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 כ"ו ניסן תשפ"א

 2021אפריל  08

 לכבוד 

___________________ 

   באמצעות מייל: 

 בקשה לקבלת הצעת מחיר עבור ניהול תוכן אתרים הנדון: 

 

 אבקש לקבל הצעת מחיר לניהול תוכן עבור האתרים הבאים: 

  /https://yemo360.biz מונוסון-יהוד 360אתר  .א

  /https://yemo.org.ilאתר פרויקטים עירוני  .ב

  /yehud.co.il-http://www.kalאתר החברה הכלכלית לפיתוח יהוד מונוסון  .ג

 

 :הפרטים הבאים את המחיר תכלול  הצעת 

 יהוד מונוסון  360עבור אתר 

 .גניורקידום האתר בגוגל באופן א -
  .תוכן אחד שבועי מקורי –כתיבה ועריכת תכנים באופן שוטף  -
  .עדכון פוסטים מדף המנהלת כתוכן -
  .עדכון דפי מידע "עדכונים" -
   אישור ועדכון בקשות להרשמה באינדקס העסקים  -
 החברה בילדאין שהקימה את האתר ומתחזקת אותו. קשר מול ה -

 
 עבור אתר פרויקטים עירוני 

 .קידום האתר בגוגל באופן אורגני -
  .תוכן אחד שבועי מקורי –כתיבה ועריכת תכנים באופן שוטף  -
  .עדכון כל פרויקט עירוני בתחום התשתיות, מרחב ציבורי, שיפוץ -
  .ווקיתיעוד מצולם של הפרויקטים באופן מזמין ושי -
  .עדכון דף "חדשות ועדכונים" -
 .ניהול פניות ב"צור קשר" -
 . קבלת אחריות על תחזוקת האתר -

 
 

 

https://yemo360.biz/
https://yemo.org.il/
http://www.kal-yehud.co.il/
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 החברה הכלכלית עבור אתר 

 .קידום האתר בגוגל באופן אורגני -
 .כתיבה ועריכת תכנים באופן שוטף  -
  .בתחום התשתיות, מרחב ציבורי, שיפוץשל החברה הכלכלית עדכון כל פרויקט  -
 .ולם של הפרויקטים באופן מזמין ושיווקי תיעוד מצ -
   .עדכון שוטף של המכרזים הפומביים והקולות הקוראים של החברה הכלכלית -
 .ניהול פניות ב"צור קשר" -
 באמצעותו.  הקשר מול חברת טלרום שמאחסנת את האתר ומבצעת סליק -

 

 

הזמנות מול החברה הכלכלית לפיתוח יהוד  –הצעת המחיר לחודש , הזמנה רבעונית 
 ( בע"מ 1996)

את ההצעות יש להגיש ע"ג מסמכי בקשת הצעת המחיר כאשר המסמכים ונייר הצעת 
 המחיר חתומים כולם ע"י המציע. 

: דוא"לאמצעות בצהריים ב 12:00שעה עד ה 25.4.21תאריך אחרון להגשת ההצעה 
mo.org.il-amnonb@ye . 

 . 22.4.21עד תאריך   mo.org.il-amnonb@yeבכל שאלה יש לפנות לדוא"ל הבא: 

 

  

 

 ה  ב ב ר כ                                                                                                       

 

 אמנון בוץ                                                                                                         
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 טופס הגשת הצעת מחיר 

 

 

 עבור ניהול התוכן של שלושת האתרים תשלום חודשי קבוע 

  

  .אתר מנהלת אזורי התעסוקה ועסקים ע"פ המפרט המצוין .א

  .הפרויקטים העירוני ע"פ המפרט המצויןאתר  .ב

  .אתר החברה הכלכלית לפיתוח יהוד מונוסון ע"פ המפרט המוצע .ג

 

 

 :עבור ניהול תוכן שוטף של כלל שלושת האתרים הצעת מחיר 

 

  __________________________  : בש"ח 

 

 __________________________ :במילים

  

 

 

 

 

 כוללת מע"מלא הצעת המחיר 

 

 .יש לחתום על טופס הצעת המחיר והבקשה !!!ימו לבש

  .בצהריים 12:00שעה עד ה 25.4.2021תאריך אחרון להגשה  

 mo.org.il-amnonb@ye :יש להגיש את  ההצעה והבקשה בדוא"ל

mailto:amnonb@ye-mo.org.il

