
פיצוח האלגוריתם - גוגל לעסק שלי בנדל"ן
לפצח את האלגוריתם שלסילבוס סמינר דיגיטל מתומצת ועדכני, גוגל לעסק שלי -

הינוריל דיגיטלהקורס שלגוגל ולהרוויח פרסום וקידום אורגני לעסק שלנו בחינם.
חולצות2שלבעלותנדל"ן.שממוקדוהיחידיבישראלוהאיכותיהממוקדהמתקדם,

למצוא את העסק שלכםמכופתרות בסוף עונה(במחיר ההשקה המיוחד) אתם עלולים
כאן ועכשיו ורוציםמקבל מבול של פניות רלוונטיות מלקוחות שמחפשים אתכם

כמותכם, האם תסרבולקנות עכשיו. הם כל כך רוצים למצוא אנשי עסקים טובים
החינמי העוצמתילהם? הידעתם שרוב בעלי העסקים בעולם לא מנצלים את הכלי

הזה ומפסידים במצטבר מיליארדי דולרים בכל שנה?
תשתיות הדיגיטל, כי אם תעבדו נכון ותבנו אתתכינו את חשבון הבנק שלכם

זה השוס האמיתי,שלכם חכם, התשתית תזרים לכם לקוחות באופן קבוע ובחינם!
יגיעו מהתשתית, רקלא עוד כסף על לידים, לא עוד כסף שנזרק לפח, הלקוחות

כמה דברים שתילמדותדאגו לתת להם שירות מצוין ולבקש המלצות דיגיטליות ועוד
שלכם, הבייבי שלכם.בסמינר הדיגיטלי הכי חשוב שתעשו בשנים הקרובות לעסק

מבוא:
המתקדמות ביותרבסמינר המתומצת והיחידי בישראל, אתם תלמדו את השיטות
בחיפושים האורגנייםכיום בעולם על מנת להביא את העסק שלכם לתוצאות מצוינות
שתיחשפו אליהםשל "גוגל לעסק שלי", תלמדו לחקור מתחרים ועוד סודות

בסמינר.
דיגיטליות לעסקיםהקורס נוצר לאחר שרבים מהעסקים שבנינו עבורם תשתיות
שקלים בכל חודשבנדל"ן, הביעו צורך אמתי לקידום אורגני בלי לשפוך אלפי

לרכז את כלולאחר שהבנו בהרצאות שלנו בכיתה, בצורה פרונטאלית, שניתן
את העלויות של הכיתה,המידע הכי פרקטי לסמינר מרוכז ולחסוך לסטודנטים שלנו

לכן העלותהכיבוד, הארנונה הדלק של המרצים. הדיגיטל חוסך לנו עלויות
המצחיקה הזו.

נמרחוהואאיש20-30כשלבכיתהיחיד,לסטודנט1,890עולהבכיתהכזהקורס
הדיגיטלי הכנסנו רקיותר כי יש שאלות תוך כדי וקצב שונה של סטונדטים. בסמינר

מרעישים, בלימה שחשוב בלי הפסקות הסיגריה, השירותים, הפרעות, טלפונים
ללמוד ומכל מקום ומכלפקקים, בלי חיפוש חניות, מתי שנוח לכם, בשעה שבא לכם

מכשיר. טלפון/ מחשב, איך שנוח לכם ללמוד ובקצב שלכם.
עצמכם בקלות מבליבסיום הקורס אתם תלמדו לקדם את "גוגל לעסק שלי" עבור
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לשפוך עשרות אלפי שקלים. זה בעצם הכלי הכי אפקטיבי היום שגוגל אוהב ומקדם,
שלכם.הרי זה מוצר שגוגל יצרו עבור הגולשים שלהם שהם הלקוחות

מותנית בעמידהבסיום הקורס תקבלו תעודה שתוכלו להתגאות בה, קבלת התעודה
בתנאי הקורס וביצוע המשימות הפשוטות.

