
אנחנו כבר התחלנו לעבוד על הקמפיין שלך

 רוצה לגלות מה עוד
נוכל לעשות עבורך?



פתרונות פרסום מקיפים

דיגיטל

רכש ותיכנון מדיה 
מקיף

טכנולוגיות פרסום 
מתקדמות

יעוץ שיווקי ואסטרטגיה

 מועדון לקוחות
וקהילת לקוחות

סטודיו תוכן וקריאטיב



FUTURE360פתרונות פרסום ושיווק מלאים
למרכזי שירות ומכירה בענף הרכב

אסטרטגיה
 גאנט - תוכנית עבודה שנתית

 ניהול תקציב
 הדרכה, לימוד והכשרת הצוות

OFF-LINE פרסום 
 עיתון
 רדיו

 שילוט חוצות
 קידום מכירות

 ימי מכירה מיוחדים
 ועוד

אתרי אינטנרט
 עיצוב ובניה

 אופטימיזציה, ניתוח וקידום
 ניהול האתר והתוכן

ניהול מועדוני לקוחות
וקהילת לקוחות

 תוכנית נאמנות
 הקמה, הטמעה ומדידה
 דיוור וקשר עם הלקוח

 גידול בהכנסות
 מלקוחות קיימים

 ניהול דפי פייסבוק
 וערוץ יוטיוב

משוב, 
מדידה ובקרה

 דוחות ונתונים
 תוכנות אנאליטיקס  

  CRM  מערכות 
 סקרים לשביעות רצון  

ON-LINE פרסום 
 באנרים באתרים מפולחים

 גוגל
 פייסבוק

 יוטיוב

לקוח
נאמן

ממליץ

לקוח
פוטנציאלי

לקוח
מתעניין

לקוח
קונה

לקוח
נאמן

 1

 2

 3
 4

 5

לקוחות 
נוטשים

כלים ושיטות 
להחזרתם אלינו

מרכזי שירות
ומכירה



מיתוג ועיצוב גרפי

https://www.youtube.com/watch?v=DZxgCoB3rYs






אנחנו גם מציעים

שירות חכם ומהיר לטויוטה שלכם-
אפליקציית MY TOYOTA )לדגמים מעל שנת 

2009( מאפשרת לכם ליהנות ממידע שימושי 
 וממגוון כלים לניהול ותחזוקת הטויוטה שלכם.

להורדה קלה ונוחה עקבו אחר ההוראות:
 1. הקליקו להורדת האפליקציה 

   המתאימה למכשירכם.

2. מלאו את פרטיכם האישיים
3. בחרו בשדה: "הסוכנות שלי": 

אוטופיה

 ותתחילו ליהנות משירות
חכם ומהיר לטויוטה שלכם.

מגוון פתרונות עוטפים ומשלימים שיהפכו את חווית 
השימוש ברכב שלכם לנוחה, זמינה ומפנקת. חשוב לנו 

לתת מענה למכלול הצרכים שלכם וכמובן, הכל במקום 
אחד. לפרטים נוספים, נציג/ת השירות כאן מולך.

מועדון הטבות אקסלוסיביביטוח אטרקטיבי יעודישירות חכם במרחק נגיעה
חוסכים ומרוויחים הטבות והנחות מיוחדות

איך מצטרפים? ממלאים את הפרטים בגלוית 
ההצטרפות ומוסרים אותה ליועץ השירות/פקידת 

הקבלה ומתחילים להנות.

הטבות לדוגמא
 5% צבירה ממחלקת השירות למימוש במחלקת 

   פחחות וצבע.
 איסוף והחזרת הלקוח מהבית/עבודה בתאום 

    מראש.
 בדיקת מיניליין )בדיקה ממוחשבת ליעילות 

   בלמים בולמים וכיוון הגה( ב-35% הנחה
 שירות העברת טסט ב-50% הנחה

 ליטוש פנסים קדמיים ב-50% הנחה
ועוד שלל פינוקים....

 בנח ביטוח קולקטיב טויוטה תקבלו:
 מחיר אטרקטיבי בתנאים נוחים.

 השתתפות עצמית נמוכה.
 שירות V.I.P מתקדם.

 פוליסת ביטוח משתלמת וכדאית ביותר
   לרכבי טויוטה

פנה ליועץ השירות לקבלת הצעת מחיר 
אטרקטיבית

סוכנות מורשית
טויוטה מודיעין



פייסבוק וגוגל



https://www.youtube.com/watch?v=oLfGn1KkK1s&feature=youtu.be








אתרים

https://dr-pach.co.il/
https://lp.fixdigital.co.il/merotz_minisite/?r=97


https://lp.fixdigital.co.il/lital_minisite2/?r=11
http://mazdaford.lightblue.co.il/thelet_minisite/


סרטונים

https://www.youtube.com/watch?v=SB6bzlT2Eys


https://www.youtube.com/watch?v=1uF2l5io6Mk


דפי נחיתה

http://lp.fixdigital.co.il/moshedayan_clali/?r=38


https://lp.fixdigital.co.il/bason_suzuki_sale/?r=48


http://toyota.autopia.co.il/autopia_service_2020/


מועדון וקהילת לקוחות

  www.toyota-r.co.il     03-7-333-555     רח' ברוך הירש 10, בני ברק

*אין כפל מבצעים. אין הנחות על עבודות חוץ. הכרטיס הנו אישי ויש להציגו במועד ההגעה.

