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המגזין - אפריל 2021

TALKabout תוכן ושיווק דיגיטלי



מעניין אותך גם להופיע במגזין? כאן המקום
ליצור איתי קשר.

 
מה יש לנו במגזין החודש:

טיפים לשיווק באמצעות פייסבוק, על שפת גוף
ככלי לתקשורת אפקטיבית ועוד.

 
 

אני ממש נהנית כשאתם מגיבים וכותבים לי על
המגזין, אז תמשיכו :-)
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שלכם, גלית

האביב כבר כאן, הבחירות מאחורינו ונשאר לנו
רק לקוות לימים טובים ויפים יותר.

ולאלו שחושבים שהשיווק קפא על שמריו בשנה
האחרונה, אני רוצה לומר ההיפך הוא הנכון.

בעלי עסקים רבים עשו הכול על מנת להישאר
עם הראש על פני המים וזו הסיבה שרבים מהם
עשוי שינוי מהותי בעסק ו/או הצליחו והתקדמו

אף יותר משנים קודמות.
אז למי שמרגיש שהוא נשאר מאחור ולמי שמזמן
כבר קפץ קדימה, אני פותחת את החודש (כמו
בכל חודש מתחילת השנה) במגזין שכולו
אנרגיות חדשות וטובות, השראה ותוכן מלא ערך. 
אני מזמינה אתכם לקרוא, לקבל השראה ולספר

לעולם מי אתם ואיך אתם יכולים לעזור לו.



creator תזמון ונוחות - שימוש בכלי התזמון
studio או אפליקציית business suite יעזרו

לכם לעשות את זה בדרך הנוחה והקלה ביותר.
לשוניות בדף הפייסבוק - הלשוניות בדף העסקי
משמשות עבור הקהל הפוטנציאלי שלנו כסרגל
ניווט לעסק שלנו. חשוב לוודא שהן מסודרות
היטב כדי לשפר את היכולת של הקהל למצוא
מידע על העסק. על ידי אופטימיזציה של
הלשוניות תספקו למשתמש חוויה נעימה יותר

בדף שלכם.
לדוגמה, אם העסק שלכם מבוסס על שירות,
תוודאו שבחרתם בתבנית השירותים, וכמובן
שכל השירותים מופיעים בדף ואל תשכחו

לבדוק אם לשונית הביקורות שלכם מופעלת.

תכנון מקדים - תהיו מודעים לאופן שבו אתם
מתקשרים עם הקהל שלכם. אם תכתבו מדי
פעם איזה פוסט יבש בעמוד ותצפו ליחס כלשהו
עם הקהל שלכם, זה בטח לא יעבוד. תשמרו על
קצב של 2 פוסטים לשבוע, כדי להישאר

בתודעה.
תהיו ייחודיים - תמצאו דרכים להעביר את
עצמכם ואת המותג שלכם באמצעות יציאה
מהקופסה. תהיו ייחודיים, תשתמשו בהומור
ותעריכו את הלקוחות הפוטנציאלים שלכם. אל
תשכחו, פוסטים שמרבים למכור הם לא

הפוסטים נכונים.
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טיפים לשיווק באמצעות פייסבוק
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נראה שהמציאות של פייסבוק כיום היא שהתוכן האורגני בדפים העסקיים נמצא בירידה (יש
שאומרים שהוא מת לגמרי). אבל רגע לפני שאנחנו מספידים אותו, כדאי לזכור שיש מה

לעשות בנדון



יצירת מכנה משותף לקהל האוהדים - הלקוחות
הפוטנציאלים שלכם שונים האחד מהשני.
תמצאו את המכנה המשותף ביניהם וצרו עבורם

תוכן רלוונטי.
באיזו שעה ביום הכי כדאי לפרסם? לא משנה
את מי תשאלו, כל אחד יגיד לכם משהו אחר.
לכן, אם אתם רוצים לבדוק מה עובד הכי טוב
עבורכם, תעברו על פוסטים שכבר פרסמתם. כך
תוכלו לדעת מתי פרסמתם את הפוסטים שזכו

להכי הרבה חשיפה, תגובות או לייקים. בנוסף,
תוכלו לבדוק זאת דרך לשונית “נתוני שימוש”

בעמוד שלכם.

