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עולם
הרשתות החברתיות
עם סדר יום חדשותי שמתחלף כל כך מהר ,קשה מאד למשוך את תשומת לב הקהל.
הרשתות החברתיות מוצפות בתוכן וכולנו כבר נמצאים שם .בגלל ההצפה ,כולנו
נדרשים כל הזמן לדייק את שיטת השיווק שלנו ,לבנות ולייצר מערכת יחסים עם הקהל
שלנו ,ולאורך זמן .במצב כזה של הצפת מידע אנחנו לא מרגישים מיוחדים ,ולכן
רובנו נמנעים מלשווק את עצמנו או את המוצרים שלנו.

אם גם אתם רוצים לעבוד עם משפיענים כדי להיחשף לקהל רחב ואיכותי ולייצר
יותר לקוחות ,המדריך הזה הוא בשבילכם.

אם אתם מנכ"לים ,סמנכ"לים ,מנהלי שיווק ,מנהלי מוצר ,מנהלי מותג ,בעלי
עסקים ,יצרנים ויבואנים ,המעוניינים לעבוד עם משפיענים ולשווק את המוצרים
שלכם באמצעות משפיענים  -המדריך הזה עבורכם.

מרבית החברות המשתמשות היום בשיווק
משפיענים שתפו כי השיטה הייתה אפקטיבית
עבורם ואפשרה להן להתחבר עם הקהלים שלהן
בדרכים חדשות וטבעיות יותר .כשהחיבור נעשה

באמצעות תוכן בעל ערך שמשיק בין המותג והקהל,
והמשפיען הוא הגורם המחבר והמביא לחשיפה.
שיווק המותג שלנו באמצעות משפיענים מאפשר לנו להתבלט ,להגיע לקהל יעד ממוקד

ואיכותי עבורנו ומייצר לנו חיבור שהוא אותנטי ,עם תוכן שהוא מקורי וייחודי לנו.

המותגים שיביאו את הרעיונות החדשניים ביותר ויעיזו ,הם המותגים
שילכדו את העין הציבורית ,יקבלו את החשיפה הגדולה ויזכו באהדת
הקהל .וכולנו רוצים להיות המותגים האלה.

נעים מאד
אני עירית מירו ן
מנכ לית חברת נובמבר יחסי ציבור
התחלתי את דרכי המקצועית בעיתון מעריב לפני קצת יותר
מעשור לאחר מכן עבדתי במשרד יחסי ציבור שם התאהבתי
במקצוע וב

השנים האחרונות אני מנהלת משרד יחסי ציבור
המתמחה בעולם הלייפסטייל

משרדי יחסי ציבור אמונים על הליווי והייעוץ התקשורתי של לקוחותיהם והיום משרדים
רבים נותנים גם שירותי קשרי משפיעים מנהלים ומוציאים לפועל קמפיינים עם משפיענים
עבור הלקוחות לעבוד עם משפיענים זו תורה שלמה המדיה הזו מזמן כבר הפכה לחלק
משמעותי ממערך שיווקי של מותגים ועסקים

לפני כל קמפיין יש חשיבה מדויקת בה מחליטים מה נרצה לקבל מהקמפיין וכמה אנחנו
מוכנים להשקיע כל קמפיין משפיענים נתפר בכל פעם מחדש בהתאם לפרויקט אותו נרצה
לקדם תוך בחירה במדיה הנכונה למותג ולקמפיין

האינסטגרם שופע במשפיענים במגוון סגנונות יכולות השפעה וחשיפה נושאי עניין אורח
חיים וכד

אפשר ממש ללכת לאיבוד

לקמפיין שיווק משפיענים יש יסודות מנחים.
לקחתי את היסודות האלה וארזתי אותם כאן
במדריך הזה ,הוספתי את הכלים והדרכים לעבוד
נכון וממוקד עם משפיענים ,באינסטגרם ,כך
שתוכלו להוציא לפועל ולנהל קמפיין מוצלח!

מוזמנים לשתף אותי בתוצרים ובתובנות שלכם ,אני

תמיד שואבת השראה מקמפיינים מוצלחים.
בסוף המדריך הזה אתם תצאו עם הידע והכלים
לנהל ולהוציא לפועל קמפיין משפיענים איכותי

ומדויק לכם ,מההתחלה ועד הסוף.

