
יותר לידים, יותר מכירות, יותר חשיפה - באמצעות דף נחיתה! 

לייעוץ חינם לחץ כאן

שילוב מנצח של דיזיין וטכנולוגיה, יזניק את העסק שלך קדימה

אז איך זה עובד?

שם

תוכן ההודעה

אימיילטלפון

                 אפיון והגדרת מטרות

הצלחת דף הנחיתה מתחילה באפיון נכון ובבחירת מסרים מדויקים. 
חשוב לנו לדעת מי קהל היעד שלך, להכיר את המוצר ואת סגנון החברה. 

לכן, בשלב הראשוני נבנה בסיס שהוא אפיון מנצח 
ועליו נצמיח דף נחיתה ממוקד שישרת את המטרה. 

                 התאמה למובייל

חשוב לנו שיראו את העסק שלך ברשת מכל מקום ובצורה מיטבית.
לכן, דפי הנחיתה שלנו יוצגו באופן מושלם בכל סוגי המובייל: 

בסמארטפונים, טאבלטים, מסכי טלוויזיה ועוד. 
המטרה היא – לאפשר ללקוחות שלך חוויית גלישה מקצועית מכל מכשיר

                עיצוב בהתאמה אישית

לכל עסק יש אופי ייחודי משלו שבא לידי ביטוי בתמונות, 
לוגו ואלמנטים עיצוביים. צוות הדיזיין שלנו יתאים עבורך 

עיצוב חדשני המותאם לאופי החברה – עד לפרטי פרטים. 
החל מתמונת רקע מרשימה, דרך אייקונים מנצחים 

ועד כפתורי הנעה לפעולה חדים.

אנחנו אוהבים לתת יותר. 

לכן, תקבל 2 גרסאות של דפי נחיתה בעיצובים שונים, 
כך תבצע מעקב ותחליט איזו גרסה דיברה ללקוחות וגרפה תוצאות טובות יותר.

LL-Graphic - כל הזכויות שמורות ל ©

מעקב, יעדים ופילוח גולשים

באמצעות הטמעת קודי המעקב מהמדיות החברתיות ומנועי החיפוש, 
תוכל לעקוב אחר הגולשים המגיעים לדף הנחיתה ולשווק להם את המוצר/שירות בצורה יותר ממוקדת. 

רכישת מוצרים/שירותים בקליק

רוצה להפוך את דף הנחיתה לחנות וירטואלית? אין בעיה. 
. PayPalאנו נטמיע את המוצרים/השירותים, כך שגולשים יוכלו לבצע רכישות דרך סליקה של

יצוא נתונים בלחיצת כפתור

לחיצת כפתור תוכל לייבא את פרטי הגולשים שהשאירו לך הודעה בדף הנחיתה, 
כך תוכל לקבל רשימה מסודרת. 

                 דיווחים בזמן אמת
 

חשוב לנו שתהיה מעודכן. לכן, דפי הנחיתה שלנו מאפשרים לך 
לקבל התראות באופן מיידי על כל לקוח שהשאיר לך פנייה.

חשוב לציין כי כל פנייה שהושארה בדף הנחיתה
נשמרת במערכת הניהול, 

כך שתוכל לעקוב אחרי הלקוחות ולבצע פולו-אפ תמיד! 

כך המומחים של LL-Graphic יאפשרו לך למכור יותר:

שלח


