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הכל
מתחיל

בחזון

ונגמר במטרה  
ההצלחה שלך היא ההצלחה שלנו. אולי זה נשמע כקלישאה, אך עבורנו, בג'נסיס, זוהי המטרה 
האמיתית: לעשות הכל, כדי שהמוצר או השירות שלך יהפוך למותג המושך את תשומת ליבם 

של לקוחותיך הפוטנציאלים ומניע אותם לפעולה בדרך הנכונה והקצרה.

הכוללות  עבודה  שיטות  פיתוח  שכללו  שנים  של  מאומצת  עבודה  ואחרי   2018 לשנת  נכון 
מלא  בפה  להצהיר  יכולה  ג'נסיס  הדיגיטל,  בעולם  ביותר  המתקדמות  בטכנולוגיות  שימוש 
מותגים  מ-250  למעלה  עומדים  כאשר מאחוריה  בישראל  הדיגיטל  ענף  את  מובילה  שהיא 
צוות  ידי  על  עסק שמותגו  בתי  מ-650  ולמעלה  החברה  של  הדיגיטל  צוות  ע"י  שמנוהלים 

הסטודיו של החברה.

חברת ג'נסיס נוסדה בשנת 2007 בכדי לשנות את תפיסתם של בעלי העסקים
בישראל בכל הנוגע לפוטנציאל הגלום במיתוג ופרסום ברשת ובכדי לספק לכל

בעל עסק - בית אחד שיספק עבורו מעטפת מיתוג שלמה ואיכותית בזמנים מהירים   
משלבי האיפיון ובניית הקונספט הויזואלי ועד לבניית האתר, קידום ופריסה

ברשת ויצירת מאגר לקוחות באמצעות סטנדרטים חסרי פשרות. 

כיום (נכון לשנת 2019) ג'נסיס כוללת בתוכה 32 עובדים שמחולקים למס' מחלקות 
אשר עונים על כל צרכי המיתוג והפרסום שעסק בישראל צריך, מקטן ועד גדול.

במהלך השנים ג'נסיס צברה ידע רב בתחומים רבים; מחברות נדל"ן, חברות טכנולו־
התקשורת,  בתחום  לחברות  ועד  סטארטאפים  וריהוט,  הבית  עיצוב  יועצים,  גיה, 

הרכב, עורכי דין, מסעדנות ומקצועות חופשיים רבים נוספים.

מיתוג עסקי ומקצועי מתחיל בראש ובראשונה בהבנה עסקית עמוקה של מהות העסק 
שלך, בצרכיו השיווקיים ובתועלות שהוא מציע ללקוחות. התפקיד שלנו בג'נסיס הוא לאתר 
את הפתרון המדויק שיעביר את המסר השיווקי והתדמיתי הנכון ביותר ללקוחותיך, תוך כדי 

שימוש באמצעי המיתוג והפרסום היעילים והבולטים ביותר.

ובין לבין יש את הדרך  
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פרוטפוליו לקוחות נרחב

100% הגינות כלפי הלקוח

מעצב אישי לכל לקוח

מקדם אישי לכל לקוח

קריאייטיב אישי לכל לקוח

תקציבאי אישי לכל לקוח

מעל 250 לקוחות מנוהלים במגוון קטגוריות עיסוק

מעל ל-100 לקוחות עם ותק של למעלה מ-3 שנים

עשרות לקוחות שישמחו להמליץ עלינו

תו אמון הציבור

תו אמינות ברשת

Google סוכנות מורשה של

Facebook סוכנות מורשה של

הטכנולוגיה המתקדמת בעולם

למה ג׳נסיס

11 שנים של ניסיון וחדשנות

ותק של 11 שנים בעולם המיתוג

ותק של 7 שנים בענף הדיגיטל  
  

ניסיון יוצא דופן ביצירת קמפיינים בגוגל ופייסבוק

מקום ראשון בחיפוש בגוגל במילים "פרסום בגוגל, 
"קידום אורגני", "מיתוג עסקי"







































