
 
 
 
 
 

 ותשובותשאלות 
 

 למה כדאי לי לפתוח פלטפורמה? האם הקהילה שלי בפייסבוק לא מספיקה?
 

היא פלטפורמה נפלאה, אך האלגוריתם שלה משתנה לעתים קרובות. חשיפה יכולה לעלות ולרדת, חוקי שימוש יכולים  פייסבוק
להשתנות, ואם נשאיר את כל הביצים שלנו בסל אחד, אנחנו בסוף יכולים לגמור בלי כלום. לכן ההמלצה שלנו היא ליצור 

שיעצימו אחד את השני וישרתו כל אחד מטרה שונה. בסופו של דבר, לקהילה שלנו כמה שיותר נכסים דיגיטליים ברי קיימא, 
 הקהילה תרוויח ואתם תרוויחו.

בקומוניטייז המערכת מאפשרת לכם לנהל בנוחות את המידע של המשתמשים, לאפשר לכל חבר קהילה להציג את עצמו 
 וקק ומלא ערך.בצורה האידאלית והאופטימלית בתוך קבוצת ההתייחסות שלו, ולהקים לוח קהילה ש

 

 איך עובדת המוניטיזציה בקומוניטייז ומה הערך הכי גדול שאנחנו נותנים למנהלי הקהילה?
 

 מנהלי קהילה יכולים להתחיל לעשות כסף ברגע אחד בקומונטייז.
אתם פותחים את הקהילה שלכם על הפלטפורמה, אתם מחליטים על המודל העסקי הרלוונטי לכם, אתם מחליטים על המחיר, 

  וישר מתחילים להזמין אנשים.
  מתי שאתם רוצים כדי לקבל מאיתנו את כספכם. COLLECTאנחנו דואגים לגביה, אנחנו דואגים לחשבוניות, ואתם לוחצים על 

 

 איך אני מוצא את המודל העסקי הרלוונטי לקהילה שלי?
 

 כל קהילה היא ייחודית.
מקבל את הערך הגדול ביותר בקהילה, מי יהיה מוכן לשלם על משהו אצלי מי  -כמנהלי קהילה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו 

 בקהילה, או האם אני יכול לייצר ערך עצום מבלי שחברי הקהילה עצמם ישלמו.
 

 הנה מספר דוגמאות:
 

 
 . הרבה מאד מגייסים נכנסים לקהילה ומפרסמים בה הצעות עבודה.אנחנו קהילה ענקית של מפתחי ג'אווה

 ג'אווה עולה המון כסף.השמה למתכנת 
 האם אני יכול לצרף את חברי הקהילה לאינדקס המקצועי ולבקש מהמגייסים לשלם על פרסום משרה בפלטפורמה? סביר שכן.

 
כל פרויקט שאנחנו מקבלים שווה לנו הרבה כסף. האם נשלם כסף כדי נחנו קהילה של פרילאנסרים שנותנים שירותי תוכן. א

 לטפורמה או לפנות לפני שאר החברים לפרויקטים? סביר שכן.להופיע באופן מקודם בפ
 

. תמיד נשמח לפרגן זו לזו ולהשתמש בשירותים של חברות הקהילה ולא של אנשים אנחנו קהילת נשים מישוב מסויים
רנדומליים. חברות הקהילה מרגישות מחוברות לקהילה וישמחו לתמוך במנהלת הקהילה בתשלום חודשי צנוע. האם הן 

 שלמו? סביר שכן.י
 

. חשוב לנו שהעובדים יהיו הראשונים להיחשף לתקנים שמתפנים, הנחות וקופונים, וכן אנחנו ארגון עם כמה אלפי עובדים
 שיוכלו ליצור קשרים זה עם זה. הפלטפורמה תתן לעובדים ערך עצום, והארגון ישמח לממן אותה.

 
ל האנשים שעברו את ההכשרות של האיגוד יופיעו במקום אחד. אנחנו . חשוב לנו שכאנחנו התאגדות עובדים מתחום מסויים

 רוצים לגבות דמי שימוש חודשיים מחברי ההתאגדות כדי לפעול למענם. האם חברי ההתאגדות ישלמו? סביר שכן.
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

 איזה מודלים עסקיים יש בקומוניטייז?
 

