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 3עמוד 

 מה תמצאו במדריך זה
 

, עולם השיווק משתנה בתדירות גבוהה, בקצב האינטרנט משתנה בקצב מהיר מאוד

חודשי, -שבועי-האינטרנט.  את אתרי האינטרנט אנחנו מעדכנים במידע על בסיס יומי

 כל עסק וקצב ההתחדשות שלו.

הצרכים של  יחד עם זאת, מדי פעם עלינו לעשות בדיקה האם האתר עונה על

 הלקוחות שלנו, והאם האתר מותאם לקצב השינויים הקיים בשוק.

השלבים שעלינו לעשות, טרם בחירת המבנה של  7במדריך זה בחרתי להתמקד ב 

האתר החדש.  המדריך מיועד לכל העסקים המבינים שצריך לעשות שינוי, אבל חשוב 

 להם מאוד שלא לאבד את ערך הנכס מהאתר הקיים.

תר אינו כרוך רק בבחירת תבנית מתאימה, בבחירת מרכיבי עיצוב המזוהים שדרג אל

עם המותג ובהעלאת התכנים.  יש לקחת בחשבון את כל אותה התקופה בה האתר 

הקודם היה ברשת האינטרנט, להבין מה הרייטינג שצבר ולבחון היטב מה לוקחים 

 איתנו הלאה וממה נפרדים.

שנדע בסופו של התהליך שאכן ביצענו שדרוג לעסק חשוב להגדיר יעדים מדידים, כדי 

 ולא יצרנו האטה, בעקבות העיסוק הבלתי פוסק של עדכונים וחידושים.

בשיווק חשוב מאוד להקפיד על התחדשות, אך לצד ההתחדשות, אסור לנו לאבד את 

 מה שכבר השגנו.

 

 מאחלת לך הנאה מקריאת המדריך ובעיקר יישום והטמעה בעסק שלך.

 http://wiseway.co.il  ם ניתן למצוא באתר הבית:עדכוני

 http://facebook.com/wisewaytosuccess ובדף הפייסבוק:

 

 משה-טל פרנק בן

®WiseWay ליווי שיווקי 

 

 

http://wiseway.co.il/
http://facebook.com/wisewaytosuccess
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 4עמוד 

 :אודותיי

מגיעה מעולם השיווק הגלובאלי, מעולם שמי טל פרנק, ואני 

שיווק עבורי של ניהול מותגים בתרבויות שונות ומגוונות.  

אני   בשמונה עשרה השנים האחרונות.הוא מקצוע ועיסוק 

פוגשת את השיווק כמעט בכל מקום ופינה, בין אם בקידום 

פעילות עסקית והגדלת המכירות ובין אם זה בקידום 

מהלך בחיינו אנו נדרשים לקדם מטרות חברתיות.  בכל 

אינטרסים אישיים, חברתיים ו/או עסקיים ולכן בכל פעם אנו 

מחפשים את הדרכים היצירתיות לשווק את הרעיון / המוצר / השירות שאותו אנו 

 מציעים לקהל לקוחותינו.

מחד, ניסיון עשיר במיתוג חברות  –אני מביאה שני דברים עיקריים ללקוחותיי 

וכיועצת  עברי כמנהלת שיווק בחברה גלובליתתרבויות שונות, כתוצאה מופעילויות ב

הכרות מעמיקה עם עולם השיווק, וחשוב ביותר, יכולת   שיווק בשנתיים האחרונות.

חשיבה לא שגרתית, אך ממוקדת, המגדילה את היכולת האישית של בעל העסק 

 להגיע לתוצאות מהירות.
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 5עמוד 

 םצעדי 7אסטרטגיית חידוש אתר ב 
 

בעת הקמת אתר מחדש, ישנם מרכיבים שעלינו לקחת בחשבון, כגון ערך האתר 

הקיים. אתר הוא למעשה נכס בעל ערך בעסק. אתר קיים צבר נוכחות ורייטינג שאין 

בדומה לאתר חדש  לכן, יש להתייחס בכובד ראש בעת שדרוג אתר.  להתעלם מהם. 

