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היי, נעים להכיר,
חדשנות  לקדם   2018 ב  שהוקמה  בישראל  הראשונה  מעסיק  ומיתוג  דיגיטל  סוכנות  אנחנו 
מובילות  חברות  שלנו  הלקוחות  מבין  גיוס.  במאמצי  ולסייע  מעסיק  מיתוג  לחזק  דגיטלית, 

וחזקות בישראל וחברות גלובליות שהכי כדאי לעבוד בהן! 

את  ולשקף  הארגון  את  למתג  לארגונים  לעזור 
התרבות הארגונית ואת הזדמנויות הקריירה הקיימות 
אנחנו  החברתיות.  ברשתות  פעילות  באמצעות 
חזק  בסיס  הינה  ברשת  רציפה  שפעילות  מאמינים 
שלצידו נקדם תמיד  פרויקטים וערכיים וחשובים כגון 
והפקת  אחידה,  עיצובית  שפה  יצירת  מותג,  שגרירי 

אירועים ובניית תשתיות לשיווק גיוס ברשת. 

וגמישה,  עצמאית  עבודה  סביבת  יוצרים  אנחנו 
בשיתוף פעולה מלא, כך שהתוצר הסופי ללקוח הוא 

!wow תמיד
שירותיות,  שקיפות,  הם:  שלנו  המובילים  הערכים 

שיתופיות, מקצועיות ויעילות !

052-5875577 
 vitaminp@nilihaikin.com

נילי חייקין
מנכ"לית

המטרה שלנו

https://www.linkedin.com/company/vitaminp-agency/
https://www.facebook.com/vitaminpagency/
https://www.instagram.com/vitaminp_agency/?hl=en


יצירת וידאו לחיזוק מיתוג מעסיק

ויקי חגי
מנהלת מש"א

לתכנן כמה שלבי "מכירה" של פרויקט להנהלה.	 

לאפיין ולהדק קהלי יעד 	 

סרטון גלובלי או לוקאלי? 	 

ממשק מול מחלקה משפטית / שיווק גלובלי	 

תובנות ודילמות לפתור 
לפני שמתחילים

הגדרת מטרה ארגונית, יצירת וידאו על ידי צוות HR, רתימת ההנהלה, גידור תקציב. 	 

 	.scope of work בחירת ספקים, סגנון, כימיה, תקציב

תהליך יצירה ופיצוח הבריף. מה יהיה המסר, מי קהל היעד, מה המטרה של הסרטון, מה יהיו הלוקיישנים, 	 

מי מהעובדים משתתפים, האם נדרשים שחקנים וניצבים, קריינים, רחפנים וכו' 

אפיון תסריט, השלב המורכב כי כל שינוי ארגוני משפיע על התוצר הסופי. זה נתון שלא צריך לעצור את 	 

העשיה. כן לעשות התאמות.

לשקף את הצעת הערך של הארגון בצורה מהימנה. לשתף את העובדים תוך יצירת מסרים מדויקים.	 

שיתוף פעולה עם מחלקת שיווק לוקאלית וגלובלית 	 

לקבוע מראש תהליך קבלת החלטות, מי בארגון מוביל את הפרויקט, באיזה פורום מקבלים החלטות. 	 

סנכרון בין מספר זוויות ראיה, גישור בשלבי אי הסכמה, הפגנת גמישות מכל הצדדים.	 



מיתוג מעסיק השלב הבא

מותג חזק מייצר תחושה של נאמנות ואמינות. המטרה לפתח מערכת יחסים של נאמנות ואמינות בין קהל 	 

היעד לבין פעילות המותג

שימוש בוידאו כדי לספר את הסיפור ולייצר רגש בפלטפורמות דיגיטליות.	 

השלב הבא - כולם B2B. שינוי חשיבה: חברות B2C צריכות לפעול כ B2B בתהליך המיתוג	 

קצב - ליצור כמה שיותר תוכן וידאו לרשת ולשמור על הרצף.	 