נובמ בר
מה ייצא לכם מעבודה עם משפיענים?

חשיפה  -תגיעו לקהל יעד ממוקד ורלוונטי מאד

למותג שלכם.
אמון וחיבור  -תייצרו אמינות ושקיפות ,שיובילו את

החיבור אליכם.

השילוב של חשיפה ויצירת אמון וחיבור למותג,
הם בדיוק הערכים השיווקיים שכל עסק צריך
היום ,כדי לייצר עבורו לקוחות חדשים וטובים.
אז בואו נצא לדרך!
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הגדרת יעדים ומטרות

לפני שנתחיל נעשה תיאום ציפיות פנימי שלנו ,שיכלול את הנושאים הבאים:
 .1מה נרצה להשיג מהקמפיין.
 .2איך אנחנו חושבים שהקמפיין יראה.
 .3ההנחיות שנרצה להעביר למשפיענים.
 .4התוצרים שנרצה לקבל.

למשל  -אם המטרה שלי היא להגדיל את

 .5הערכה של החשיפה שנרצה לקבל.

מספר העוקבים באינסטגרם של מותג
תכשיטים נבקש מהמשפיענית שבחרנו

אחרי שנגדיר את כל הפרמטרים ,נוכל לקבל

לעבוד איתה פוסט או סטורי שלה עונדת

מושג טוב בסוף הקמפיין כיצד לכמת את

את התכשיט ,עם פירוט תוכן על המותג,

הנתונים .המטרות שלנו ינחו אותנו בקבלת

תוך הפנייה לעמוד האינסטגרם של המותג.

החלטות ויתנו מענה לשאלות או בעיות שיעלו

אם נרצה לקדם מכירות נבקש

תוך כדי הקמפיין.

מהמשפיענים לפרסם קוד קופון עם הנחה

ייחודית רק עבור העוקבים שלה.
אם יש לנו אג'נדה חברתית כחלק מסל
הערכים של המותג ,כמו ויגן פרנדלי ,חשוב
שנציין זאת בבריף מסרים שנעביר

למשפיענית.

החליטו על מטרת העל של הקמפיין -
מודעות למותג שלי? מכירות של מוצר? יותר עוקבים
לעמוד האינסטגרם?

בחירת המשפיענים

אז מי הוא בכלל משפיען?

משפיען הוא אדם שיש לו קהילה של אנשים אשר נהנים לעקוב אחריו )בקטע טוב!(
ברשתות החברתיות .המשפיען מצידו נהנה לשתף מחייו וחושף את דעותיו והעדפותיו.
המשפיען נתפס אותנטי וקל לנו להתחבר אליו .משפיענים היום לא נמדדים רק בכמות
העוקבים ,מעורבות גבוהה היא לגמרי שם המשחק .כשאנחנו באים לבחור את

המשפיענים איתם נרצה לעבוד חשוב שנבדוק מי המשפיענים שנכונים לנו.
הנה הפרמטרים שיעזרו לכם בהחלטות:
תוכן  -בדקו האם התכנים שהמשפיענים מעלים תואמים את הערכים והסגנון

שלכם ,בדקו מה הם משדרים לעוקבים שלהם ושהם לא מעלים מסרים פוגעניים.
מעורבות  -בדקו את רמת המעורבות של המשפיען ,הכוונה לכמות הלייקים
בפוסטים

שהוא

מעלה,

תגובות

ואינטראקציות

לפוסטים

או

סרטונים,

מספר

שיתופים לפוסטים ,תיוגים של המשפיען בפרופילים אחרים ,כל זאת לעומת כמות
הלייקים שיש לו בפרופיל .אם נבחר לעבור עם משפיען שהוא מפורסם ,כדאי לבדוק

האם הפוסטים שהוא מעלה מניעים לפעולה ומכירה.
עוקבים  -בחנו האם קהל העוקבים של המשפיען תואם את סגנון הקהל שלכם;
קהל מקומי או מחו"ל ,חתך גילאים ,נשים ,גברים ,צעירים ,בוגרים ,עניין ואורח
חיים ,וכד' .המשפיען הוא יוצר תוכן עבור המותג שלנו ,ולכן חשוב שהתוכן ידבר את
הערכים שלנו ,רק כך הם יעברו בצורה אותנטית וישירה לקהל של המשפיען ,שהוא

קהל היעד החדש שלנו אליו נרצה להגיע.

