
 ?  איך נשפר את ניראות העסק שלנו

 גוגל לעסק שלי גוגל פלוס
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 ?איך הכל התחיל

 

 

 

 
שהפכה   Google Plusגוגל השיקה את הרשת החברתית שלה  2011בשנת  

ונכון להיום רשומים בה מעל למיליארד  , לרשת החברתית השנייה בגודלה
 .  משתמשים בכל העולם

לקשר בין המעגלים החברתיים של המשתמש וליצור חשיפה : המטרה של גוגל
 ..  התמונות והסרטונים, רחבה עבור הפוסטים
 .רק בין משתמשי הרשת החברתית של גוגל, בדיוק כמו בפייסבוק

 
 ,  המציג מידע על פי נקודות'               גוגל מקומות'גוגל הקימה את , במקביל

 
 .במטרה להפוך את מנוע החיפוש לכמה שיותר מקיף ויעיל עבור הגולשים

  

2004 2006 2011 



המציג בצורה בולטת  , הוא כרטיס ביקור אינטרנטי של גוגלגוגל לעסק שלי 
העסק או , בראש עמוד התוצאות את פרטי העסק שלכם בעת חיפוש שם המותג

 (עצמאי)בעל העסק 

 

 :  וכך זה נראה

 ?איך הכל התחיל



כפתור ניווט מהיר 
 לאתר העסק

כפתור ליצירת קשר 
 מיידית מהסמארטפון

/ תמונת פרופיל 
 חזית העסק/ לוגו 

 MY BUSINESSכרטיס גוגל 

 חוות דעת של לקוחות

תצוגה של המפה 
 עם מיקום העסק



ניראות העסק במנוע החיפוש של גוגל 

שיתוף מהיר של מיקום העסק על המפה 

יצירת נוכחות למותג 

שילוב תמונות וסרטונים עדכניים 

שיתוף תכנים בעזרת הרשת החברתית של גוגל פלוס 

 

 :התוצאה

 הופעה מיידית בחיפוש שם העסק -
 !שיפור משמעותי בדירוג התוצאות במנוע החיפוש המקומי -

 היתרונות של גוגל לעסק שלי



ימייל איתו אתן  'בעודכן מחוברות לחשבון הג –הכנסו למנוע החיפוש של גוגל . 1
 .גוגל לעסק שלי'וחפשו , מנהלות את העסק

 ''התחל עכשיו'ולחצו  לעסק שלי Google :הכנסו לתוצאה הראשונה. 2

 .  הכניסו את שם העסק או את כתובתו ובדקו אם אתם כבר נמצאים בגוגל מפות. 3
גוגל 'הוא אוטומטית התעדכן ב', גוגל מקומות'אם בעבר היה לכם פרופיל ב

 .הוסיפו את העסק שלכם, אם לא', לעסק שלי

 ,  הקפידו על פרטים מלאים ונכונים. 4

 כולל כתובת מגורים לקבלת מכתבים 

 ! בדואר

 גוגל יודעת לזהות מתי הרישום 

  .. הוא אמיתי ומתי מדובר בספאם
 

 יום תקבלו מעטפה עם   21תוך 
 .קוד אימות לכתובת שהזנתן

 

 איך נרשמים לגוגל לעסק שלי

http://www.google.com/business/
http://www.google.com/business/
http://www.google.com/business/


 
 

 ניהול פרופיל גוגל לעסק שלי

 :תפריט
 דף הבית -

 מידע -

 תמונות -

 ביקורות -

 תובנות -
ניתן  –איזור המידע 

לעריכה דרך כפתור  
או דרך לשונית  ' ערוך'
 .בתפריט העליון' מידע'
 

 ל לגבי תמונות"כנ



 תובנות -ניהול פרופיל גוגל לעסק שלי 



 ביקורות -ניהול פרופיל גוגל לעסק שלי 



  

       

 

 שיתוף ברשת גוגל פלוס

 ! טיפ
ניתן להתאים את סדר 

י החזקה עם  "הכלים ע
שמאלי בעכבר  -קליק

 ולגרור למקום הרצוי



 בגוגל פלוס' לעסק שלי'דף הפרופיל 



שיתוף ישירות לגוגל פלוס 
 (לפרופיל המקושר)

 שיתוף לבלוגר

 שיתוף סרטוני יוטיוב בגוגל פלוס

 עריכת סרטון



הגורמים המשפיעים על קידום פרופיל  5
 :בתוצאות האורגניות

 הפרופיל העסקי לשאילתת החיפוש רלוונטיות1.

 שמות גנריים –המקושר לפרופיל העסקי חוזק האתר 2.

 ,שעות פתיחה, קטגוריה, שם מלאשדות פרופיל מלאים 3.
 (  מוצרים, חוץ/פנים, לוגו, פרופיל)תמונות 

 (ומקושר לדף העסקי)וערוץ יוטיוב פעיל על אותו חשבון 

,  דירוג גולשים, תגובות לפוסטים: בדף העסקי פעילות הגולשים4.
 שיתופים,  עוקבים בגוגל

 עדכון תכנים ושיתוף סטטוסים: בדף העסקי עדכניות5.

 

 

 



 ? רוצות לדעת עוד
 SOLOSEO.CO.IL: היכנסו לאתר שלי

 :שירותים נוספים

מותאמת לאתרך שלך – הדרכת קידום אתרים אישית ! 

 חד פעמיפתיחת פרופיל גוגל לעסק שלי 

 ארוך טווח שירות קידום אתרים 

ניהול ותחזוקת אתרים 

חד פעמית לאתרים אופטימיזציה 

על מוצרי גוגל סדנאות 
 

 SoloSEO.co.il –מרב גבעתי 

           052-8333447   