עוצמה בהפצה.	 

הגדרת תקציב.	 

שלבי העבודה

רודריגו גונזלס
מנכ"ל



תוכנית שגרירי מותג ברשת

הגדרת מטרות התוכנית -  קהל יעד, גידור תקציב	 

בחינת הבשלות של הארגון. לבחון האם קיימות יוזמות מעובדים 	 

בניית תוכנית עבודה מפורטת כולל הגדרת קונספט, שם לתוכנית ושפה עיצובית	 

השקת הפעילות: איתור משתתפים, תקשורים וגיוס בכירי הארגון לתמיכה בפעילות	 

גיבוש קבוצת השגרירים ויצירת גאוות יחידה	 

הכשרות והעשרות לצוות	 

הפקת צילומי אווירה וסרטוני וידאו 	 

בניית "קיט מדיה" וגאנט תוכן לכל שגריר	 

בחירת מרחב התקשרות יום יומי - קבוצת וואטסאפ )או כל פלטפורמה אחרת( לתקשורת 	 

שוטפת - פידבקים, הנעה לפעולה, רעיונות וכו'

בקרה ומדידה	 



הכשרה בארגון 360 והקמת 
מחלקת מיתוג מעסיק מאפס

 הגדרת תקציב - על מה משלמים וכמה כל דבר עולה? 	 

 הלימה בין יעדים עסקיים לגיוס - להבין מה מה נכון לארגון בנקודת זמן זו.	 

 ללמוד להסביר לעצמי ולארגון למה אנחנו נדרשים למיתוג מעסיק ומה הוא סדר העדיפויות	 

 לעבוד עם התנגדויות בכל הדרגים בארגון, עם עצמי, עם המנהלת הישירה, עם ההנהלה	 

 אפיון של משרה והגדרת תפקיד כולל חלוקת אחריות בין העובד לבין המנהל. 	 

 לבחור את העובד/ת המתאימ/ה לפי דרישות תפקיד בהתאם לבשלות ארגונית.	 

 הכשרה 360 כדי ליצור שפה אחידה בין כל הגורמים. 	 

 להתחיל בקטן תוך שיתוף הנהלה וחגיגת הצלחות	 

 לשחרר את הפחד. את הבושה. את התחרות מול הארגונים האחרים. 	 

 להפנים שכל ארגון והקצב שלו. 	 

אביגל גולדינר
מנהלת גיוס



יצירת מיתוג מעסיק מסע 
בזמן ובמרחב הגלובלי

להיות החברה שטוב לעבוד בה! 	 

תקציב. 	  ההנהלה.  ברתימת  להתחיל 

אסטרטגיה. קרייאטיב. שותפים לדרך. 

מיתוג 	  על  הוליסטית  הסתכלות  לבחון 

מעסיק. 

בהם 	  שההשפעה  בפרויקטים  להתחיל 

תהיה נראית לעין ומדידה

שיתוף פעולה עם כל הגורמים הרלוונטים, 	 

ליגל, שיווק, תקשורת, הנהלה.

לשמור על תקשורת פתוחה	 

ללמוד כל הזמן.	 

גמישות. 	  להפגין  הנוחות,  מאזור  לצאת 

לנסות דברים חדשים. 

להבין שזה תהליך שלוקח זמן.	 

לחגוג הצלחות מבלי להוריד את הקצב 	 

אסנת שטרן
מנהלת גיוס



אומץ 

לשנות / לצאת מאזור הנוחות / לקבל 	 

החלטות / ללמוד לסמוך על אחרים 

להכשל	 

לנסות מחדש	 

תרבות ארגונית מעצימה שמאפשרת לצוות 

לקבל החלטות 

אני מאמין מוגדר / ערכים 	 

יעדים / משאבים	 

פידבק 	 

קידום ממומן 

חשיפה של ערכים לקהל יעד 	 

חיסכון במשאבי זמן / הגדרת יעדים 	 

ברורה ומדידה 

ליצור לכל לקוח חוויה דיגיטלית	 

נילי חייקין
מנכ"לית

מנועי צמיחה במיתוג מעסיק 
ב- 2022



מרעיון לביצוע
 חשיבות של מיתוג מעסיק בחברה צומחת ולא מוכרת בשוק מועמדים. 	 