צרו קבוצה - קבוצות נוטות להעניק לנו הנעה
אורגנית הרבה יותר מדפים עסקיים. הסיבה לכך
היא שמטרתן של רוב הקבוצות לאפשר מידע
שקשור לנושא מסוים ולא למטרת קידום

מכירות.
המפתח הוא למצוא נישה בתחומי העניין של
הלקוחות שלכם ולתת להם מרחב להתחבר.
ככל שהקבוצה תגדל, תוכלו לשתף את התוכן

שלכם ולהפוך לאוטוריטה בתחום

תאמינו לי שגם שיווק בפייסבוק
לעסקים קטנים יכול להיות קל ופשוט. אם תיצרו

לכם גאנט מסודר, זה יקל עליכם מאוד

צרו תוכן ירוק עד – תוכן כזה נשאר רלוונטי
תמיד. תשלבו סרטונים בעמוד ותזכרו, יש
להעלות את הסרטונים דרך הפלטפורמה של
פייסבוק ולא לשים קישור ליוטיוב. בדרך הזו
תזכו ליותר חשיפות (כמובן שאם מדובר בתוכן

טוב).
 

על מה נכתוב? הפוסטים שלכם לא צריכים להיות
בהכרח נתונים ספציפיים על העסק. הם יכולים
להיות בכל נושא, כל עוד יש להם קשר אל העסק
או אליכם. לדוגמה, תוכן שיגרום לקוראים להרגיש
שהם מציצים אל מאחורי הקלעים, ישאיר את
הקהל שלכם מעורב ויגרום לתגובה בסבירות

גבוהה יותר.
מוכרים מוצרים? תשתמשו בקטלוג המוצרים של
פייסבוק - תבנית זו היא דרך בטוחה ליצור חווית
גלישה עשירה לקונים, שמעודדת גילוי מוצר
ומעורבות רבה יותר. בנוסף היא תאפשר לכם

לחבר קטלוג קיים מכל פלטפורמה אחרת.
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שימוש בקהלים מותאמים אישית - אחת
האסטרטגיות היעילות ביותר היא שימוש
במודעות וידאו כדי למקד מחדש את הקהל
החם. אחד הדברים הנהדרים במנהל המודעות
של פייסבוק הוא היכולת ליצור קהלים מותאמים
אישית למודעות שלכם, שמתבססות על משך
הזמן שהלקוח הפוטנציאלי צפה בסרטונים

שלכם. 
קחו לדוגמה, שיננית שמפעילה פרסומת וידיאו
לקהל קר. בסרטון היא מדברת על חשיבות ניקוי
האבנית. לאחר שהסרטון רץ כבר כמה ימים,
אפשר להריץ מודעת מיקוד חדשה שמציעה
ניקוי אבנית ללקוחות חדשים. יותר מזה, אותה
שיננית יכולה לבחור להציג את המודעה רק
לאנשים שצפו ביותר מ -40% מהסרטון. אנחנו
כבר יודעים שאותו קהל התעניין בניקוי האבנית,
ולכן המודעה שלנו תהיה הרבה יותר רלוונטית
עבורו. לעומת זאת, אם נציג את המודעה לניקוי
האבנית לקהל קר, שיעור האינטראקציה בפוסט

יהיה נמוך בהרבה.
ואל תשכחו לבצע אופטימיזציה למודעות

שלכם.

קידום ממומן אפשר גם בתקציב נמוך - מודעות
פייסבוק יעילות מכיוון שהן מאפשרות התאמה
אישית של הקהל לפי מיקום, גיל ועוד. תתנסו
בסוגים שונים של תוכן (מישהו הזכיר וידאו?)
ותשתמשו במערכת הבדיקות A / B של פייסבוק.

אל תשתמשו בכפתור “בוסט פוסט” - נכון, זה
נראה הרבה יותר פשוט וקל, אבל לכפתור

ה”בוסט” יש פחות אפשרויות מיקוד.
שימוש בפיקסל פייסבוק בצורה אסטרטגית -
פיקסל פייסבוק אוסף נתונים על כל מי שמבקר
באתר שלכם ומאפשר לכם להתמקד מאוחר יותר
באותם צרכנים פוטנציאלים. הקמפיין הפרסומי
הבא שתקימו יכול להיות הרבה יותר מוצלח אם
תהיו מסוגלים להתמקד ספציפית בקהל שנוטה

