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קצת
עלינו

מה
אנחנו
עושים

והשיווק באינטרנט לפלח השוק של הקהילה היהודית
והקהילה הנוצרית אוונגלית.

שותפי הפרסום שלנו מייצגים קהל משתמשים אמיד,
משכיל ובעל השפעה בצפון אמריקה בפרט ובעולם כולו.

אם אתם מעוניינים להגדיל את החשיפה והמודעות לשירות,
למוצר או לארגון שלכם בשוק של יהודים ו/או ישראלים

אמידים ומשכילים, אנו ב -JMG נעניק לכם את הכלים לכך.

J Media Groupהיא החברה המובילה בתחום הפרסום

כנציגה של 55 אתרים מובילים המיועדים לקהילה היהודית
 (       עם בלעדיות עולמית ) 

והזדמנויות שלא תמצאו באף מקום אחר!

 אלא גם תסייע לכם בכל השלבים בדרך – החל מיצירת הקונספט
לקמפיין, העיצוב הגרפי ועד למעקב אחרי הקמפיין והערכת הצלחתו.
 כל זאת, לצד תמיכה שוטפת לכל אורך הדרך, הוא מה שמבדיל אותנו

משאר המתחרים.

17JMG , יכולה להציע לכם מחירים

JMG,לא רק “תמקם” את המודעות שלכם במקום הנכון

You



 מחיר תחרותי לצד
 ניסיון ותמיכה שאין

להם אח ורע

 סיוע בהערכת
 הביצועים וביצוע
 התאמות לשיפור

התוצאות

 נתונים סטטיסטיים
 עדכניים ומעקב בזמן

 אמת כדי להתאים
 את הקמפיין לפי

הצורך

 תבניות שירותי פילוח
 איכותיים כגון פילוח
 גיאוגרפי, התנהגותי

.או דמוגרפי
.

 מציאת התמהיל הנכון
 שיניב את התוצאות

 הטובות ביותר לכל שקל
שתשקיעו בפרסום.

סל מלא של
שירותי קריאייטיב,

כגון אימיילים, באנרים,
דפי נחיתה ועוד.

 הגדלת החשיפה
באינטרנט, התנועה
באתר, ההכנסות/ 
התרומות/המיתוג

או ההרשמה.

 תכנון וביצוע אסטרטגיית
השיווק באינטרנט.

אופטימיזציהמחיר דוחות פילוח שוק קריאייטיבתכנון חשיפה אסטרטגייה

 תמיכה שוטפת,
 הפקת מדדים ושיפור

הקמפיין לכל אורכו

שירות

השירותים שאנו 
מספקים:

.
.

.



JMG represents over 150 clients across industries such as Non-Profit, Education, 
Entertainment, Commercial, Political, Travel, and more. Some of our clients include:

Advertisers

Saving Lives in Israel
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בין המפרסמים דרכינו



יש לנו 55
שותפי פרסום

600,000
קוראים אמידים

מדי יום
ו-3 מיליון

מנויים באימייל

The Jewish Ad Network
JANetרשת מודעות עוצמתית 

 אשר משמשת אותנו
באופן בלעדי

 זוהי הרשת הראשונה והיחידה בעולם שמיועדת ספציפית לשוק של הקהילה היהודית באינטרנט, והיא
 מאפשרת לשותפי הפרסום “למשוך” באנרים מ”מאגר” אחד ולפרסם אותם באתרים שלהם. בעזרתה, אתם

המפרסמים יכולים להגיע כיום כמעט לכל שותפי הפרסום הגדולים בקהילה היהודית באמצעות קמפיין אחד
ובתעריפים נוחים יותר ! 

לפרסם את המודעות שלכם אצל שותפי הפרסום המובילים בקהילה היהודית באינטרנט.

 להשתמש בחשבון אחד שדרכו ניתן לעקוב בזמן אמת אחרי הביצועים של הקמפיין בכל אתר בנפרד.

להשוות בין הביצועים אצל שותפי פרסום שונים ולהבין היכן הקמפיין שלכם מניב את התוצאות הטובות ביותר.

