
יום עיון צפוני בנושא:

שיווק דיגיטלי-כיצד מנהלים את זה?

סדר היום

מרחב צפון

מדויק,  שיווק  הוא  דיגיטלי  שיווק  רקע: 
או  מוצרים  של  ואינטראקטיבי  מדיד 
שירותים באמצעות שימוש בטכנולוגיות 
חדשים  לידים  לרכוש  כדי  דיגיטליות 
שיהפכו  המרה  תהליכי  עליהם  ולעשות 

אותם ללקוחות.
נשמע פשוט, אז איך זה תמיד מסתבך? 

הרבה  כך  כל  מתחדש,  הזמן  כל  התחום 
טכנולוגיות  הרבה  כך  כל  חדשים,  מושגים 
שנדמה שקשה מאוד לנהל אותן ולמצוא בהן 
שאני  מה  מול  משלם  אני  כמה  העיקר,  את 

מקבל.
במפגש זה תקבלו את הכלים לנהל את תחום 
השיווק הדיגיטלי, להוציא ממנו את המיטב, 
להגדיל את המכירות ותדעו איך לשלם פחות.

מנכ"לים, סמנכ"לים, מנהלי שיווק  קהל יעד: 
ומפעלי  בחברות  מרקום  מנהלי  ומכירות, 

תעשייה בצפון.
עלות הסדנה: 

₪  120 לאחרים   |  ₪  50 התאחדות  לחברי 
בתוספת מע"מ כחוק 

התעשיינים  בית  אגודת  לפקודת  התשלום 
חיפה

ביטול לאחר 9.3.16 או אי הגעה יחייבו ב-50% 
מהעלות.
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התכנסות וכיבוד קל
התעשייה בעידן השיווק הדיגיטלי

ליאור אפלבאום, מנהל מרחב צפון, התאחדות התעשיינים בישראל
האלמנטים המרכיבים את השיווק הדיגיטלי: 

יתרונות, חסרונות, עלויות ויחסי גומלין ביניהם
חנן לב, MBA עם התמחות בשיווק, יועץ ומרצה לשיווק דיגיטלי 
ניסיון רב בבניית אסטרטגיות  חדשני ב-5 השנים האחרונות. בעל 

שיווק דיגיטלי. 
מדדים ויעדים, עלויות ויחסי המרה בעולם השיווק הדיגיטלי 

צריך  ומה  משפרים?  כיצד  דיגטלי,  בשיווק  הצלחה  מודדים  כיצד 
לדרוש ממנהלי השיווק הדיגיטלי?

נתונים, מייסד שותף של  דיגיטלי מבוסס  אדר חי, מומחה לשיווק 
חברת SocialValley העוסקת בהפעלת שיווק דיגיטלי לחברות 

.B2B

הפסקה 
אתגרים בשיווק דיגיטאלי בחברה יצרנית 

מנהלת השיווק בטבע נאות ובעלים של משרד פרסום  ענבר בזק, 
דיגיטלי דה מרקט

חוויית לקוח, שינוי כללי המשחק
מדוע חוויית לקוח הפכה לכלי הבידול העיקרי בין מוצרים?

ארנון ברזילאי, מנהל מכירות של תחום חווית לקוח, אורקל ישראל 
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