
אמיר שינקמן

Google Analytics-מבוא ל•
מהו גוגל אנליטיקס•

למי נועד הכלי•

הגדרת מטרות•

כלים למדידת הצלחה•



גוגל אנליטיקס הוא כלי ניתוח סטטיסטי מבית גוגל אשר מציג בצורה נוחה  

מקורות  , הרגלי גלישה–מידע רב אודות הפעילות באתר אחריו אנו עוקבים 

.השלמת מטרות וכדומה, הגעה

הכלי מציג ניתוח עמוק של האתר מכל הביטוי כך שכל קבוצה בעלת עניין  

באתר יכולה למצוא את המידע הרלוונטי לה

https://youtu.be/N5WurXNec7E

https://youtu.be/N5WurXNec7E


:בעלי ומנהלי אתרים

ניתוח תועלת מיוזמות שיווקיות•

ניתוח והבנה של דפוסי גלישה באתר•

זיהוי קהלי מטרה בעלי התועלת הרבה ביותר•

:מנהלי קמפיינים

מקור הגעתם של המבקרים לאתר ופעילויות שמבוצעות בו•

גורמים המגדילים את הסיכוי להמרה•

מהן מילות המפתח המובילות לאתר ומי מהן מגדילות המרה•

מהן המודעות האפקטיביות ביותר להמרה•

:אנשי תוכן

מהם העמודים שגורמים לנטישה•

מהם העמודים בהם הגולשים נשארים לפרקי זמן ממושכים•

מונחי חיפוש בהם אנשים משתמשים כדי למצוא את האתר•



מכירות

לייצר ליד

פלטפורמה  

, פרסומית

אפיליאייט

שירות  

לקוחות  

ותמיכה

מיתוג

כדי להבין את התועלת שאנו מפיקים  

מהאתר עלינו תחילה להגדיר עבורו מטרות



באמצעות מטרות? כיצד נמדוד הצלחה

מכירות

לייצר ליד

פלטפורמה  

, פרסומית

אפיליאייט

שירות 

לקוחות  

ותמיכה

מיתוג

.  אנשים מגיעים באתר לעמוד אישור קניה: המטרה

.כלומר ביצעו קניה

גולש משאיר באתר פרטי צור קשר בין עם : המטרה

הרשמה לניוזלטר וכדומה, מעמוד צור קשר

חיפוש המותג, היכרות גדולה יותר עם המותג: המטרה

צור "פניות רבות ב, פניות מרובות לנציגי שירות: המטרה

של האתר" קשר

גבוה למודעות שמופיעות באתרCTR: המטרה



?  אבל מה עם השאר, אחוז קטן יחסית ישלימו את המטרות

?איזה מידע ניתן לקבל משאר התנועה באתר

מיקרו המרה



דוגמאות למיקרו המרות

צפייה בעמוד ספציפי•

כניסה לאתר באמצעות עמוד ספציפי•

שהייה ארוכה באתר•

צפייה במספר רב של עמודים באתר•

לחיצה על קישור•

סדר עמודים לגלישה•

ט'שימוש בצ•

צפיה בסרטון•

הגדלה של תמונה•

הוספת מוצר לעגלת קניות•

חיפוש•

לשחק במשחק  •

הרשמה לניוזלטר•

פניה בצור קשר•

1+, שר, לייק–שימוש ברשתות חברתיות •

ועוד•

ועוד  •



?מהן מיקרו ההמרות הזמינות בעמוד זה





מטרה

מיקרו המרה

גולש  

חוזר

גולש חדשים

משפך  -שיטת ניתוח  



גולשים נכנסים לאתר500

גולשים מוסיפים מוצר לסל קניה100

גולשים משלימים רכישה20

גולשים חוזרים לגלישה חוזרת5



תרגיל

Youtubeחקרו את1.

מצאו מהי המטרה של האתר2.

מיקרו המרות שיכולות  5הגדירו לעצמכם לפחות 3.

לסייע לכם להבין מה יגרום לגולשים באתרכם לממש  

.את המטרה הסופית



פתרון

אינטראקציה עם מודעות:המטרה



פתרון

מיקרו המרות שיכולות לסייע לכם להבין מה יגרום  5הגדירו לעצמכם לפחות 

לגולשים באתרכם לממש את המטרה הסופית

מיקרו המרות

(שיעלה בתוצאות מודעות ממומנות)ביצוע חיפוש •

(שיעלו פרסומות בתוך הסרטון)צפייה בסרטונים •

כדי שגולשים נוספים יחשפו )שיתוף סרטון •

(לפרסום

(כדי להגדיל שטחי פרסום)הקמת חשבון פרסומי •

כדי לקבל התראות במייל על סרטונים  )הרשמות •

(ואז שם להיחשף לפרסום

כדי להיחשף לפרסומות  )מעבר לסרטון הבא •

(נוספת


