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+ CREATIVE

EFFECTIVE

חברת פורמה גרופ מספקת לחברות ישראליות הפונות לשווקים בעולם את הפתרון האפקטיבי לניהול מוצלח של מערך
התקשורת השיווקית (מרקום) .על ידי ריכוז התכנון השיווקי ,האיפיון ,היצירה וההפקה תחת קורת גג אחת ,הלקוח זוכה
בשירות איכותי וכולל המצטיין בחסכון במשאבי ניהול והפחתת עלויות קבועות ושוטפות.
פורמה גרופ מתרגמת את הרעיונות והתכנים הגולמיים מהתכנית העסקית של הלקוח לכלי שיווק ומכירה המאפשרים
להתחרות בהצלחה בשוק הטכנולוגיה העולמי .על ידי פיתוח ידע ומעורבות בתהליכי השיווק והמכירה ,נוצרת שותפות
ארוכת טווח המלווה את הלקוחות לאורך כל מסלול הצמיחה.
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DESIGNED AROUND OUR CUSTOMERS
מחברות חממה ועד לחברות ציבוריות רב-לאומיות ,לקוחות פורמה גרופ מייצגים את הספקטרום המלא של ענפי הטכנולוגיה
עתירת הידע בישראל  -תוכנה ,חומרה ,אבטחה ,תקשורת ,מדעי החיים ואנרגיה .לכל לקוח מותאמת חבילת שירות
המתאימה לצרכיו וליכולותיו ומתעדכנת לפי ההתפתחויות העסקיות והשיווקיות.
לאורך השנים פותחו בחברה מתודולוגיות ומודלים הייחודיים לשוק הטכנולוגיה הישראלי ומאפשרים התנעה מהירה של
תהליכים מורכבים והתמודדויות עם תחומים טכנולוגיים רבים .הצוות הרב תחומי בפורמה גרופ פועל באינטגרציה מלאה עם
הלקוח לתכנון ,הקמה והפעלה שוטפת של מערך תקשורת שיווקית בדגש על הפלטפורמות והערוצים המעודכנים ביותר.
פורמה גרופ הוקמה ומנוהלת על ידי יובל רחמים ,בעל ניסיון של  25שנה בכל תחומי התקשורת השיווקית המודרנית בחברות
טכנולוגיה .משרדי החברה נמצאים בקדימה עם שותפים עסקיים ומקצועיים בארץ ובחו,,ל.
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JUST AS MUCH, JUST IN TIME
שירותי פורמה גרופ מוצעים על בסיס פרוייקטים סגורים ( )turn-keyאו ריטיינר .העיקרון המוביל הוא ניהול אינטגרציה
מלאה בין כל הפלטפורמות ,הפעילויות והמטרות העסקיות שהוגדרו .האיחוד של כל שלבי התכנון והביצוע מאפשר חסכון
במשאבי ניהול ,מונע חיכוכים וטעויות ומשפר את איכות התוצרים והשירותים.
בכל נקודת זמן בחיי הארגון שלכם שבה ניפגש ,נבחן יחד את מצב התקשורת והמטרות השיווקיות ונציע לבצע בדיוק את
מה שנדרש .בין אם זה אתר אינטרנט ,כנס בינלאומי ,קמפיין פרסום ,רענון של דפי המוצר או מהלך מיתוג שלם –
פורמה גרופ לוקחת אחריות על כל התהליך ומלווה אתכם הלאה להצלחות הבאות.
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START SMART
מיקוד והגדרות בסיסיות
הגדרת המוצר ויתרונות תחרותיים
הגדרת השוק והסביבה העסקית
הגדרת קהלי מטרה  -לקוחות,
לקוחות של לקוחות ,שותפים,
משקיעים ,ספקים ועובדים
הגדרת יעדים ומטרות
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תקשורת לאורך מסלול המכירה
ניתוח הממשק עם השוק לאורך
תהליך התקשורת עד לסגירת
העסקה
בחירת כלים ,פלטפורמות וערוצים
אפיון מסרים בהתאם לערוצי השיווק
ניתוח תחרות
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תקצוב ,בחירה ותכנון
תכנון ותקצוב תכנית התקשורת
השיווקית
תזמון של תהליכי ההפקה
קביעת מדדים להצלחה
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WORDS, IMAGES, ACTIONS, RESULTS
כתיבה והפצת תכנים

עיצוב והפקה
מיתוג ושידרוג זהות תאגידית
אתרי אינטרנט וממשקים
פולדרים ,ברושורים וחוברות
מצגות ,הדגמות ואנימציות
מודעות ובאנרים
תערוכות וכנסים
מוצרים ואריזות
ספרות טכנית ומדריכי משתמש
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עיצוב המסרים ואופיים
תוכן מלא לאתרי אינטרנט
דפי מוצר ,WP ,ופרופילים
מודעות וסלוגנים
ניוזלטרים ,בלוגים ומדיה חברתית
מאמרים והודעות לעתונות
תיעוד טכני
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ניהול פעילויות
כנסים ,הדרכות ,סמינרים ותערוכות
בארץ ובחו,,ל
הקמה ,קידום וניהול שוטף של
אתרים ונוכחות באינטרנט
קמפיינים פרסומיים בכל המדיות
מועדוני לקוחות ורשתות מקצועיות
תכניות קשרי ציבור ועתונות
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4 רחוב רוטשילד
14473 .ד.ת
60920 קדימה
09 788 4664 .ט
09 899 1811 .פ

מ,,פורמה גרופ בע
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