מערכת אישית ונוחה לניהול לידים

מערכת אופטימיזציות חכמה להשגת לידים 
במחירים הנמוכים בישראל

(Wordpress) עבודה על מערכות פתוחות

מחזיקים ב-DATA המדויקת ביותר בישראל 
(יתרון אדיר להוזלת מחירי הלידים)

32 אנשי המקצוע הטובים בארץ
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הצוות שלנו

אלון סגל
תכנון ואסטרטגיה

גל מועלם
תכנון ואסטרטגיה

מעיין שוורץ
מנהלת לקוחות

קרן קפלן
מנהלת לקוחות

יוסי סעדיה
מנהל לקוחות

שיר סיני
מנהלת לקוחות

זיו חן
מנהל לקוחות

לי זימון
ניהול פרויקטים

סער בל
ניהול קמפיינים

ירדן פרץ
מנהלת תוכן

יסמין בן טובים
ניהול קמפיינים

אלן קלר
אינטראקטיב

יורי טובמן
אינטראקטיב

אלירן דהן
מנהל דפי פייסבוק

אליאור בוכריס
קידום אורגני

עדי בראון
מנהלת לקוחות

אור גולן
אסטרטגיה ומחקר

שגיא כהן
קופיריטר

שחר ביקובסקי
מעצבת גרפי

דניאל פרל
מנהל דפי פייסבוקקידום אורגני

רינת ורדי

שלומי נחמיאס
תכנון ואסטרטגיה

נמרוד נווה
תכנון ואסטרטגיה

יניב פרץ
מנכ"ל משותף

בן שמיר
מנכ"ל משותף

רוני סופר
סמנכ״ל לקוחות

ענת אבישר
סמנכ"לית כספים

סנדרה בר
תכנון ואסטרטגיה
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מיתוג
וקריאייטיב

שיווקי

גורם ללקוחות שלך להבין מהרגע  מיתוג מקצועי 
הראשון את המסר אותו רצית להעביר להם. מיתוג 
מקצועי יגרום לך להראות כמו מותג ולא כמו עוד 
עסק. ב- GENESIS יש לנו צוות מומחים רחב של 
אנשי קריאייטיב שיושבים במשרדינו שידאגו, יחד 
הגבוהות  לרמות  שלך  העסק  את  להוביל  איתך, 
ביותר. לא נחפור איתך על אסטרטגיות ועל דיבורים 
כלים  לך  וניתן  במטרה  נתמקד  אלא  מיותרים, 
קצר  זמן  בתוך  להצליח  לך  שיגרמו  מעשיים 

ובתהליך המיתוג האולטימטיבי.
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מיתוג עסקי וגיבוש קונספט ויזואלי לעסקים

לוגו צריך להיות בולט, זכיר, עם אמירה ברורה, לייצג את הערכים של העסק שלך ולהתאים לענף בו אתה פועל. עיצוב לוגו 
מקצועי הוא לוגו המשקף את תחום הפעילות של העסק שלכם בצורה הברורה ביותר שיש עבור הלקוחות שלכם. אנו בג'נסיס 
מצטיינים בעיצוב לוגו בהתאמה אישית. קודם כל נאפיין את העסק שלכם ונבין לעומק מה המסר אותו אנחנו רוצים להעביר, 

ומשם צוות העיצוב שלנו יעצב עבורכם את הלוגו שתמיד חלמתם עליו.

������
משנים את כללי החיפוש

W h e r e  m a t t e r s
EZ

Think smart, Live smart

קבוצת נבון גילרון
יזמות והשקעות נדל״ן

Q U A N T U M  E X P E R I E N C E

ייעוץ עסקי | פיננסי | ארגוני

MINDED
לביא
העמותה העירונית לפיתוח 

החינוך בירושלים מצודה
מערכות מיגון מתקדמות

ין בע״מ חברה לבני
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מיתוג עסקי

