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BOTTOM
LINE
ONLY
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עלייה ב-68%
בנתח השוק

עלייה של 4.5% ב-
User Acquisition

הוזלה של 67%
בעלות לליד

עלייה של 400%
במכירות בשנה

126 יחידות דיור
נמכרו בחצי שנה

עלייה ב– 59%
בסקרי דעת קהל

אקזיט על סך
70 מליון שקל

הוזלה של 70% 
B2B בעלות לליד

הכי טוב להתחיל מהשורה התחתונה.
אז הנה מס' שורות תחתונות ובהן התוצאות של העבודה שלנו.



WE
MASTER
THIS
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Real Estate

בוני התיכון, נאות המכבים, אילה אגמ, MSN, צליח 
רוטשילד, נווה בניין, NH ISRAEL, החברה הכלכלית 

לפיתוח ישראל, קבוצת טדי שגיא...

Organizations
& Education

האונ' העברית, מכללת רידמן, עיריית ר"ג, האגודה למען 
החייל, עיריית ראש העין, עיריית ראשל"צ, צה"ל, מועדון 

חבר, מרכז אקדמי פרס, משרד התיירות...

Lifestyle, Culinary 
& Fashion

סטודיו קרמיקה, אריסטו שמט, סוהו, Mylivia, נלסון, וודקה 
...Spirit Team, TAP 365 ,ואן גוך

E-commerce

 Battle, COTA, Besame Cosmetics , Fitmark,
 FemmeFunn, Straight Ahead

Gaming

 BattleNet, Activision, Blizzard, RedMoon, 21
...Online Casinos

Web & Mobile Dev

 Spirit ,משדן, סטודיו קרמיקה ,LABS, KLM, Medical Nova
...Battle ,וודקה ואן גוך, מועדון יותר, עיריית רמת גן ,Team

Travel & 
Transportation

 United Tours, ,משדן ,KLM ,דן תחבורה ציבורית
Aprilia, איסתא...

Medical Aesthetics
& Beauty

מדיקל נובה, פייסקליניקס, מרפאות אלה, המרכז ללימודי רופאים, 
...Elevatione ,קליניקת ד"ר זרח ,ALMA, IBSA
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התחום שלכם, כאן?



We know where you're going

AND WE KNOW
WHERE YOU'VE
BEEN!

למה אני צריך לחכות

חודש לדוח?

   אנשי המכירות שלי
מיואשים כבר

  אם זה לא עובד, למה זה
עדיין באוויר?!

מי

  סבבה, יופי של תמונה.
איך אני מביא

      מזה כסף?

אנחנו יודעים:
שאלת שאלות ולא קבלת תשובות. בקשת מספרים וקבלת 

קלישאות. דרשת תוצאות וקבלת מצגות. 

אנחנו לא צריכים להגיד לך מה המותג שלך צריך, 
אנחנו רק צריכים להציג בפניך את הפתרונות לכך – ולהוכיח.

מכל האנשים
האלה אמור

לטפל בי?
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מחקר וניתוח
Audit | מחקר שוק | מתחרים

לפני שיוצאים לדרך, חשוב לבחון את הסביבה התחרותית, את 
.DATA – התשתיות, את הנתונים. בעיקר, את ה

מה באמת מחפשים בתחום שלך? כמה ואת מי וחשוב מכך, האם 
 ניתן לנתב את זה לכיוון שלך?

כלי מחקר, בדיקה וניתוח דיגיטלי יסודי ומעמיק מאפשרים לנו לבסס 
את האסטרטגיה שלנו, על Data Based Insights והנסיון שלנו 

להפיק מכך את המירב, מוסיף לא מעט...
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אסטרטגיה
מתודיקת תוכן | הבניית מסרים | אבני דרך 

בדקנו את כל התשתיות,
את הנכסים הדיגיטליים,

בחרנו יעדים

ועכשיו – זה הזמן לבחון כיצד משיגים אותם וחשוב לא פחות, מה 
נרוויח בדרך.
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לורם איפסום או בקיצור ליפסום הוא מלל מקובל וחסר משמעות המשמש "ממלא מקום" 

בעת עריכה, בתחום הדפוס, ההדפסה והפרסום. הטקסט משמש כלי לייצוג דפוס שאמור 

להתווסף למוצר הפרסום בעתיד. מדובר במלל ארוך במיוחד שניתן לבדוק עמו גופנים, וכן 

התאמת המלל לעמודים המעוצבים ובדיקת סוגי וגודלי גופן והתאמתם למוצר הסופי.

Web&
Mobile Dev

דפי נחיתה | אתרים | אפליקציות | עיצוב, 
איפיון | בניה | תכנות | מיקרו קופי 

בין אם זה 13 דפי נחיתה לקמפיין, אתר חדש כחלק מהמיתוג או 
אפליקציית Gaming מטורפת - נייצר פתרונות דיגיטליים, נפתח 

פלטפורמות, מערכות ונכסים ובעיקר נייצר פתרונות. בבית.

אנחנו לא צריכים להגיד לך מה המותג שלך צריך, 
אנחנו רק צריכים להציג בפניך את הפתרונות לכך – ולהוכיח.



לורם איפסום או בקיצור ליפסום הוא מלל מקובל וחסר משמעות המשמש "ממלא מקום" 

בעת עריכה, בתחום הדפוס, ההדפסה והפרסום. הטקסט משמש כלי לייצוג דפוס שאמור 

להתווסף למוצר הפרסום בעתיד. מדובר במלל ארוך במיוחד שניתן לבדוק עמו גופנים, וכן 

התאמת המלל לעמודים המעוצבים ובדיקת סוגי וגודלי גופן והתאמתם למוצר הסופי.