לנתח ולהבין מראש היכן סביר שתיהנו מהתוצאות הטובות ביותר לכל שקל שתשקיעו בפרסום.

לשפר את הקמפיינים כך שהבאנרים שיוצגו באתרים יניבו לכם תוצאות טובות יותר.

לפלח את הקמפיינים לפי מיקום למדינות ולערים ספציפיו.

לקבוע באילו ימים ושעות המודעות יוצגו.

לקבל החלטות לגבי הקמפיין ולבצע שינויים במידת הצורך.

ליהנות משירותי פילוח חוזר ברשת.

בעזרת JANet תוכלו

תוכלו להרחיב את יכולת              בזכות
העובדה שהמודעות שלכם יוצגו ברשת

המונה יותר מ -40 שותפי פרסום מובילים.
כך גם שותפי הפרסום יוכלו למלא את המקומות

הפנויים שלהם במודעות ולהציע לכם  המפרסמים
דרך אפקטיבית וחסכונית להגיע למגוון רחב

של צופים ואתרים.

רשת ה -JANet פועלת בעזרת מערכת חיצונית
שעוקבת אחרי הביצועים וההופעות, ובמידת

הצורך משפרת את הקמפיינים אוטומטית כדי
שתגיעו לתוצאות הטובות ביותר.

JANet

תזמון

הפרסום

אופטימיזציה

פילוח גיאוגרפי

הצגת המודעות

מעקב וניתוח התוצאות

פילוח מחדש

באתר של שותף הפרסום

באתר של שותף הפרסום

באתר של שותף הפרסום

באתר של שותף הפרסום

באתר של שותף הפרסום

באתר של שותף הפרסום

באתר של שותף הפרסום

הבאנרים של המפרסמים
JANetעולים לרשת של

The JANet



Audience Extension

Ynet

News

Times of
Israel

Jewish

Week
Arutz 7 Debka

Aish

OU.orgJTA

My
Jewish 

Learning

Jewish 
World 
Review

לנוע עם קהל היעד

המאפשרת לשותפי הפרסום להשתמש בנתונים
 שלהם (לעתים יחד עם הנתונים של גופים חיצוניים)

כדי להציג מודעות לקהל ספציפי מתוך כלל
 המשתמשים באינטרנט – כך שלמעשה אתם

המפרסמים נעים עם קהל היעד שלכם.

  אז איך זה עובד? שותפי הפרסום שלנו מטמיעים
באתרים שלהם קודים המאפשרים לסמן את המבקרים

 הספציפיים באתר או בכל חלק מסוים בו (למשל דף
של תיירות או עסקים). הקוד הזה מאפשר ל

 לבודד את המבקרים באתר ולהציג להם את הקמפיינים
שלכם כשהם מבקרים באתרים אחרים של

שותפי פרסום איכותיים באינטרנט.

JMG -

איך זה עובד?
היא טכנולוגיה בלעדית שלנו Audience Extension

אין כמו דוגמה בכדי להבין:
 נניח שלשותף הפרסום                      יש 10,000 מבקרים

 בממוצע מדי יום ו- 150,000 מבקרים מדי חודש. על ידי
 סימון כל המבקרים באותו חודש,           תוכל להציג את

הקמפיין שלכם לכל 150,000 המבקרים של
 כך, למרות שלא כל אותם 150,000 אנשים מבקרים

 באתר                     בכל יום            יכולה למצוא אותם
ולהציג להם מודעות כשהם מבקרים באתרים אחרים.

 בעזרת הטכנולוגיה של                                      אתם
המפרסמים יכולים לפרסם לקהל הספציפי של

acme.com

JMG
.acme.com

acme.comJMG , 

,Audience Extension

acme.com.בזמן שהם מבקרים באתרים אחרים

גישה למאגר רחב יותר של משתמשים, הן באתר של שותף
הפרסום והן באתרים של שותפי פרסום איכותיים אחרים באינטרנט.

הרחבת קהל היעד מאפשרת לכם להשתמש בכלים
מתקדמים לפילוח דמוגרפי והתנהגותי (עקב העובדה

שכמות המשתמשים הפוטנציאליים גדלה).

