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קהילה חזקה = מותג חזק
ארגז הכלים שכל משווק צריך להכיר כדי לנהל קהילת 

מותג דיגיטלית

קהילת לקוחות פעילה ומעורבת עם הרגשת שייכות למותג היא נכס אסטרטגי 

לכל דבר. בקורס תלמדו ליצור קהילה מעורבת ומצליחה, המשמרת עם הלקוחות 

קשר חזק בעל יתרונות כלכליים. בין השאר, תכירו ותיישמו כלים מעשיים לניהול 

קהילה וביניהם: איך לגבש מיצוב חד וקונספט חזק לקהילה, היכרות של טכניקות 

אונבורדינג מוכחות, פרקטיקות אפקטיביות להנעת מעורבות ודרכי התמודדות 

יעילות עם משברים.

מטרות הקורס: 

להכיר את כלי ניהול הקהילה  

להעניק כלים שיסייעו לך ליצור קהילה סביב המותג  

להכיר שיטות אפקטיביות למוניטיזציה של קהילות  

4 מפגשים ZOOM + פנים אל פנים, החל מה-13.12.2021

ניהול אקדמי: 

bravo@bravo-israel.com לפרטים והרשמה: טל' 09.9559590, אביגיל 055.5645131, מייל

קהל יעד: מנהלי שיווק, מנהלי מותג, מנהלי קהילה.

מקס פרידמן 

מתמחה בבניית קהילות 

לעסקים וארגונים. עובד 

עם לקוחות מובילים 

בשוק הישראלי. 

גל שמו 

יזם, מנהל שיווק ואיש 

יח"צ. ממייסדי קהילת 

"אבא פגום" ו"קהילת 

רצים". 
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קהילה חזקה = מותג חזק
סילבוס הקורס
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מפגש 1

13/12/2021, 10:30-12:30, "תאו" הרצליה פיתוח

 אבני הבסיס לבניית קהילה

לקהילה דיגיטלית מצליחה דרושות שלוש אבני 

בסיס: קונספט, קהל יעד מדויק ופלטפורמה 

מתאימה. במפגש יסביר מקס פרידמן איך לדייק 

את היסודות הנ"ל עבור הקהילות שאתם מקימים או 

מעוניינים להקים, והוא ידון בעלייתם של האירועים 

הוירטואלים, ובדרכים למנף אותם לטובת הקהילה.

מפגש 3

ZOOM ,10:30-12:00 27/12/2021, בין

 בניית תוכנית תוכן, וניהול משברים בקהילה

תוכן איכותי הוא הזרז המרכזי למעורבות בקהילה, 

והוא שמניע את חברי הקהילה ומעודד אותם לשווק 

אותה בפני חברים ומכרים. במפגש ילמדו מקס 

פרידמן וגל שמו איך לבנות לו"ז תוכן רבעוני, ובנוסף 

הם יסקרו את דרכי ההתמודדות של מנהלי הקהילה 

עם ניהול משברים וילמדו אתכם איך לטפל בהם 

בצורה אפקטיבית.

מפגש 2

ZOOM ,10:30-12:00 20/12/2021, בין

 כלים ליצירת מעורבות בקהילה

לאחר שהוגדרו יסודות הקהילה, בשביל לקדם 

את האג'נדה הקהילתית שלה וכתנאי להצלחתה, 

יש צורך שחברי הקהילה יהיו מעורבים ומחויבים. 

במפגש ירחיב מקס פרידמן לגבי "מאיצי 

המעורבות" )Engagement Boosters(, ויסביר כיצד 

להשתמש בהם על מנת לעודד את חברי הקהילה 

להפוך לפעילים.

מפגש 4

ZOOM  ,10:30-12:00 3/1/2022, בין

 מוניטיזציה בקהילה

כדי לשמר מוטיבציה גבוהה מצד הארגון להמשיך 

ולתחזק את הקהילה, יש צורך בבניית מודלים 

כלכליים בני קיימא בתוך הקהילה. גל שמו, ממייסדי 

קהילת הענק "אבא פגום", יחלוק מניסיונו הרב 

בבניית שיתופי פעולה ערכיים עם גופים מסחריים, 

ובשילובם בקהילה באופן שמביא תועלת הדדית 

לחברי הקהילה ולגופים המסחריים. 

מחיר למשתתף : 2,900 ₪ + מע"מ.

* ביטול השתתפות וקבלת החזר כספי מלא יתאפשר לכל המאוחר עד 14 ימי עסקים לפני מועד הפתיחה, ובלבד שתישלח על כך 

bravo@bravo-israel.com הודעה בכתב לדוא"ל

שם חברה*תפקיד*שם מלא*

אימייל למשלוח חשבונית*אימייל משתתף* נייד*

אימייל הנהלת חשבונות*חשבונית על שם* ח.פ./ע.מ.*

ת.ז בעל הכרטיס שלוש ספרות בגב הכרטיסשם בעל הכרטיס

/תוקף הכרטיסמספר כרטיס אשראי


