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 Instagramלשיווק ב  סדנא

 הקמת פרופיל עסקי חדש, ריענון וניהול פרופיל קיים

 הפלטפורמות החברתיות נמצאות בחיינו ומציגים אותנו למעגלים החברתיים שלנו. 

 – הרשת החברתית הנפוצה ביותר בישראל ובעולם, ואחותה הקטנה, האינסטגרם –פייסבוק 

  הרשת החברתית שמושכת אליה יותר ויותר מעגלים חברתיים ישנים וחדשים. 

אינסטגרם עוברת שדרוג מסיבי ומשתכללת באופן שמאפשר שיתוף יותר חי,  2015מאז 

אותנטי, באופן שמאפשר לנו הגולשים לחוות את היום יום של העסק, את האירועים וההנאות 

 לו.  ולשתף את העולם במה שיש לנו להראות

 

 מפגשים 2 – סדנת אינסטגרם למתחילים

 להכיר את מבנה הרשת החברתית, ולהעלות תכנים לפיד ולסטוריז.  :מטרת הסדנה

 בניית והגדרות פרופיל משתמש. •         

 מנצח  -BIO" -כתיבת "אודות•         

 עושים סדר במושגים –פיד, סטוריז פרופיל, דף הבית, •         

העלאת תמונה / וידאו לפיד ושימוש בפילטרים. העלאת תמונה / וידאו / לייב ושימוש •         

 בתוספים וירטואליים

 מה זה האשטג ואיך משתמשים בו נכון?•         

 שימוש באפליקציות  לעריכת תמונות וסרטונים•         

 סיכום•         

 נא להגיע עם האפליקציה מותקנת ולאחר רישום. –ליקציה הורדת אפ

 : הסדנא מטרות
 באינסטגרם פרסום קמפיין של עצמאי וניהול לבניה מעשית הנחיה 

 יעדים וקביעת שיווקית אסטרטגיה לגיבוש כלים. 
 

 : יעד קהל
 .שיווק בתפקידי שכירים, עסקים בעלי, יזמים

 

 : הסדנא היקף
 כל אחד אקדמאיות שעות 4 של באורךים מפגש 2
 

 : והרשמה נוספים לפרטים
  maticoursim@startup.org.il ל"ודוא 2 שלוחה 7602716-09
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 למשתתפים ישלחו החומרים.  מרצים ולהחליף ההרצאות סדר את לשנות רעננה י.ט.מ באפשרות
 .נלווים חומרים יינתנו ההרצאות בכל לא. בלבד דיגיטלית בצורה

 
 

 באינטרנט העסק שיווק> יזמות בקורסי והשתתפות רישום תקנון
 
 :השתתפות וביטול הרשמה נהלי. 1
 .להעברה ניתנת ואינה תלמיד לכל אישית הינה היזמות לקורסי ההרשמה. א
 ללא מלא כספי להחזר זכאי הלימודים תחילת טרם ימים 7 עד לקורס רישומו את המבטל תלמיד. ב

 .ביטול דמי
 תחילת יום ועד בקורס הלימודים תחילת טרם ימים 7- מ החל לקורס רישומו את המבטל תלמיד. ג

 .רישום דמי ₪ 300 בניכוי כספי להחזר זכאי הקורס
 עקב לרבות( שהיא סיבה מכל הלימודים תחילת לפני ביום לקורס רישומו את המבטל תלמיד. ד

 .כספי להחזר זכאי יהיה לא) י.ט.במ שקשורות מסיבות שנבעו שינויים
 ידי על ההודעה קבלת מועד הינו הביטול מועד. בלבד בכתב תעשה קורס ביטול של הודעה כל. ה

 .י.ט.המ
 .בקורס ההשתתפות את להשהות או/ו להקפיא ניתן לא. ו
 את י.ט.למ מסר שהתלמיד בכך, בנוסף, מותנים זה תקנון להוראות בהתאם כספי החזר כל. ז

 .התשלום בגין שקיבל המקורית הקבלה
 .לאחר אחד מקורס לעבוד לתלמיד לאפשר אם להחליט הבלעדית הזכות י.ט.למ. ח
, לקורס התשלום על) חלקי או יחסי, מלא( כספי החזר או/ו פיצוי יינתן לא מקרה בכל כי מובהר. ט

 סיבה מכל, השיעורים בכל השתתף לא או/ו בקורס השתתף לא התלמיד בהם במקרים גם וזאת
 .שהיא

 6 תהיה י.ט.מהמ תלמיד של כספי להחזר או/ו חלופיים למפגשים דרישה להתיישנות המועד. י
 מכל, לתלמיד כספי החזר כל יהיה לא, זה מועד לאחר .זה תקנון על התלמיד חתימת ממועד חודשים

 .סיבה
 .שהיא סיבה מכל י.ט.למ התשלום את לבטל יוכל לא התלמיד. יא
 :הקורס תכני. 2
 .מתאימים וכישורים ידע בעלי מרצים ההכשרות בכל לשבץ מתחייב י.ט.המ. א
 מבלי שהיא סיבה מכל מרצה להחליף וכן ההרצאות סדר את לשנות הזכות י.ט.למ הצורך במידת. ב

 .לתלמידים כך על להודיע
 רישום, מרצה של מחלה כגון י.ט.המ בשליטת שלא מסיבות שנובעים ביטולים או שינויים יתכנו. ג

 להשלמת ידאג י.ט.המ כאמור במצב. אחר חיצוני אירוע או הלימודים בכיתת טכנית תקלה, חסר
 .י.ט.המ ידי על שיקבע אחר במועד המפגש

 לשיקול בהתאם, הקורס ומועדי מפגשים ומועדי תכנים, קורסים לבטל או/ו לשנות יוכל. י.ט.המ. ד
 .דעתו

 .החומרים החזקת מחייבת אינה הלמידה, בלבד דיגיטאלית בצורה ישלחו תכנים. ה
 :ושונות אחריות הגבלת, היעדרות. 3
 להשלים ניתן. אחר בקורס מראש בתאום זה מפגש להשלים יוכל בקורס מפגש יחסר אשר תלמיד. א

 י.ט.המ בהם, ח"בבי אשפוז או מילואים שירות של מסיבות למעט, היותר לכל מפגשים שלושה עד
 .מפגשים 3-מ יותר של השלמה להתיר יוכל

 נזקים בגין בפיצויים או שהם כל רפואיים שירותים במתן התלמיד כלפי מחויב אינו. י.המט. ב
 .רפואי ולכיסוי חולים בקופת חבר להיות האחריות חלה התלמיד על. רפואיים

 .חפציו על לשמור הבלעדית האחריות התלמיד ועל התלמיד חפצי על אחראי אינו י.ט.המ. ג
 .התלמידים שאר וכלפי המרצים כלפי ארץ בדרך לנהוג מתחייב תלמיד כל. ד
 

 

 


