
Online Marketing Tools for 
Publishers & Advertisers





Google, Facebook, Yahoo, Twitter  



לפני שהם , טרנדים טכנולוגיים ואינטרנטייםזיהוי 

הינו הנכס המניב החשוב ביותר של החברה, קורים

בחיפוש מגמות וכל מה שחדש בעולם  התמקדות 

מובייל והעסקים, האינטרנט

Online marketing 
tools to boost 
your revenues



Ynet, 

GOOGLE, Yahoo 



Appformaבאמצעות הטמעת טכנולוגיית וטוויטרפייסבוקכניסה לתחום 

לאחר רכישתה

₪ מיליון 40-בכלינקיורירכישת חברת 

ומשקיעים  " ידיעות תקשורת"הכנסת שותפים אסטרטגיים כדוגמת קבוצת 

מוסדיים  

לינקיוריבאופן עצמאי ובאמצעות רכישת הווידאוכניסה לתחום 

לינקיוריבאמצעות רכישת הבוטיםכניסה לתחום 

לינקיוריבאמצעות אפליקציות לדפדפנים כניסה לתחום 

על גוגל  מנועי חיפוש נוספים כניסה לתחום 

לניתוח תוצאות ויעילות  , ליניוקריבאמצעות רכישת , BIמערכת שילוב 

תפעולית עסקית

לשנה  ₪ מעבר למכירות מאסיביות של עשרות מיליוני 





אסטרטגיית הצמיחה  

רכישות ושיתופי פעולה עם דגש על סינרגיה  , שילוב של צמיחה אורגנית

.  גבוהה והרחבת סל הפתרונות הטכנולוגיים המתקדמים של החברה

כאחת לשנה  , רכישה של חברה חדשה





Google, Facebook, 
Yahoo, Twitter  

:  חטיבת בוטים וכלים אוטומטיים

הכלים האוטומטיים של החברה  

מאפשרים למפרסמים למקסם את 

ינים הפרסומיים שלהם ,  פעילות הקמפי

בד בבד עם מתן פתרונות לבעלי 

האתרים המגבירים את הפעילות  

ן המוצרים. הפרסומית באתר -Ad: בי

Assitant,  Appforma, TFR, VR 

Tubes, New AI Convertor

:ומוניטיזציהחטיבת מנועי חיפוש 

פתרונות תוכנה לקידום פעילות  

עסקית של חברות ועסקים ומקסום  

ההכנסות הנובעות מפעילותם  

.  המקוונת

ן המוצרים Linkury: בי Extensions 

& Notification SUITE, OTA, 

Linkury Mac Tools, Safeweb, 

Linkury Artif icial Intell igence BI 

Tools,  P2S

כלים ומוצרים  : הוידאוחטיבת 

וידאו   לקידום עסקים באמצעות תכני 

יצירת סרטונים באופן אוטומטי ן  . ו בי

NRoll: המוצרים ,  My SMB Video





Smart Video 
Advertising (NRoll)

Overlay ADS

MY SMB VIDEO

VIEWBIX*





AD-ASSISTANT FOR AGENCIES

ים  ינים פרסומי יחודית לניהול קמפי י פלטפורמה 

קלות ועם  , במהירות Google AdWords-ב

יותר שימוש בפלטפורמה הזו  . תוצאות טובות 

יות פרסום לניהול מספר גדול של  יע לסוכנו תסי

ינים ולמעשה תחסוך זמן יקר מעבודתו של  קמפי

וניהולו יתבצעו . מנהל הלקוחות ן  י פתיחת הקמפי

שלבים 3אסיסטנט ובאמצעות -דרך מערכת אד

פשוטים בלבד

APPFORMA

כלי מהפכני לעסקים קטנים המאפשר הפקת  

ים  ינים אוטומטי -ב( ממומנים ואורגניים)קמפי

Facebook, Twitter ילים בצורה  , ומי

הטכנולוגיה  . אינטגרטיבית מלאה ובקליק אחד

של הלקוח    Facebook-שואבת מידע מדף ה

וגת אותו, באופן אוטומטי מפעילה  , מסו

אלגוריתמים מסוגים שונים אשר בונים באופן 

ים הנדרשים   וקי ו אוטומטי את כל החומרים השי

וניהול העמוד ינים  ומזריקה את  , להפקת קמפי

ן לרשתות החברתיות י הקמפי

https://www.youtube.com/watch?v=fdSoPz6zBv0


אשר מסייע לחברות להמיר לקוחות  B2B2Cמוצר חברתי 

פוטנציאליים לקונים על ידי כך שמציע להם פריטים לרכישה  

אתרי  , על בסיס כל תמונה שבה צפו ברשתות חברתיות

אינטרנט ואפילו ספריית התמונות האישית של המשתמש תוך  

שימוש באלגוריתם זיהוי תמונה ייחודי

THE FASHION ROOM (TFR)





ייחודית  וידאולמוניטיזציהטכנולוגיה  .  של סרטוני 

וידאו  ,מערכת זו מאפשרת לבעלי אתרים הכוללים נגני 

 VIMEO, DAILYMOTION, HULU, נטפליקסכדוגמת )

,  להגדיל את הכנסותיהם בצורה משמעותית( ואחרים

פרסומות שקופות המותאמות  " שכבת"באמצעות הוספת 

ן ומופיעות עליו .  שכבה זו מתאימה לכל נגן. לסרטו

טכנולוגיה זו מתאימה אף עמודי אינטרנט ולא רק  

וידאו ובמסגרתה ניתן לנתח עמודי , טכנולוגיית 

אינפורמציה באינטרנט ולהתאים להם פרסומות

OTA



שיפור חוויית המשתמש באמצעות תוספים מותאמים אישית של  

Chromeמבית(Google)   המסייע לבעלי אתרים להשאיר את

-לחברה כ. המשתמשים מעורבים גם כאשר נמצאים מחוץ לאתר

תוספים שונים100

TAILOR MADE EXTENSION 



טכנולוגיית הודעות דחיפה ללא צורך 

בהרשמה מוקדמת או התקנת תוכנה על ידי 

יים. המשתמש ,  על ידי השגת רשימת מנו

ניתן לשפר את מעורבות הגולשים באתר  

באמצעות הפניית משתמשים אל האתר  

ן את אפליקציית  , הספציפי מבלי להתקי

האתר

EXPAND YOUR REACH 
WITH CHROME 
NOTIFICATIONS

מוצר המציע הגנה מפני תוכן אינטרנטי  

מתוך הבנה שילדים ובני , שאינו הולם

נוער חשופים היום לתכנים שאינם  

יים להוות  , מותאמים לגילם ועשו

המוצר יכול  . השפעה שלילית עליהם

ינים   לשמש הורים או מוסדות המעוני

לשמור על בטיחות ילדים מפני תוכן  

לא הולם ברחבי האינטרנט

SAFE WEB



www.algomizer.com

noam@algomizer.com  09-7741505
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