ויק של מבנה האתר בהיבט בו נשקיע זמן ומחשבה באפיון הצרכים ובארגון מד

כך גם באתר משודרג, אמנם חלק עיקרי מאפיון ראשוני  המשתמשים והלקוחות. 

נחסך מאתנו, אולם כעת עלינו להתמקד בחידוד וגיבוש אסטרטגיה לשדרוג 

 כדי שנוכל באמצעותו לשדרג את הפעילות העסקית לאורך זמן. האתר. 

האסטרטגיה היא המרכיב המרכזי  חידוש אתר כולל מספר מרכיבים חשובים, כאשר

והחשוב ביותר, לפני שניגשים לתכנון האתר, לתכנון המבנה הפנימי וחלוקת העמודים 

)אפיון מפורט(, לפני שבוחרים מי יקים עבורנו את האתר ואיך נקדם אותו במנועי 

החיפוש.  לפני כל זה חשוב לגבש אסטרטגיה ברורה, להבין מה אנחנו רוצים להשיג 

 עצמו, כדי שהשדרוג יקפיץ אותנו קדימה ולא יעצור את ההתקדמות העסקית.מהאתר 

לאחר הקמת האתר עלינו לתכנן את השקתו ואת קידומו במנועי החיפוש ואל מול 

 לקוחותינו הקיימים והחדשים וכמובן להתעכב ולהבין את התוצאות.

עבודה ניתן להוציא חלק מה השלבים בעת ובעונה אחת.  7אין הכרח לטפל בכל 

אבל אי אפשר להתחיל בלי להגדיר מהי  לאנשי מקצוע או לעשות הכל לבד. 

  זהו שלב קריטי בשדרוג האתר.   האסטרטגיה.

 עיקריים: שלבים 7מדריך זה מתמקד בגיבוש האסטרטגיה ב 

 להכיר את הסטטיסטיקות מקרוב. -מה קורה באתר שלך  .0

 להציב יעדים ריאליים. .2

 להגדיר מהם ערכי המותג  .3

 קהל המטרה העיקרי לאתר ולעסק. מי .4

 מהן מילות המפתח. הרלוונטיות בתחום. המרכזי של האתר. .5

 סקירת התחרות ואיתור הזדמנויות. .6

 מיפוי מלא של כל התוכן הקיים באתר הישן. .7
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 6עמוד 

 מה האתר מניב כיום: - 1שלב 
לפני שמתחילים לתכנן את האתר החדש, עוצרים ובוחנים היטב את התוצאות של 

 ראשית לומדים מה הביצועים של האתר בהיבטים הבאים: חי. האתר הנוכ

 כניסות ייחודיות. * כמות כניסות חודשים /שבועית. 

 * מהו אחוז הנטישה

 * כמה זמן נמצאים באתר

 * מה הדירוג הנוכחי במנועי החיפוש במילות מפתח חשובות.

 * מי הבעלים של הדומיין

  טפסים* כמה ילדים חדשים מדי חודש/שבוע ומאיזה 

 * כמה מכירות האתר מחולל עבור העסק יומי/שבועי/חודשי

 

את כל המידע הזה ניתן להשיג בעזרת כלי הסטטיסטיקות של גוגל, גוגל אנליטיקס. 

חשוב מאוד לכל בעל אתר להכיר מקרוב את הנתונים הסטטיסטיים של כניסות לאתר 

 פעילות בכל זמן נתון.אלא, באופן שוטף על מנת למקסם  ולא רק כשרוצים לשדרג. 

  

רשמו לפניכם את הכלים  :על הדרך יפט

בעזרתם אתם בוחנים את הסטטיסטיקה 

ת ומקבלים מידע על האתר שלכם, על מנ

להשתמש בכלי זהה גם לאחר הקמת האתר, 

וזאת כדי שההשוואה תהיה מדויקת, אחרת 

 תשווק תפוחים לעגבניות...
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 7עמוד 

 יעדים ריאליים הגדרת - 2שלב 

יש עסקים  הגדרת יעדים חשובה בכל תחום בניהול עסק, כך גם בניהול האתר. 

או  שיבחרו לשנות ו/או לשפר את מראה האתר רק בגלל תחושת ״שעמום״ מהקיים. 

ינוי, אבל לא מספיק רק להבין שיש צורך בש רצון להדביק את הקצב של התחרות. 

