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 אור פיאלקוב
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 (וכלב)בנים  2נשוי ואב ל, 36בן , אור פיאלקוב

 .   Fialkov Digitalמנהל ובעלים של חברת הדיגיטל 

 

מחלקת פייסבוק העולמית לעסקים פרסמה קייס   2014בשנת 

 6מאז התפרסמו , סטאדי ראשון לקמפיין של פיאלקוב דיגיטל

  Fialkov Digitalללקוחותקייס סטאדי 

 

יועץ ומלווה חברות גדולות בתחומי  , מאמרים מקצועייםכותב 

 .הפרסום במדיה הדיגיטלית

 

 "בדיגיטלמקצועני פרסום "בניהול קבוצת שותף 

 

 ?מי אני
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 ?אנחנומי 
הינה חברת שיווק מהמובילות בארץ בתחום השיווק הדיגיטילי עם   פיאלקוב דיגיטל

ובעלת תג בפייסבוק ובפלטפורמות מובילות נוספות  בכלים מתקדמים המתמחה 

 ".גוגל פרטנרס"

,  גוגל, פייסבוק) כגון : בכל הפלטפורמות המובילות במיתוג ופירסום מתמחה החברה 

לחברה  ( ט ועוד 'צנאפצ, טוויטר , טאבולה/אאוטבריין, לינקדאין , יוטיוב, אינסטגרם

בעולם על השגת תוצאות  י פייסבוק ובאתרים שונים "סיפורי הצלחה רבים שפורסמו ע

 מהפכניות בעזרת פרסום ושיווק בדיגיטל 

 

 :אתר

http://www.fialkov.co.il/   

 :פייסבוקעמוד 

https://www.facebook.com/FialkovDigital/ 

 

 

http://www.fialkov.co.il/
https://www.facebook.com/FialkovDigital/


 :לקוחותינומבין 
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 אודות החברה

2020כלי פרסום מתקדמים שאתם חייבים להכיר בשנת   
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 גוגל
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גוגל מוסיפה בחיפוש מודעות  
 עם תמונות בצורת קרוסלה

 מודעות גלריה בחיפוש



 המודעות מופיעות בכל האפליקציות של גוגל

 מודעות דיסקברי



 מודעות טריילרים יופיעו לפני התוצאות חיפוש? מחפשים סרט

 מודעות טריילר לסרטים בחיפוש



מודעות שופינג יתחילו להופיע במקומות נוספים כמו בחיפוש תמונותף יוטיוב 
 ופיד

בגוגל פייד  , מודעות מוצרים בגוגל תמונות
 וביוטיוב



למי שצופה  Mastheadגוגל מוסיפה מודעות 
 באפליקצית יוטיוב בטלויזיה

 מודעות יוטיוב בטלויזיה



 כמו פייסבוק ולינקדאין

 מודעות לידים ביוטיוב



 פייסבוק ואינסטגרם
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פייסבוק משיקה סקרים על גבי 
מודעות וידאו שמעודדים את 

 המשתמש ללחוץ על המודעות

 סקרים במודעות וידאו בפייסבוק



מודעות שמאפשרות לך לראות  
איך המוצר נראה על הפנים  

 שלך

 מודעות מציאות וירטואלית בפייסבוק



רימרקטינג דינאמי הוא מסע 
פרסום שמייצר באופן אוטומטי  

מודעה שונה לכל מי שביקר  
באתר לפי המוצרים שהוא ראה 

 באתר

מודעות משחקים עם אפשרות לנסות את  
 המשחק במודעה



מודעות רימרקטינג דינאמי  
שהקנייה נעשתה בתוך  

 האפליקציה של פייסבוק

 מודעות לקנייה בתוך פייסבוק



פייסבוק משיקה מודעות מיוחדות לבתי קולנוע עם תאריכים של הסרטים  
 ואפשרויות לחיבור ישירות לסליקה

 מודעות מיוחדות לבתי קולנוע



אט שממלא את 'המודעות מפנות לצ
הפרטים באופן אוטומטי כמו במודעות 

ונתין לשלוח את הפרטים ישירות  –לידים 
 של הלקוח CRMל

 אט עם מילוי פרטים אוטומטי'מודעות צ



מודעות שהמוצרים מתוייגים בהם ולחיצה  
 על המוצר מעבירה לדף שלו באתר

 מודעות שופינג באינסטגרם



אינסטגרם מוסיפה מודעות בטאב  
Explore 

 באינסטגרם Exploreמודעות בטאב ה



 לינקדאין

22 



???? 

 לינקדאין



 כלים נוספים
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???? 

 לינקדאין



 ?2020-מה לעשות ב
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מציאת פלטפורמה חדשה  , אל תשקיעו את כל הכסף בפייסבוק וגוגל
 תיתן לכם יתרון על כל השוק

 תמצאו פלטפורמות נוספות לפרסם בהם



 תבינו את השווי לקוח שלכם-
 

 תשקיעו בשיפור דפי נחיתה ושיפור ההמרות-
 

 (תמונות איכותיות/ גיפ / וידאו )תשקיעו בקראטיב -
 

 תייצרו תוכן-
 

 תבנו אסטרטגיה שנתית-
 

 תתמקדו בתוצאות מדידות ולא בתחושות-

 ועוד כמה טיפים



 תודה על תשומת לבכם


