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קצת עלינו

אנו קבוצה של מה שאנחנו קוראים ”חיות אינטרנט“,

מומחי קידום בגוגל ובפייסבוק ברמה הגבוהה ביותר.

אנחנו אוכלים מקלדות לארוחת בוקר ומוניטורים

לארוחת ערב.

אנחנו מתעוררים עם דו"חות והולכים לישון עם

התוצאות.

אנחנו קבוצה של מומחי אינטרנט משופשפים עם רעל

בעיניים ורצון שכל הלקוחות שלנו יהיו במקומות

הראשונים בגוגל.

קידום אתרים SEO וממומן הוא הלחם והחמאה שלנו,

ואנחנו ממש מצוינים בזה.

אנחנו לא יודעים איך זה לא להצליח ונעשה את הכל

שתתקדמו, תקבלו יותר תנועה לאתר שלכם ויותר

פניות.

אנחנו לא יודעים לקבל ”לא“ כתשובה, במיוחד לא

מגוגל ופייסבוק.

אודות



בניית אתרים

שולינקה

מעל ל3,000 מוצרים
עיצוב מודרני

SMS + מערכת התראות חכמה
מערכת משלוחים מתוזמנת ללקוחות

תוכנה למבצעים מיוחדים
ניהול מלאי

תשלום מאובטח
מותאם למובייל

פירות ירקות ומוצרי בוטיק



צחי שיווק
שיווק מוצרים קפואים למסעדות

חנות אינטרנטית

מחירים חכמים ללקוחות

ספציפיים

אזור באתר לעסקים בלבד

תשלום מאובטח

הגבלת הזמנה

הזמנות לסוכני שטח

מותאם למובייל וטאבלט

בניית אתרים



צ'יז
אתר חדשות ובלוג

כתבות לפי קטגוריות

מערכת לפרסום בכל האתר

חיבור מלא לגוגל

SEO קידום אורגני

אפשרות לתגובות בכתבות

אפשרות לניהול כתבים ובלוגרים

הרשאות לכל תפקיד באתר

בניית אתרים



קלין פארק
מוצרי הדברה ירוקה

חנות אינטרנטית
מערכת חיפוש מתקדמת

תשלום מאובטח
שילוב מוצרים באתר

מוצרים מומלצים ללקוח
עמוד נחיתה בתוך האתר

מותאם למובייל
עיצוב לוגו

בניית אתרים



פמיליה
הבית של הבצקים

חנות אינטרנטית

מבצעים מעל סכום מסוים

תשלום מאובטח

הגבלת אזורי משלוח

איסוף מחנות המפעל

מותאם למובייל

לחצני ווצאפ ופייסבוק

מערכת ניהול הזמנות

בניית אתרים



מוטור קידס
רכבים ממונעים לילדים

אתר קטלוגי

מחולק לקטגוריות

פרטים על כל מוצר

תמונות מכל זווית

מנוע חיפוש באתר

קישורים ללחצני ווצאפ וחיוג

מותאם למובייל

בניית אתרים



השף

הזמנות מהירות
אפשרות לבחירת תוספות למנה

תוספות למנה בתשלום נוסף
הוספת שתיה להזמנה בלחיצה

אפשרויות משלוח
חיבור למדפסת הזמנות (בונים)