אם השינוי יהיה  צריך להגדיר במדויק מה אנחנו רוצים להשיג כתוצאה מהשינוי. 

קוסמטי בלבד ולא יהיה מעוגן במטרות עסקיות ממשיות, בסופו של התהליך נמצא 

לא רק שלא יהיה שיפור, ברוב המקרים  שהשקענו הרבה זמן וכסף ללא תוצאות. 

 חדש צורך הרבה זמן ותשומת לב.אפילו תהיה האטה בעסק, היות וטיפול באתר 

הגדרת יעדים צריכה להיות מצד אחד רדיאלית, יחד עם זאת היעדים צריכים להיות 

 מדידים ומעוגנים בלוחות זמנים.

 הגדרת היעדים תכלול את הפרמטרים הבאים:

 כמות מבקרים בחודש / שבוע 

 אחוזי נטישה 

 זמן באתר 

 בעלות על הדומיין 

טפסים קיימים אם הם ממערכת דיוור חיצונית, או כמות ילדים חדשים )קישור  

 פתיחת טפסים חדשים(

 מות מכירות מצופה באתר החדשכ 

 מה הדירוג אליו נשאף להגיע בעזרת האתר החדש. 

לדוגמא, על מנת שיהיו יותר מכירות באתר,  חלק מהפרמטרים תלויים אחד בשני. 

 עלינו לוודא יותר ילדים נכנסים ויותר זמן באתר.

היעדים קריטית להצלחה עסקית, חשוב מאוד להבין ראשית מה האתר הנוכחי  הגדרת

מניב ומה השינוי שאנחנו רוצים להכיל באתר החדש.  הצבת יעדים מדידים וברורים, 

תאפשר לנו לקבל החלטות לגבי רכיבים כאלו ואחרים שנרצה להוסיף.  כל רכיב נוכל 

ת היעדים, או שהוא מכביד על לשפוט באופן מיטבי, האם הוא מקרב אותנו להשג

  האתר ומרחיק אותנו מהיעדים העסקיים.
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 8עמוד 

 הגדרת המותג וחידוד המסרים - 3שלב 

המטרה בשלב זה היא לוודא שהמסרים העיקריים יועברו לגולשים באופן בהיר 

 הסוד הוא בפשטות. וברור. 

ן שיש ת יש לוודא שערכי המותג משודרים באופן עקבי בכל העמודים באתר, וכראשי

מדוע זה חשוב?  קשר ישיר לאופן בו העסק מוצג גם מחוץ לרשת האינטרנט. 

לאן הוא הגיע ובנוסף  שניות( 2-3)תוך המשימה היא לתת לגולש להבין באופן מהיר 

אם המסרים יהיו מעורפלים, הגולש לא ידע לאן הגיע  לכך, לגרום לו שירצה להישאר. 

 .ויש סיכוי גדול שיעבור הלאה למתחרים

כל אלו יסייעו לגולש  כתיבה פשוטה, שימוש במילים יומיומיות, משפטים קצרים.  -טיפ

 להבין במהירות לאן הגיע.

חידוד המסרים השיווקיים הוא מהותי כבר בשלבים מוקדמים של תכנון האסטרטגיה, 

כי זהו שלב בו אנחנו יכולים להחליט על שינוי בכיוונים עסקיים.  לדוגמא, אם עד כה 

קדנו בקהל מטרה אחד, וכעת, משהעסק התרחב, נוספו קהלי מטרה וכן התמ

 פעילויות שונות, יש צורך לתת לזה ביטוי במסרים השיווקיים.

אם רצינו להתמקד בפעילות אחת וכיום אנחנו מרחיבים את סל המוצרים, צריך להיות 

 ות.לזה ביטוי גם בעמוד הבית וגם במבנה הפנימי של החלוקה לעמודים וקטגורי

חשוב להסתכל מנקודת המבט של הגולש, להבין איך הוא מחפש את המידע בתוך 

 האתר ולוודא שהמסרים החשובים שלנו עוברים בקלות ובבהירות.
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 9עמוד 

 שלךהאידיאלי  להגדיר מיהו הלקוח - 4שלב 

כדי הנוכל לעבור ממצב של אתר תוכן סטטי  האתר אינו רק חלון הראווה של העסק. 