עלות הכרטיס לשנה 117 ₪

 10% הנחה על עבודה

 5% הנחה על חלפים מקוריים לא כולל מחלקת פחחות וצבע

 5% צבירת נקודות למימוש בכל המחלקות 

         הצבירה מחושבת ממרכיב העבודה בלבד ולמימוש בביקור הבא

 20% הנחה על מצברים לא כולל מצבר היברידי ומצבר מקורי טויוטה

 15% הנחה על בדיקת הרכב לפני טסט והעברתו

 10% הנחה על העברת הרכב טסט

 25% הנחה על שינוע הרכב בתיאום מראש

 הנחה - בהשתתפות העצמית במקרה של תאונה כאשר המוסך אינו מוסך הסדר

 חינם - שטיפת רכב חיצונית בסוף טיפול תקופתי במקום או ע"י שובר

 חינם - בדיקת חורף וקיץ

 רכב חלופי מדרגה B בזמן טיפול 

         בעלות של 99 ₪ ליום בהתאם לזמינות חברת ההשכרה ובתאום מראש 

 הטבות מיוחדות ברכישת רכב חדש

 בטרייד אין ו/או רכישת רכב חדש

     זכויות הכרטיס נשמרות

חברי מועדון הלקוחות

נהנים מהנחות והטבות

חבר מועדון מהיום אנחנו
כאן בשבילך

גם בפייסבוק!

אביב
 מרכז שירות מורשה

לחצו לייק לעמוד הפייסבוק
שלנו כדי שנוכל להעניק לכם

את השירות הטוב ביותר,
בכל זמן ובכל מקום

אביב מרכז שירות
מורשה פורד מאזדה

        תאריך הצטרפות:  
        

        
        

        
שם מלא:   

כתובת מייל:  

        טלפון בבית:  
        

        
        

נייד:    
טלפון 

         
דה:     

אריך לי
 ז / נ  ת

        מין:
        

        
        

        
כתובת:    

        תאריך הטיפול הבא:  
        

        
תאריך טסט:   

        תאריך חידוש ביטוח:  
        

        
ב:       

מס’ רכ

         
         

         
         

        :
        חתימה

        
        

        
ת ייצור:

שנ

        שם המוכר:  
        

        
מס’ כרטיס:    לשימוש פנימי

של “רייכמן”.    
עדון הלקוחות 

 זה אני מאשר/ת את הצטרפותי למו
מילוי טופס

בעצם 

 ע”י חברת סימפלי קלאב.
בל דיוורים ב-SMS ו/או מיילים מעת לעת

לי כי אק
 כן, ידוע 

כמו

  www@toyota-r.co.il      in
fo@ toyota-r.co.il      03-7-333-555      רח’ ברוך הירש 10, בני ברק

סימפלי קלאב



עיצוב ומיתוג חלל



הלקוחות שלנו



מי אנחנו
משרדנו מתמחה בענף הרכב ומנהל את הפעילות הפרסומית והשיווקית של עשרות מרכזי שירות ומכירה ברחבי הארץ: טויוטה, 

פורד, מאזדה, פולקסוואגן, קיה, רנו, ניסאן, שברולט ועוד.
ייעוץ שיווקי ופרסומי:

 ייעוץ וליווי אישי של מרכזי השירות והמכירה בענף הרכב שמטרתו לפתח ולהצמיח את הפעילות העסקית
 ניהול ורכש מדיה

אסטרטגיה שיווקית: 
 ניתוח ובדיקה של המצב הקיים

 הכנת תוכנית פרסום ושיווק שנתית
 :DIGITAL -פרסום ב

 קמפיינים פרסומיים ב- GOOGLE: ברשת החיפוש, ברשת המדיה וקמפיין רימארקטינג  )שיווק מחדש( 
   ללקוחות אשר הגיעו לאתר האינטרנט שלכם

 פרסום וניהול דפי אוהדים ב- Facebook: פרסום בהתאם לפילוח ואפיון קהל היעד, מאפייניו הדמוגרפיים 
   ותחומי העניין שלו, כתיבת פוסטים ודוחות תקופתיים

 פרסום באמצעות באנרים באתרי האינטרנט במודלים שונים )PPC, PPL, לפי חשיפות(
 הקמה, עיצוב וניהול של אתרי אינטרנט בענף הרכב 

ניהול קהילת ומועדון לקוחות:
 מועדון הלקוחות פותח במיוחד לענף הרכב ויודע לתת את המענה המדויק לאופי צרכיו ומאפייניו. 

   מועדון לקוחות מהווה כלי שיווקי היוצר מערכת יחסים משמעותית וארוכת
 טווח בין הלקוח למרכז השירות והמכירה.

 מערכות לידים ו- CRM: לניהול, למעקב ולשיפור התוצאות
סטודיו לעיצוב גרפי

 מיתוג- ליצירת שפה גרפית אחידה ועיצובים שוטפים בהתאם למסרים הפרסומיים
:Off-Line פרסום

 עיתונים, רדיו, שילוט חוצות ובתנועה, קד"מ )אירועי קידום מכירות(, הדפסות והפקות דפוס, חלוקת 
   פליירים ודיוור ללקוחות



>>> alonsuzy.com

https://alonsuzy.com/
https://alonsuzy.com/