לקיים אינטראקציה עם פרסום כמו שלכם.
קהלים דומים  (Lookalike) - קהל דומה יאפשר
לכם להתמקד באנשים שיש להם הרגלים
מקוונים דומים למבקרים באתר שלכם וסביר
להניח שיתעניינו בעסק שלכם. הבחירה בקהל
דומה נוצרת בעזרת מידע מתוך הפיקסל וגם
מתוך הדף העסקי, ובעזרת זיהוי המאפיינים
המשותפים (תחומי עניין, דמוגרפיה כד’)

המודעות יוצגו לקהל הדומה.
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שיווק בפייסבוק לעסקים קטנים – גם בפרסום ממומן
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על השראה בשיווק העסק
 

הפעם ב'מזווית אישית' בחרתי בנושא שכבר
קיבל במה בעמוד הפייסבוק שלי, לפני מספר

חודשים. 
בחרתי בשתי בעלות עסקים מקסימות, שכל
אחת מהן מהווה עבורי השראה, ושאלתי אותן
“מה הן עושות כדי לקבל השראה בשיווק

העסק שלהן“
 

אני מזמינה אתכם לקרוא את התשובות שלהם 
 

לשאלות ולתשובות נוספות מזווית אישית
http://bit.ly/TalkAboutAngle :היכנסו לכאן

שיווק במדיה החברתית ושיווק באמצעות תוכן
יכולים להיות מאתגרים למדי, ולפעמים אפילו
מתסכלים. ה”מרוץ” אחרי צבירת עוקבים,
טרגוט קהל היעד ודיוק התוכן יכולים, לפעמים,
לגרום לנו לעזוב את המדיה הפופולארית הזו

ולהישאר מחוץ ל”משחק”.
כדי שזה לא יקרה, כל מה שאנחנו צריכים
לפעמים זה בוסט קטן של השראה בדרך ליצירת

מערכות היחסים עם קהל היעד שלנו.
כמו שאנדרו דייויס אמר: “תוכן יוצר מערכות
יחסים. מערכות יחסים בונות אמון. אמון מניע

רווחים”
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רחלי אשוואל

2 בעלי עסקים - שאלה 1 

האירועים שאני חווה
מעניקים לי השראה לשיווק

העסק

http://bit.ly/TalkAboutAngle


מזווית אישית

נועה יריב מלו - תיווך נדל"ן: 
“את בית הספר לשיווק עברתי במשך כל שנות
הקריירה שלי כשכירה. במשך 15 שנה ניהלתי
תפקידי שיווק בחברות תקשורת ולמדתי
מהטובים ביותר בתחום. כשפתחתי את העסק
העצמאי שלי פתאום הבנתי שאת כל סודות
השיווק והמיתוג אני צריכה עכשיו ליישם על
המותג הפרטי שלי וזה הרגיש לי המקום הכי
טבעי ונוח. אני שואבת את ההשראה שלי לשיווק
העסק מכל דבר שקורה לי ביום יום. זה יכול
להיות הלקוחות, המתחרים, החיים שלי הפרטיים
וגם אקטואליה. המוח כל הזמן חושב איך לעשות
אחרת, איך לבדל את עצמי, מה הייתי עושה אם
הייתי עכשיו שכירה בחברה גדולה וצריכה לנהל
קמפיין גדול ואת הכול אני משליכה על העסק
הפרטי שלי. אני אוהבת גם לעקוב אחרי מהלכי
שיווק של חברות מסחריות וגם אנשים עצמאיים
שאני מעריכה ולשאוב מהם השראה שיכולה

לקדם משהו בעסק שלי.
 

כל דבר בחיים זה שיווק. החל מאיך שאני
מתלבשת בבוקר ויוצאת מהבית, וממשיך לשפה
שלי מול הלקוחות והמיתוג שלי בפרסום.
ההשראה פשוט נמצאת מסביב, רק צריך לדעת

איך לקלוט אותה וליישם על העסק הפרטי”
 

ד"ר רחלי אשוואל - מגשרת ומרצה בתחום
ניהול סכסוכים ומו”מ:

“בדרך כלל האירועים שאני חווה מעניקים לי
השראה לשיווק העסק, האנשים ולמידה שלי
לאורך הזמן. אבל אם יש משהו שאני יכולה לציין
במיוחד, זו סדנה שעשיתי אצל גלית, בעלת
המגזין, שבה למדתי תוכנה לעיצוב פוסטים
וקאברים, אבל בעיקר בעיקר היא נתנה לי
השראה על איך חשיבה שיווקית מסייעת בפרסום
השוטף ואיך להפוך רעיונות למציאות מעוצבת