טיפ חשוב! הסוד בפעילות משפיענים מוצלחת
הוא השילוב של משפיענים עולים ,רגע לפני
הפריצה הגדולה ,בשלב הזה המשפיענים
נתפסים מאד אותנטיים ולא מסחריים ,בעלי

השפעה רבה מאד על קהל יעד מדויק.

טיימינג
שלבו את קמפיין המשפיענים עם מהלך מכירות או מהלך שיווקי.

אני מאמינה גדולה בגם וגם .בשילוב של כמה מהלכי שיווק במקביל לקידום של מוצר או
שירות .המוצר שלכם מוכן ואתם משיקים אותו לשוק ,בחרו לקדם אותו בכמה ערוצי

שיווק ,כמו למשל :פרסום ממומן ברשתות החברתיות ,פרסום בגוגל ,יח"צ ,ניוזלטר,
פרסום מסורתי ושלבו אותם עם קמפיין המשפיענים ,שיתמוך ויקפיץ את השיווק של

המוצר או השירות.
היבט נוסף לטיימינג מדבר תכלס על מתי במהלך השנה כדאי לנו לצאת עם מהלך

משפיענים .התשובה היא תמיד  -מתי שאתם רוצים לקדם את המוצר או השירות שלכם.
ואם יש לזה הקשר לטיימינג אקטואלי כמו חגים ,מבצעי בלאק פריידי ועוד ,אז בכלל יש

לנו סיבה למסיבה שיווקית.

לדוגמא ,השנה במבצעי בלאק פריידי יצרנו למותג סירי זכוכית פעילות
משפיענים עם מבצעים מיוחדים רק עבור העוקבים של המשפיענים.
הקמפיין כלל רשימה נכבדת של משפיעניות ,מפורסמות וכוכבות רשת ,שקיבלו את
המוצר והעלו סטורי  UNBOXINGאו בישלו בסיר תבשיל והעלו מתכון .המשפיעניות
שתפו את העוקבים שלהן בקוד קופון עם הנחה ייחודית ,הפנו לאתר החברה ותייגו את

עמוד האינסטגרם של המותג.
הקמפיין הניע למכירות והביא לחשיפה יפה ורחבה למותג ברשתות החברתיות
הגענו תוך זמן קצת לחשיפה מול מיליון עוקבים של כל המשפיעניות יחד
שצפו בסטוריז ונחשפו למוצר!

קמפיין קצר וקולע
אחרי שבחרנו את המשפיענים ,עכשיו נרכיב את הקמפיין:

הקציבו זמן  -קמפיין משפיענים אפקטיבי לניהול הוא קמפיין שברור לנו מהם
ההתחלה ,האמצע והסוף .לאחר שקבענו את הזמנים ,בפנייה למשפיענים נשקף
ונערוך תיאום ציפיות של צפי קבלת המוצר וצפי פרסום .בשל העומס הרב שלנו ושל
המשפיענים ,תיאום הציפיות הוא קריטי וימנע מאתנו אי נעימויות שיכולות להתקיים

מחוסר ודאות.
קריאייטיב  -מהו התוכן והנושא שאנו רוצים שהמשפיענים יקדמו עבורנו .כדאי

שנחשוב אנחנו על תוכן ייחודי שיכול לעניין את המשפיען ואת קהל העוקבים שלו,
ויהווה עבורו ערך רב .אפשר כבר כאן בבניית הרעיון לשלב את ההנחה אם תינתן
דרכו לעוקבים שלו .התוכן או הסיפור שנרצה להעביר יכול להיות מועבר בכל מיני
אפשרויות :סרטוני וידאו קצרים בסטורי ,תמונות בסטורי ,פוסטים ,סרטונים ארוכים

יותר שיעלו ב ,IGTV-רילס ועוד.
תשלום  -כל מקרה לגופו וכל קמפיין לגופו .ישנם משפיענים שדורשים תשלום עבור

