
העסק על  הכל  לי  תספרו 

ן את הצרכים שאותם האתר ימלא. י מטרת מסמך זה היא לאפי
ן האתר ישפיע על סידורו ההיררכי של האתר, עיצובו ומורכבות הפיתוח. ו אפי

אתר ן  ו אפי  

מה שם העסק?
מה השירותים שהעסק מציע ומה מייחד את העסק שלך מהמתחרים?

זי של העסק מי קהל היעד שלו? מה מיקומו הפי
עוד משהו חשוב שצריך לדעת על העסק?
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טכניות שאלות  כמה 

סמן את סוג האתר: דף נחיתה/ אתר תדמית/ אתר מכירות
ין? ית רוצה שיהיה שם הדומי ן? אם כן מהו ואם לא, מה הי י האם יש ברשותך דומי

ן?  האם יש ברשותך שרת אחסו
יהיה מורכב מהעמודים הבאים: האתר 

דף הבית
עמודי שירותי העסק

אודות
צור קשר
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. ' כו ו ות ומוצרים  ג ומאמרים/ קטגורי ופיעו באתר? לדוגמא: בלו ית רוצה שי     האם יש עמודים נוספים שהי

ונראות עיצוב 

נות יח"צ/ צבעי מותג/ אחר. / תמו גו האם העסק עבר תהליך מיתוג? אם כן אילו תוצרים יש לך? לו
. ' וכו גי  , חדשני וטכנולו ני , צעיר וצבעו ונקי ית רוצה באתר? לדוגמא: אינפורמטיבי  איזה קו עיצובי הי

צרף לפחות שני אתרים שאהבת את הנראות שלהם או אלמנטים ספציפים.
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הבאות: השאלות  על  שתענו  אשמח 

האתר פונקציונאליות 

אתר בשפה עברית.
וטו הגולשים באתר. נו י ן (פוטר) דרכו  ן ותחתו ו תפריט עלי

יל ובדסקטופ. אתר מותאם לתצוגה במובי
עמוד 404.

באנר מתחלף עם המלצות מלקוחות בעמוד הבית.
יצירת קשר. טופס 

זציה ים, אופטימי ות, קישורים פנימי - תגיות מטא, כותרות H היררכי  SEO תשתית לקידום האתר
.YOAST פירורי לחם ותוסף ,XML נות, קובץ רובוטס, מפת אתר לתמו

.GOOGLE SEARCH CONSOLE - ו  GOOGLE ANALYTICS - חיבור לכלי אנליזה מתקדמים
.SSL תעודת אבטחה

יכלול את הפונקציות הבאות: האתר 

ציפיות תיאום 
יב את שיתוף הפעולה שלכם ושליחת התוצרים שסיכמנו עליהם נו תהליך מורכב המחי בניית אתר הי

ן זה. ו . יש לשלוח את כל התוצרים עם שליחת דוח אפי ' כו ו נות  , תמו גו , לו כן בהצעת המחיר: תו
ן מלא. ו ימי עבודה משליחת התוצרים ומסמך אפי ני תקבלו עד 14  את שלד האתר הראשו

וורדפרס ום בניית האתר, לאחר קבלת אישור סופי מכם, תקבלו ממני הדרכה בזום על מערכת  בסי
ני תוכן פשוטים בעצמכם. ואלמנטור על מנת שתוכלו לבצע עדכו

ן זה, תוכלו לעשות זאת דרכי בקניית ו במידה ובעתיד תרצו לעשות שיפורים באתר שאינם כלולים באפי
בנק שעות לפי עלות שעתית.

.WWW.DIGITALTUL.CO.IL - ן בקטן קרדיט קישור לאתר התדמית שלי  י י יצו בפוטר האתר 
גו, יצירת לו ות,  , צילום תמו ן כתיבת תוכן ות לצד שלישי כגו י ן שבניית האתר אינה כוללת עלו י חשוב לי לצי

וכדומה.  תוצרי מיתוג אחרים, הנגשת האתר 
נות בכל שלב בתהליך הבניה. ו יעץ, לשאול שאלות ולהציע רעי מוזמנים להתי


