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 הקדמה

 .מרעיון למציאות" –חוברת העבודה "מוצר דיגיטלי שלום לכם ותודה שהורדתם את 

 

פעולה להתחלת העבודה על המוצר הדיגיטלי יצרו לכם תוכנית יבחוברת זו תמצאו משימות לביצוע, אשר בסופו של דבר 

 שלכם.

 

בתיבה המתאימה וכך  V, תוכלו לסמן נושא מסויםהשלמתם אנא הדפיסו את החוברת ומלאו אותה לפי ההוראות, ולאחר ש

 תדעו שאתם מאורגנים בצורה הטובה ביותר להתחלת התהליך.

 

 שמש אותנו באיפיון האתר.ת תהחובראיתי, מוצר הדיגיטלי שלכם תחליטו להקים את אתר הכאשר 

 

 ! בואו נתחיל קדימה

 

 בהצלחה

 

 

Site Success – הקמת תשתיות למוצרים דיגיטליים 
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 מודל המוצר הדיגיטלי שלי 
 

 המודל 

  קורס מודולרי 

  אזור מנויים פרטי 

  אזור הורדות מוגן 

  תוכנית ליווי 

  ________________________________ :שילוב מודלים___________________ 

  _________________________________________________________ :אחר 
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 קהל היעד והפתרונות שאציע לו 
 

 

 ___________________________________________________ קהל היעד שלי הוא:

 )דוג': נשים אחרי לידה(                                                                  

 

 השוק:

 איך אני אעזור )הפתרון( אתגר או תסכול
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 רעיונות לכותרות 
 

 האנשים המובילים ש__________________________________________ 10( 1

 

 המקורות המובילים ל__________________________________________ 10( 2

 

 הדרכים המובילות ל___________________________________________ 10( 3

 

 איך להשיג יותר ________________________________________________( 4

 

 איך לחסל ____________________________________________________( 5

 

 ____________איך להתקין _______________________________________( 6

 

 ה________________ הכי טובים ל_________________( 7

 

 איך הפכתי מ________________ ל_________________( 8

 

 הדברים שכל ________________ חייב לדעת( 9

 

 איך להשיג עוד ________________________________________________( 10

 

 ל_________________ המדריך של ________________( 11

 

 הצעדים ל __________________________________________________ 7( 12

 

 נוסחת ה________________ ל_________________( 13

 

 מה ש _____________ יכול ללמד אותך על _________________( 14
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  תוכןאסטרטגיות 
 

 : יצירת נושאי / קטגוריות הליבה1שלב 

 

 : _______________________________1/ קטגוריה נושא 

 תאור: ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 : _______________________________2נושא / קטגוריה 

 תאור: ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 : _______________________________3נושא / קטגוריה 

 תאור: ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 : _______________________________4נושא / קטגוריה 

 תאור: ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 : _______________________________5נושא / קטגוריה 

 תאור: ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 
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 התכנים פורמט: 2שלב 

 

 )יש להקיף את כל הרלבנטי( 1נושא / קטגוריה 

   תוכנה  אינפוגרפיקה/תמונות  טקסט  אודיו  וידאו

 קבצים להורדה  מצגת  שידור חי

 

 אני אספק את התכנים כל _______ )בבת אחת / כל יום / כל שבוע / כל חודש(

 

 יף את כל הרלבנטי()יש להק 2נושא / קטגוריה 

   תוכנה  אינפוגרפיקה/תמונות  טקסט  אודיו  וידאו

 קבצים להורדה  מצגת  שידור חי

 

 אני אספק את התכנים כל _______ )בבת אחת / כל יום / כל שבוע / כל חודש(

 

 )יש להקיף את כל הרלבנטי( 3נושא / קטגוריה 

   תוכנה  אינפוגרפיקה/תמונות  טקסט  אודיו  וידאו

 קבצים להורדה  מצגת  שידור חי

 

 אני אספק את התכנים כל _______ )בבת אחת / כל יום / כל שבוע / כל חודש(

 

 )יש להקיף את כל הרלבנטי( 4נושא / קטגוריה 

   תוכנה  אינפוגרפיקה/תמונות  טקסט  אודיו  וידאו

 קבצים להורדה  מצגת  שידור חי

 

 חת / כל יום / כל שבוע / כל חודש(אני אספק את התכנים כל _______ )בבת א

 

 )יש להקיף את כל הרלבנטי( 5נושא / קטגוריה 

   תוכנה  אינפוגרפיקה/תמונות  טקסט  אודיו  וידאו

 קבצים להורדה  מצגת  שידור חי

 

 אני אספק את התכנים כל _______ )בבת אחת / כל יום / כל שבוע / כל חודש(
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  מפת חשיבה 
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 לסיכום

 .תוכלו להתחיל לממש את המוצר הדיגיטלי שלכם ה, שאיתתוכנית פעולהלכם  עכשיו יש

 .הקים קורס אינטרנטי או אתר חבריםולבחון האם מתאים לכם ללהתקדם לשלב הבא  אני מזמין אתכם

עם התשובות  PDFדוח תקבלו  שאלות בלבד. לאחר שתמלאו אותו, המערכת תעבד את התשובות שלכם, ואתם 4קצר בן זהו שאלון 

 אינטרנטי או אתר חברים?קורס  –מתאים לכם יותר מה  –שעולות מהן  שלכם והמסקנות

 

 .ליצור איתי קשר גם וכמו תמיד תוכלו

 

 

 

 הקמת תשתיות למוצרים דיגיטליים – Site Successמייסד 

https://www.sitesuccess.co.il/membership-site-or-online-course/
http://www.sitesuccess.co.il/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/