כל פרסום ,ישנם משפיענים שמוכנים לקבל מוצרים ללא תשלום ולפרסם סטורי בודד.
ההחלטה האם לשלם או לא תלויה בעלות מול תועלת  -כמה המשפיען הוא משפיע
ומניע למכירות .אין חוק ברזל ,כן יש התנסות ובדיקה .בעיני השילוב הכי מוצלח הוא
גם וגם  -גם משפיענים שנקבל את החשיפה תמורת מוצר בלבד וגם משפיענים שבנוסף

למוצר נשלם להם עבור החשיפה.
זכויות יוצרים  -בתוך מסגרת תיאום הציפיות מול המשפיענים נעביר מסמך קמפיין
לחתימת המשפיען ובו הוא מאשר את מהות הקמפיין ואת השימוש שלנו בתוצרים

שהוא יעלה במסגרת המהלכים השיווקיים שלנו.

מדידה ואפקטיביות
בסיום הקמפיין נרצה למדוד אותו בכמות החשיפה והמכירות של המוצר או השירות
שלנו .אבל גם אם הקמפיין הראשון לא תאם את הציפיות שלנו ,עדיין זה לא אומר
שהקמפיין נכשל ,כי בעקבותיו קבלתם המון חשיפה לעסק ולשירות ,והצלחתם להגיע

לקהלים חדשים באמצעות תוכן מעניין ,מה שמבטיח שאתם תשארו בתודעה של הקהל.

חשיפה ומעורבות לקמפיין  -בדקו לכמה אנשים בסך הכל הצלחתם להגיע
באמצעות הקמפיין :כמה עוקבים יש לכל משפיען ,כמות הצפיות לכל סטורי או
סרטון שעלה ,כמה אנשים הגיבו ,עשו לייק ,שתפו את הפוסטים של המשפיען ,אילו

דעות היו בתגובות חיוביות/שליליות ,אילו רגשות עלו בפוסטים.
חשיפה ומעורבות למותג  -בדקו האם המעורבות סביב המותג שלכם עלתה
בעקבות הקמפיין  :כמה חשיפות חדשות הגיעו לאתר שלנו בעקבות הקמפיין ,כמה
חשיפות או עוקבים חדשים הגיעו לעמוד האינסטגרם או הפייסבוק שלנו ,האם אחוז
ההמרות שלנו גדל )חשיפה אל מול מכירה( ,האם טווח הרכישה התקצר )מסע

הלקוח( ,ההכנסות  -האם עלו?
סכמו את כל התשובות לשאלות וכך גם תוכלו לדייק ולמקסם את קמפיין המשפיענים

הבא שלכם!

סיכום ובונוס
בונוס  -קהילות פייסבוק
במדריך הזה התייחסתי לקמפיין משפיענים באינסטגרם .אבל פעילות משפיענים היום
לא נעצרת בגבולות האינסטגרם ,היא מתקיימת גם בטיק טוק וביוטיוב וכמובן גם

בפייסבוק .פייסבוק שינתה את מודל החברה שלה ,מחברה שהתנהלה עבור יחידים,
היא עברה לחברה שמנהלת קהילות ,כלומר קבוצות .וכאן החוזקה של פייסבוק אל מול

רשתות החברתיות האחרות.
חברות ומותגים רבים כבר זיהו את קהל הפוטנציאלי העצום שנמצא בקהילות
בפייסבוק ומנהלים שיתופי פעולה מסחריים עם מנהלי הקבוצות .ממש כמו שיתוף
הפעולה עם המשפיענים .אז כשאתם רוצים לצאת בקמפיין משפיענים באינסטגרם ,קחו

בחשבון גם את הקהל הגדול שמחכה לכם גם בקהילות בפייסבוק!

זהו ,המדריך הגיע לסופו.
מקווה שאהבתם ונתרמתם.
אתם מוזמנים לראות ולשמוע עוד על עולם
המשפיענים והיח"צ ולעקוב אחרי בעמוד

האינסטגרם @november_pr
מוזמנים ליצור איתי קשר גם במייל
irit@november.co.il

עירית