מכיוון שהמאגר גדל, לא תסבלו מבעיות פילוח שקורות
לעתים בקמפיינים עקב מאגרים קטנים מדי ותוכלו להציע

מחירים טובים יותר.

נכון להיום, 13 שותפי פרסום עם כ -15 מיליון משתמשים
בסך הכל, ויותר מ -8 מיליון משתמשים 

.JMG של Audience Extension - הצטרפו ל

יתרונות הטכנולוגיה

ייחודיים

Jewgle The "Jewish Google"

קליעה למטרה
 גוגל מאפשר להגיע למגוון קהלים וחיתוכים לצורך.

פרסום, אך דת אינה אחת מאפשרויות החיתוך.
הינה החברה היחידה שדרכה ניתן להגיע ליותר

מ-13 מליון יהודים ברחבי העולם.
כשמצליבים את קהל היעד הזה עם 72,000 קטגוריות של

דאטה צד שלישי, ניתן להגיע לטרגות מדויק ביותר עבור הלקוח.
התוצאה היא המרות איכותיות יותר, וניצול תקציב נכון יותר!

JMG

לדוגמה:
אם ברצוננו לטרגת תייר פוטנציאלי לאזור הים התיכון וגם יהודי,

אנו נוכל להגיע ל266,000 גולשים כאלו ביום אחד. 
ניתן גם לראות כמה מגולשים אלו הם נשים או גברים

ומה טווח הגילאים שלהם על מנת להתאים את הקריאייטיב הנכון ביותר עבורם.

דוגמה נוספת:
להלן דוגמה נוספת של טרגות תיירים פוטנציאליים המחפשים טיול קולינרי.

לאחר הצלבה של קהל יהודי יחד עם דאטה צד שלישי נוכל להגיע
למעל 1.4 מליון גולשים יוניקים לצורך קמפיין פרסומי ייעודי.

Jews   In market Travel to the Middle East

Jews   In market Culinary

 ניתן לטרגת את הגולש הרצוי גם בפייסבוק ובפלטפורמות אחרות

 מבקרים מגיעים
לאתר המדיה

 המבקר מסומן
  בהטמעת ‘קוקי’
 כמבקר המדיה

הספציפית

 המבקר מטורגט
 כקהל ייעודי של

 המדיה כאשר הוא
 מבקר באתרים

נוספים

.1.2.3



     

אחד ההיבטים החשובים ביותר בשבילנו ב -JMG הוא פילוח דקדקני של קהל היעד לקמפיינים, כך אנו
מגיעים למשתמשים הרלוונטים שבאמת מעוניינים בקמפיינים. כאחת מהחברות המובילות בעולם הפרסום והשיווק וגם

אחת מהחברות עם הכלים הטכנולוגיים הטובים ביותר בתחום, JMG שמה דגש רב על פילוח הקהל

פילוח התנהגותי מציג את הקמפיינים למשתמשים בהתאם לדפוסי ההתנהגות שלהם, הן באינטרנט והן
מחוצה לו. בעזרת נתונים מתוחכמים של חברות חיצוניות מובילות , JMG מזהה משתמשים לפי יותר

:מ -10,000 דפוסי התנהגות ייחודיים, למשל

פעמים רבות המקום שבו המודעות מפורסמות חשוב מאוד להצלחת הקמפיין. לכן, יש חשיבות עצומה
לפילוח המשתמשים הנכונים, במקומות הנכונים ובזמן הנכון.

