
 
 
 

מילולית את האתר שלי ?   איך לאפיין בצורה 
  דוגמא

 

/https://www.minga.co.il דוגמא    הסבר  

 

  חלק זה בד"כ מינימליסטי
  כולל משפטי מפתח אודות העסק

 ולא - לא סלוגן !
 כי אם ערך מוסף מרכזי שאתם מציעים ללקוחות

 הפוטנציאליים שלכם
 

  בדוגמא שלנו:
  הדגשת הערך המוסף - מה יוצא לי מלעבוד עם מינגה -

 
  לשנות מציאות באמצעות עסקים חברתיים

 
 ויצירת תחושת שייכות לקבוצה נבחרת של אנשים:

  
 הצטרפו גם אתם לאנשים ולארגונים שמאמצים את

 הגישה של עסקים חברתיים כדי לחולל שינוי חברתי בר
 קיימא

 
 

 

 

  קומה 1

 

  מחזקת את הנאמר בקומה הראשונה
  ונותנת מידע תומך נוסף

 
  בדוגמא שלנו:

 
  רבים כבר עושים איתנו בדיוק את זה

  והנה מה שהם אומרים
 
 שימו לב מידע זה יכול להופיע גם בקומות תחתונות●

  יותר
 תלוי באופן בו אתם מרגישים שזה הכי נכון לספר●

  את הסיפור שלכם ללקוח הפוטנציאלי שלכם

 קומה 2
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  תענה לשאלה - מה אפשר לעשות איתנו:
 

 התייחסו כאן לשירותים / מוצרים המרכזיים של החברה
  נסו לארגן אותם למספר עולמות תוכן:

  מספר אידיאלי יהיה 2-4 עולמות תוכן●
  עם 6 עוד ניתן לעבוד●

 מעבר לזה - צרו אבחנה בין עיקר לתפל.
 

  כיצד תבחרו ?
  1- רווחיות השירות / המוצר

  2- עד כמה אתם מעוניינים לקדם את השירות / המוצר
 3-אופי הרכישה שלו, האם אלו המוצרים או השירותים

 שאנשים יחשפו ברשת - ו/ או יקבלו לגבהם החלטה ברשת.
 

  בדוגמא שלנו:
 

 אמנם המוצר שמינגה  הכי מעוניינים לקדם הינו עבודה עם
  רשויות או ארגונים חברתיים

 אולם הרוב הגדול של הגולשים הם בעיקר יזמים פרטיים
  ולכן הם מופיעים ראשונים בתצוגת המוצרים

 
 הצגה של 3 פלחי הלקוחות המרכזיים של החברה

  והשירותים הניתנים להם
 

 שימו לב:
 לעיתים הצגת המוצרים מינימליסטית יותר בדף●

ראו כאן למשל - 6  מוצרים בדף הבית)  הבית (
 

 

  קומה 3

 

  חיזוק הבחירה בנו:
  זכרו גולש / לקוח פוטנציאלי נכנס לאתר לא בגללכם

  אלא בגלל הצרכים שלו
 לאורך כל עמוד, אתם צריכים להיות ממוקדים בלענות

 לשאלות שמעסיקות אותו - כאשר נכנס (בחיפוש או
 בקמפיין) לאתר שלכם.

 לכן רק לקראת הסוף אנחנו נחזק את הבחירה בנו כספק /
 נותן שירותים לגולש.

  אך לא "נחפור" לו בהתחלה
  אלא נספק לו ערך מוסף

 ונענה לשאלות שרצות לו בראש.
 

  בדוגמא שלנו:
 

  פירוט הסיבות לעבוד עם מינגה
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  צרו קשר
  בדוגמא שלנו - לינק לעמוד צור קשר

  קומה 5

 

  עוד קצת ערך מוסף, שמחזק את המקצועיות שלנו:
  מענה לשאלות יסוד בעולם התוכן שלנו

 
  זה ממש בונוס, לא חובה

  וכל ארגון יכול בקומה זו להציב דברים שונים
  יש ארגונים שישימו נומרטורים של כמות עובדים / לקוחות

 יש ארגונים שיחזקו את הבחירה על פירוט הכשרונות של
  העובדים

 על ידי מאמרים…
  ועוד

 שוב התוכן עצמו - הינו פועל יוצא של ההבנה וההכרות
 שלכם עם הלקוח שלכם - ומה חשוב לו לדעת על מנת

  להשתכנע לשים אתכם על "המפה" מבחינתו
 

  בדוגמא שלנו:
  מינגה עוסקת בתחום מתפתח של עסקים חברתיים

  ולא פעם הגולשים הם אנשים שהתחום חדש להם
  והם סקרנים למידע בכלל

  ולמענה ללשאלות ליבה בפרט

  קומה 6

     

 
 

 בהצלחה !
 

  צוות דיגי
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