
 

 שירותי חברת עזרים דיגיטל - מחירון 2019-2020
 

 מנוי  בפלטפורמת המידע -ספק מוצרים-  מסלול  עשה זאת בעצמך
 דף חברה - כולל תיאור החברה ופעילותה - פרטי התקשרות ואתר.●

 דפי מוצר -תיאור המוצר, גלריית תמונות, סרטונים , דפי מידע , קישור●

 לדף המוצר אצל הספק.

 גישה למערכת ניהול - ניהול עצמי של המוצרים (הוספה , הסרה , עריכה)●

 נתונים אודות כניסות לאתר ,  צפייה במוצרים ומעבר לאתר הספק.
 

  חבילה בסיסית- מיועדת לחברות המשווקות   1-5 מוצרים 

 תוספת לכל  מוצר אחד
 מוצר עד 5

 מוצרים

  באנר  ליד חם  עלות קליק

 100   ש"ח
  לחודש

  500 ש"ח  25 ש"ח  0.5 ש"ח   25  ש"ח

 

  חבילה בינונית- מיועדת לחברות המשווקות 5-10 מוצרים 

 5 מוצרים
 ראשונים

 תוספת לכל
 מוצר עד 10

 מוצרים

  באנר  ליד חם  עלות קליק

 200 ש"ח
  לחודש

 500 ש"ח  25 ש"ח  0.5 ש"ח   15 ש"ח לחודש

 

 חבילה גדולה-  מיועדת לחברות המשווקות  11-100  מוצרים 

 10 מוצרים
  ראשונים

 תוספת לכל
 מוצר עד 100

  מוצרים

  באנר  ליד חם  עלות קליק

 250 ש"ח
  לחודש

 500 ש"ח  25 ש"ח  0.4 ש"ח  5 ש"ח לחודש

 

 
 חבילה ענקית - מיועדת לחברות המשווקות  מעל 100   מוצרים

 100 מוצרים
  ראשונים

 תוספת לכל
  מוצר

  באנר  ליד חם  עלות קליק

 700 ש"ח
  לחודש

 500 ש"ח  25 ש"ח  0.25 ש"ח  3 ש"ח לחודש

  המחירים אינם כוללים מע"מ
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  מנוי בפלטפורמת המידע -ספק מוצרים - תן לנו לטפל בהכל
 גישה למערכת ניהול - נתונים אודות כניסות לאתר ,  צפייה במוצרים●

 ומעבר לאתר הספק.

  העלאת המוצרים באחריות צוות עזרים דיגיטל●

 ניהול המוצרים על ידי צוות עזרים דיגיטל  - שיוך לקטגוריות ותתי●

 קטגוריות , שיוך למסננים , העלאת גלריית תמונות ,  בדיקה שוטפת של

 תקינות הקישורים.

  חבילה בסיסית- מיועדת לחברות המשווקות   1-5 מוצרים

 תוספת לכל  מוצר אחד
  מוצר

  באנר  ליד חם  עלות קליק

 120   ש"ח
  לחודש

  500 ש"ח  25 ש"ח  0.5 ש"ח   30  ש"ח

 

   חבילה בינונית- מיועדת לחברות המשווקות 5-10 מוצרים

 5 מוצרים
 ראשונים

 תוספת לכל
  מוצר

  באנר  ליד חם  עלות קליק

 220 ש"ח
  לחודש

 500 ש"ח  25 ש"ח  0.5 ש"ח   20 ש"ח לחודש

 

 חבילה גדולה-  מיועדת לחברות המשווקות  11-100  מוצרים

 10 מוצרים
  ראשונים

 תוספת לכל
 מוצר שנמצא

  בחבילה

  באנר  ליד חם  עלות קליק

 300 ש"ח
  לחודש

 500 ש"ח  25 ש"ח  0.4 ש"ח  6 ש"ח לחודש

 

 חבילה ענקית - מיועדת לחברות המשווקות  מעל 100   מוצרים

 100 מוצרים
  ראשונים

 תוספת לכל
  מוצר

  באנר  ליד חם  עלות קליק

 800 ש"ח
  לחודש

 500 ש"ח  25 ש"ח  0.25 ש"ח  4  ש"ח לחודש

 המחירים אינם כוללים מע"מ
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 מנוי בפלטפורמת המידע- ספק שירותים◄

 דף חברה - כולל תיאור החברה ופעילותה - פרטי קשר●

  גישה למערכת ניהול - ניהול עצמי של הדף●

  מחיר  לחודש - 200 ש"ח

  0.2 אגורות לקליק

 

 

 באנר צידי - הבאנר מופיע בכל הדפים תחת הקטגוריות בהם יש לספק◄

 מוצרים

  מחיר לחודש - 500 ש"ח

 

  שירותי כתיבת תוכן  - לפי הצעת מחיר◄

 כתיבת מאמרים בתחום הטכנולוגיה  המסייעת.●

 שירותי תרגום תוכן●

 (הצעת מחיר תינתן לפי פרויקט)

 

  שירותי מידע - לפי הצעת מחיר◄

  איתור ספקים ויצרנים  של מוצרי טכנולוגיה מסייעת ונגישות בארץ●

 איתור ספקים ויצרנים של מוצרי טכנולוגיה בעולם.●

 (הצעת מחיר תינתן לפי פרויקט)

 

 המחירים אינם כוללים מע"מ

 

 המחירון  בתוקף 31/6/2020

 בברכה
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 אלון קמחי- מנכ"ל עזרים דיגיטל
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