היכולת שלנו לייצר עיצובים מכלום ולהכניס חיים לגוף עסקי או ארגוני זו דרך חיים עבורנו. הצוות המקצועי שלנו מונה ארבעה משוג־
עים שיודעים לעצב ושני מנהלי קריאייטיב שבכל יום השמיים נראים להם בצבע אחר. תהליך מיתוג עסקי מתחיל קודם כל באיפיון 
מעמיק שבו נבין מי אתם, מה אתם, מהם השירותים / המוצרים שאתם מוכרים ומיהו קהל היעד שלכם. רק לאחר מכן נכנסת קבלת 

ההחלטות על הכלים השיווקים המתאימים לכם ומשם לשלב הביצוע והמיתוג.
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מיתוג עסקי

מוגש בחום

Th
e P

oint Of schnitzel
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מיתוג עסקי
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מיתוג עסקי

MALY ’S
EST. 1988
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מיתוג עסקי
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בניית
אתרים

בניית אתרים אצלנו מתחילה קודם כל באיפיון מקצועי 
שבו אנו מבינים מהן התועלות העסקיות שאתם רוצים 
להציג באתר שלכם, והיכן תרצו לפרסם אותן, ורק לאחר 
מכן עובר לצוות העיצוב והפיתוח. אנו בג'נסיס מתמחים 
צרכי  פי  על  מלאה  אישית  בהתאמה  אתרים  בבניית 
ונשלח  פרטים  להשאיר  מוזמנים  אתם  שלכם.  המותג 

לכם תיק עבודות נרחב.
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בניית אתרים
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בניית אתרים
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בניית אתרים

14



בניית אתרים
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בניית אתרים
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Woocommerce | בניית אתרי חנות
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Woocommerce | בניית אתרי חנות
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דפי נחיתה הם הליבה של הפרסום של העסק שלכם והבסיס הטוב ביותר לייצר לידים מעכשיו לעכשיו.
בג'נסיס אנחנו מבצעים את התהליך מא' ועד ות', מכתיבת הדף ועד עיצוב ופיתוח בהתאמה אישית לצרכים שלכם.

החוכמה בדף נחיתה מוצלח היא להעביר את המסר בצורה ברורה כבר ב-3 שניות הראשונות
על מנת שהגולש ישאיר את פרטיו וייצור איתכם קשר בהקדם.

הקמת דפי נחיתה
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דיגיטל
פרסום
וקידום

קמפיין PPC? קידום אורגני? פייסבוק? גוגל? אאוטבריין?
הרשת מלאה בכלים פרסומיים ובחברות שמציעות שירותי קידום ופרסום ברשת.

החוכמה היא לדעת לבצע את ההתאמה הנכונה בין הצרכים העסקיים שלכם לבין הפלטפורמה 
עצמה  את  מיצבה  ג'נסיס  חדשני,  ועיצוב  קריאייטיב  מתקדמת,  טכנולוגיה  בשילוב  הנכונה, 

כחברה שלא מתפשרת עבור הלקוחות שלה.

להגיד "אנחנו הכי טובים" - כולם יכולים להגיד. אנחנו מוכנים להתחייב שנעבוד הכי קשה עבור 
השגת תוצאות ללקוחות שלנו.
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SEO - קידום אורגני

מקום ראשון בביטויים

אחרי שנים של מחקר ולימוד של מנועי החיפוש של גוגל
אפשר להגיד שלמדנו את האלגוריתם בצורה הכי עמוקה שאפשר.

בזכות התאמת האתר באופן הנכון ביותר למנועי החיפוש
אנו מצליחים לייצור אופטימיזציה חכמה המאפשרת לנו ובעיקר

ללקוחות שלנו להוביל ולהופיע בתוצאות הראשונות
בביטוים התחרותיים ביותר..

"מיתוג"
"פרסום באינטרנט"

"בניית אתרי וורדפרס"
"עיצוב לוגו"

"קידום אורגני"
"כתיבה שיווקית"

gnss
מדיה

DWEB
מיי ברנד

דניב
איקון
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יותר חשיפה, יותר לקוחות,
יותר הכנסות.

לוחמי מקלדת שמכורים לעבודה שלהם! חיים 
ונושמים פרסום בגוגל, הלקוחות שלנו יודעים 

שזאת מלחמה ואנחנו לא ניתן למתחרים שלכם 
לעקוף אתכם!

