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 קורס   - נהלים ומטלות  

 נהלים 

להעניק את הכלים והידע שיקפיצו לך את הקריירה  בתחום השיווק הדיגיטלי.     Jump.inמטרתה של 

כחלק ממטרה זו, מצופה ממך לנצל את מירב המשאבים והכלים, לקחת חלק פעיל בתכנית, לפנות  

 התכנית.   ות לעזרה במידת הצורך, ולהציע יוזמות חדשות והצעות לשיפור עבורך ועבור כלל משתתפ

 : Jump.inלהלן נהלי תכנית 

 מהמפגשים והשלמת החומר במידת הצורך. 80% -חובת נוכחות ב .1

 הגשת מטלות הקורס.  100% .2

 פגישות אישיות אונליין. תיאום   .3

 במהלך התכנית תתבקש/י למלא שאלון משתתף/ת אנונימי להערכת ומדידת התכנית.   .4

 

 מטלות 

 

 סילבוס מפורט 

 ( SEM    &SEOקידום ממומן ואורגני ) 

 מושגי יסוד בפרסום ומדיה דיגיטלית •

 וההבדל בין קידום ממומן לאורגני  SERP-מבוא ל •

• Google Search 

 חקר מתחריםו חקר מילות מפתח •

 בניית תכנית אסטרטגית •

 קמפיין לרשת המדיה  •

• Remarketing 

 Youtube ,Gmail ,Shopping ,Smartקמפיינים :  •

• SEO  וקידום תנועה אורגנית מרשתות חברתיות לאתר 

 עמודי נחיתה •

 ניתוח נתונים ומדידה  

• Tracking- טג מנג'ר מעקב המרות, פיקסל, ניתוח ומדידה , 

• Google Analytics   

 CRM -ו מפות חום •

 ניתוח נתונים מתקדם באקסל  •

 לפעילות הדיגיטל ערך חיי לקוח וניתוח כדאיות  - ROI   +LTV, תהליכי מסע לקוח •

  הערות  ציון  מטלות קורס  נושא 
SEM   &SEO מטלות שבועיות במידת   75ציון עובר  בוחן אמצע

 הנדרש 

חובת הגשה ללא 

 ציון 

Marketing analyst  80ציון עובר  מטלה מסכמת   

Google   80ציון עובר  מבחן הסמכה   

חובת הגשה ללא  , הכנה לראיונות עבודהLinkedinמטלות: קו"ח,  קריירה 

 ציון 
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