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פא-טראטס לש הלעפהה תכרעמ

סובליס
תילגנאה הפשב רבוע ןכותהמ 25%-כ*

סרוקל אובמ
קט-ייהב םיגשומו תואובמ
)Remote Team( קחורמ תווצ םע הדובע
פאטראטס תוברתל אובמ
OKR לדומב םידעי תיינב
תילארשיה םיפאטראטסה תפמל אובמ
םייוסינ ךורעל ךיא
םיל״כנמו Founders לנאפ
רצומ ילהנמ לנאפ
םיליבומ םיפא-טראטסו תורבחב רויס
פא-טראטסב ןוה סויג

Lean Startup 

  הביל ינכת

 תייגטרטסא
לוהינ

םילכ
םיילטיגיד 

קוויש
תוריכמו 

 הקוסעת
קטייהב

 פא-טראטס
 תכרעמכ
הלעפה

תוחוקל לוהינ
הליהקו 

1

תוסנתה
תישעמ 
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םילכמ דחפה לע תורבגתה ליגרת
Slack רועיש

 Trello רועיש
Zapier לע שגד םע Supertools תנדס
  Hubspot תנדס
Mailchimp תנדס
Wix-ב רתא תמקה תנדס
Google Analytics תנדס

םיטקיורפ לוהינ
הטאד לש היצזילאוזיו
Google Sheets-ב P&L ביצקת תיינב תנדס
הנוב בושמ תרבעה
 יביטקדורפ תובישי לוהינ

םיילטיגיד םילכ

לוהינ ירושיכ
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3

UX/UI-ל אובמ 
םיפאטראטס תלכלכל אובמ
?דבוע הז ךיא - פאטראטסב רכשו תויצפוא
פאטראטסב תועוצקמו ינוגרא הנבמ
רצומה שיא לש ודיקפת
ןושאר ר׳ציפ בוציע - רצומ לוהינ
םידבוע 350-ל 10-מ :החימצב פאטראטסב דובעל
?םלומ םידבוע ךיאו ןוגראב םיחתפמ םישוע המ
קטייהל ןשי םלועמ תילוהינ הריירק יוניש :ןחוב הרקמ
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קטייהב תורשמה םלוע םע תורכיה
קטייהב תורשמל םייח תורוק תיינב
קטייהב תורשמ רותיאל םילכו םיכרד
ןיאדקנילה ליפורפל היצזימיטפוא
קטייהב הדובע תונויארב החלצה תנדס
 קטייהב הריירק חותיפ תנדס

קטייהב הקוסעת 5

הליהק לוהינל אובמ
Retention, Churn ,תוחוקל תורישו רומיש תנדס

Customer Success: םייקסע תוחוקל לומ הדובע

הליהקו תוחוקל לוהינ 4

6

קוויש תייצמוטואו קוויש יכפשמל אובמ
םרגטסניאו קובסייפב PPC ןייפמק לוהינ תנדס
 AdWords לגוגב םינייפמק תיינב
הפק תושיגפל רוקיב יסיטרכ ךופהל

B2B Sales: Processes, Tips & Tricks That Really Work 

)B2B outreach( ןיאדקנילב ייקסע תוחוקל סויג ליגרת
רכומש טסופ תביתכ תנדס

תוריכמו קוויש
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:רתיה ןיב ,דמלנה רמוחה לוגרתל םיישעמ םיטקיורפ ןווגמ
.תיקסע תינכות תיינב ,תוגצמ תריצי ,םירטלזוינ ,Mini-site תיינב

תישעמ תוסנתה 7

המאתה תקידבו תודמעומ תשגהל המאתה תקידבו תודמעומ תשגהל

https://lp.jolt.io/application-poma/
https://tlv.jolt.io/forms/application-form-poma
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