שמתקשרת עם קהל היעד”

כל דבר בחיים זה
שיווק. החל מאיך

שאני מתלבשת
בבוקר ויוצאת

מהבית...
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נועה יריב מלו



רח
או

ת 
בר

עו

הלא כבר נאמר "אין הזדמנות שנייה לרושם
ראשוני". מסתבר כי 55% מהתקשורת
הבינאישית שלנו מושפעת מהנראות הכוללת:
תנועות גוף, לבוש, אביזרים ואפילו ריח. 38%
מהתקשורת מושפעת מהנגנת הקול - טון
הדיבור, ורק -7% מתוכן הדיבור. השיפוט המהיר
הזה, מאפשר לאדם להבחין בזריזות בין אויב
לידיד. בספרו "לאלף את המוח הפרימיטיבי"
מציג מארק בודן מחקרים המראים שבכל
אינטראקציה ראשונית בין אנשים, המוח האנושי
מקבל החלטה "ידיד" או "אויב" הנשענת על

מידע שמרביתו מתבסס על שפת הגוף.
מה כדאי לדעת על שפת גוף לפני שנתחיל

לנתח את האחר?
-   שפת הגוף היא כמו כל שפה - מורכבת ממילים
ומשפטים, מסימנים, תנועות, מחוות, ג'סטות
שיחד הן בונות משפט שלם, בונות סיפור. לכן,
מומלץ לא להסתמך על סימן אחד בלבד כדי
לקבוע את דעתנו על האחר אלא "לקרוא את כל

הסיפור".
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שפת הגוף היא שפה כלל עולמית בעלת השפעות
תרבותיות. כולנו זוכרים שברומא כדאי להתנהג
כרומאי, אבל עם זאת, בכל העולם - צעירים
ומבוגרים, גברים ונשים, אנשי המדבר החם ואנשי

הצפון הקר יעדיפו שיחייכו אליהם.
 

לאחר שנה בה נמנענו מלהיפגש פנים אל פנים
במרחב הציבורי, אנחנו חוזרים לשגרה
ולתקשורת פרונטלית, ואיתם חוזרת התקשורת
הבלתי מילולית - "שפת הגוף" כדי לתפוס

תפקיד מרכזי בכל מפגש.      
ורד שפרונג קופליק, מומחית לתקשורת
התנהגותית (M.A), מרצה ומאמנת לפרזנטציה
אישית, עושה לנו סדר בשפת הגוף שלנו

ובתקשורת שתוביל לשיווק טוב יותר. 
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תראו את מי שמדבר 
מיומנויות שפת גוף ככלי

לתקשורת אפקטיבית
 

כשאנו נפגשים עם אדם לראשונה - פגישה
עסקית, מקצועית, רומנטית או חברתית אנו
שופטים ונשפטים תוך מספר שניות. מחקרים
מוכיחים כי הזמן שלוקח לנו לשפוט את האחר נע

בין 7 שניות ל 4 דקות. 

ורד שפרונג-קופליק
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-  לכל אדם יש שפת גוף שמאפיינת אותו
(טביעת אצבע). יש לזהות את השפה
הנורמטיבית על מנת לזהות ולקרוא את האדם
כשיש זליגה מהנורמה. כלומר, על מנת להסיק
מסקנות יש לראות כמה תנועות שמעידות על
משמעות אחת. יש להיזהר לא כל שילוב ידיים

מעיד על סגירות, לעיתים רק "קר שם בחוץ" 
-    שפת הגוף היא שפת הרגש, שפת התת מודע.

המילים הן שפת השכל והרציונל.
-  כשיש חוסר הלימה בין מה שהאדם אומר
במילים למה שהגוף מספר בתנועות, אנחנו,

לרוב, נאמין לשפת הגוף.
-  ניתן ללמוד ולשפר את שפת הגוף על מנת
להעצים מסרים שנרצה להעביר, עם זאת לעולם
נהיה אמינים יותר כשתהיה הלימה בין מה

שאנחנו אומרים לבין תנועות הגוף שלנו.
 
