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מנהל.ת קהילה להשכיר 
 גם אחרי הקמת הקהילה שלך אנחנו כאן לעזור לקהילה שלך לצמוח עם שירות ״מנהלת קהילה

 להשכרה״. בניית קהילה היא תהליך ארוך טווח ונשמח להיות איתך לאורך כל התהליך כדי לסגור
    לך את כל הפינות והקצוות שאין לך זמן להתעסק בהם.

 המטרה בשירות הזה
 היא להעניק לך
 מנהל.ת קהילה

 שמכיר אט אט את
 תחום העיסוק שלך

 ומוריד ממך את
 הניהול השוטף של

 הקהילה

  
 כך שלך יישאר הזמן

 והקשב להיות
 האוטוריטה

 המקצועית בתוך
  הקהילה.

 עבודת הגישור של
 מנהלת הקהילה תהיה

 מקיפה ותתעסק
 בכלל התחומים של

 הקהילה משלבי
 התוכן, דרך הניהול

 השוטף, איסוף
 התשובות לשאלות

 הכניסה, שימור הידע
 ויישום אסטרטגיית

 ההכנסות שלך
מהקהילה

 שמירת תשובות
 לשאלות הכניסה ושימוש בהן

  להגדלת המעורבות
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 כתיבת תכנים

 20 פריטי תוכן שנייצר לך בכל
 חודש סביב נושאי הקהילה
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 אישורי פוסטים
 נאשר ונמחק פוסטים לפי

 המדיניות שתקבע בקהילה

1

 גידול מספרי
 נפעל להגדלת הקהילה שלך

בהתאם ליעדים שייקבעו

9
 אוטומציות

 שבמסגרתן כל חבר קהילה
שנכנס אליה מקבל מייל תוכן

8
 ברוכים הבאים

 נייצר עבורך אחת לשבוע פוסט
 מושקע לחברים החדשים
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 ניהול ריטואלים
 קהילה = הרגלים. שאנחנו נדאג
לייצר בקהילה בדמות פינות
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 הגדלת מעורבות
 הגדלת כמות חברי הקהילה

 שמעלים פוסטים באופן שוטף

5
 סטטיסטיקות
 ניתוח נתוני המעורבות

 והפיכתם לרעיונות לפוסטים
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 פרסום
 נשתף את הקהילה שלך ונמצא
 דרכים להגדיל את כמות חבריה
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 קידום הכנסות
 נפעל כדי להגדיל את הסיכוי

 שהמודל העסקי שלך יניב הכנסות

11
 שימור ידע

 לפי נושאים מוגדרים מראש
 שיתוייקו לנושאים שונים
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כמה עולה מנהל.ת קהילה להשכיר? 

4,900 
 לחודש + מע״מ

לנציגת מכירות 
 WhatsApp-ב

ליצירת קשר במייללשיחה טלפונית 

☎

mailto:hi@tochenist.com?subject=%D7%94%D7%99%D7%99%20,%20%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%97%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2
https://api.whatsapp.com/send?phone=972549642112
tel:0549642112
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