Marketing
Automation

Chat Bot | CRM | CMS | Email Marketing

יש המון דרכים לתפוס את הלקוח, להשיג את הבידול ולייצר תנועה ומכירה. 
חלק מהן, אוטומטיות! הכלים משתבחים כמו גם ה – DATA הלא מנוצלת 

שיש לך, ויש לך. בואו נשתמש בזה.
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ניהול וניטור
מוניטין ברשת

Facebook groups | Social Listening
ניטור מתחרים

מה אומרים עליך? מתי? איפה? מתי אפשר לייצר את השיח? וכן, יש דרכים 
להשתלב בשיח הזה, תמיד!

עתיד הניטור וניהול השיח הנראה לעין – טמון בקבוצות והקהילות ה"סגורות".

בכדי לנתב, להשתלב וקצת לערבב את השיח בכיוון הנכון, צריך לדעת להיות 
שם. וזה לגמרי אפשרי.
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קריאייטיב
קופי | Art | Story Telling | וידאו | גרפיקה

מגניב? אולי.
חכם ומגניב? עדיף.

חכם + מגניב וגם מניב תוצאות? זה קריאייטיב, בתכלס.
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מיתוג
יצירת שפה | הבלטה | העצמה | בניית מותג

איך כל הסיפור שלך מגיע לשיא, איך מייצרים את אותו השיא
בעיני הקהל שלך?
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+Chat Marketing

הפלטפורמות מתרבות, מתרחבות וחשובות.
איך, מתי ואיפה צריך להיות? 

הפתרונות אצלנו. 

25
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Content 
Marketing

Blogging | UGC וצילומי שטח  
Influencer Marketing

 Story – בלי להיות בשטח, בלי האפליקציה הנכונה ליצור את ה
הנכון ביותר ובלי המשכיות באנרגיה של אותו הסיפור עם משפיענים 

)איכותיים( ואיך כל זה הופך בסוף לפודקאסט או בלוג...

מהלך משפיענים נכון, מזמן מחייב המשכיות לדופק הדיגיטלי של 
המסר והתוכן.

שילוב המשפיען בכתבות "אובייקטיביות" במערכות קידום כמו גם 
יצירת סיפור שלם שנותן ערך וקצת אמת ללקוח, מחייבים מהלך כולל, 

חכם ומתוכנן היטב.
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Performance
/PPC

מתודיקת העבודה ליצירת תוצאות בדיגיטל היא מורכבת אך פשוטה. 
מורכבת כי אתם פחות רוצים להתעסק איתה,  פשוטה כי אנחנו עושים את זה 

כל היום )ודי הרבה בלילה(. 
אבל מעל הכל – עושה שכל. כי את הכל תראו בדוחות, מספרים, תוצאות, מכירה. 

• Campaign Management
• Data Analysis Display
• Retargeting

• Search Marketing (SEO)
• Optimization (CRO)
• Lead Gen
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126 יח' דיור נמכרו
בכ-5 חודשים

עליה של- 17%
בהרשמות לתואר שני

עליה של- 400%
במכירות באתר

 CPA ירד ב- 50% 
עליה במכירות ב- 100%
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פרינט | טלוויזיה | רדיו | BTL| שילוט | דיוור

מעולם לא המלצנו על קמפיין אופליין, מבלי תמיכה
וגיבוי דיגיטלי איכותי. 

כשהמסר עובר מפלטפורמה אחת לאחרת בתהליך של
Cross Medium Elevation

 אפילו "הפרסום ברדיו, עובד". 

Offline 
Marketing
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 Dashboarding | Insights | Creative | דוחות
Optimization

האורים ותומים של כל העשייה שלנו. לא רק כי זה הדיווח והשקיפות כלפיך – 
אלא בעיקר כי כך אנחנו משתפרים ומשדרגים, בלי קשר אליך. 

AndromediA's Dashboard
תתחדשו! המתנה הראשונה מאיתנו? פתרון נגד כאבי ראש.

ה – Dashboard שתקבלו מאיתנו כבר ביום הראשון, הוא לא שלנו.
הוא שלכם והוא משקף את ההצלחה שלכם, בכל חזית, בכל רגע נתון.

אין בעד מה 

 

Reporting  
& Analysis
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eCommerce
Strategize, Plan, Design, Develop and Optimize!

We build & grow online shops with DATA-driven strategies including on-site 
optimization techniques for best ROI results!
 

eCom Data
Analysis

Conversion Rate 
Optimization

eCom SEO/PPC 
Solutions

Funnel Strategy/
Email Marketing

Marketing 
Automation

Integrations with
Ebay | Amazon | Google

Affiliate 
Marketing

Our Services:

Platforms we Excel

Magento Platforms
Redesigned

WooCommerce Platforms 
Redesigned

Shopify Platforms
Redesigned

increased avg.in total sales 
within the first 4 months.

Avg. CPA reduced within 
the first 3 months

Generated in Sales for our 
e-commerce clients.

Keywords rankings 
optimized to 1st page 
of Google.

of our ads have 
been viewed

Our global expertise:

29
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+60%

-20%

+$26 Mil

18,580

9.8 Mil

1
5 6 7
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WHAT
WE DO
WITH
OUR
CLIENTS.
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THANK YOU
FOR YOUR TIME


