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איך מגדילים את הויראליות של המותג שלכם בזמן קצר 
ובאופן הכי אפקטיבי ? ע"י הפצת סרטונים ויראליים.  



 מה זה ויראלי ?
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מתפשט במהירות ומגיע להרבה אנשים באמצעות הפצה באינטרנט ובמיוחד ברשתות חברתיות 

לחשיפה אידיאלית. סרטונים ויראלים יכולים להיות סרטוני אנימציה מצחיקים שבהם המוצרים שלכם 

הופכים להיות דמויות מדברות, דמות של בעל העסק או דמות מותג של החברה שמעבירה מסרים 

מצחיקים שיש עליהם דיבור חברתי. המטרה בניסיון להפצה ויראלית היא לא 

לגייס לייקים לדף שלכם אלא לייצר עם קהל ברשתות אינטראקציה אמיתית 

שתניע אותם לעקוב אחריכם באופן קבוע ובסופו של דבר לסמוך עליכם 

כמובילי דעה ולרכוש מהחברה.



לא חסרים מקרים שבהם מותגים ועסקים גייסו אלפי עוקבים או לייקים בזכות סרטונים 
ויראליים שפרסמו ואם המשיכו בכך באופן קבוע הצליחו להפוך את עצמם למאגר הפצה אדיר.

כשאתם מושכים עניין, אתם צריכים למשוך את הגולשים הרלוונטיים, כאלו שמתעניינים 
במוצרים ובשירותים של החברה. העבודה האמיתית שלכם היא לייצר חיבור ישיר בין החבר 

שלכם לבין הקהל. ההצלחה האמיתית שלכם תהיה כמות האינטראקציה שנוצרת ביניכם 
לבין הגולשים הרלוונטים. אז איך מגדילים את הויראליות באופן מקוצר ומהיר?



 .1
אספו קהל 

עוקבים
 תעלו סוגייה מעניינת בסרטונים, כזו שתגרום להם לדבר על הסרטונים 

שלכם ולהגיב עליהם: כדי שגולשים יגיבו צריך לעודד אותם, גולשים 
אוהבים להגיב על נושאים מעניינים שיושבים בסדר היום.



 .2
פרסמו סרטונים
בתדירות גבוהה

יש לעלות סרטונים באופן רציף כדי לייצר ויראליות ועוקבים שמתעניינים 
בכם באופן קבוע. תנו לגולשים סדרה בהמשכים שיהיה להם למה לצפות 

בכל יום או לפחות בכל שבוע. הפרסום ברשתות לא נועד למכירות ישירות 
בלבד כי אם יהיה כזה – העוקבים ייעלמו עם הזמן. הפרסום שלכם צריך 

לייצר עניין ואינטרקציה לגולשים בתחום העיסוק שלכם



 .3
תעשו פרסומים 

בכל הרשתות 
אחד הדברים החשובים שיכולים למתג אתכם גבוה יותר ולייצר ויראליות 

הוא לחבר בין כל הפלטפורמות שלכם כאשר הפסומים עולים בכל 
המקומות כמו האתר, פייסבוק, לינקדאין, אינסטגרם, דיוור ועוד.



 .4
תייצרו תוכן מקורי, 

מצחיק ומעניין 
אנשים לא אוהבים לצפות בסיפורים משעממים שאולי מובנים לכם 

כמביני עניין בתחום או אנשים שמתלוננים ושונאים את העולם, 
במיוחד אם אתם רוצים למשוך עוקבים אליכם באופן קבוע



 .5
תניעו לפעולה

גולשים מגיבים טוב יותר להנחיות שאנו נותנים להם. אפשר בסרטונים לייצר 
משהו שיגרום לצופים בסוף לייצר אינטרקציה איתכם גם אם זה לא בהכרח 
לבצע קנייה אצלכם. הסרטונים הויראלים באנימציה יכולים לגרום לאנשים 

להפסיק את מה שהם עושים כדי לצפות ולשתף את הסרטונים שלכם עם 
אחרים. הסרטונים הם תוכן מעורר השראה, מצחיק ומרגש והוא נקודת 

החיבור בין המיתוג שלכם לבין הגדלת החשיפה שלכם. יצירת תוכן ויראלי 
יגרום להגדלת כמות התנועה, המעורבות, ההשפעה ברשתות החברתיות 

וכמובן להגדיל את המכירות שלכם



מה תוכלו
להשיג

הגדלת ההכנסות

חיזוק תדמית החברה 

הגדלת המכירות

הגדלת כמות הפניות

העלאת האמינות

משיכת תשומת לב

חיזוק המקצועיות 

הסברה טובה יותר 
של שירות או מוצר 

העברת מסרים 
בצורה מהירה  ?
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והתוצאה?

חשיפה
מקסימלית

הגדלת 
מכירות

הגדלת
=+הויראליות



צריכים עזרה במיתוג העסק?

רוצים להגדיל את הויראליות?
 

ליצור בידול שבסופו של דבר יגדיל את המכירות?

נקבע פגישה חינם לייעוץ ובירור צרכים 
ונראה כיצד אנחנו יכולים לעזור לכם!
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מחכים לכם
 0503312024 

info@dg-branding.com
 


