
איך להפוך את הבלוג למגנט ששואב 
?לתוכו קהל קוראים רלוונטי

–יבדוסיןאיגור 
מנהל ידע ואיש שיווק דיגיטלי ,מידען

INFO-TARGET



עם רשימהותוכןיבדוסיןאיגור : קצת רקע

,  החוג ללימודי מידע, במידענות M.A))תואר שני מוסמך •
אילן-בראוניברסיטת 

ון ברייס'ג, בוגר בית ספר לשיווק דיגיטלי•

בפייסבוק" כיכר מידענים"מנהל את קבוצת •

Content manager–מנהל תוכן •

SEO SIMPEמקדם אתרים מוסמך •

גוגל  , בפייסבוקPPC–עוסק במידענות עסקית ושיווק אינטרנטי •
.ועודיוטיוב, טוויטר, אינטסטגרם, פינאטירסט, לינקדאין, אדוורדס



תעשו אנליזה  –יש המון לקחים ותובנות בדרך –ניסוי וטעיה 
קבוע ותבינו מה עובד ומה פחות( טראפיק)וניתוח תנועה לאתר 



?ממה מתחילים 

–הגדרת קהל רלוונטי או קהל אידאלי •

,  ללא יוצא מן הכלללקוחכל לא זהו בפירוש •
.אותו הספרייה מעניקהשרק מתאים לשרות 

לילדיםהורים, אזור, מין, גיל)בחירה מדויקת של קהל יעד •
(תחומי עניין, רמת השכלה, בקריאה ובשירותי הספרייהוצרכיםהעדפות

לקוחות אידיאליים הם לקוחות הספרייה שמרוצים מהשירות שאותו הם  •
מקבלים ומבקרים בתדירות גבוה קהל יעד אידיאלי הם אותם האנשים  

.שימליצו גם לחברים שלהם לבקר בספרייה ולצרוך את שירות המידע

בשפה נגישה  , תכני הבלוג צריכים לדבר על נושאים שמעניינים אותם•
.בגובה העיניים–ומותאמת 



על אסטרטגיה וטקטיקה  קצת 

להביא )? אלו מטרות ?מה אתם רוצים להשיג בבלוג –אסטרטגיה לבלוג פיתחו •
? להגדיל את החשיפה של השירות הייחודי שלכם ?, ליותר מבקרים בספרייה 

?לקדם אירוע 

?פלטפורמות להקים את הבלוג באיזה •
?נפרדבוורדפרסבלוג ? האתר הקיים בתוך )

?נושאים למיקוד •

?..מרכזיותתגיות, ('וכוTHEME,לוגואים,צבעים)מיתוג 

מתי תפרסמו  , חודש\כמה פרסומים תפרסמו בשבוע-פיתחו טקטיקה לבלוג 
–בשעות הבוקר ולפני היציאה מהמשרד , אנשים קוראים בעיקר בסופי שבוע)

(אנליטיקסעקבו אחרי התנועה בגוגל 



תפרסמו תכנים מעניינים  
שכיף ונעים לקרוא

ראיונות עם סופרים ואנשים מעניינים•

סיפורים מעניינים על אנשים מאחורי הדמויות וכתיבת הספר•

הטכנולוגיה והמדע, חדשות מעולמות התרבות•

נושאים ויראליים שמתחשים ברשת בתחומים שקשורים לספרייה•

מה הדבר הבא אחרי הספרים  )נושאים על העתיד של התחום •
?(הדיגיטליים









,  דברים מועילים, עצות, טיפים, עם המלצותפוסטיםתפרסמו 
שימושיים ובעלי ערך ללקוחות הספרייה



קבעו תדירות  –תפרסמו יותר 

כמה שיותר  –ופוסטיםמאמרים תפרסמו יותר•
בהתאם לזמן שיש לך להשקיע בכתיבה

+  16מצא כי בלוגים שמפרסמים HUBSPOTמחקר של אתר השיווק המוביל •
פוסטים5יותר תנועה מאשר אלו שמפרסמים רק עד 4פרסומים בחודש זוכים פי 

•



ארוכים יותרפוסטיםתשקיעו בכתיבת 

?למה –ארוכים יותר פוסטיםתפרסמו •

מחקר של –מעריך שהם איכותיים ותורמים יותר –טקסטים ארוכים יותר " אוהב"גוגל •
מילים  2,000-מצא כי גוגל מדרגת יותר גבוה בחיפוש מאמרים עם יותר מSERPIQחברת 

.על פנים טקסטים קצרים

מילה זוכים  3,000-10,000הראה כי מאמרים בהיקף של BUZZSUMOמחקר של חברת •
י משתמשים אחרים על פני אחרים"ליותר שיתופים ע

