קידום עסקים באמצעות הרשתות החברתיות
כיום יש ברשות הרשתות החברתיות כוח עצום ובלתי מוגבל שאפילו לא ניתן
להבנה ,כיום יותר משישים אחוזים מהציבור הישראלי מחזיקים בפרופיל פעיל
במינימום רשת חברתית אחת ורוב האנשים מחזיקים בפרופיל פעיל ביותר
מרשת חברתית אחת.
קידום אתרים  – seoקידום אתרים בגוגל ובמנועי חיפוש  -כיום יש יותר מארבע
וחצי מיליון משתמשים ישראלים בפייסבוק וכמובן שהשימוש בפייסבוק הוא לא
היחיד יש שימוש נרחב מאד בישראל ברשתות החברתיות כמו אינסטגרם,
טוויטר ולינקדאין ולכן בעל עסק או חברה שרוצים לחשוף את עצמם לכמה
שיותר אנשים בכמה שפחות זמן יצטרכו לערוך קידום אורגני או קידום ממומן
בכמה שיותר רשתות חברתיות.
קידום ארוגני ברשתות החברתיות כמו פייסבוק לדוגמא יכול לתת לכם את
האפשרות ליצירה של מעין קהילה שאוהדת אתכם וכל היום מדברת על העסק
שלכם ושואלת שאלות בנושא של התחום שבו אתם עוסקים.
ובנוסף יכול לתת לכם את הכוח שאין ספור אנשים ישלחו לכם הודעות וישאלו
על העסק שלכם או על התחום שלכם ויש סיכוי מאד גדול שהם יהפכו בעתיד
המאד קרוב ללקוחות פוטנציאלים שיגדילו את ההכנסות של העסק שלכם.
קידום אתרים זה דבר שכבר בעלי עסקים כבר הבינו בישראל ,כן הוא מאד
חשוב והכרחי אבל מה עם קידום ברשתות החברתיות ?
בעלי עסקים רבים מנסים לקדם את עצמם באופן עצמאי בפייסבוק אבל זהו
ברשתות החברתיות האחרות פחות כולם מתמקדים בפייסבוק ולכן בעל עסק
שינסה לפרסם את עצמו כמה שיותר בכמה שיותר רשתות חברתיות יוכל
להשיג יתרון משמעותי ביותר על המתחרים שלו ולחשוף את עצמו לקהלי יעד
עצומים ,שונים ומשונים.
חשוב מאד בכל הרשתות החברתיות באשר הן להישאר מעודכנים ועדכניים,
כללי המשחק מתחליפם ומשתנים בכל רגע נתון ברשתות החברתיות ומה
שתצטרכו לעשות בכדי להיות כמה שיותר בעניינים זה להישאר מעודכנים
ומעניינים ,להעלאות פוסטים ,תמונה וסרטונים לפחות שלושה ארבעה פעמים
בשבוע ולעזור ולענות לשאלות הגולשים כמה שיותר ובכמה שיותר מהירות וכך
הגולשים יראו שאתם פעילים ועדכניים ויאהבו אתכם יותר ויותר.
קידום אתרים  -חשוב מאד לפנות לאיש מקצוע שמקדם ברשתות החברתיות
בכדי להגיע להצלחה גדולה כמה שיותר.