לכם.אם יהיו לכם שאלות במהלך הקורס, אנו פה בשביל לסייע
אליו גישה במשך שנהחשוב לציין שהקורס ימשיך להתעדכן ולהתפתח, ולכם תהיה

שבהן תוכלו לשאולשלמה בחינם. תקבלו גישה לקבוצת וואטסאפ ופייסבוק סגורות
שאלות ולהתעדכן בנושאי דיגיטל בנדל"ן שנפרסם מעת לעת.

תצפו, למדו, השכילו ויישמו, זה שווה לכם הרבה כסף.

לעסק שלי בנדל"ןגוגלפיצוחבטבלה הבאה יש את ראשי הפרקים של הסמינר

תכניםנושאחלק

הקדמה וטעימות מפיצוח1
האלגוריתם לעסקים מענף הנדל"ן

*מה זה פלטפורמת גוגל לעסק שלי ולמה כדאי ליצור כזה
לעסק שלנו מתוך זווית הראיה של גוגל?

*למה גוגל מקדמים את זה עבורכם בחינם ואיך אתם
מנצלים את זה עבור העסק שלכם?

מחקרים דיגיטליים פשוטים שיעזרו2
לכם להתבלט מעל המתחרים שלכם

באופן מיידי.

*איך יודעים באילו ביטויים ומילות מפתח להשתמש
בעזרת זחלנים שסורקים את האינטרנט ומערכות

חינמיות?
*איך יודעים מה אנשים מחפשים כאשר הם יושבים
ומחפשים את התחום או את העסק שלנו בגוגל על פי

מחקר פשוט בשלושה קליקים?
*איך בודקים איפה המתחרים שלנו עקפו אותנו בדיגיטל

על פי רשומות שלהם באינדקסים השונים ומקדימים אותם
לפני שהם משאירים לנו אבק לחלוטין?

יצירת העסק בגוגל לעסק שלי3
ובניית תשתית מבוססת נתונים

*איך הפלטפורמה הזו עובדת, מה חשוב להכיר?
*איך העלאת תכנים מבוססי נתונים שבונים מוניטין



שגורמת ללקוחות להחליט לשכור
את שירותינו

מריצים את השם שלנו חזק במנוע החיפוש?
* יצירת הזירה הדיגיטלית בפועל על מנת למשוך לקוחות

24/7שלנולעסקחמים
* נראות הזירה שלנו במנוע החיפוש בלייב ושיפור תמידי

של הנראות בעזרת כמה קליקים פשוטים.

ביקורות ודירוגים - אם אתם לא4
יודעים את זה, אתם זורקים אלפי

שקלים בכל חודש לפח

מספר שיטות שחייב להכיר בשיטות הדירוג,
איך הופכים את זה לכלי תומך החלטה עבור הגולש

בעזרת ראייה שיווקית הוליסטית וחדשנית?
מדוע יש עסקים שמקבלים את רוב הפניות ועסקים אחרים

נשארים עם שאריות?
איך מדברים עם גוגל בעניין ורותמים אותם לתהליך?

רישום באינדקסים ובזירות5
הדיגיטליות

*איך רושמים את העסק שלנו באינדקסים השונים ברשת
בשביל שזירה אחת תקדם את האחרת בשביל להעלות את

שם העסק שלנו חזק למעלה?
* מעבר קליל על הזירות החינמיות בהן אפשרי לפרסם

בחינם ולחבר הכל לזירה המרכזית שכבר בניתם בעמודה
4.

כללי הינדוס התמונות והתאמתן6
למנוע החיפוש

צריךמה-גוגלשלהחיפושמנועעםהדיבור.שיפור1
לעשות בשביל שגוגל יבין את העסק שלנו בשיא

המהירות.
בתמונה.תוכןעםבעבודההמדויקתהשיטהעלהסבר.2
לתמונות.בהקשרעצמוהתוכןשלאופטימיזציה.3

052-52-728-1916למספרוואטסאפשלחושאלות?לכםיש
ולהתרשם ממגוון קורסיםונשמח לענות על כל שאלה. תוכלו להיכנס לאתר ריל דיגיטל

. ריל דיגיטל -לאתרלחצו למעברועשרות מאמרים וסרטוני תוכן בעברית ובאנגלית.
לענף הנדל"ן.טכנולוגיה מתקדמת בנדל"ן, המומחים לדיגיטל וטכנולוגיה
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