עמוד שף פרטי להזמנות אירועים
מותאם למובייל

מסעדת בשרים

בניית אתרים



שיווק דיגיטלי

פיצה ביאליק

פרסום בפייסבוק + ממומן
פרסום באינסטגרם + ממומן
מדבקה לאינסטגרם ולווצאפ

עיצוב פוסטים קריאטיבים
הגדלת מכירות
שיווק אגרסיבי

פרסום לפי אזור מגורים
WAZEהוספת מיקום העסק ל

בוטיק פיצה



הגר מדינה

עיצוב לוגו
מיתוג עסקי

קידום מוצר מכירה
שיווק בערוצים דיגיטלים
פרסום ממומן בפייסבוק

העלאת תכנים לאינסטגרם

טיפול הוליסטי ואנרגטי

שיווק דיגיטלי



פמיליה
בצקים בעבודת יד

פרסום בפייסבוק + ממומן
פרסום באינסטגרם + ממומן

עיצוב פוסטים קריאטיבים
הגדלת מכירות
שיווק אגרסיבי

פרסום לפי אזור מגורים

שיווק דיגיטלי



ליטל כהן

עיצוב לוגו
מיתוג עסקי

עמוד בתחום הציפורניים
שיווק בערוצי טיפוח ויופי
פרסום ממומן בפייסבוק

העלאת תכנים לאינסטגרם
WAZEהוספת מיקום העסק ל

עיצוב גבות ובניית ציפורניים

שיווק דיגיטלי



אביחי רכב הצפון

פרסום של רכבים
העלאת תכנים

מיתוג למכירת רכב
פוסטים לכל רכב במתחם

ניסוח פוסט מוכר יותר
פרסום בקבוצות מתאימות

מכירה וטרייד אין לרכבים

שיווק דיגיטלי



מוטור קידס

פרסום בפייסבוק
פייסבוק ממומן

פרסום באינסטגרם
אינסטגרם ממומן

עיצוב פוסטים קריאטיבים
הגדלת מכירות

איסוף לידים

רכבים ממונים לילדים

שיווק דיגיטלי



רהיטי ולדמן
רהיטים מעוצבים בהתאמה אישית

דף נחיתה מקצועי
קטלוג מוצרים

הגדלת מכירות
איסוף לידים

פרסום בגוגל
WAZE-הוספת מיקום העסק ב

**מופיע ראשון בגוגל #1

** במילות החיפוש שנבחרו על ידי הלקוח

דף נחיתה



בני המנעולן
שכפול מפתחות לרכב ולבית

דף נחיתה מקצועי
כרטיס ביקור דיגיטלי

הגדלת מכירות
איסוף לידים

פרסום בגוגל
WAZE-הוספת מיקום העסק ב

**מופיע ראשון בגוגל #1
עיצוב לוגו

** במילות החיפוש שנבחרו על ידי הלקוח

דף נחיתה



מכבסת רופה
כביסה ביתית כולל איסוף והחזרה עד הבית

דף נחיתה מקצועי
כרטיס ביקור דיגיטלי

הגדלת מכירות
WAZE-הוספת מיקום העסק ב

דף נחיתה



צה"ל - חיל האוויר
שלוחת גיוס ולימודים

דף נחיתה מקצועי
כרטיס ביקור דיגיטלי

טופס לידים
פרסום בפייסבוק
יצירת קשר מהיר

דף נחיתה



נירית גנני
פסיכותרפיסטית גוף נפש

דף נחיתה מקצועי
כרטיס ביקור דיגיטלי

איסוף לידים
WAZE-הוספת מיקום העסק ב

דף נחיתה



COVER

פרופילי הגליל

ניהול מלאי
מלאי משולב במחסנים שונים

מערכת הזמנות פנימית
מערכת הזמנות ללקוחות

מערכת הזמנות ללקוחות עסקיים
גישה מכל מקום בעולם
גישה ממכשירים שונים

מותאם לסמארטפון
ניהול תיקי לקוחות

הרשאות מלאות למנהלים בלבד
גישה מוגבלת לעובדים

מה במערכת?

פיתוח תוכנה



COVER

נובו בר הפקות

ניהול יומן אירועים
חוזה עם חתימה דיגיטלית

התראות
פרטי אירוע

סיכום אירוע
הכנה להדפסה

הזמנות דיגיטליות
גישה מטאבלט אישי

מערכת אישורי הגעה לאירועים

מה במערכת?

פיתוח תוכנה



פיצה איטליה

הזמנת פיצה עם תוספות לבחירה
אפשרות הוספת תשלום לתוספות

תוספות בחינם
הוספה של שתיה

חיבור למדפסת הזמנות (בונים)
מעקב משלוחים
תשלום מאובטח

הרכבת סלט אישי באפליקציה
הרכבת פיצה אישית באפליקציה

מה במערכת?

פיתוח תוכנה



"הלקוחות המרוצים"הלקוחות המרוצים
שלנו הםשלנו הם

חותמת האיכות"חותמת האיכות"

"השירות היחס והסבלנות, פשוט וואו"

"תוך 6 חודשים המכירות באתר גברו

על המכירות בסניף"

"הפרסום בגוגל הביא לי לקוחות שלא

היו מגיעים אלי לעולם"

"פייסבוק ואינסטגרם זה המקום החם

ביותר ואין מצב שאני לא שם"

הלקוחות שלנו מדווחים על עליה
של לפחות 30% במכירות מתחילת

תהליך עם סטלי תוך 3 חודשים
בלבד



שאלות ותשובות
1. שאלה: מה תקציב הפרסום הגבוה

ביותר שניהלתם עד כה?

תשובה: מעל ל 500,000 ש"ח  בשנה

2. שאלה: האם אצטרך שירותים נוספים

עבור שיווק דיגיטלי?

תשובה: לא, סטודיו סטלי מספק לך

מעטפת פרסום ב-360 מעלות

3. שאלה: האם תקציב הפרסום בגוגל

ובפייסבוק יקר?

תשובה: אנו מתאימים את תקציב

הפרסום בדיוק ליכולות ולצרכים של

העסק שלך