המכירות בעסק, הגולש צריך להבין מה יוצא לו מזה שנכנס לאתר לאתר שמגדיל את 

 )אמילי = אני מה יוצא לי מזה(.

 להגדיר מיהו הלקוח האידאלי

אבל אנחנו לא  הלקוח האידאלי נמצא בתוך פלח השוק אליו אתה מכוון בעסק. 

מסתפקים בהגדרת קהל המטרה, אלא, מנסים לנבא התנהגות של הגולש אצלנו 

ס על מידע קיים על התנהגות פלח השוק שאליו אנחנו מכוונים. מידע באתר, מבוס

 מתוך מחקרי שוק ומאמרים ביחד עם מידע קיים באינטרנט.

בשלב זה אנחנו נדרשים  ידאליים. לכל עסק סביר שיהיו מספר קבוצות של לקוחות א

מיהו  למפות את סוגי הלקוחות השונים, ולהבין מהם מאפייני ההתנהגות שלהם. 

שיקבל החלטה מתוך שיקולים כספיים, מי יקבל החלטה מתוך שיקולי סטטוס  הלקוח 

 מה מניע את הלקוחות לפעולה כסו או אחרת. וכדומה. 

 לקוחות של דמוגרפיים נתונים, אמיתיים ניםנתו על מבוססיםנתוני הלקוח האידיאלי 

, שלהם האישית ההיסטוריה על מושכלות ספקולציות עם יחד, באינטרנט םוהתנהגות

 מה מניע אותם וממה הם חוששים.

במחקרי שוק, סקרי דעת קהל ובשאלונים שנפיץ בין  ?איפה נמצא את הנתונים

 חברתיות.הלקוחות הקיימים, אם באופן ישיר ואם באמצעות רשתות 

 בהגדרת הלקוח האידיאלי נתייחס למאפיינים שונים, אבל לפני הכל ניתן לו/לה שם!

 

 כך תסכם מיהו הלקוח האידיאלי:

 שם הלקוח האידיאלי

להגדיר מה הלקוח רוצה להשיג בעצם כניסתו לאתר שלנו.  להגדיר מטרות  – מטרות

 ראשיות ומטרות משניות.

דיאלי באתר שלנו, מה מהווה עבורו אתגר ראשי מה עומד בפני הלקוח האי – אתגרים

 ואתגר משני.
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מה הדרך בה אנחנו פותרים ללקוח את הבעיות,  – איך אנחנו מסייעים ללקוח

 מסייעים לו להתגבר על אתגרים ולהשיג את המטרות שלשמן נכנס לאתר שלנו.

/או כדאי בשלב זה לכלול ציטוטים אמיתיים שעלו בשאלונים ו – ציטוטים אמיתיים

בדרך זו או אחרת, בה שאלת את הלקוחות שלך מה הם רוצים מהאתר שלך 

קליקים" או "מגוון גדול של  2ומהעסק.  ציטוטים כמו "למצוא את המוצרים בקלות, ב 

מוצרים" וכדומה, יכולים לסייע לך ולעובדים שלך בעת הקמת האתר ובחירת הפריטים 

 י שירותים.שיוצגו בו.  בין אם מדובר במוצרים או בסוג

שהלקוח האידיאלי עשוי  ביותר הנפוצות ההתנגדויות את זהה - התנגדויות צפויות

חשוב להבין מה ההתנגדויות הצפויות, כדי לתת   להעלות במהלך תהליך המכירה.

להן מענה, עוד בטרם הועלו.  כשלקוח נמצא באתר שלך, והאינטראקציה היא בינו 

כדי לתת קונטרה, כדי להגיב ולהפריך חששות, לבין מסך המחשב, אנחנו לא נמצאים 

 לכן חשוב מאוד להבין את ההתנגדויות מבעוד מועד ולתת להן מענה הולם באתר.

