
 בס"ד
 

       לינקדאיןהמדריך הכי פרקטי לעבודה עם 
 Ⓒ מאת אמיל רוזנבלט 

 . לחפש עבודה1

 . לייצר מיתוג2

 . לחפש לקוחות3

 . לחפש שותפויות4

 . לצרוך תוכן5

 . לעשות נטוורקינג... 6

 . אחר7

כדי להפוך  . למה? חברים 4,000 יעד ראשוני:. 1
 .בעבור יותר אנשים םרלוונטיילפוסטים 

לא יותר כדי שלינקדאין לא  .חברים ביום 80נצרף  .2
 יחסמו. 

איזה  -צירוף חברים ע"פ מה שהגדרנו בשלב א'. 3
 קהל הוא הקהל שנדרש עבורך? 

מילות תפקידים, שמות חברות,  טרגוט חברים ע"פ:. 4
 בשורת החיפוש.  -מפתח

ג'ימייל, אוטלוק,  :חברים אוטומטיתהוספת . 5
 קל יש הוראות בלינקדאין.  והוטמייל וכו'... זה די פשוט 
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פוסטים  3-1עלות בין היש ל פוסטים. 30 יעד ראשון:. 1
  ביום. 

אותנטי על מה שבא,  יש לכתוב לא לדפוק חשבון: .2
מבלי לחשוב יותר מדי... בלי שום אסטרטגיה, 
 בהתחלה. למה? כדי להתאמן רק על כתיבה. 

 השורות הראשונות קובעות הכל! 3 הטיפ הכי קריטי:

חשוב לבחור תמונה שתגרום  בחירת תמונה:. 3
לאנשים לעצור ולעשות לייק. יש לבחור תמונה 

 .  https://pixabay.com חינמית מאתר כמו: 

 -תעשו כמו של פייסבוק :צתגודל התמונה המומל. 4
pixels x 628 1,200 .אל תסתבכו  

לכתבה נרחבת על הגדלים המדויקים לא רק 
   ללחוץ כאן. -בלינקדאין אלא ברוב הרשתות

שאלת השאלות ואין  עלות את הפוסט?המתי ל. 5
 14תשובה מדויקת. למאמר הכי מקיף שמסכם 

 .ללחוץ כאןמחקרים ניתן 

תכלס זה ממש משתנה, יש לעשות מעקב מה עובד 
 לקהל שעוקב אחריך. 

https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://buffer.com/library/ideal-image-sizes-social-media-posts
https://buffer.com/library/ideal-image-sizes-social-media-posts
https://coschedule.com/blog/how-often-to-post-on-social-media/
https://coschedule.com/blog/how-often-to-post-on-social-media/
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 .1כולם אומרים  עלות ביום?הכמה פוסטים ל. 6
פוסטים  3-5אני התחלתי מזה שהעלתי  …אז אומרים

עוקבים!!! אז הכל תלוי  60,000ביום והיום יש לי 
 בכמה תוכן בעל ערך יש לך יכולת לייצר. 

אפשר לייצר קבוצה קטנה של חברים  מפתח:טיפ . 7
ניתן לשלוח להם וליידע אותם בפוסט שעלה. 

וואטסאפ כמו: פרגן בלייק/מודה מראש/יכול לעזור 
 ולשים את הלינק לפוסט. לי/וכו'... 

 

, פשוט לכתוב, כמה שיותר אישי כתיבה אותנטית:. 1
השיטה מבלי לרצות להניע את הקהל לשום דבר... 

פוסטים רק  50דורשת אימון ותרגול ולכן יעד ראשון: 
  בשביל האימון. 

יש לך ידע טוב בו נושא שיש לבחור  פוסט דעה: . 2
המטרה: לתת ערך לאחרים  בנושא. ופשוט לכתוב

 בנושא שהינו בשליטתך. 

תמונה/סרטון  אפשר לחפש פוסט השראה: . 3
לייקים שמעורר השראה ברשת או שרץ ויש לו הרבה 

יש להוריד מחדש לא לעשות בלינקדאין/פייסבוק. 
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Share  ...עלות מחדש רק עם הל אזוממישהו אחר
 הטאצ' שלך: 

תובנה/  /סוג של חזוןהם משפטים ש 2-3. קצר: 1
 .הסרטון/תמונה אימפקט כתוצאה או המתואר ע"י 

. ארוך: סיפור אישי שמשתלב עם הרעיון של 2
 הסרטון/תמונה. 

 ך+ הישג!תמונה של הצלחה:פוסט  . 4

 מיטאפ/משהו.../כנסמה מוגדר כהישג? השתתפות ב

 ...אחרהישג תואר... תחרות//תעודה

, כמו בסעיף 2-שוב הכתיבה עם התמונה מתחלקת ל
 הקודם. 

רק חשוב שתהיה אחרים שלך או של  פוסט תובנה:. 5
דעה אותנטית שלך לגבי התובנה של אחרים. זה 

לחשוב ולהתבונן ולקבל ערך משהו שיגרום למסתכל 
 מיוחד...

  .אותנטי כלומר: היה עצמך! כלל אצבע לכתיבה:
זה מי שאתה באמת. להביע את לאט לאט תלמד איך 

בא לידי ביטוי מדבר/מתנהג ודומה לאיך שאתה מאוד 
ותך וזוהי הדרך שאוהבים ומעריכים אעם האנשים 

 היחידה לכיוון ההצלחה! 
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 מה לא לעשות? 

 ךשיגיבו ל אל תחפש 
 אל תחפש לחנך אחרים 
 או תתנשא אל תתפלצן 
 אל תדבר מעל גובה העיניים 
 אל תהיה ביקורתי מדי 
  אל תהיה ציני או שלילי מדי 
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 LinkedIn Maximizer -טיפים מתנה מה 3

1 .URL – Fixit .ההדרכה בסרטון , 

תמונה.  - https://pixabay.com  בחירת רקע:. 2
 י לבנות על סמך תחביבים מעודפים.אכד

 -שיטה לבחירת תמונה  תמונה אישית:. 3
https://www.photocollage.com/  

תמונות שאנחנו מתלבטים ומבקשים  4יוצרים 
ההדרכה  –מהחברים לדרג ברשתות החברתיות. 

 מלאה בסרטון. ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://www.photocollage.com/
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ניתן  -LinkedIn Maximizerתוך פחות משעה עם ה
 והרבה יותר.. ALL-STARלייצר בקלות פרופיל 

 ניתן ללחוץ כאן.לפרטים: 

 מה יש שם? 

וידאו שלב אחר שלב איך מייצרים את  תהדרכ
 �� טיפים קטלניים 14הפרופיל האולטימטיבי + 

 

 בהצלחה רבה!

 מלא הפתעות!!!עוד יש שם  - emil.co.il לבלוג: 
 

 
 

http://bit.ly/2SsvDGI
http://bit.ly/2SsvDGI
http://bit.ly/2SsvDGI
file:///C:/Users/Emil%20Rozenblat/Desktop/emil.co.il

