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זיגל דיגיטל בע"מ
כל שירותי הדיגיטל והגרפיקה במקום אחד

פרופיל חברה



Zigel Digital Marketing -שירותי זיגל שיווק דיגיטלי

אי אפשר לתאר אותנו טוב יותר מהפידבק האחרון שקיבלנו מלקוחה חדשה שלנו:

"את האמת מה שמשך אותי לעבוד איתכם זו העובדה שכל מה שאני צריכה פשוט נמצא במקום אחד...

זה הדהים אותי וחסך לי המון זמן וכסף - קיבלתי מיתוג, עמודים מקצועיים ולאחר מכן באמצעות

הקידום והסרטונים שעשינו במשרדכם -אני מקבלת המון פניות ועבודות חדשות, תודה רבה"

שירותינו

בניית כל סוגי האתרים כולל אתרים מותאמים מובייל -חנויות וירטואליות, דפי נחיתה, אתרי תדמית

עיצובים גרפים, חבילות מיתוג שלמות: הפקת חוברות, פליירים, כרטיסי ביקור, לוגו עיסקי, תבניות

מותאומות לדרישות לקוח

הקמת דפים עיסקיים וקידום חודשי בכל הרשתות החברתיות המובילות -

פייסבוק/אינסטגרם/יוטיוב/לינקדין

קידום אורגני וממומן בכלי גוגל - גוגל אדוורדס, אנליטיקס, גוגל עיסקי, הופעות בעמוד הראשון, ניתוח

נתנים, בניית קהלי יעד מתורגרטים.

סטודיו לצילום ועריכת סרטוני וידאו כולל - סרטוני אנימציה, סרטוני תדמית, פוסטים דינאמים,

סרטונים קצרים, הוספת כתוביות, תרגומים וכו'

מתן שירותים מתקדמים ללקוחותינו כולל גישה פרטית.

כתובתנו: שאול המלך 8, תל אביב - בניין אמות משפט



מהי גישת לקוח פרטית?
כלקוחות שלנו תקבלו גישה און ליין לסטטוס העבודה:

איך התקדמנו?

מה המשימות של חודש זה?

לאן אנחנו רוצים להגיע?

 

לכן, תקבלו שם משתמש וסיסמא לכניסה ישירה לעמודכם הפרטי,

בעמוד זה יהיו כל הנתונים בסטטוס משימה כגון:

 

סיכומי פגישות, משימות פתוחות, משימות שהסתיימו וכו'.

 

 

 

יעדים חודשיים של מחלקת השיווק הפרטית שלכם

איך בוחרים יעדים חודשיים?

 

 רובוטים עובדים בפורמט קבוע.

אנו עובדים בהתאם לתכנית האסטרטגית שנבתה לאחר פגישת

הייעוץ הראשונית - כל לקוח מקבל תוכנית אסטרטגית ומעשית

שניתנת לשינויים בהתאם להתקדמות העסק.

היוזמים והבעלים של הבית החדש לתרומות בהוראות קבע בישראל
COMMITTED-GIVERS.CO.IL



גרפיקה לעסק

כל עסק הוא בעל שפה ייחודית לו, אנחנו נבנה את השפה הזו בהתאם לאופי שלכם, לאחר מכן נייצר

את כל הכלים הדרושים לכם מבחינה גרפית

מיתוג מלא ושלם לבית העסק:

חוברות, פולדרים, פרסומים דיגיטלים ומודפסים

עיצוב לוגו ותמונות רקע

פליירים שיווקים

מידעון/חוברות הדרכה

כרטיסי ביקור - סרטוני אנמיציה

ועוד

 

office@zigeldigital.com -לקבלת תיק עבודות אנא שלחו בקשה ל

OFFICE@ZIGELDIGITAL.COM

http://zigeldigital.com/


הכירו את הצוות של זיגל דיגיטל בע"מ

מנהל כללי - שיווק ופיתוח עיסקי

מנהלת משרד

מנהלת פרויקטים

רשתות חברתיות

מעצב גרפי

שירות לקוחות ומכירות

כותבת תוכן אנגלית/עברית

צבי זיגלבוים

אדוה אלמליח

מיכל בשרל

שחר גולדן

ארז וקנין

נוי היל

סטפני בואה

תודה רבה - נשמח לעבוד איתכם
054-764-6571
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ZoomCo - Media

Made for RG - Media
Year 2016
Concept Startup Company





Branding



Papillion

Made for Mr. Avi Vinograd
Year 2015
Concept Brand new fashion









Opera

Made for Mr. Shachar Kappel
Year 2016
Concept Delivery App 









Ben-Gurion

Made for Mr. Shachar Kappel
Year 2016
Concept Social App 






