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אודות המכללה לניו - מדיה
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תוכן עניינים



שיווק
ופרסום

כמה עובדות על עולם השיווק והפרסום 
ניתוח אסטרטגי נכון מורכב מניתוח החברה, ניתוח התחרות

 ובחירת חלופות פעולה

לשווק ללא אסטרטגיה זה כמו לצאת למסע
בים מבלי לתכנן את הדרך ולקבוע נקודות ציון

מידע חדש נוצר כל הזמן. כך לדוגמא, בכל שעה 
מבוצעים כ40,000 חיפושים בגוגל

הבסיס האמיתי להצלחת פעולות שיווקיות הוא 
יצירת תוכן איכותי ועשיר

בניית תכנית שיווק ופרסום יעילה,
יכולה לחסוך המון טעויות ולא מעט כסף



תיאור
המסלול

למי מיועד הקורס:
       לבעלי עסקים המעוניינים בהזנקת וקידום העסק בערוצי המדיה החברתית
       לאנשי שיווק, תקשורת שיווקית, פרסום, יחסי ציבור, דוברות, עיתונאים

       
      

     

דרישות ידע מקדים: 
       בעלי עמוד עסקי בפייסבוק
       אוריינטציה אנליטית

       אוריינטציה למחשבים ואינטרנט
       אנגלית ברמה בסיסית (קריאה)

       היכרות עם אופיס 
       

תיאור הקורס
פלטפורמת הפייסבוק חצתה כבר מזמן את גבולות השימוש הפרטי – והפכה לאחת מזירות הפרסום והשיווק 

המשתלמות ביותר בזירה הדיגיטלית. השימוש העסקי בפייסבוק הפך לכה נפוץ לא רק בגלל עצם 
הדומיננטיות של הרשת החברתית הגדולה בעולם, אלא בעיקר בגלל היכולת להגיע לקהל היעד שלנו 

באמצעות פילוח מדויק מאוד – ובעלויות נמוכות בהרבה מאלו המאפיינות את ערוצי הפרסום והשיווק האחרים.

מה בקורס?
במסגרת הקורס הממוקד והמעשי שבנינו תקבלו את מכלול הידע, הכלים והמיומנויות שלהם
 תזדקקו בכדי לנהל את נוכחות המותג שלכם בפייסבוק – הן בזירה האורגנית שאינה מחייבת
 תשלום נוסף בעבור חשיפה -  והן בזו הממומנת. המפגשים בקורס כוללים תרגול מעשי 

שנועד לאפשר למשתתפיו ליישם בזמן אמת את הידע שהם קיבלו – תוך שימת דגש על משוב 
וסיוע מונחה מהמרצה.



היקף שעות הקורס הינו 48 שעות אקדמיות
       מספר מפגשים: 9 מפגשים

       שעות הקורס: מפגשי בוקר 10:00-14:00 מפגשי ערב 17:00-21:00 

היקף
שעות



מה לומדים בקורס
הקמה והגדרות טכניות מתקדמות בעמוד עסקי 

בניית אסטרטגיית תוכן לפייסבוק - בניית וניכוס עולמות תוכן
בניית גאנט תוכן ותכנית עבודה לפעילות בפייסבוק

כתיבת תוכן שיווקי לפייסבוק וניהולם
אלגוריתם של פייסבוק

 Facebook Insight ניתוח התוכן והנוכחות בעמוד באמצעות
מבוא לקידום ממומן באינטרנט ובפייסבוק מבוא לקידום ממומן באינטרנט ובפייסבוק 

הקמה וניהול קמפיינים ממומנים במערכת הפרסום
קידום ממומן באינסטגרם 

קמפיין וידאו 
Lead Ads

כלים מתקדמים – פיקסל של פייסבוק וביזנס מנג'ר
)Custom Audiences, Lookalike Audiences( קהלים מתקדמים בפייסבוק

ניתוח ואופטימיזציית קמפיינים על סמך דו"חותניתוח ואופטימיזציית קמפיינים על סמך דו"חות

