר, סמנכ"ל 

פתח את הפעילות גם מחוץ ל iSOCIAבארץ בחרנו בחברת  D-KITפעילות 

ם לעסקים דומים ג מצויינתאני בטוח שההצלחה בישראל מהווה תשתית  לישראל.

 בחו"ל".

U  צ'טומיאנדריאנהUמנהלת בכירה ב ,-Real Time Group , חברה סרבית עם

המקומי  המדיה בשוק ניטור , שולטתשותפות עסקית גם בקרואטיה ומונטנגרו

הם מדיה נילקוחות. לחברה יש שירותי ניטור רבים ב 250 ברזומה עשיר של כ

קדימה והזדמנות  החשוב והי קפיצהז": עובדים 100 ל מסורתית ודיגיטאלית ומעל

 למותגים המקומיים תאפשר D-kitאת עסקיהם.  מנףלפז עבור העסקים המקומיים 

לתקשר באמצעות פלטפורמות של טלפונים ניידים, לשלוט בנוכחות המותג ברשת, 

 . ולנהל רשימות תפוצהפלטפורמות הפרסום השונות למדוד את 

 רים לכל טלפון נייד באזור. העברת מסת למותגים בעוצמתי דלת פתחכן, תכמו 

 השיווק והפרסוםלהגביר את הקצב ולהיות מעודכנים בשיטות  ויעזר אילוכל 

 ."בדומה למדינות מערביותהגלובאליות 

ניתוח שוק אשר עוזר לשלוט בכספים  המציע D-kit, כחלק ממגוון שרותיה

  , הכנת אתר שמתאים למשתמשי פלטפורמותבמדיות הפרסום השונות שהושקעו
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והחשוב  קהל לקוחותטלפונים ניידים, כלים שמסייעים לתקשורת ישירה עם 

ותקשורת קלה יותר, בין המותג, מוצריו ונראותם במדיות  נגישות –מכולם 

 . החברתיות וערוצי התקשורת המודרניים

 
iSOCIA צמחה מתוך חשיבה עסקית חברתית חדשה.  חברה לניהול מוניטין ופרסום חברתי

מתייחסת למדיה החברתית רק כטקטיקה שיווקית או פרסומית, אלא חשיבה חשיבה שלא 

רחבה ועמוקה יותר המשלבת את כל רבדי האינטרנט עם כלים חברתיים, קרייאטיבים 

, מוסד לימודים, עמותה הרצון שלנו הוא לקדם כל מותג לוגים בשבילו ליצור אימפקט.ווטכנ

ואמיתית היכולה לרתום מובילים חברתיים וגופים פוליטיים בעלי אג'נדה חברתית חזקה 

 וקהילות גדולות אחריהן יד ביד. 

 

 אודות יוניסל

דיגיטאליים,  קבוצת יוניסל מתמחה בפיתוח טכנולוגיות סלולריות מתקדמות, ייצוג וניהול רפרטוארים

, פרסום דיגיטלי וכן אספקת שירותי VMS -ו MMSו  SMSניהול תכנים, פתרונות תקשורת מבוססי 

לקוחות ושותפים  3,000מעל סליקה לגופי מדיה רבים במשק ועוד. לקבוצה בסיס לקוחות הכולל 

 עסקיים מובילים בתחומם והיא נחשבת למובילה בתחומה בישראל.

לתוכניות טלויזיה  מבית  Votingליוניסל ניסיון עשיר בביצוע פרויקטים רחבי היקף כגון: שירותי 

, הקמת שירותי מידע מבוססי שפה חופשית של חברת "אגד" (מספר דכגון כוכב נול היוצר של "קשת"

)  ועוד. יוניסל מחזיקה  YesMobile), פיתוח אפליקציות לסמארטפונים וטאבלטים (כגון 2800מקוצר 

בזכויות ההפצה הדיגיטאליות הבלעדיות של רפרטואר ישראלי מקורי המונה אלפי יצירות מוזיקאליות 

 .  harif.co.ilבתחום המוסיקה הים תיכונית ומנהלת את המותג חריף 

פתרון החניה מהנייד  -ועל קבוצת פישמן, והיא שותפה בפנגו N.Vיוניסל הנמנית על קבוצת קרדן 

 .המוביל בישראל
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