 דרך הפלטפורמה: אפשרויות למוניטיזציה 4קומוניטייז מציעה 
 ( גביית כסף מפרסום מודעה בלוח הקהילה, שתגיע לחברי הקהילה.1
 ( גביית תשלום על חברות בקהילה2
 ( מגוון שרותים משודרגים לחברים שבוחרים לשלם לקהילה3
 ( דף סליקה קהילתי שאפשר לגבות דרכו תשלום על ארועים, מוצרים וכיוב.4
 

 
 יז מתאים לצרכים שלי?איך אני יכול לבדוק אם קומוניטי

  האם הקהילה שלי מורכבת מאנשים שיכולים להרוויח מלהציג את עצמם בפני שאר חברי הקהילה בצורה מקצועית? •
  האם יש אנשים, עסקים או חברות שהיו רוצים גישה ישירה לחברי הקהילה והיו מוכנים לשלם על כך? •
  הקהילה שלי ולשלוח להם עדכונים ומידע?האם אני צריך דרך נוחה ופשוטה לתקשר עם חברי  •
 האם אני צריך דרך לגבות תשלום מחברי הקהילה וכרגע אין לי ישות פיננסית? •

 

 תוך כמה זמן מתחילים להכניס כסף בקומוניטייז
 

 מיד.
 באותו רגע שאתם מחליטים על מודל עסקי ומזמינים את חברי הקהילה, אתם יכולים להתחיל לגבות תשלום.

 הילות שלנו רושמות את ההכנסה הראשונה בתוך שבוע מהרגע שהחילו את המודל העסקי בתשלום.מרבית הק
 הפיצוח החשוב הוא להתאים את המודל העסקי לקהילה שלכם, ואנחנו בטוחים שתעשו את זה מדהים.

 

 איך מקימים קהילה בקומוניטייז?
 

 קומונטייז היא כלי אידאלי לקהילות קיימות.
הקהילה היא בסרטון הזה )בעברית( הפתיחה הטכנית של 
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 איך מתחילים להניע את הקהילה שהרגע הקמתי, וכמה שעות בשבוע אני צריך להשקיע בקומוניטייז?
 

  זה הולך ומשתנה ככל שהקהילה גדלה.
כאשר משהו הוא חדש, ואנו צריכים להטמיע אותו בתוך הקהילה הקיימת ולחנך את חברי הקהילה למשהו חדש, באופן טבעי 

  שעות ביום בתור התחלה. 2-3 -ההשקעה גדולה יותר, ואנחנו מעריכים אותה בכ
 במה הזמן הזה מושקע?

 בלהזמין חברי קהילה להצטרף .1
 להזמין מפרסמים או מגייסים רלוונטיים לפרסם בלוחב .2
 לא עובד, נציע להם לפרסם עבורם עד שיבינו את הערך. 2אם  .3
 בלפרגן לחברי קהילה שפתחו פרופילים מושקעים .4
 בלהעלות אירועים ותכנים לבלוג וללוח האירועים המוטמע. .5
 אחרות.בלפמפם את האינדקס החדש שלנו גם בקהילה וגם בקהילות  .6
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 איך אנחנו יוצרים מעורבות של הגולשים שלנו בפלטפורמה החדשה?

 מילת המפתח היא ערך. חשוב מאד לתת ערך לחברי הקהילה
 

 לאפשר להם לפתוח כרטיסים ואז לפרגן לכרטיסים האלה בקהילה .1
 לאפשר להם לקבל הזדמנויות ייחודיות שלא היו מגיעות אליהם בדרך אחרת .2
 ות ולעודד אותם להמליץ זה על זה.לאפשר להם לקבל המלצ .3
4.  

הקהילה שלנו היא מקום שגם ככה נותן דגש למעורבות של חברי הקהילה, וצריך להיות להם ברור שכרטיס בר קיימא ומושקע 
  בתוך קהילת ההתייחסות שלהם ייתן להם ערך רב.

 
 דוגמאות ליצירה של מעורבות:

 
 לים אותה בקהילת הפייסבוק, מעודדים אנשים לפנות אליה.מע -עולה מודעה חדשה, לדוגמה מודעת דרושים טובה  .1
מעלים את הכרטיס בקהילה ומספרים על חבר הקהילה לשאר חברי  -מישהו חדש מצטרף ויוצר כרטיס מושקע  .2

 הקהילה בצירוף הכרטיס שיצר
 שווה להמליץ עליהם. -חברי קהילה שאנחנו מכירים אישית  .3
 נוכל לעשות תחרות הכרטיס היפה ביותר, ולתת במתנה מנוי פרימיום. .4

 


