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 יונית צוק שם המרצה:

 

 נה  סד  סוג הקורס: 

 ש"ס  1: היקף                  א':  סמסטר                   ג" תשפ :שנת לימודים 

          מודל ינטרנט:אתר הקורס בא
 

  ותוצרי למידה מטרות הקורסא. 

לבנות אסטרטגיות נכונות  ר  להבין מהו שיווק דיגיטלי בעידן המודרני ואיך אפש  –  נהדהסמטרת  

 של הסטודנטיות למגדר.   המעשייםפרויקטים ה לשגיטלי דיג  מיתו  לטובת

ה במהל שיו סדנך  זה  מה  יבינו  הסטודנטיות  אפשר  ה  ואיך  דיגיטלי  עבודהוק  לכלי  אותו    להפוך 

לטובת   והכרחי  משמעותי  ויצפרקטי,  לפרויקטים  ראויה  במה  ושיתופי הקמת  הזדמנויות  ירת 

 פעולה רלוונטים.  

 

 ידה: מוצרי הלת

 . תאימה לעולם החדשק חדשה שמשפת שיוו  למידת

 ולמות השיווק הדיגיטלים.עפעולה הקשורות לגיות בניית אסטרט

 . לאינטרס משותף נוספיםיבור כוחות וח  יצירת שיח בעולמות וירטואלים

  שיתופי פעולה וטראפיק.הבאת הזדמנויות של שיח,  

 

 ב. תוכן הקורס: 

ה זה שיווק  של השיווק הדיגיטלי, מ ות  סודהקורס מתחיל מהרחב לפרטי פרטים, נתחיל בהבנה הי

ל הוא קשור  איך  איך  דיגיטלי,  מיתוג,  זה  מיתוג, מה  נעדיגיטב  מיתוגעושים  עולמות של  בור ל, 

 .איזה פלטפורמה מתאימה לצרכים של הפרויקטיםלטפורמות השונות ולפירוט הפ
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התאמהר  לאח  תוך  לפרויקטים,  המתאימה  התוכן  אסטרטגית  את  לבנות  נתחיל  מירבית    מכן 

 ועוד.   קהל יעדנושא,  מטרה,  לצרכים כגון:

לא  גרפיות שמיועדות ל"  כנות תכנים, תמונות, תוך שימוש בתו  סרטונים,  –ם בפועל  בניית המסרי

שנ  תכנית  ונבנה  לטובת  מעצבים"  מסודרת  לאבן  העתית  והפיכתו  לאוויר  הפרויקט  דרך לאת 

 משמעותית בשנה הקרובה.  

 

 
   עורים: מהלך השי

 
ש מפגשבמהלך  ה  נלמד   יםני  כתיבה, את  ונתרגל  בדיגיטל  מותג  לבניית  ה  שיטה  עלאה  צילום, 

 .דנה הינה מעשיתס לפלטפורמות. ה

 

 ורטת לכל השיעורים:  וראה מפתכנית ה

 

 הערות  קריאה נדרשת  נושא השיעור  ר ומס' השיע
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ת דיגיטלית  לנוכחו
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  :דרישות קדם ג. 

 אין

 

 / דרישות / מטלות:  חובותד. 

ב משימות  הכנת  במפגשים,  סיכום  השתתפות  מטלת  המפגשים,  שני  תוכן  אסטרטהכנת    –ין  גית 

 לפעילות ברשתות  

 

 :מרכיבי הציון הסופיה. 

 הגשת בריף מסודר במטלת הסיכום
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