
 זהו תהליך ההקמה שהקהילה שלך עומדת לעבור
כשחשבנו בתוכניסט כיצד לעזור ללקוחות לבנות קהילה, ניסינו לחשוב איך ייתנו לנו 
הלקוחות ציון של 12 מתוך 10 בחווית הבנייה של הקהילה. לכן, בדקנו כל צומת אפשרי 
בתהליך בניית הקהילה וניסינו לחשוב ״איך אפשר לעשות את זה טוב יותר?״ לצד ״איך 
אפשר להקל על הלקוחות שלנו הכי הרבה?״, אילו משימות אנחנו יכולים להוריד מהם, 

כדי שהם יוכלו להתעסק בדבר הכי חשוב שהוא ניהול הקהילה ופיתוחה. 
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בניית קהילה עם תוכניסט 
  תהליך מקיף לבניית קהילה דיגיטלית עוצמתית, מניבה, משפיעה ומעורבת.

משלב ההקמה ועד הניהול השוטף.

 קהילה היא קצת כמו
 לזרוע משהו באדמה.
 משקיעים בה המון

 עוד לפני שרואים את
 הניצנים הראשונים.

 התפקיד שלנו
 בתוכניסט הוא לקחת

 רעיון קטן שיש לך
 בראש, ללטף אותו,
 לנטוע אותו באדמה
 חמימה ומלאת דשן
 ולעזור לרעיון הזה
 לנבוט להיות עץ
 מדהים, מפותח

 ששורד לאורך שנים
 ארוכות.

  
  כדי לעשות את זה,
 בנינו את התהליך

 המקיף ביותר שאפשר
 למצוא היום בשוק
 שמלווה אותך בכל

 השלבים של חייה של
 הקהילה. מהזריעה,
 דרך הנביטה ועד
 לצמיחה ואפילו

 לפירות.

 אנחנו אוהבים להיות
 פרקטיים. לא 

  פילוסופיים. זה אומר
 שאנחנו נעשה

 בשבילך כל דבר
 שנחשוב שזה מיותר

 שיתבזבז לך זמן עליו.
 כל מה שעליך לעשות
 זה להיות האוטוריטה

 שרצית להיות
 בקהילה המקצועית
 שלך. בשבילנו אפשר
 להשאיר את השאר.

 תוכנית התנעה
 שכוללת את 50 התכנים

  הראשונים לקהילה

3
 עיצוב קאבר

 על ידי מעצבת מקצועית
 שתייצר חווית כניסה לקהילה

2
 תיאור קהילה

 מגרה ומנצח שיוביל חברים
 וחברות להצטרף + בחירת שם

1

 גידול מספרי
 מעקב שבוע אחר שבוע כיצד

 הנכסים שלך גדלים

9
 צוות שגרירים

 נבחר עבורך צוות שגרירים 
 ראשוני שיצור מעורבות

8
 פינות תוכן

 פיסות התוכן הראשונות שיעלו
 בקהילה מהצד שלך וימתגוך

7

 שאלות כניסה
 נגדיר את שאלות הכניסה

ונאסוף את תשובותיהן עבורך

6
 מוצר חשיפה

 ניצור עבורך מוצר חשיפה שכל
חבר וחברת קהילה ירצו לקבל

5
 התכנים שלך

 פיסות התוכן הראשונות שיעלו
 בקהילה מהצד שלך וימתגוך

4

 פרסום
 נשתף את הקהילה שלך ונמצא
 דרכים להגדיל את כמות חבריה

12

 מודל עסקי
 נבחר מודל עסקי לקהילה

 בהתאם לצרכים שלך

11
 שימור ידע

 נגדיר וננהל בתוך הקהילה
  נושאים לשימור ידע

10
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מה מקבלים בדיוק בשלב ההקמה? 
 חשוב לנו שבתור לקוחות תדעו בדיוק אבל בדיוק מה אתם מקבלים מתהליך בניית הקהילה ביחד

