
  

  

 אנחנו הופכים את המוצר שלך למלך  

    - חברת פרסום אינטראקטיבי בע"מ של   commerce -Eאתר ההינו  SHOP קופונופש 
  אתר קניות אונליין המציע מגוון רחב של מוצרים מכל תחומי החיים, במחירים אטרקטיביים . 

  
  בפועל  על בסיס מכירה  הוא   תשלום העמלה !  הפרסום בחנות המקוונת הוא חינם

חברת פרסום אינטראקטיבי הינה חברת פרסום ושיווק וותיקה ומוכרת, המקדמת את ענף תיירות  
  שנה .   20הפנים, הפנאי, הבילוי והנופש בישראל מזה 

החל   –החברה חיה ונושמת קידום עסקים תוך התמצאות מעמיקה בכלל מרחבי השיווק והקידום 
    מערוצים מסורתיים וכלה בערוצים מתקדמים . 

  
תקבל מדף מכירה בולט ואת כל שירותי המעטפת הנדרשים   SHOPות האונליין קופונופש בחנ 

     - למכור לך בשביל  

  החברים שלנו   500,000 -לשיווקי דיוור 
  .  אלף חברים 500,000בין היתר, מפעילה החברה מועדון צרכנות המונה  

  ניוזלטרים ועדכונים שוטפים במדיות השונות,   י חברי המועדון מקבלים באופן שבוע
  והאפליקציה .  אתר הומבצעים רכישות באופן תדיר באמצעות 

  שלך   מוקד טלפוני ללקוחות
, ובו מענה אנושי של נציגי שירות לקוחות אדיבים ומקצועיים. המוקד הטלפוני יסייע  12/6מוקד טלפוני הפועל 

ך מענה לשאלות טכניות ועד ביצוע הרכישה  עוץ בבחירה, דר ללקוחות שלך בכל תהליך הרכישה, החל מיי
  .  במידת הרצון עצמה

  קריאייטיב

את  יחקור וינתח ילמד את המוצר שלך,  , צוות קריאיטייב עם ראש יצירתי במיוחד, וחושים מסחריים מפותחים
המתאימה  השיווק יגבש את אסטרטגיית  ביחד איתך, ומה המסרים הנכונים לוו  קהל היעד מאפייניו, יתרונותיו, 

  .  לו

  עיצוב גרפי 
נעצב את  אן ובו מעצבים גרפיים סופר מקצועיים, עם יד אומנותית ואוריינטציה שיווקית. כ in houseסטודיו גרפי 

  של המוצרים שלך, כך שיעלה באופן הכי מחמיא והכי מוכר.   'מדף התצוגה'

  כתיבה שיווקית 

למוצר שלך, כך שיהיו זורמים, קולחים ונעימים לקריאה, עם   המדויקיםטקסטים צוות תוכן אשר מייצר את ה
  , ועם הנעה לפעולה ומכירה.  ומפורטים בדיוק במידה הנדרשת  םזאת אינפורמטיביי

  

   קידום דיגיטלי

רשתות חברתיות וכלה  קמפיינים ב החל מגוגל, דרך -  קידום המוצר שלך באפיקים הדיגיטליים המתאימים לו
    .הקריטי לחשיפת המוצר SEO  ביצירת תוכן אורגני 

    מנהל מוצר
מנצח מנהל מוצר   – על כל שלבים הנדרשים על מנת שהמוצר שלך יעלה לאוויר בצורה מוצלחת וימכור בטירוף 

באופן    את הכלמטעמנו, אשר נמצא בקשר מולך ומול כל הגורמים בחברה שלנו, מושך בחוטים, מתאם ומדייק 
     .מושלם

  
  054-310-8638אז אם אתה רוצה להיות מלך, תתקשר אלינו 

  
                                            


