
כןכן כןכן אפשרות ליצירת קשר מכתבה שלך 
(טופס יצירת קשר)

מעל עמוד TOPמעל עמוד חינמי BASIC מעל עמודGOLD מעל עמוד מיקום בתוצאות חיפוש

שיטת טיפול אחת כמות שיטות טיפול בעמוד עסקי

עד 5100 ללא הגבלהעד 50 כמות מילות מפתח במנועי חיפוש 

עמוד הבית + 3 קטגוריותהופעה באינדקס בלבד קטגוריה אחת
לדוגמה: "נשים"

עמוד הבית + 4 קטגוריות חשיפה ברחבי האתר

כן כןכן ללאקישור לעמוד עיסקי מכתבה שלך

₪59 לחודש
במקום ₪129 לחודש

₪110 לחודשעמוד עסקי לשנה לחברי איגוד בלבד
במקום ₪220 לחודש

₪225 לחודש
במקום ₪450 לחודש

₪375 לחודש
במקום ₪750 לחודש

₪540 לחודש₪350 לחודש₪235 לחודש₪180 לחודש עמוד עסקי לשנה + כתבה
*2 כתבות בשנה

BASICGOLD TOPPLATINUM

קישור לאתר הבית ולרשתות
חברתיות שלך

ללא הגבלה ללא הגבלהללא הגבלה

עמוד עסקי - מכיל את כל המידע המקצועי שמטופל צריך כדי לבחור בך. העמוד מקודם בגוגל
ומותאם למובייל. לצפייה בעמוד עסקי לדוגמה>>

 
Wellness-כתבת מומחה - נכתבת בשיתוף עם צוות כותבי התוכן שלנו שמתמחים בעולמות ה
ומקודמת ברחבי האתר ומחוצה לו. ניתן לשתף את הכתבות בכל הפלטפורמות החברתיות וכך

להגדיל את חשיפת קהלי היעד לתחומי ההתמחות שלך. לצפייה בכתבת מומחה לדוגמה>>

 

הצגת מידע אישי ומקצועי 
כתובת ושעות פעילות, ניסיון תעסוקתי,

תעודות, תמונות, כתבות, מחירון טיפולים 
כן כןכן כן

הצגת מספר וירטואלי
*מאפשר מדידת כמות שיחות נכנסות

כן כןכן כן

קידום בתוצאות חיפוש וקטגורית תוכן ברחבי אתר

רוצה להגדיל את קהל הלקוחות שלך? לקדם הטבה מיוחדת ללקוחות פוטנציאליים?
צוות הקידום שלנו מתמחה בקמפיינים בעולמות ה-Wellness יפיק עבורך קמפיין נקודתי בתקציב שמתאים לך, ללא

צורך בתשלום ריטיינר חודשי, ותוך מספר שעות הקמפיין באוויר. לפרטים נוספים, ניתן ליצור עמנו קשר>>
 

כולל עיצוב ואופטימיזציה | עלות מינימאלית של 500 ש"ח לפעילות קידום + עמלה מתקציב הפרסום |לבעלי עמוד עסקי ב-LivA לפחות 4 חודשים

*עלות כתבה נוספת: ₪2,500 | המחירים אינם כוללים מע"מ

אפשרויות פרסום במגזין LIVA לחברי איגוד הרפואה הסינית בישראל

חברים יקרים, נשמח לייצר עבורכם פרסום שוטף באתר ומחוצה לו באמצעות מגוון כלים:

עמוד עסקי

info@liva.co.il :כתובת: דרך מנחם בגין 7, רמת גן  |  טלפון: 072-39-38-919 |  מייל  |  LivA מגזין 

https://bit.ly/3Asn40m
https://bit.ly/3BDqPBc
https://bit.ly/2Zc1zmG
https://bit.ly/3BDqPBc
https://bit.ly/3BDqPBc
https://bit.ly/3CDXQN4
https://bit.ly/3u1AzBF
https://bit.ly/3BDqPBc
mailto:info@liva.co.il