  איתנו. שלב ההקמה אורך חודש אחד.
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 תיאור הקהילה הוא הטקסט שמקבל את פניהם של חברי הקהילה החדשים ומגדיר את
 רשימת הכללים לקהילה. אנו נכתוב עבורך את התיאור כך שימשוך את הקהל המתאים
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 תמונת הקאבר שלך תעוצב על ידי מעצבת מקצועית בהתאם להנחיות של פייסבוק לגודל
  אידיאלי לתמונה כזו, בצורה המשקפת את שם הקהילה בצורה נאמנה

 תוכנית ההתנעה תפתור את הבעיה של גיוס החברים הראשוניים. נכתוב את התכנים
 הראשוניים שיש להעלות לקהילה ונפנה לכל מי שצריך כדי שיעלו

 התכנים שלך בקהילה ימתגו אותך כאוטוריטה בתחום. בהתבסס על החומרים שלך
  והשיחות שלנו איתך, נבנה את החומרים הראשוניים בתוך הקהילה שלך

 מוצר חשיפה הוא תוכן חינמי ואיכותי שכל חבר וחברת קהילה יכולים לקבל איך שהם
   נכנסים. אנחנו מאד מאמינים בזה ונכין אחד בשבילך

 שאלות הכניסה לקהילה יוגדרו וייאספו על ידינו בצורה שתייצר לך מאגר דאטה
  מקיך על הטעמים והרקע של חברי הקהילה שלך

 פינות תוכן וריטואלים קבועים הם מה שעושה קהילות לקהילות - אנחנו ניצור אותם
  עבורך בצורה שתעורר עניין ומעורבות גבוהה מאד בקהילה

 צוות השגרירים  או במילים אחרות האנשים שיהיו הכי פעילים בקהילה שלך יבנו על
  ידינו. לא תצטרכ.י לרדוף אחרי אף אחד. אנחנו נעשה זאת בשבילך

 אנחנו אוהבים מספרים ולכן נעקוב בגרף מסודר אחרי הגידול בנכסים הדיגיטליים
  שלך לאורך זמן כדי שהתוצאות המספריות יהיו ניכרות לעין

 שימור ידע הוא מה שהופך קהילות לכאלו שאנשים אוהבים לחזור אליהן. ניצור
  עבורך מדריכים בקהילה ואת נושאי הליבה לשימור תוכן

 התאמת מודל עסקי לקהילה שלך היא משהו שצריך לעשות בימים הראשונים
 לקהילה ולעשות לזה אדפטציות לאורך זמן. נבחר יחד איתך מודלי הכנסות

 הקהילה שלך צריכה לגדול ולכן ניצור עבורך שיתופי פעולה, נפנה לקהילות אחרות
 ונפרסם את הקהילה שלך באופן קבוע בקהילות אחרות כדי להגדיל את החשיפה
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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

3
 כתיבת תכנים

 20 פריטי תוכן שנייצר לך בכל
 חודש סביב נושאי הקהילה

2
 אישורי פוסטים
 נאשר ונמחק פוסטים לפי

 המדיניות שתקבע בקהילה

1

 גידול מספרי
 נפעל להגדלת הקהילה שלך

בהתאם ליעדים שייקבעו

9
 אוטומציות

 שבמסגרתהכל חבר קהילה
שנכנס אליה מקבל מייל תוכן

8
 ברוכים הבאים

 נייצר עבורך אחת לשבוע פוסט
 מושקע לחברים החדשים

7

 ניהול ריטואלים
 קהילה = הרגלים. שאנחנו נדאג
לייצר בקהילה בדמות פינות

6
 הגדלת מעורבות
 הגדלת כמות חברי הקהילה

 שמעלים פוסטים באופן שוטף

5
 סטטיסטיקות
 ניתוח נתוני המעורבות

 והפיכתם לרעיונות לפוסטים

4

 פרסום
 נשתף את הקהילה שלך ונמצא
 דרכים להגדיל את כמות חבריה

12

 קידום הכנסות
 נפעל כדי להגדיל את הסיכוי

 שהמודל העסקי שלך יניב הכנסות

11
 שימור ידע

 לפי נושאים מוגדרים מראש
 שיתוייקו לנושאים שונים

10
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כמה עולה בניית קהילה עם תוכניסט? 

12,900 
 חד פעמי + מע״מ

כמה עולה מנהל.ת קהילה להשכיר? 

5,900 
 לחודש + מע״מ
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