
מטרות הקורס

ליווי מעשי לבניית חנות מקוונת	 

מתן כלים פרקטיים להגדלת מכירות   	 
בחנות מקוונת

קהל היעד לקורס

סוחרים עצמאיים, אמנים, מעצבים, יבואנים 	 
ויצואנים... בעלי ומנהלי חנויות פיזיות המעוניינים 
להרחיב את הפעילות ולהגדיל את המכירות אונליין

מתווה הקורס

15 מפגשים פרקטיים המשלבים תיאוריה ותרגול 	 
מעשי + ליווי טלפוני בין המפגשים

במפגש המסכם יציגו המשתתפים לפאנל מומחים 	 
את החנות שבנו ויקבלו פידבק

*  ההרשמה לקורס בכפוף לאישור ועדת קבלה

קורס מסחר 
דיגיטלי

תכנית ליווי מעשית להקמה וניהול 
חנות מקוונת

e-Commerce
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 אימון ופיתוח מנהלים  לימודי המשך לאקדמאים



קורס מסחר דיגיטלי
תכנית ליווי מעשית להקמה וניהול חנות מקוונת
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מה נלמד בקורס?

מבוא לעולם המסחר הדיגיטלי	 
 	 eCommerce הקמת חנות מקוונת / אתר
בניית קטלוג מוצרים מקוון	 
אפיון אתר ליצירת  UI/UX מנצחים	 
צילום וכתיבה שיווקית המייצרים המרות לרכישה	 
סוגי חנויות מקוונות ומודלים למכירה	 
אפשרויות סליקה אונליין 	 
 	Rating & Reviews  מכירות באמצעות
ניהול מלאי, תפעול ולוגיסטיקה בחנות אונליין	 
שילוח, הפצה והיכרות עם חברות הפצה מותאמות  	 

eCommerce
 	eCommerce  שירות לקוחות מותאם
יציאה לשווקים גלובליים, בחירת שווקים, תמחור 	 

וסקירת מתחרים
אסטרטגיה וקריאייטיב לשיווק החנות והמוצרים 	 

ברחבי הרשת
 	FACEBOOK ו-YouTube  מיתוג ופרסום תדמיתי ב
ניהול תדמית, מוניטין ומשברים בפייסבוק, כיצד 	 

להפוך משבר להזדמנות
 	 Google AdWords  קידום ממומן
מדידה והמרה באתרי מסחר אלקטרוניים	 

100% פרקטיקה וכלים מקצועיים 
שיגדילו לכם את מחזור המכירות

בישראל  והראשונה  המקיפה  המעשית,  הליווי  תכנית 
עם  ממותגת,  דיגיטלית  חנות  עם  אתכם  שתוציא 
לרבות  הרשת,  ברחבי  אותה  לשווק  כיצד  וכלים  ידע 
כיצד  והבנה  אינסטגרם,  פייסבוק,  חברתיות,  רשתות 
ללקוחות  אותם  ולהפוך  מתעניינים  לקוחות  למשוך 
קונים. ניהול הזדמנויות רכישה, בניית קטלוג מוצרים 
דיגיטלי, מודלים למכירה וסוגי חנויות באונליין, ניהול 

מלאי ועוד... 
כל זאת ועוד תלמדו מטובי המרצים שהגיעו מהשטח 

ועשו את זה בגדול!

תוצרי התכנית

דיגיטלית  חנות  עם  יצא  לתכנית  שירשם  משתתף  כל 
אותה יקים במהלך הלימודים ועם כלים והבנה בניהול 
יצירתיות  ודרכים  מהלכים  לרבות  החנות  של  השוטף 

לשווק ולהגדילת מכירות. 

e-Commerce

כשאקדמיה ופרקטיקה נפגשים
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