תכנית לימודים



אודות

אודות המכללה לניו - מדיה 
עם ניסיון של 8 שנים והכשרה של יותר מ 8,500 בוגרים ובוגרות בכל המסלולים, כולל הכשרות מותאמות 
למאות ארגונים בישראל, סטנדרטיים הדרכתיים גבוהים, תכנים המשלבים מיומנויות וידע נדרשים לצד 

התנסות מעשית וזאת בהמשך לתהליך אפיון קפדני שמטרתו התאמת תכני הלימוד לצרכים הממוקדים של 
התפקידים הנדרשים כיום בתעשיית השיווק והפרסום. 

הנה עוד כמה סיבות שמאות ארגונים ואלפי סטודנטים בחרו בנו:
              ניסיון רב  –בעולם השיווק הדיגיטלי: המכללה לניו-מדיה הינה המוסד הראשון והוותיק בישראל 

              ללימודי שיווק ופרסום דיגיטלי.               ללימודי שיווק ופרסום דיגיטלי. 
              עד כה הכשרנו מעל 2,500 עובדים, במאות ארגונים המובילים את המשק הישראלי ולמעלה 

              מ – 8,500 בוגרים בהכשרות וקורסים במסגרת המכללה בתל אביב. 
              מיומנות צוות המרצים: צוות המרצים שלנו מביא עמו ניסיון מעשי–ממשי בתחום הדיגיטל , 

              לצד ניסיון הדרכתי של  עשרות שנים בחלקו גם בזירה האקדמית.
              תמיד מעודכנים: הממשק המקצועי והיומיומי שלהם מול הלקוחות, מאפשר להם להביא לשולחן 

              לא רק את הניסיון אלא גם את החובה להישאר מעודכנים בכל החידושים שקורמים עור וגידים מדי יום 
              בעולם הדיגיטל – וכן את היכולת לייצר ניתוחים ותחזיות באשר למגמות המחר והעתיד לבוא.              בעולם הדיגיטל – וכן את היכולת לייצר ניתוחים ותחזיות באשר למגמות המחר והעתיד לבוא.
              תודעת שרות אישית גבוהה: במכללה לניו-מדיה תקבל ליווי אישי משלב קליטתך במכללה ועד 
              למקום העבודה העתידי שלך. במהלך הלימודים תוכל לחזור ולהשלים שיעורים שהוחמצו, תקבל 

              תמיכה טכנית ומקצועית ממנהל האקדמי וצוות המרצים הזמינים לכל סטודנט הן באמצעים הדיגיטליים 
              והן במפגשים פרונטליים. צוות המכללה ייתן לך את מלוא התחושה של מכללה ביתית ומשפחתית 

              שטובת הסטודנט שלה הוא בראש סדר העדיפויות. 

כמנהל בארגון , חשוב היה לי לקבל את הכלים המתאימים לשיווק מוכוון תוצאות בדיגיטל. בזכות המקצועיות של
 המכללה לניו מדיה ובייחוד של המרצים יאן ויורי , קיבלתי את הכלים המתאימים והארגון בו אני עובד קוצר את הפירות

שירן גולדשלג



למה ללמוד במכללה לניו - מדיה?

8 שנות פעילות פורצת דרך בענף הדיגיטל

עבודה עם החברות המובילות במשק

מגוון רחב של קורסים והכשרות 

חזורי קורסים פעילים במקביל בשבוע נתון 
כ 15 מ

צוות מרצים מוכשרים אחד אחד ! 

מעל 8,500 סטודנטים המשולבים בתפקידים בכירים בתעשייה

המנהלה הראשונה להציע הכשרה ייחודית למנהלים

למה
המכללה לניו - מדיה? 

facebook    Linkdin    Instagram    Google+
התחברו אלינו



צור קשר לקבלת ייעוץ לימודים אישי 
ותתחיל קריירה מבטיחה!

nmco.co.il         info@nmco.co.il         03-9011999         רחוב המסגר 18, תל אביב