לשם כך , JMG , מציעה כלים מתקדמים לפרסום ולמעקב אחרי פילוח הקמפיינים:

פילוח דמוגרפי מתמקד בפרופיל של המשתמשים שייחשפו לקמפיין. הוא חשוב מכיוון שבעזרתו
אחת מהדרכים הטובות ביותר למציאת קהל שיתעניין במודעות של הקמפיין היא פנייה לקהל שכבר הביע בוהמודעות יוצגו למשתמשים שיש הכי הרבה סיכוי שיגלו עניין ואף מעורבות פעילה בקמפיין, כלומר, ילחצו על המודעה:

עניין בעבר. זוהי המהות של פילוח מחדש. בעזרת טכנולוגיות של ריטרגטינג בכל פלטפורמות הפרסום:
באנרים, דיוור אלקטרוני, פרסום ברשתות חברתיות . JMG, יכולה לחשוף את הקמפיינים שלכם בזמן

אמת למשתמשים שכבר הביעו עניין ולחצו על המודעות. הקמפיינים שמפולחים מחדש עוזרים לכם לחדד את
המסר על ידי הצגת הקמפיין שוב ושוב למשתמשים שכבר מתעניינים בשירותים או במוצרים שאתם מציעים.

JMG מציעה את שירותי הריטרגטינג בדיוור אלקטרוני, במודעות באתרים ובפרסום ברשתות מודעות כגון:
Google Ad Exchange, Google Ad Words ו - JANet - רשת המודעות הבלעדית שלנו.

אופטימיזציה היא התהליך שבו אנו מחדדים את משתני החשיפה ומתמקדים בסוג הקמפיין ובשותף הפרסום
שמניבים לחברה או לארגון שלכם את התוצאות הטובות ביותר .JMG משתמשת במגוון רחב של טכנולוגיות

מתקדמות לביצוע האופטימיזציה באופן ידני ואוטומטי כאחד, כדי לשפר את איכות הקמפיין ואת החזר
ההשקעה שלכם עליו בזמן אמת, כלומר כשהוא עדיין פעיל.

נגמרו הימים שבהם צריך לחכות לסיום הקמפיין כדי לנתח אותו ולבצע שיפורים
לקראת פילוח טוב ומדויק יותר בפעם הבאה.

גיל: 18-24
גיל: 25-34
גיל: 35-44
גיל: 45-54
גיל: 55-64

גיל: 65 ומעלה
רמת השכלה: תיכון

רמת השכלה: בוגר מכללה
רמת השכלה: תואר אוניברסיטאי

מין: נקבה
מין: זכר

רמת הכנסה: 100,000-124,999 דולר
רמת הכנסה: 125,000-149,000 דולר

רמת הכנסה: 150,000 ומעלה

רכב – קונים
העדפות אישיות – טכנולוגיה אישית – מכשירים ניידים – סמארטפונים

העדפות אישיות – קניות – תכשיטים
קניות כלליות

תיירות
כספים – תרומות לצדקה

כספים – השקעות
מחפשי הצעות

חיות מחמד
פוליטיקה – מצביעים פוטנציאליים

7,018,664
9,980,690

10,940,443
11,971,311
34,304,702
18,440,222
15,815,396
24,044,178

9,045,161
32,894,240
24,175,507
50,538,788
62,460,764
70,373,780

46,396,511
20,183,725
24,717,808

5,559,456
41,606,062

239,733,846
4,242,595

47,978,510
23,735,833

124,809,016

פילוח דמוגרפי מתמקד בפרופיל של המשתמשים שייחשפו לקמפיין. הוא חשוב מכיוון שבעזרתו
המודעות יוצגו למשתמשים שיש הכי הרבה סיכוי שיגלו עניין ואף מעורבות פעילה בקמפיין, כלומר, ילחצו על המודעה:

ל -JMG יש טכנולוגיות המאפשרות לה לפלח את הקהל לדוגמה

קהל פוטנציאלימדגמי התנהגות המאושרים על ידי גופים חיצוניים

לפי מדינה, מחוז, עיר, מיקוד, יום בשבוע ושעה ביום.

כדי שתיהנו מהתוצאות הטובות ביותר לכל שקל שתשקיעו.

פילוח התנהגותיפילוח ואופטימיזציה

פילוח גיאוגרפי

פילוח דמוגרפי
ריטרגטינג

אופטימיזציה )שיפור הקמפיין)

פילוח הקהל לקמפיין יכול להיעשות בדרכים שונות ומגוונות, הכוללות שימוש בנתונים של שותף
מבצעת:- JMGמבצעת  הפרסום ושל גופים חיצוניים. להלן כמה דוגמאות לסוגי הפילוח ש
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