 

הכנה לפגישה
-  התאימו לבוש ואביזרים - מחקרים בתחום
מציינים כי כשיש דמיון בנראות בין אנשים, רמת
התקשורת החיובית עולה. התאימו קוד לבוש או
סגנון כדי לייצר קרבה והשפעה חיובית. כשאתם
בוחרים לבוש ואביזרים חשבו איזה רושם אני

רוצה להשאיר? איזו תדמית אני רוצה ליצור?
- "כל המוסיף – גורע" - עומס אביזרים
ותכשיטים מייצר עניין אך מרחיק את תשומת

הלב מתוכן הדברים.
-   הגיעו כמה דקות לפני מועד תחילת הפגישה
- כשאנו מאחרים או לחוצים שפת הגוף שלנו

תשדר זאת.
-  אנרגיה חיובית - עייפים? עצבניים? רעבים?
אולי עדיף שלא לקיים את הפגישה! ואם בכל
זאת....שתו מים, רעננו את הפנים, מצאו פינה

מבודדת והעלו לעצמכם את האנרגיה. 

דגשים בשפת הגוף בפגישה:



קשר עין
אתי אנקרי כתבה ושרה "אני רואה לך בעיניים,
אני רואה את הכול" יצירת קשר עין בתקופתנו
מעידה על פתיחות, כבוד, כנות וביטחון, אך יש
לזכור שבתרבויות מסוימות דווקא חוסר יצירת
קשר עין והשפלת מבט, זהו הסימן למתן כבוד

(למשל אצל בני העדה האתיופית)
קשר עין משדר אמינות. הקפידו על יצירת קשר

עין כ-60% ממשך זמן השיחה.
ישנם כאלו שיותר קל להם ליצור קשר עין ויש
כאלו שירגישו מבוכה. על מנת לייצר קשר עין
מומלץ  "לטייל במבט" בחלק העליון של הפנים -

המשולש שבין העיניים וקצה האף.
שאלו את עצמכם "מה צבע העיניים של האדם
שמולי?" ברגע שתביטו כדי לענות לעצמכם,

תצרו אתו קשר עין.
 

חיוך
חיוך זהו מחווה גופני מדבק. מחקרים מוכיחים כי
גם חיוך מלאכותי גורם לצד השני לחייך. בזמן
החיוך ההורמונים דופמין ואוקסיטוצין מופרשים
ומעלים את מצב הרוח, ומספיקות לכך 3 שניות

בלבד. זכרו - תמיד עדיף חיוך אמתי וידידותי.
 

תנועות ידיים 
הידיים נותנות כוח למילים ואנו הישראלים
מרבים לדבר עם תנועות ידיים, לכן יש חשיבות

רבה לשימוש נכון בתנועות הידיים בשפת הגוף.
 

לחיצת יד 
נכון לעכשיו, בעודי כותבת את המאמר, אנו
שומרים מרחק פיזי וממעטים ללחוץ ידיים.
למרות שלחיצת יד בתרבות המערבית נחשבת
למחוות פיוס וכבוד המסמלת "באתי לשלום",
לרוב נלחץ ידיים באינטראקציה פורמאלית

ולאנשים שזה עתה הכרנו. 
כשאתם בכל זאת בוחרים ללחוץ יד, הקפידו על
כף יד ישרה ומלאה. לחיצת יד רכה, רפה או
חלקית (הושטת קצות האצבעות) יעבירו מסר

חלש וחסר ביטחון.
 

כפות ידיים 
ככל שפנים כף היד גלוי כך מועבר מסר אמין
יותר, כפות ידיים פתוחות מזמינות פתיחות
וכנות.  כשאתם הדוברים, הימנעו מכפות ידיים
בכיסים, מאחורי הגב או שילוב ידיים - תנועות
אילו מעבירות סגירות, מסרים פחות חיוביים,

חוסר ביטחון, התנגדות ואף זלזול.
השתדלו לא לנפנף באצבע המורה כלפי בן
שיחתכם ואל תצביעו לעברו. זהו מסר אגרסיבי
ומאשים, שלרוב מעורר התנגדות וריחוק. כמו גם
משחק בטבעת, גירוד הפנים והראש או משחק
בשרשרת: אלו תנועות היכולות להעיד על לחץ,
מתח או אי-נוחות. כשכפות ידיו של האדם מולנו

גלויות ופתוחות, אנו נפרש זאת באופן חיובי.
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שפת גוף מחברת בפגישה
והנה הגיע הזמן לעמוד מול הלקוח הפוטנציאלי
 או המשקיע שאתם כל כך מחכים לו. הכול כבר
מוכן, אתם יודעים את החומר על בוריו, ומה
עכשיו? לפניכם כמה טיפים  בסיסיים  לשפת גוף

מחברת בפגישה.