התחייבות לתוצאות

כן אנחנו יודעים שזה נשמע גדול! אבל יש לנו 
ניסיון של 7 שנים בתחום, מעסיקים אצלנו 

עובדים לשעבר בגוגל, מפרסמים למעלה מ 
150 לקוחות, חתומים על מספר מטורף של 
הצלחות, וכן אנחנו מתחייבים לתוצאות וכן 

אתם תראו אותן תוך זמן קצר.

עליה מהירה לאוויר

זמן זה כסף, לא צריך לחכות שבועות או 
חודשים בשביל להופיע בגוגל- המטרה של כולם 

זה להביא לקוחות - ולהתחיל לעבוד! אנחנו 
מומחים בפרסום בגוגל- תוך 7 ימים יש לכם 

קמפיין באוויר!

שליטה מלאה בתקציב
שקיפות זה שם המשחק, כל מערכת יחסים 

מבוססת על אמון, אצלנו תקבלו כלים טכנולו־
גים מתקדמים שיאפשרו לכם לנהל את התהליך 

של פרסום בגוגל בחוכמה - במטרה אחת 
להביא לקוחות חדשים.

סיירת מטכל של עולם הפרסום 

PPC - קידום ממומן בגוגל
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ניהול קמפיינים ממומנים בפייסבוק ואינסטגרם

הלקוחות שלך נמצאים בפייסבוק, אינסטגרם, פינטרסט, לינקד-אין ועוד עשרות רשתות ואתרים. איך נמצא את הקהל שלנו בין 
המליונים? זהו אתגר אמיתי לאנשי המקצוע של ג'נסיס. פרסום בפייסבוק הוא כלי יעיל, אפקטיבי ומשוכלל - הוא תורם למיתוג, 

לנראות, לקידום וכמובן, למכירות.
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צוות הקידום שלנו מתמחה בבניה וניהול של קמפיינים פרסומיים ב- Facebook, Instagram ו-YouTube תוך כדי יצירת 
BUZZ חיובי לעסק שלכם על מנת להגדיל חשיפה תודעתית ויצירת קהל מתעניינים נוסף ורחב. ניהול קמפיינים בניית 

קהילה טרגוט יצירת ערך ברוכים הבאים לפלטפורמה המודרנית ביותר לקידום העסק שלכם. היום אפשר להגיד זאת בפה 
מלא - הרשת החברתית תופסת נדבך נכבד (בלשון המעטה) בפרסום ומיתוג עסקים רבים ברחבי העולם וכפי שזה נראה 
עכשיו, הדבר רק ילך ויתעצם. אני שם משמע אני קיים: בדיוק כמו שהכותרת מרמזת, בעידן של היום - אם אין לכם עמוד 

פייסבוק פעיל.

הדבר עלול להעיד על העסק שלכם שני דברים לא מחמיאים:
1. האנשים שמנהלים את העסק מיושנים ולא מקדמים אותו בצורה מודרנית מספיק. 

2. אם הם לא מיושנים -אז עצלנים. עמוד הפייסבוק חייב להיות פעיל, עשיר ומגוון בתכנים רלוונטיים שיסקרנו וימשכו את 
הקוראים. אחרת אין טעם לתהליך של פרסום בפייסבוק.

לדעת לייצר חשיפה ולידים ברשת החברתית זו אומנות

ניהול דפי פייסבוק ורשתות חברתיות
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יח"צ ברשת

 outbrain וראית למטה כתבות נוספות לקריאה? יש לזה סיבה. בשפה המקצועית זה נקרא MAKO-או ב YNET-קראת כתבה ב
- מדובר בכתבות ממומנות שמתורגמות לחשיפה מאוד גדולה עבור המפרסמים. בדיוק לשם כך יש לנו קופירייטר מפלצתי 

וצוות קידום שיכול לגרום גם לך להופיע שם. צור קשר עם אחד מהיועצים למידע מדויק.
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בין
לקוחותינו
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יש לנו שיטה
והיא פשוט עובדת.

www.gnss.co.il03-5361513


