בעל עסק יקר,

הנדון :הצעת מחיר לשירות פרסום באתר  b144ומודעות פרסום בפייסבוק.

בזק שמחה על התעניינותך בשירותי הפרסום של  b144לעסקים .שרותי הפרסום כוללים חשיפת העסק
שלך באתר  ,b144במוקד  144הקולי ,באפליקציה  b144בסלולר ובמנועי החיפוש ואתרי האינטרנט
המובילים בישראל.

אתר  b144הוא אחד מהאתרים המובילים במדינה לחיפוש עסקים ופועל בשיתוף פעולה עם מנוע חיפוש
גוגל ,הרשת החברתית פייסבוק ,ואתרים מובילים נוספים כגון וואלה ,יד , 2ועוד.
בהמשך לשיחתנו המסלול שהוצע לך הוא חבילת פרסום באתר  b144ומודעות פרסום בפייסבוק.
במסלול זה תיהנה מקידום ונוכחות לעסק בעלות חיוב מקסימלית של עד  ₪ 699לחודש לפי הפירוט :
.1

תקציב מודעות מקצועי בפייסבוק לפי תחומי עניין ,אזורי פעילות בשעות פעילות העסק –עד 500
 ₪בחיוב לפי הקלקה .

 .2פרסום וניהול שוטף ב  b144פרסום פרטי העסק לפי קטגוריה ואזור וניהול מקצועי של הקמפיין
בגוגל  -בעלות  ₪ 199לחודש .
 .3בנוסף ,הקמת חבילת הפרסום במדריך הינה בעלות של  ₪ 600ב  12תשלומים של  ₪ 50כל
אחד .יחד עם זאת כל חודש בו תהייה מנוי על השרות יזוכה חשבונך ב  ₪ 50בשנה הראשונה .כך
שבתום השנה הראשונה תזוכה באופן מלא בגין עלות ההקמה.

למה לפרסם עם  b144בפייסבוק -








אפקטיביות  -בזק היא שותף אסטרטגי של פייסבוק ישראל ופרסום מודעות בפייסבוק מאפשר
חשיפה איכותית לבית העסק בדיוק לקהל היעד אליו הוא רוצה לפנות
ניהול מקצועי -ניהול הקמפיינים מתבצע על ידי אנשי מקצוע מיומנים המבצעים בניה ושיפורים של
הקמפיינים באופן שוטף
זמינות וקדימות  -החבילה כוללת מתן עדיפות וקידום העסק שלך גם בתוצאות החיפוש בגוגל
ובמדריך העסקי של ,b144במוקד  144הקולי ,ב b144-בסלולר ובמנועי החיפוש ואתרי האינטרנט
המובילים בישראל.
מערכת ניהול -לרשותך עומדת מערכת ניהול שבה ניתן לעקוב אחר ביצועי הקמפיין  ,כמות
הקלקות ומחירים
שדרוג תדמית העסק שלך  -נוכחות באינטרנט באמצעות כרטיס מידע עשיר ומלא אודות העסק
שלך ( כרטיס עסק ) .באפשרותך לפרסם בו את הלוגו של העסק ,שעות פתיחה ,מבצעים ,תמונות,
מפת הגעה לעסק ועוד.
תמונות מקצועיות – בבניית המודעות נעשה שימוש במאגרי תמונות המובילים בעולם באיכות
הגבוהה ביותר
אין צורך בדף עסקי ניתן לנהל קמפיינים עם נוכחות רחבה בפייסבוק גם לעסק שאין לו דף עסקי
בפייסבוק

 המחירים אינם כוללים מע"מ. בכפוף לתנאי אתר .b144 פרסום העסק הינו ביישובים/באזור הנבחר על ידך ובאזור הגיאוגרפי הסמוך לו. הפרסום בגוגל יהיה באוויר כל עוד תהיה מנוי על חבילת הפרסום של .b144 -ההצעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד

הצעת המחיר המפורטת הינה בתוקף  14יום מיום שליחתה
נשמח לעמוד לשירותך בכל מידע נוסף שיידרש.
ט.ל.ח.

בברכה,
צוות הפרסום הדיגיטלי של b144

1700-502-144

מסמך זה הנו מסמך סודי מסחרי של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ.
אין להעתיק ,לשכפל ,להעביר או להראות מסמך זה ללא אישור מראש ובכתב של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ.