חשבו היטב על ניסוח המסרים השיווקיים, באופן שבו הלקוח  – מסרים שיווקיים

האידיאלי מצפה לראותם.  אם האתר שלנו פונה לבני העשרה, צריך להיות מסוגלים 

ר בשפתם, אין הכוונה רק למילים, אלא לשילוב של תמונות וגרפיקה מתאימה.  לדב

זכרו, המסר השיווקי עובר באופן כולל, גם המילים הכתובות וגם הקצב של המעבר בין 

העמודים, הכל משפיע על המסר השיווקי בסופו של דבר.  לכן, ככל שנכיר מקרוב את 

 טיב להעביר מסר ממוקד ויעיל.הלקוח שעומד לפנינו )באתר שלנו(, כך ני

על מסר בהיר ונהיר, מסר קצר ידו קפה הוא בפשטות. הסוד  – נאום המעלית

סר מ ממנו. וממוקד, שהגולש יכול לקרוא משפט קצר אחד ולהבין מה אנחנו רוצים

  קצר וענייניי המספק את הפתרון שבשבילו נכנס לאתר. 

 

  

 הסיפור האמיתי ,גמות

ל הדרך הטובה והנכונה לבניית קצר עהסבר 

המרכיבים החשובים מהם  מותג מנצח. 

בגיבוש אסטרטגיית מותג, מה חייבים לכלול 

  .במותג ועל מה אפשר לוותר

  במצגת הקליקו על הקישור הזה לצפייה 

 

http://www.wiseway.co.il/2013/02/the-brand-story/
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 אופטימיזציה של דפים קיימים מהאתר הישן - 5שלב 

רייטינג במנועי החיפוש, דירוג גבוה של עמודים מסוימים הוא דבר שלא כדאי להשמיט 

  מהאתר הקיים.

הקמת אתר חדש, מעוצב למשעי, כתוב בקפידה ומותאם לכל מאפייני הלקוחות, לא 

  לא ימצא אותו. ל במאומה אם אף אחדיועי

 אתר שלא נכנסים אליו, אין לו המרות, אין לו קונים ולא קורה בו כלום!

לפני שמתחילים לעבוד על האתר החדש, חייבים לתעד את  - תיעוד עמודים קיימים

להעתיק את   העמודים בעלי הדירוג הגבוה, עמודים שמנועי החיפוש מוצאים בקלות. 

ה של עמודי תוכן אלו ולוודא שתהיה הפניה לעמודים דומים באתר הכתובת המלא

 החדש.

העמודים הקודמים נמצאים באינדקס של מנועי החיפוש השונים, הפניה  – 301הפניה 

מאפשרת למנועי החיפוש למצוא את הנתיב החדש, כאשר תוצאת חיפוש קודמת  310

חדשים, המכילים את אותו  עולה.  חשוב מאוד ליצור הפניות מהדפים הקודמים לדפים

צרו טבלה מסודרת עם שתי עמודות,  –התוכן ו/או תוכן דומה משודרג.  המלצה 

 URLמהאתר הישן ולידה עמודה עם כתובות ה  URLעמודה ראשונה עם כתובת ה 

באתר החדש, כך תוודאו שלא תשכחו עמודים חשובים.  אם אתם מקימים אתר 

ותוכלו  Simple 301 Redirectsהכניסו את התוסף במערכת ניהול התוכן של וורדפרס, 

להכניס לבד את ההפניות.  במידה והאתר שלכם מנוהל במערכת אחרת, בקשו מאיש 

בשום אופן לא לוותר על  טכני שמקים את האתר שיסייע לכם בהכנסת הפניות אלו.

 הפניה זו, היות והיא שומרת את הערך של האתר הישן.  דפים הנמצאים באינדקסים

 של מנועי החיפוש הינם דפים בעלי ערך ממשי לעסק.

לכל דף באתר בחרו מילת מפתח אחת לנושא המרכזי  – הכירו את מילות המפתח

בעמוד.  לכל עמוד בחרו מילת מפתח שונה, על מנת להגדיל את המיקוד של מנועי 

מילות מפתח עיקריות לתחום  5החיפוש בדפים הפנימיים, אל תתעצלו ותתמקדו ב 

עיסוק, אלא הקפידו לאתר את מילות המפתח המניעות והמניבות תוצאות, לכל ה

עמוד.  הכניסו את הנתונים לתוך כלי קידום האתרים הנמצא במערכת ניהול התוכן 

שלכם.  אם אתם עובדים עם מערכת וורדפרס, ישנו מגוון גדול מאוד של תוספים 

המתאים ביותר לצרכים  ערכו חיפוש בתוספים ובחרו את התוסףלקידום אתרים, 

  שלכם.
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 הכירו את המתחרים, זהו הזדמנויות - 6שלב 

