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סוגים של פוסטים 

קרן רייטלר 



התחלה הומוריסטית שתופסת את העין 

פוסט; ערך מקצועי 
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ערך | טיפים 

הנעה לפעולה 

תמונה תומכת 
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להתחיל בשאלה או באמירה חד משמעית 
שתופסת את העין 

יצירת חיבור לחלק מס׳ 1 דרך סיפור או דוגמא 
שיהיה קל להתחבר אליה 

מוסר השכל או תוצאה שמחברים את הדוגמא או 
הסיפור והופכים את הפוסט למשמעותי 

הנעה לפעולה; מה הייתם רוצים שהקהל שלכם 
יעשה עכשיו 

הוספת תמונה באיכות טובה שתומכת ברעיון 
הפוסט. ניתן להוסיף כיתוב קל או עיצוב שמזוהה 

עם המותג שלכם 

פוסט; ערך דרך סיפור 
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להתחיל בשאלה או באמירה חד משמעית 
שתופסת את העין 

יצירת חיבור לחלק מס׳ 1 דרך סיפור או דוגמא 
שיהיה קל להתחבר אליה 

מוסר השכל או תוצאה שמחברים את הדוגמא או 
הסיפור והופכים את הפוסט למשמעותי 

הנעה לפעולה; מה הייתם רוצים שהקהל שלכם 
יעשה עכשיו 

הוספת תמונה באיכות טובה שתומכת ברעיון 
הפוסט. ניתן להוסיף כיתוב קל או עיצוב שמזוהה 

עם המותג שלכם 

פוסט; חיבור הקורא דרך ערך 



פוסט; מקרה בוחן 
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פתיחה שמתחברת  
לויזואליה ויוצרת ציפייה 

ניתוח מהיר | מתקשר לכותרת 

הבעת עמדה + הסבר 

הצעה כאשת מקצוע 

מעבירה מסר שהייתי עושה  
את זה טוב יותר 

מקרה הבוחן | 
תמונה תומכת



פוסט; הצעה | מכירה 
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נקודת כאב 

סטטוס קוו + הבטחה 

שאלה מובילה לפעולה + הומור 

כותרת בלוג שקשורה ומושכת 



פוסט; הצעה | מכירה 
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 4

כותרת ספויילר 

נתון עבר דרמטי | קונפליקט
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 7

המשך קונפליקט |  
נתון עם ערך שמתקשר לכותרת 

נקודת הנצחון 

הסבר מעניין שמסביר אתה 
הכותרת ומטרת הפוסט 

גירוי הקורא ומוביל להנעה 
לפעולה 

הנעה לפעולה 

 8
גירוי ויזואלי מעניין 



פוסט; הכרות וחיבור 
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פתיחה שמתחברת  
לויזואליה ויוצרת דיסוננס 

 1
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חיבור לכותב 

הכנה להנעה לפעולה 

הנעה לפעולה 

מרכז תשומת הלב שלי 

 1

 2

 3

 4



פוסט ערך מקצועי 
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התחלה הומוריסטית שתופסת את העין 

ערך | טיפים 

הנעה לפעולה 

תמונה תומכת 
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פוסט ערך דרך סיפור 
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להתחיל בשאלה או באמירה חד משמעית 
שתופסת את העין 

יצירת חיבור לחלק מס׳ 1 דרך סיפור או דוגמא 
שיהיה קל להתחבר אליה 

מוסר השכל או תוצאה שמחברים את הדוגמא או 
הסיפור והופכים את הפוסט למשמעותי 

הנעה לפעולה; מה הייתם רוצים שהקהל שלכם 
יעשה עכשיו 

הוספת תמונה באיכות טובה שתומכת ברעיון 
הפוסט. ניתן להוסיף כיתוב קל או עיצוב שמזוהה 

עם המותג שלכם 

 5



פוסט ערך דרך סיפור 
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צילום מסך של מקרה הבוחן | 
משהו שקשור לניתוח 

 5

פתיחה שמתחברת  
לויזואליה ויוצרת ציפייה 

ניתוח מהיר | מתקשר לכותרת 

הבעת עמדה + הסבר 

הצעה כאשת מקצוע 

מעבירה מסר שהייתי עושה  
את זה טוב יותר | או מה התוספת 

האישית שלי למקרה 

 6



פוסט הצעה | מכירה 
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הוספת תמונה באיכות טובה / קישור לדף נחיתה 
/ בלוג /אתר 

 5

נקודת כאב | הצהרה שקשה 
 להתעלם ממנה 

סטטוס קוו + הבטחה 

מה יוצא לקורה מזה 

הנעה לפעולה ברורה 



חיבור הקורא 
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 4

הוספת תמונה באיכות טובה / קישור לדף נחיתה 
/ בלוג /אתר 

 5

להתחיל בשאלה או באמירה חד משמעית 
שתופסת את העין 

יצירת חיבור לחלק מס׳ 1 דרך סיפור או דוגמא 
שיהיה קל להתחבר אליה 

מוסר השכל או תוצאה שמחברים את הדוגמא או 
הסיפור והופכים את הפוסט למשמעותי 

הנעה לפעולה; מה הייתם רוצים שהקהל שלכם 
יעשה עכשיו 



פוסט הכרות קהל 
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הוספת תמונה באיכות טובה / קישור לדף נחיתה 
/ בלוג /אתר 

 5

פתיחה שמתחברת  
לויזואליה ויוצרת דיסוננס 

חיבור לכותב 

הכנה להנעה לפעולה 

הנעה לפעולה 



תודה 
+972 (0) 52 862 8624 

WWW.METHODQUEEN.COM

KEREN@METHODQUEEN.COM


