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  ח מיוחד"וד

איך מביאים תנועה 

 לאתר (אנשים)

 

 

 טובה ומתוקהשנה 

 

 ? " תנועה "הי מ .1

רוצים , אנשים כמוני וכמוך שמגיעים לאתר שלך, בני אדםבעצם מילה שמייצגת היא מילה מוזרה ל "תנועה"

 .או שירותמוצר  –לקנות , להתעניין, ללמוד, לקרוא

עד רמת הכרות וחיבה כזו , בעל עסק מחפש בדיוק את האנשים שרוצים ללמוד טוב יותר על מה שהוא מציעכל 

 . ים של אותו עסקשהמבקר ממש רוצה לקנות מוצרים או שירות

כמובן . שיש לאתר יותר בני אדם שמגיעים אליו על מנת לקבל ממנו ערך כך יהיו גם יותר קונים בסופו של דברל ככ

 .(כזה או אחר)בחינם וחלקו בתשלום חלקו . שהאתר צריך גם לספק את הערך הזה

 TRAFFIC.  –לאתר או בלועזית מדוברת  "תנועה"נקראת לאתר  –גולשים  –אדם זו בני תנועת 

 

 ?דבר כזהיש  –בחינם נועה ת .2

 .חינםתנועה בכבעל עסק אין באמת דבר כזה ולכן . כל רגע מזמן העבודה שלך שווה כסף, אתה בעל עסקכאשר 

שאתה צריך לבצע מיות כביכול אתה לא מבצע את הפעולות האחרות משום שכאשר אתה עסוק בפעולות חינאת ז

כי אם בעל העסק מבצע את , יש תנועה ללא תשלום, אז אין דבר כזה תנועה בחינם, כךאם . למען העסק שלך

הזו היא אינה בחינם וצריך  "תנועה"אבל ה הפעולות להבאת התנועה הזו בעצמו הוא לא משלם למישהו אחר

 .לזכור זאת טוב
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 ללא תשלוםקורות מ .3

 התפוצה שלךרשימת 

 בכל פעם שאתה שולח מייל לרשימה ,כשהיא הולכת וגדלה כמובןו, אתה מחזיק רשימת תפוצה גדולהאשר כ

, של התוכןיכיל רק את החלק הראשון המייל כדאי ששזה יקרה בשביל . אתה יכול ליצור תנועה לאתר שלך, שלך

בלחיצת כפתור אחת  ,וכך. ואת כל השאר שיהיה בעמוד המתאים לכך באתר האינטרנט שלך, סקה הראשונההפ

 .אתה דואג להביא תנועה גדולה של אנשים לאתר שלך

 אורגניגוגל 

כי לבנות אתר  "חינם"שזה לא כמובן . מנוע החיפוש גוגלבצאות החיפוש שאינן מודעות גוגל אורגני הן תווצאות ת

זה עולה כל  –לבצע אופטימיזציות לכל מה שכתבתי עד עכשיו ו ליצור לו קישורים טוביםו לכתוב לו תוכן טובו טוב

יע במיקומים גבוהים יופ אשהועד  דש יכולים לעבור חודשים רביםחלאתר . ולכן זה לא חינם בכלל, הרבה כסף

 .או שזה לא קורה כלל גם שניםולפעמים . בתוצאות חיפוש של גוגל

ר רק כי הם חיפשו בגוגל את מה תמתחילים הרבה אנשים להגיע לא, שהדבר הזה קורהברגע זה קורה ואם 

 .מציעשהאתר 

 פייסבוק

עסקים ל .יכול להיות מקור תנועה מצוין לעסקים מסוג מסוים ומקור תנועה גרוע לעסקים מסוג אחרפייסבוק 

שפונים עסקים ל. מצויןכול להיות יזה , (כ לא קהל מקצועי מתחום מסוים וצר"בד)שפונים לקהל רחב מספיק 

עבורם פעילות בפייסבוק תהייה פחות , כמותית הם קטנים יותר, וכמה שיותר מקצועיים, לקהלים מקצועיים מאוד

 .יעילה

בין העמוד ולחבר . כדאי לנהל עמוד פייסבוק עסקי מקצועי, העסקים עבורם פייסבוק היא מקור תנועה טובלסוגי 

 .בחומר מעמיק יותר באתר (לצפות)ליצור עניין ולשלוח אנשים לקרוא הפייסבוק מוד עמטרת . לאתר

חשוב שתהייה , תמונות סרטונים ועוד, הדרכות, טיפים, מאמרים, יש מידע טוב ומענייןכאשר באתר  ,בנוסף

תגובה באתר שהיא גם שיתוף ברשתות לכתוב . אפשרות קלה לשיתוף בפייסבוק ורשתות חברתיות אחרות

ויגרמו , הפעולות האלו יופיעו בעמוד הפייסבוק של האדם שביצע אותםכל . לתוכן ועוד LIKEלעשות , אחרות

 .שייצר אותםהגיע לאתר ל (חלקם כמובן)לחברים שלו 

, מענה לשאלות, השתתפות בדיונים, פייסבוק הן עוד ערוץ שמאפשר להביא לקוחות רבים לאתר שלךקבוצות 

 .ומשם גם לאתר שלך, צות להגיע לדף שלךיגרמו למבקרים באותם קבו, ופרסומי תוכן שווים

 .בשירותים של אנשי מקצוע טובים בתחומם להיעזרמומלץ , שלא יודע איך לעשות טכנית ותוכנית דברים אלולמי 

 תפוצהרשימות  – פעולהשיתופי 

אתה עושה שיתוף פעולה כאשר . בעלי עסקים רבים שיש להם רשימות תפוצה של מאות ואף אלפי בני אדםיש 