אך גם לא קצר שנתפס , טקסט לא ארוך ומייגע מדי•
כפשטני מדי



תשלחו הודעה על הפרסום בבלוג באמצעות דיוור  
אלקטרוני למנויים

מחקרים מראים כי הודעה לרשימת הדיוור של לקוחות הספרייה •
מגדילה את התפוצה

נבחריםפוסטיםעם בניוזלייטרהשקיעו •



תפרסמו פוסט אורח בבלוג אחר   

פוסט  תפרסמו בשמכם והספרייה פוסט מעניין במיוחד ב•
הפצה )בבלוג פופולארי כלשהו עם הרבה קוראים אורח 
.תמורת קרדיט ולינק לבלוג שלכם-(רחבה

וירטואלית תליצירת נוכחוהשתמשו בבלוגים אחרים •
ומודעות לבלוג שלכם

תפרסמו בספריות אחרות•

באתרים בעלי רלוונטיות לקהל הקוראים שלכם•



תארחו בלוגרים ומובילי דעה בתחומכם בבלוג

לפרסם  הזמינו בלוגרים אחרים בעלי שם ומפורסמים ושייכים לתחום שלכם •
אצלכם בלוג אורח  

תארחו אצלכם טורי דעות של אנשים מובילים בתעשייה על תופעה  •
מידענים וספרנים ממקומות שונים בארץ חווים את  20למשל –מסוימת 

דעתם על תופעת הספרים הדיגיטליים

לינקים -שתפו בשמות המומחים או המפרסמים היפר•
לאתרי הספריות שלהם 

.  הדדיות זה דבר נהדרפרגנו להם בקרדיט ובפרסום  



אורחי הבלוג לשתף את התכנים ברשתות מתבקשו 
החברתיות ושתפו את הפרסומים

ומחבר הספר  וורטוןמרצה לשיווק באוניברסיטת , ברגרונה'ג
?Contagious: Why things “catch on" כמה מניעים פסיכולוגיים  מונה

:שגורמים לנו לשתף

גבוהערך חברתי אנחנו משתפים תוכן עם

גדל הסיכוי שנשתף  , להשמע טוב יותר/שהמידע הזה יגרום לנו להראותככל 
כי אנחנו רוצים להראות חכמים ולהרגיש שאנחנו נותנים לאנשים  , אותו

.בסביבתנו ערך

ושימושיתוכן שנתפס כמועיל •

ועדכנישנחשב טריתוכן •

,  דברים שאף אחד לא יספר לכם על ספרים טובים)פופולאריים הם מאוד סודות •
(המלצות שלא תשמעו באף מקום



?תכנים ברשתמה גורם לנו לשתף

–אנחנו משתפים כשאנחנו מרגישים •

הצחיק אותנו או הכעיס אותנו, משהו שהפתיע אותנו. משהו שאכפת לנו ממנו•



פרסמו משהו שבולט ותופס תשומת לב

דוגמאות בקבוק קולה עם השם האישי•
?זוכרים את קמפיין השמות של קוקה קולה

י לאנס  "עLive Strongהצמידים הצהובים של הקמפיין •
ארמסטרונג

כספיםגומי למטרת גיוס צמיד 

צהוב בוהק או זרחני–בולט בצבע 



–השקיעו מחשבה בתמונה נלוות לפוסט הבלוג 
תמונה אחת שווה אלף מילים



" מים(ת)מפורס"ראיונות מפתיעים עם 
סלבס מהיישוב

למשל על הספרים  -עם אנשים פופולאריים מהמדיה החברתיתראיונות •
והשאירו בהם חותםקוראושהם 



…תדחפו את התוכן, תריצו, תפיצו

–של הבלוג בפורומים רלוונטיים הפוסטיםפרסמו את •
.פורומים מקצועיים, בפייסבוקקבוצות 

וכחלק  סושיאלתאפשרו טכנית את פרסום התכנים באתרי •
RSSמעדכוני 



קצת על קידום אתרים ולינקים חיצוניים הדדיים 

תציינו אנשים אחרים עם בלוגים או אתרים בבלוגים  •
תגלו להם שפרגנתם –שלכם ותעשו להם הפניות בשמם 

תיאוריית החליפין )להם והם יחזירו לכם שיתוף 
(Equity theory–WIN-WIN-בפסיכולוגיה 

לא )השקיעו במילות מפתח לקידום הבלוג במנועי החיפוש •
(.להשתמש בצורה בוטה ובולטת אלא טבעית



על ההקשבה  תודה 


