
קליסט שכל בעל עסק צריך  'הצ

!לפני הקמת אתר

?לשלב הבאשלכם לקחת את העסק רוצים 

לתיאום שיחת ייעוץ ואסטרטגיה בחינם  

:שלכםלתכנון ואפיון האתר 

לחצו כאן

1
HadaSites

בניית אתרים   Hadas i tes . com

052-6235700

HadaSites

https://calendly.com/hadasites/30min-free?month=2022-01
http://www.hadasites.com/
http://www.hadasites.com/
https://www.facebook.com/HadaSites
https://api.whatsapp.com/send?phone=9720526235700
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איך להתכונן ומה חשוב להכין  

?לפני שמקימים אתר

אתרים2-3ושמרועיסוקכםמתחוםשוניםאתריםברשתחפשו•

.התכניםמבחינתוהןהעיצובמבחינתהן,שאהבתם

אלובאתריםהמופיעיםהעיקרייםהאלמנטיםמהםלעצמכםרשמו•

.('וכדוקשריצירתטופס,בלוג,השירותיםפירוט,אודותדף:למשל)

אתרים  

לדוגמה

עיצוב  

ואווירה

.שלכםלאתרמתאימיםואווירהעיצובאיזהחשבו•

שלכםבאתרהגולשתחושותעלתשפיעהמתאימיםהצבעיםבחירת

.לבחירתםמחשבהלהקדישויש

,ניקיוןמשדרלבן.ואמוןשלווה,רוגעהמשדרצבעהואכחול,למשל•

.וחדשנותרעננות

ללקוחלשדרלכםחשובומהשלכםהייחודיותמהיעצמכםעםבדקו•

.האתרבאמצעותלראשונהאתכםהפוגש

1

2

בנושאיםתמונותלהביאמהיכןידעהאתראתלכםשיבנהמי:הערה*

.(בתשלוםתמונות,לחילופיןאו)חופשיבשימושהמותרותשונים

להכניסשתרצוהתמונותאתבטלפון/במחשבייעודיתבתיקיהשמרו

:למשל,לאתר

.העסקשללוגותמונת•

.העסקשלאו/ושלכםתדמיתתמונות•

.השוניםהנושאיםלהמחשתסרטונים/תמונות•

/  תמונות

מדיה
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2 HadaSites

קליסט שכל בעל עסק צריך  'הצ

!לפני הקמת אתר

http://www.hadasites.com/


מכיווןהאתרהקמתאתודוחיםמתעכביםאנשיםרבותפעמים:הערה*

אתלכםשיבנהמיעםלהתייעץמומלץ.התכניםבכתיבתמתקשיםשהם

.התכניםבכתיבתגםלכםלסייעיכולהואהאםולבדוקהאתר

:למשל-הכינו את התכנים העיקריים שיופיעו באתר 

?נושאים ותכנים יופיעו בדףאילו –דף הבית •

.על העסק/ תקציר על עצמכם–דף אודות •

.השירותים/ פירוט המוצרים•

(.כתובת, אימייל, טלפון)פרטי יצירת קשר •

שמרו המלצות שקיבלתם מלקוחות על  , במידת הצורך)המלצות •

(.השירות שלכם

תכנים

:חשבו האם תצטרכו שיופיעו באתר הדברים הבאים

מילוי פרטים בטופס או על לחיצה על כפתור  , למשל–אוטומציה •

.מסוים תגרום לשליחת מייל ללקוח

(.עם שם משתמש וכניסה)אזור סגור למשתמשים בלבד •

(.Calendlyלמשל )פגישה ביומן /קישור לתיאום שיחה•

שונות
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מילות  

מפתח

6
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?"מתי האתר שלי יופיע בחיפוש בגוגל"

יש צורך בתהליך ממושך , יופיע בגוגלשלכם על מנת שהאתר •

וחלקו ממשיך לאחר מכן , שחלקו מתחיל בעת בניית האתר

כך הוא יקודם יותר  , ככל שייכנסו גולשים רבים יותר לאתר, למשל)

(.בגוגל

ניתן לתכנן לפני בניית האתר מה יהיו מילות המפתח העיקריות •

(.  של האתרSEO-שבונה האתר יכניס להגדרות ה)

כאן לתיאום שיחת ייעוץ ואסטרטגיה בחינם  לחצו 

שלכםלתכנון ואפיון האתר 

HadaSites

https://calendly.com/hadasites/30min-free?month=2022-01
http://www.hadasites.com/