היא דבר בריא לעסק, עסק פעיל בתחום שאין בו תחרות, קשה יותר לפעול, תחרות 

על אף היתרון לכך שהעסק הנו יחיד, סביר להניח שהוא משקיע זמן רב ב'חינוך' 

בו יש תחרות ואף תחרות השוק ובחשיפת התחום.  לעומתו, עסק שפעיל בתחום 

ענפה, אין לו צורך ללמד את הלקוחות מהו תחום העיסוק ומה התועלות מצריכת 

המוצר ו/או השירות, אלא עליו לעסוק בבידול האמיתי שהוא מספק ללקוחותיו, על פני 

 המתחרים.  

מכאן, שחשוב מאוד להבין מי הם המתחרים, איך הם פעילים באינטרנט, מה 

להם על פני העסק שלך ולהיפך, איפה החסרונות או נקודות התורפה, היתרונות שיש 

 שאותן תוכל לנצל לבידול העסק שלך.

ערוך חיפוש פשוט במנועי החיפוש, במילות המפתח החשובות  –סקירת המתחרים 

בתחום העיסוק שלך.  היכנס לראש של הלקוחות שלך וחשוב איך הם מחפשים ותגלו 

 המתחרים הראשונים.  01כו רשימה של מה התוצאות שמתקבלות.  ער

ערכו טבלה המציגה את שם המתחרה, תחום העיסוק העיקרי, קהל המטרה של 

המתחרה, כפי שבא לידי ביטוי באתר האינטרנט שלו, מה המתחרה מספק באתר 

 שכל הענף מספק, מה הוא נותן באופן בלעדי, בשונה מהתחרות ומה חסר אצלו.

של המתחרים, תוכלו לבד לראות מה כל המתחרים  לאחר שתערכו רשימה מפורטת

ואת זה כדאי מאוד שגם אתם תספקו, כדי לא להחסיר  –מספקים באתרים שלהם 

וגם את זה כדאי מאוד  –מלקוחותיכם דברים חשובים.  מה אף אחד לא מספק 

שתספקו, כמובן כל עוד אתם שומרים על רלבנטיות, כי מה שאף אחד לא נותן ואתם 

בידול!  ברשימת הפריטים שחלקם  כן, יוצר

נותנים וחלקם לא, הפעילו שיקול דעת, מה 

 כדאי לכם לספק ועל מה אתם יכולים לוותר.

חשוב מאוד להישאר ממוקדים בתחום עיסוק 

עיקרי, לא להתפזר מתוך הרצון להיות 

מיוחדים.  יחד עם זאת, חשוב שהגולשים 

המגיעים לאתר, יזהו בקלות את הבידול 

 פני אתרים אחרים. שלכם על
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וישנו כלי שנקרא  alexa.comישנם מספר כלים להשוואה בין אתרים, ישנו אתר 

marketing.grader.com  ן י.   יש להכניס את הדומיהמספק ניתוח מהיר של האתר

ין של המתחרה העיקרי, כך תוכלו ישל האתר הנוכחי ולאחר מכן להכניס את הדומ

 ת, על ההתנהלות שלכם ושל המתחרים ברשת.לקבל תמונת מצב מדויקת, בזמן אמ

יש להסתכל היטב על התוצאות ולהבין לעומק את החשיבות של כל אחד 

מהפרמטרים, על מנת להחליט מה לעשות אחרת באתר החדש.  איך ליצור בידול 

 ממשי שיבוא לידי ביטוי באתר, באופן מוחשי ומידי.
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 הערכת הנכסים –מיפוי האתר הקיים  - 7שלב 
ת הסיבות לכך שבחרנו בשדרוג האתר אח

נובעת על פי רוב מהצורך בשדרוג הפעילות 

העסקית העתידית.  אולם אם נעשה זאת, מבלי 

להעריך את טיב הנכס הקיים, כלומר, מבלי 

לדעת מה האתר הנוכחי מניב עבורנו, אנחנו 

מסתכנים באפשרות של הקטנת ההכנסות 

והפעילות העסקית, רק מכך שנאבד את 

 סים הקיימים.  הנכ

 לכן, חשוב מאוד להבין מה יש לנו בידיים, לפני שרצים קדימה לשנות.