 לפתוח את הראש לכלים חדשים שיאפשרו להגיע ליעדים אגרסיביים. 	 

 מפעילות אורגנית בפרופיל אישי - למיתוג מעסיק רציני. 	 

 תכנון שלבי מכירה של הפרויקט להנהלת החברה על ידי סוכני שינוי ומנהלים.	 

 מאיפה לגייס את התקציב הראשון כדי להתניע את הפרויקט מיתוג מעסיק בארגון. 	 

 בניית ממשקים ואמון עם השיווק בראש סדר עדיפויות. 	 

 ממשקים תקנים בחברות גלובליות - זה קריטי להצלחה. 	 

 שנה ראשונה מוקדשת לבניית תשתיות ולא לסגירת משרות.	 

מאיה סווירי
Director People Team

להתכונן למסע עם הצלחות לצד האתגרים.	 

תיאום ציפיות לאורך כל הפרויקט מול ההנהלה.	 

ללמוד תוך כדי העשייה.	 

2022 תהיה שיקוף של 2021	 

תובנות ודילמות



לינקדאין זה לא רק סורסינג
בניית ממשקים ואמון עם השיווק בראש סדר עדיפויות. 

שילוב פעילות מיתוג מעסיק בנכסים דיגיטליים הקיימים של הארגון. 

פיתוח מקור גיוס חדש ברשת לינקדאין לצד הסורסינג המסורתי. 

לבנות תהליך העבודה  מסודר: בריף, קהל יעד, קריאטיב, תוכן שיווקי, מדידה.

מהלך הקמפיין 

המטרת בקמפיין- להגיע לקהל יעד חדשים שישקלו את הארגו ן כמקום שטוב לעבוד בו.	 

לבנות תהליך העבודה מסודר: בריף, קהל יעד, קריאטיב, תוכן שיווקי, מדידה.	 

טיפול בהתנגדויות של מועמדים חזקים ברשת 	 

תכנון משאבים ארגוניים לווליום הלידים בקמפיין. 	 

תזכורת: מועמדים "מתקררים" תוך 24 שעות :-( 	 

ללמוד לקרוא את הנתונים ולשפר את הביצועים במהלך הקמפיין.

אפקטיביות של הקמפיין כמקור גיוס חדש הינה נגזרת ישירה מחיזוק מיתוג מעסיק בשלב הראשון.

מעיין כהן

שימוש בקמפיין ממומן כמקור גיוס, דורש למידה, תכנון ותקציב. 	 

לזכור להיות גמישים 	 

אין הצלחות בלי כשלונות. העיקר ללמוד מהדרך. 	 

כל פעילות שיווקית מגדילה משמעותית את הפייפ        	 

של המועמדים. 

תובנות ודילמות

סורסרית



קמפיין גיוס מתכנתות שאפתני
במהלך סגר ב'

משמעות של מאמצי שיווקי בתקופת חוסר וודאות. 	 

לבנות תהליך עבודה מסודר - אפיון קהל, קריאטיב, תוכן שיווקי, גיוס משאבים, תקציב. 	 

לגייס פרטנר מקצועי שיידע להוביל אותך ולקצר את הדרך.	 

להכין את הארגון לתהליך למידה משמעותי.	 

תכנון משאבים ארגוניים לווליום הלידים בקמפיין.	 

ללמוד לקרוא את הנתונים ולשפר את הביצועים במהלך הקמפיין הנוכחי וגם הבאים אחריו. 	 

לחתור לבנות תשתית חזקה, לחזק את הקהילה ולהעמיק את הקשרים. 	 

כל פעילות שיווקית מתוכנת תניב תוצאות גם בהמשך.	 

ענבר שנפלד
COO
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