יש לכם פרופיל חברה ?
הערכה הזו תסייע לכם לשדרג אותו במינימום זמן ועלות !
למי מתאימה הערכה
הערכה מתאימה לחברות ועסקים בכל תחום או שלב ,שיש להם כבר פרופיל חברה
ורוצים לשפר ולדייק אותו ,כך שבאמת יתחיל לעשות עבודה ולא יהיה סתם מסמך
שהם פעם כתבו ונמצא באתר האינטרנט שלהם.
כל עסק עובר שינויים במהלך השנים ולעיתים מה שיצרתם בתחילת הדרך ,לא
מתאים למה שהעסק עושה כיום.
מה היא יכולה לעשות עבורי
הערכה נוגעת ב 3היסודות שהופכים כל פרופיל לפרופיל שמביא מכירות :
כתיבה ,עיצוב ושיווק
מה תמצאו בערכה של פרופיל און ליין לעסקים שכבר יש להם פרופיל

כתיבה מקצועית ושיווקית


הנוסחה המדויקת ל -בדיקת פרופיל חברה -קובץ בדיקה אשר יאפשר לכם
לראות האם הפרופיל שלכם עונה על הקריטריונים של פרופיל מקצועי – שלב
אחרי שלב .מדובר בנוסחה מדויקת אשר בעזרתה נכתבו כבר מאות פרופילים
והיא משרתת עסקים רבים וגם אותנו בסטודיו לכתיבת פרופיל מקצועי



רשימה מלאה של משפטי מחץ שיווקיים אותם ניתן לשלב בפרופיל קיים,
במטרה לתבל אותו ולהפוך אותו לשיווקי ומוכר ,מול כל קהל יעד .כל מי
שהתנסה בכתיבה יודע שהדבר הכי קשה במסמך מקצועי כמו פרופיל חברה,

זה להפוך אותו לשיווקי .באמצעות הרשימה הסודית הזו ,תהפכו אוסף של
מידע טכני לפרופיל שיווקי ,בלי מאמץ ובלי איש מקצוע

עיצוב הפרופיל


מגוון תבניות מוכנות לעיצוב הפרופיל בקלות ובמספר דקות -הערכה כוללת
כמה עיצובים שמתאימים לפרופיל עסקי וכולם פתוחים עבורכם ,כך שאתם
יכולים לבחור את העיצוב שהכי מתאים לכם ולשלב בו את הפרופיל

רק בשביל לסדר את האוזן עיצוב מקצועי יכול לנוע בין  ₪ 044-044פה אתם
בוחרים עיצוב ממגוון עיצובים ,במחיר נמוך הרבה יותר


מי שחושב לעצמו ,אני לא מעצב ,אני לא יודע איך לעבוד עם זה ,אל דאגה.

הערכה כוללת שיעור אינטרנטי מצולם המדריך שלב אחרי שלב ,איך
לבחור ולערוך את הפרופיל הקיים לתוך עיצוב מרשים ומקצועי

שיווק וחשיפה
אחרי שיש לנו פרופיל שכתוב נכון ומעוצב נכון ,איך אפשר בלי שיווק ?
הערכה כוללת שני דברים נוספים ,חשובים מאוד כך שהקהל שלנו יימצא אותנו
בקלות ויתרשם מהפרופיל המשודרג שלנו.


המדריך לגיוס לקוחות באמצעות פרופיל חברה ,מדריך מתקדם המסביר צעד

אחר צעד ,מה באמת ניתן לעשות עם פרופיל חברה ,על מנת לגייס
לקוחות איכותיים ולהפריד בין מי שמבזבז את זמננו למי שבאמת צריך ורוצה
את השירות .



סרגל ניווט מעוצב ונוח לתפעול המכיל רשימה סודית ועדכנית של
אתרים ומקומות בהם ניתן לפרסם את הפרופיל החדש ללא עלות ובכך
התחיל להגיע ללקוחות חדשים ולייצר חשיפה באינטרנט בבאת אחת

מה ההשקעה שלך
ערכת פרופיל און ליין עם כל העיצובים ,הסודות השי
עלות הערכה  ₪ 734 :בלבד
תקנון


הערכה המלאה נמצאת באתר פרופיל און ליין בחלק סגור ,אליו ניתן להיכנס עם סיסמא



חשבונית מס קבלה נשלחת למייל זה בתום הרכישה



התבניות המצויות בערכה נתמכות על ידי תוכנת פוטושופ ,ניתן לעבוד בהן בתוכנה זו בלבד.



בשלב הראשון ניתן לראות את כל העיצובים ,לאחר מכן יש לבחור את העיצוב המתאים ולעבוד
עליו .ניתן לפתוח עיצוב אחד בערכה



ניתן לסגור את הפרופיל כקובץ תמונה ו /או כקובץ  PDFבאיכויות וגדלים שונים



הדפסה של הקובץ תלויה באיכות השמירה ( ניתן לשמור באיכויות שונות )



את סרגל הניווט יש להתקין על המחשב ( התקנה פשוטה מאוד ולא דורשת שום ידע טכני )



העלות אינה כוללת מעמ