 דוגמא לנכסים קיימים שיש לבחון לפני שעורכים שינוי:

  ביותר, אילו עמודים קיבלו הכי הרבה תגובות  העמודים הנצפיםמהם

 ושיתופים.

  באתר. תנועהאילו דפים מניבים הכי הרבה 

  ילות אל האתר, אילו דפים נצפים כתוצאה מחיפוש המוב מילות המפתחמהן

 במנועי החיפוש, ואילו מילות מפתח הובילו אליהם.

  ישירים קיימים באתר ולאן הם מובילים. קישוריםאיזה 

  איפה נמצאים טפסי ההרשמה, הרשמהלמפות את העמודים שבהם מתבצעת ,

 האם מקורם במערכת חיצונית או שהם נמצאים בתוך האתר.

 החיצוניים שהטמעתם בדפים פנימיים באתר, קודים של  הקודים מהם כל

 טפסים, סרטוני וידאו וכדומה.

גם כאן כדאי מאוד למפות את כל העמודים בטבלה מסודרת, לרשום איזה קישורים 

מובילים לאותו הדף, האם מוטמע בדף זה קוד חיצוני, אם כן, להעתיק את מקור הקוד 

 קים החשובים האלה בעת העלאת האתר החדש.לטבלה, כדי שלא תפספסו את החל
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 סוף דבר...
לאחר שסיימנו את הערכת המצב של האתר הנוכחי, למדנו מי הם הלקוחות שלנו, מה 

הם המסרים שהמותג שלנו משדר ללקוחות ולגולשים, מה המתחרים שלנו עושים 

העת  ואיך נבדל את האתר שלנו לעומתם.  לאחר שכל עבודת ההכנה הסתיימה, הגיע

 לעבור משלב הבדיקה והתכנון לשלב היישום.

להחליט באיזו מערכת ניהול תוכן תקים את האתר החדש, האם  נובשלב זה עלי

 במערכת שפותחה על ידי חברה בודדת או במערכת קוד פתוח, כדוגמת וורדפרס.

 להבין את קצב השינויים ולהתקדם לאתר שיכול להכיל את השינויים הצפויים, וזו נועלי

ת ואף עוד סיבה טובה לבחור בוורדפרס, שהמאפיין המשמעותי בה הוא שיש לה מאו

ככזו, היא כל הזמן מיושרת לחידושים ולקצב אלפי מפתחים ברחבי העולם, 

 בלטים ובניידים.אההתקדמות של עולם האינטרנט, הן במחשבים הנייחים, בט

 גם להיעזר באנשי מקצוע.כפי שציינתי בראשית המדריך, ניתן לעשות הכל לבד, ניתן  

לעיתים חידוש ושדרוג האתר זו הזדמנות טובה לחידוש וריענון המיתוג של העסק, אך 

לא בהכרח.  אפשר להיעזר באנשי מקצוע לאפיון הצרכים, לבחירת התבנית 

המתאימה וכמובן גם בהעברת התכנים הישנים לאתר הישן, יש אף שיבחרו בכותבי 

 מת הקריאה של התוכן באתר.תכנים לשיפור הכתיבה וזרי

את הבלוג תקפידו לכתוב לבד, גם אם כתיבתכם אינה כתיבה  –המלצה אישית שלי 

ספרותית, הכתיבה בבלוג היא הדרך של הלקוחות שלכם להרגיש אתכם, עוד הרבה 

 לפני שהם פוגשים אתכם.  שמרו על כתיבה ישירה, קצרה, עניינית ומעניינת.  

שלכם? מוזמנים לפנות אלי ישירות, באמצעות הרשמה  רוצים עזרה בשדרוג האתר

 tal@wiseway.co.ilאו באימייל  http://wiseway.co.ilבאתר 

 

 בהצלחה!

 

 משה-טל פרנק בן
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