עסקיםלבעליאתריםומעצבתבונה,הדסשמי,מאודנעים

בטכנולוגיהשניתוארבעלת.שנים14-מלמעלהמחשביםומדריכת

עזרהשלשילובשהיאשליגדולההכיבתשוקהועוסקת,בחינוך

.ועיצובעסקיםלבעלי

:כוללת גםבניית האתר 
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מי אני

...בכמה מילים

אתר תדמית  תקבלו , המטרה שלי היא שבסיום התהליך

!כמה צעדים קדימהשלך שיקפיץ את העסק 

–העסקיםבעולםלהצלחהשלךהדרךאבןאתעבורךאבנהאני

אותךפוגשהלקוחשבוהמקום!שלךהעסקשלהתדמיתאתר

תועלתואיזומשקףשלךהעסקערכיםאילו,עליךולומדלראשונה

.איתךמהעבודהלולהיותיכולה

התאמה  
למובייל

הכנה  
לקידום אורגני

חיבור  
לדומיין

SEO

ליווי  
והדרכה

HadaSites

http://www.hadasites.com/


...לקוחות מספרים

ליהיההוויזואליהצד,כצלמת.שליהאתראתעבורילבנותבהדסבחרתי

!מדהימהבצורהזהאתעשתהוהדסחשובמאוד

אני-מדהימהפלטפורמהיצרההדס-האתרשלונוחותנגישותמבחינתגם

וחבריםמלקוחותולקבל...שובולהציץלאתרלהיכנסנהניתפעםכל

.ומקסיםמקצועימזמיןהאתרכמהעלפידבקים

טובהכיהביקורכרטיסזה-שליבאתרמתחילהלקוחעםהשיווקיהמפגש

.ממנייקבלערךואיזהאנימיללקוחלשקףמנתעללבקששיכולתי

מיטל כרמל  

צילומי משפחה ואירועים

שרי אוחיון

קוסמטיקה הוליסטית

5

האתר של מיטל

האתר של שרי

.  אני מקבלת המון מחמאות עליו, תודה רבה על אתר מקצועי ומהמם, הי יקירה

זרמת עם כל השינויים והדרישות , את מקצועית וקשובה בצורה יוצאת דופן

. את זמינה לכל בקשה גם אחרי הקמת האתר, קלעת בול למה שרציתי, שלי

��ממליצה ואמשיך להמליץ עלייך בחום

HadaSites

https://www.meytal.biz/
https://www.cosmeticssari.com/
http://www.hadasites.com/


...לקוחות מספרים

והיכולתהעבודהעלתודה.הדסעםלעבודנהניתימאודהאישיתבחוויה

זהכל,הסובלנות,המהירהמענה,שעלוהדרישותלכלעצמךאתלהתאים

.ומקצועינעים,אדיבשירותמתןדרך

.בחוםממליץ

דטלקרמראלעד 

ARC Israelמייסד חברת 

הפלינגרן -רינה עם

הרצאות לאוכלוסיות ייחודיות
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לארגוניםלהגיעלימסייעאשר,שליהאתרהקמתעללךלהודותמבקשתאני

תחומיעלמגווניםקהליםבפניולהרצותהאישיסיפוריאתולספרשונים

.לכלנגישהותיירותשוויוניתתעסוקהבנושאיפעילותי

אותיוהדרכתהאתרבנייתכללאורך,ויסודיותבמקצועיותאותיליווית

בנייתבמהלךהסתבכתיבה,טכניתסוגיהכלעלמענהתוך,רבהבסבלנות

שלנכונהלהצגהותורםואסתטימקיףהואעבורישבניתהאתר.התכנית

בפעילותךותתרמיולהתפתחלפתחשתמשיכימאחלת.פעילותיתחומי

.עסקיהםלקידוםאתריםבבנייתרביםללקוחותהברוכה

האתר של אלעד

האתר של רינה

HadaSites

https://www.sipoorina.com/
https://www.arcequityisrael.com/
http://www.hadasites.com/
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לחצו כאן לתיאום שיחת ייעוץ ואסטרטגיה בחינם 

האתר שלכםלתכנון ואפיון 

בהכנות לקראת לכם יעזור קליסט'שהצמקווה 

!שלכםהקמת האתר החדש 

,  אם יש לכם שאלות או שאתם זקוקים למידע נוסף

:אתם מוזמנים ליצור איתי קשר

052-6235700'  טל

Hadasites@gmail.comאימייל 

:או התקשרו

HadaSites
בניית אתרים   Hadas i tes . com

052-6235700

https://calendly.com/hadasites/30min-free?month=2022-01
+972526235700
+972526235700
http://www.hadasites.com/
http://www.hadasites.com/
https://www.facebook.com/HadaSites
https://api.whatsapp.com/send?phone=9720526235700

