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אורן
רק עידכון

. בהמשך לבקשתו של אמנון ליברמן להמשיך את ההתקשרות מול הליל לחודש"ם נוספים. ?

מונחת לפנ" הצעה מהלפ"מ הכוללת קמפיין באברים באתרים ברו0�ת לשבועיים ב0ך כ1לל של 50,000 ¤ .
ההצעה כוללת את:

זהבר1( פ!רטל מבית 11£ו/\51מדיה נחשב כמוביל מהאתרים הישראלים לדוברי רו0ית, ביל!1, בידור, צרכמת, כלכלה 1ע1ד.
זמן.קום (אתר חדש1ת מוביל של ערוץ 9)
פרסום חבילה דרך ווב 1ו"ז ב-3 אתרים:

אודנוקלסניקי, קורסור, איזר01

אני לא מתקדמת עם הנ"ל כי חשוב שנדבר... "
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אררן בוקר טוב,

רצ"ב עדכון תמהיל הפרסום באינטרנט. ו
התמהיל עודכן בהתב00 על הערותיו של אמנון למעט הבקשה להקצות 40,000 ¤ . ו

לאיזרוס.
ראה הנימוקים של הלפ"מ לעניין זה.

לידיעתך
אהובה

ההסבר לאהובה:
הגדלנו את התקציבים של האתרים שביקשת באופן פרופורציונלי.

לדעתנו לא נכון מקצועית לתת 40,000 שח לאתר כמו איזרוס (שנתן לנו בעבר חודש
של קמפיין ב 5000 שח)

אנחנו לא תומכים בהוצאת כספים לא פרופורציונלית לאתרים כיוון שזה לא נכון
מקצועית וכמו כן אנחנו לא יכולים להרגיל את האתרים הללו לסכומים כאלה. זה יהיה

תקדים ואחכ הם יצפו לסכומים גדולים
כאשר בד"כ בקמפיינים השוטפים, אין לנו את התקציבים בסדר הגודל הזה.

כמו כן, לא ממליצים לפרסם יותר מ-4 שבועות באותו אתר כי אז הפרסום מאבד
מהאפקטיביות שלו (לכן גם לא רצוי לתת תקציבי עתק לאתרים קטנים).
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