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?עזר באנשי מקצועילהכדאי ואיפה , אז מה אפשר לעשות לבד :21פרק                     

 

יכולה ליישם את מה  ועכשיו כדאי להחליט באיזו צורה את, הגענו לפרק האחרון של המדריך

פרק זה יעשה לך  -לאנשי מקצוע  ופנייה" עשי זאת בעצמך"אם את מתלבטת בין שיטת . שלמדנו

.סדר בדברים ויקדם את קבלת ההחלטה המתאימה לך  

 

:כמו, מאוד תלויה בנתונים אישייםכמובן שהתשובה לשאלה   

(כתיבה ,אסתטיקה, טכנולוגיה)ם שונים בתחומי שלךוהכישורים מה היכולות  -  

?עד כמה את רוצה ויכולה ללמוד כישורים חדשים -  

  -ואם אין לך פנאי , "עשי זאת בעצמך"ת ולעבודפנאי  האם יש לך -

?בהשוואה לזמן עבודה שלך בעסק האם זה משתלם לך כלכלית    

  ?ומים השוניםתחל כמה סבלנות יש לך -

?אותךומאתגר  מספק, מהנהתהליך הביצוע האם  -  

 

?אז מה האופציות שלך  

 

ותוכלי גם , לחסוך הוצאה כספיתכמובן שזה יכול  - אם יש לך יכולת להקדיש זמן לעבודה עצמית. 1

אני התחלתי את דרכי בעולם השיווק באינטרנט כך  -ל הדרך ע ולגלות יכולות חדשות ומפתיעות להנות

( -:ובניית האתרים   

 

ולחסוך לעצמך , לשכור שירות מאנשי מקצועשווה  –אם את מוצאת את עצמך מסתבכת , מצד שני. 2

.ואנרגיה זמן, כאב ראש  

  

 ניתן לשלב בהחלט... א חייבת לעשות כל אחד מהשלבים השונים בבניית אתר בעצמךשאת לכמובן . 3

. בתשלוםאו שירות עזרה ואחרים בהם תעדיפי , לבדבין דברים מסוימים אותם תעשי   

 

 הדרכה מקצועיתלקבל  -אבל לפני שאת מתחילה , לעשות הכל בעצמך אפשרות נוספת היא. 4

.במפגש חד פעמי או בתהליך ליווי, בתשלום  

 

?לקבל החלטה אז איך  

 

  - ונסי למפות איפה את עומדת ביחס לכל אחד מהם ,איםהתבונני על כל אחד מהתחומים הב

נראה לך שאת ואיפה , לעשות מה את יכולה אבל לא רוצה, צמךאת יכולה ורוצה לעשות בעמה   

:חייבת לקבל עזרה מקצועית  
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 בחירת פלטפורמה

של האתר הבסיסית בניית התבנית  

 עיצוב גרפי

על חלוקת התכניםהחלטה  –אפיון אתר   

 כתיבת תוכן לדפים השונים

באתר( תמונות וסרטונים, טקסטים)הטמעת תכנים   

 עימוד וטיפוגרפיה

 קידום בגוגל

יסבוקקישור בין האתר לפי  

 

 

  :עשות דברים בעצמךאם החלטת לחשוב לדעת דברים ש

, (או תוך כדי תנועה לפני שאת מתחילה)על התחומים השונים  ללמודנסי . 1  

.ברשתכמעט על כל תחום יש המון חומר       

.והמלצות טיפיםאחרות שעשו זאת בעצמן ולקבל מהן  צרי קשר עם עצמאיות. 2  

.כדי להמשיך הלאה בקלותעזרה נקודתית קחי  -אם התחלת ונתקעת . 3  

 

 

:אם החלטת לשכור שירותים מאנשי מקצועחשוב לדעת דברים ש  

 להיות מעורבתעל מנת שתוכלי  ,בחומר להתמצאשתדעי כדאי  -שירות בתשלום גם אם את לוקחת . 1

.ולכוון אותם לתוצאה הרצויה לך, לדעת מה לבקש מנותני השירות, בהחלטות  

, בונה אתריםלמשל  -לפעמים אנו מוצאות את עצמנו מקבלות שירות מכמה אנשי מקצוע במקביל .  2

במיוחד אלה ) חשוב מאוד שהם יהיו מתואמים ביניהם... כותב טקסטים, מאפיין אתרים, מעצב גרפי

או שאולי זה אדם , והכי טוב אם הם רגילים כבר לעבוד יחד, (ומעצבמתכנת  -שעובדים על הצד הטכני 

ואת הצורך לנהל אותם ולסנכרן , זה יחסוך לך הרבה מאוד כאב ראש( -:אחד שעושה את כל הדברים 

.(אבל לא רק, מנוגדות עמדותמציגים אם הם מיוחד ב, זה מאוד מסורבללפעמים ) ביניהם  

 

המון  ךמאחלת לאז  ...המדריך שקיבלת יוכלו לעזור לך בכל מהלךפרקי  - תבחרי לעשות מה שלא

אשמח לסייע ללא תשלום בכל ! ר על קשר ולהיעזר בי בהמשך הדרךלשמו ותךומזמינה א, בהצלחה

.בניית אתר בתשלוםעיצוב ואו  והדרכהוכמו כן לתת שירותי ייעוץ , שעולה אצלך שאלה  

 

תמר ענבר, שלך  

 יצירת תוכן ושיווק במדיה החדשה

 

 ייעוץ וליווי שיווקי 

 כתיבה שיווקית ועריכת תוכן 

שדרוג ובניית אתרים, עיצוב  

 

 לאתר שלי | בלוג שיווק ברשת |  דף פייסבוק | מייל ליצירת קשר
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