עמידה/ישיבה 
האופן בו אנו עומדים ויושבים מגדיר אותנו, את
מצבנו הרגשי והפיזי, את מעמדנו, והוא ישפיע
על איך נתפס בעיניי האחר. "שב או עמוד זקוף"
שמענו את הסביבה מורה לנו כילדים. עמידה
שפופה משדרת חוסר ביטחון, חוסר אנרגיה
וחולשה. עמידה וישיבה יציבה תשדר נוכחות

איתנה, בטחון וכריזמה.
כשאתם יושבים בתחילת המפגש, הניחו את שתי
כפות הרגלים על הקרקע, הניחו את כפות ידכם
על הירכיים ובהמשך השיחה השתמשו בתנועות

ידיים כדי לתמוך את המסר. 
 

זכרו, שימוש נכון בשפת הגוף זו הדרך להעברת
מסרים בצורה אפקטיבית. זה לא רק מה שאנו

אומרים, זה בעיקר איך אנחנו אומרים זאת!
 

ורד שפרונג-קופליק היא מומחית לתקשורת
התנהגותית (M.A) מרצה ומאמנת לפרזנטציה

אישית. 
היא מעבירה הרצאות מרתקות בתחומי תקשורת
בין אישית, שפת גוף, פרזנטציה והעברת מסרים

ואינטליגנציה רגשית. 
 

תוכלו ליצור איתה קשר בכל הנוגע לליווי אישי
והכנה לראיונות עבודה, בניית הרצאות ומיומנות

עמידה מול קהל. 
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ורד שפרונג קופליק

 03-9011355 | 054-3002504

ורד שפרונג-קופליק

https://www.facebook.com/vered.kuflik
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אתם שאלתם

"איך אוכל להוסיף את כל הקישורים שלי בביו
באינסטגרם?"

יש לכם שאלה ותרצו לשתף אותנו?
מוזמנים לפנות אלי למייל :

galit@talk-about.co.il
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סיריל קונולי אמר "עדיף לכתוב לעצמך
ולהישאר ללא קהל, מאשר לכתוב לקהל
ולהישאר ללא עצמך". חשיפה אישית אכן עושה
טוב לפרופיל העסקי שלנו. אבל, וזה אבל גדול,
לא לכולם נוח ומתאים להיחשף ברמה האישית
וזה בסדר גמור. תכתבו את הפוסטים שלכם
בדרך שנוחה לכם, כזו שעושה לכם טוב בבטן.
עם זאת, אל תשכחו "לתבל" את הפוסטים
שלכם בייחודיות שלכם, לתת למילים להציץ
קצת לאישיות שלכם וללב שלכם. פוסטים
שמתובלים ברגשות, בהתלהבות (וכן, "רואים"
את זה), בחוש הומור ובכלל בכנות, הם פוסטים

ש"מביאים" לקוחות.
 

דרך נהדרת לאגד את כל הקישורים של
הפלטפורמות שלכם היא באמצעות אתר
 linktree, שם תוכלו לאגד את כל הפלטפורמות

שלכם תחת קישור אחד.
 

"רוב כותבי התוכן אומרים שפוסטים אישיים
עוזרים לחשיפה. ומה אם אני לא אוהב להיחשף

יותר מדי ?"



"שיפוץ תוכן"
כותבים ומשחררים

https://talk-about.co.il/content/


TALKabout2021

טל': 052-2313856
www.talk-about.co.il

"אם אתם עושים מה שתמיד עשיתם,
אתם תקבלו מה שתמיד קיבלתם" 

טוני רובינס

כל הזכויות שמורות לגלית זר-בסון 

רוצה לקבל את המגזין למייל?
 

זה המקום להירשם

רוצה גם מגזין מעוצב עבור הלקוחות שלך?
זה המקום לשלוח לי הודעה

https://talk-about.co.il/
https://talk-about.co.il/newsletter-registration/
https://wa.me/972522313856
tel:0522313856
https://www.facebook.com/TalkAbout.co.il

