
029995570-0527772570-דיגיטלליקול

הסכם עבודה\תנאי שירות
לכבוד: _____        _________

חבילת הקמה וניהול קמפיין פרסום ממומן בגוגל

חבילת הקידום כוללת:

הקמה וניהול קמפיין ממומן ברשת החיפוש ורשת המדיה של גוגל (לפי צורך),-
דרך מערכת גוגל פרסום.

2022העבודה:תחילתתאריך

מטרת התהליך:
חשיפה בתוצאות החיפוש בדף הראשון של גוגל●
חשיפה באתרים רלוונטיים ברשת המדיה של גוגל●
זרימת גולשים רלוונטיים לאתר ממודעות פרסום ●

חבילת קידום הממומן בגוגל כוללת:

כולל היכרות עם העסק אדס.בניית אסטרטגיה שיווקית בגוגללצורךהיכרות עם הלקוח
ואפיון של קהל היעד.

הגדרתגוגל אנליטיקס,חיבור חשבון גוגל אדס לחשבון:הגדרת חשבון גוגל אנליטיקס
פרמיום ומותנה ברכישת(כלול בחבילתיעדים במערכת גוגל אנליטיקס וגוגל פרסום

טלפון מקשר)

פרמיום ומותנה(כלול בחבילתבדיקה טכנית של אתר הלקוח והגדרת ההמרות:
ברכישת טלפון מקשר)

ביותר לקידום עבור האתר,איתור ומיון מושגי המפתח המתאימיםמחקר מילות מפתח:
סידור מילות המפתח בהתאם לרמת החשיבות, רלוונטיות ומחיר של כל מילה ומילה.

(כותרות,מחקר מתחרים מקצועי כולל מחקר מודעות פרסוםמחקר מתחרים:
תיאורים  ותוספי  המודעות), רמת התחרות בתחום של הלקוח.
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אופטימיזציה של הקמפיין

התהליך יבחן רמת אופטימיזציה קמפיינים של הלקוח ביחס למתחרים וביצועיים של
הקמפיינים. כולל:

בחבילת פרמיום ומותנה ברכישת(כלולהמרות (לידים, הזמנות באתר, יצירת קשר וכו')-
טלפון מקשר)

כותרות, תיאורים ותוספי מודעות-

תזמון הקמפיינים-

אפקטיביות של מילות מפתח-

אפקטיביות של קהלים-

אפקטיביות של מקומות פרסום (אתרים, ערוצים וסרטונים ביוטיוב)-

אפקטיביות המודעות וקבוצות מודעות-

הגדרות הקמפיינים-

חלוקת תקציב פרסום-

-

בקרה ודו"חות:

הפרסום הממומן בגוגל. על מנת לאפשר ללקוח לממש את כל יתרונותשקיפות ודיווח
הלקוח יקבל את כל המידע מהקמפיינים (הופעות, קליקים, עלויות וכו') כדי לקבל

החלטות מושכלות להמשך הדרך.

ביצועיםדו"חיופקבחודש)10(עדחודשיבסיסעלהלקוח.עבורחודשיקידוםדו"ח
עבור חשבונות אדוורדס ופייסבוק של הלקוח ודו"ח ביצועים עבור כל קמפיין בנפרד.

אחראיות הצדדים ותנאי תשלום:
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מחויבות לתהליך
על מנת שנוכל להתחייב לתהליך אופטימלי עבור הלקוח ולמקסם את התוצאות, נדרשת

פרסום.קמפייןחודשי3ל-הלקוחמצדמינימליתהתחייבות

עלמראשיום30הודיעמהצדדיםאחדאםאלאההסכםיימשךהחודשיםשלושתלאחר
הפסקת ההתקשרות.

אנחנו מתחייבים לדאוג לאורך כל הקמפיין למקסם את תוצאתכם וללוות את המותג של
הלקוח ברמה השיווקית הנדרשת להצלחת הקמפיינים. אין אנחנו יכולים להתחייב על
כמות המרות, פניות, או רכישות מאתר האינטרנט כתוצאה מהקמפיין הממומן בגוגל.

העלויות והביצועים של הפרסום בגוגל.
התקציבלחודש.₪______2500___עדהינוהקמפייניםלכלחודשימדיהתקציב

עלולהפועלהחיוביומי"כ"תקציבמוגדרוהואשוויםימים30ל-מתחלקהחודשי
להשתנות בהתאם לביצועים ולכמות צפיות בסרטונים. במידה וייווצר חוב אל מול גוגל,

האחריות המלאה על החוב וטיפולו על הלקוח בלבד. תשלום שנגבה על ידי מערכת
פרסום של גוגל, לא כולל תשלומים עבור דמי ניהול.

טיפול בהמרות והגדרות אנליטיקס מחייב את הלקוח לרכוש מספר טלפון וירטואלי
"מקשר" התשלום עבור טלפון מקשר יבוצע ישירות לחברת

https://www.paycall.co.il,מקשרמספרלרכושמעונייןאיננווהלקוחבמידה
לא יבוצעו מעקב המרות ואנליטיקס.

דמי ניהול
מע"מ.+1500₪הינובגוגלממומניםקמפייניםניהולעבורהחודשיתשלום

הערות
התשלומים לגוגל  יועברו ישירות באמצעות כ.א של הלקוח.●
כל החומרים (הטקסטואליים והגראפיים) יימסרו בקובץ דיגיטלי ובפורמט שיידרש. ●
כל תוכן, מוצר או התחייבות אשר יועלו באתר ו/או במודעות הקמפיינים יהיו באחריות●

הלקוח בלבד.
דירוג ומיקום מודעות הפרסום תלויים בתקציב, הגבלות והגדרות נוספות, ונקבעים●

ע"י  מערכות פרסום בלבד.

תנאי תשלום

https://www.paycall.co.il
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העברהדרךמראש,יתבצע–מע"מ)+1500₪(הקמפייניםניהולעבורתשלום
לחודש).5עדיבוצעבנובמברקמפייןניהולעבור(תשלוםהשותףבחודש5עדבנקאית

להלן  פרטי חשבון בנק להעברה בנקאית:
בנק: הפועלים

692סניף
88077חשבון

שם: ליקול הפקות

הנני מאשר/ת בזאת את ההזמנה

חתימת המזמין _______,                ח"פ /ת"ז ______________________המזמין:

המבצע: ליקול הפקות                                                                          חתימת המבצע____שמעון
______

העברת תשלום לחשבון הבנק או ביצוע תשלום עבור ניהול קמפיין בכל דרך אחרת מהווה
הסכמה מלאה לתנאי עבודה  המתוארים ורשומים בחוזה זה גם אין לא תתקבלנה חתימה על

הסכם זה. אני מאשר כי כל התמונות ו/לוגו/ סרטונים וכ"ו כל החומרים המועברים ממני לליקול
הינם שלי כולל כל "זכיות היוצרים" וכי אני נותן לליקול רשות להשתמש בה ככל שיראו לנכון.