ר תנועה אדירה של בני צהוא יו, בעל רשימת התפוצה שולח לינק לאתר שלך, ובשיתוף פעולה זה, עם עסק כזה

לדעת לעשות שימוש נכון על מנת לא לפספס את הפוטנציאל של שיתוף חשוב . ם באתר שלךאדם מתענייני

 .מאוד לעשות שימוש בשיתוף פעולה כזה על מנת להגדיל את רשימת התפוצה שלךכדאי . פעולה שכזה
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 אחריםאתרים  –פעולה יתופי ש

יכולה להביא תנועה של המבקרים באותו אתר אל , באתרים אחריםאו השתתפות בסרטונים , מאמריםכתיבת 

לתחום הפעילות של האתר שלך וכך לגרום שלפעמים כדאי לכתוב מאמר אורח לאתר שמשיק כך . האתר שלך

 .להכיר אותך ואת העסק שלך רלוונטייםלעוד בני אדם 

 פורומים

הרבה תוכן באינטרנט והרבה , אולם עדיין, לדעתי כוחם של הפורומים המסורתיים ירדבעידן הפייסבוק היום 

טיפים ועזרה מכל , תשובות, אתה מספק יידע טובאם . גולשים באינטרנט מחפשים תשובות בפורומים מקצועיים

 .אחריםך ויביאו עוד הם ואחרים גם יגיעו לאתר של, לוסוג שהוא למי ששואל בפורומים הל

 מאמריםאתרי 

ובסוף  (לכתוב כ כל אחד יכול"בד)הציג מאמרי תוכן של אנשים שונים לייעודם הוא אתרים שמאמרים הינם אתרי 

ולכן אנשים , אלו מופיעים הרבה פעמים בתוצאות גוגולמאמרים . המאמר יש קישור לאתר או לעמוד של הכותב

טוב שיש קישורים  (SEO)מסיבות של קידום אתרים  גם. מגיעים לקרוא בהם ומשם הם מגיעים לאתר של הכותב

 .נכנסים מאתרים כאלה כמו גם מאתרים בהם כותבים מאמרי אורח

 בתשלוםקורות מ .4

 מודעות –פייסבוק 

יתן נ .מודעות בתשלום של פייסבוק מאוד התפתחה בשנה האחרונה וממשיכה להתפתח בצעדי ענקמערכת 

לפנות לאנשים שאוהבים דף ניתן . גילאים שונים ועוד, נשים, גברים, לפרסם לקבוצות מאוד מוגדרות של אנשים

 .התחכום עולה כל הזמןרמת . או עשו לייק לפוסט מסוים, מסוים

. צריך להציע את ההצעה הנכונה ולפרסם אותה לקהל הנכון, להביא הרבה מאוד תנועה מפייסבוק ממומןניתן 

סביר להניח שאפשר לייצר את הקהל הראוי לאתר שלך במידה והקהל , ויש כל כך הרבה אנשים בפייסבוקמאחר 

 .קיים ומספיק גדולבכלל הזה 

בפייסבוק מתאים במיוחד למי שמפרסם קבלת מידע ופחות למי שמנסה למכור מוצר או שירות ישירות הפרסום 

אפשר להשפיע עליהם ולכן . הם לא מחפשים לקנות משהו, אנשים בפייסבוק מבלים, לזכורצריך . מהפרסומת

 .ניהקוללמוד על נושא מסוים אבל הם לא בהכרח במצב תודעתי של חיפוש 

 (רשת חיפוש ורשת תוכן)אדוורדס גוגל 

, בעיה כלשהילפתור . משהולקנות . מחפשים בגוגל כאשר הם צריכים משהוכולם . החיפוש הגדול בעולםמנוע 

שלא  ךכ. פחות קל לפרסם נכון, מאוד לפרסם בגוגלקל . ולותדיות גמצא שם בכמונהכל . ללמוד משהו חדש

 . בזבוז כסף לא יעיל על החיפוש ייווצר

ות שאנשים משום שכך ניתן לרא, כ ממליץ להשקיע קודם בגוגל ממומן לפני שמשקיעים בקידום האתר"בדאני 

זול יותר  תהליך מהיר יותר ובעצםזה . עולה שאנחנו רוציםכון וגם מבצעים את הפלעמוד הנ, מגיעים לאתר

שנמצאה הנוסחה הנכונה כדאי גם לקדם את האתר על המונח הזה כי אחר ל .ם רביםישמקידום האתר שייקח חוד

 .רואים שהתוצאה טובה ונכונה לעסק

mailto:info@webguy.co.il
http://www.webguy.co.il/


 
 מחים בפיתוח אתרי אינטרנט עסקייםמו

 

 4מתוך  4עמוד 

 700-4078387: פקס 754-7370020: נייד 700-2744402: טל. הרצליה 38בורוכוב 

 www.webguy.co.il: אתר info@webguy.co.il: אימייל

 באתרים אחריםבאנרים 

אפשרות לעשות זאת בעזרת שיתופי יש . באתר הנכון יכולה להביא הרבה מאוד תנועההצגת באנר פעמים ל

מנת שבאנר פרסומי ל ע .או בעזרת רשתות פרסום אחרות  ADSENSEלעשות זאת גם בעזרת גוגל אפשר . פעולה

פעמים ניסוי ותהייה זו הדרך הטובה ל... מעניין אבל לא מתחכם, אבל לא מפריע, יעבוד הוא צריך להיות מושך

 .ביותר

 סיכום

כמובן בונים אתרים  WEBGUYאנחנו ב . הקיים או החדש, אני מאחל לך הצלחה עם אתר האינטרנט שלך ,לסיכום

 .םכונשמח לעזור גם ללנו שלקוחות תנועה לעסקיים שמייצרים 

  !ושנה טובה בהצלחה

 WEBGUY - דניאל
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