אפליקצית דאנאלוג בשירות מודיעין שבוע הספר העברי
שלום,
דאנא מבקשת לידע אתכם בעניין אפליקצית דאנאלוג שהותאמה לירידי שבוע הספר העברי במשותף עם התאחדות
הוצאות ספרים בישראל.
כללי

דאנא מערכות בע"מ התאימה את אפליקצית דאנאלוג לירידי שבוע הספר העברי .האפליקציה
מאפשרת הקשת מילות חיפוש ומציגה רשימת פריטים המתאימה למילים שהוקשו.
החיפוש נעשה בתוך שם הספר ,שמות המחברים ושם המוציא לאור .האפליקציה מאפשרת גם
חיפוש הוצאה לאור על פי שם ההוצאה או חלק ממנו .תוצאות החיפוש מציינות את מיקומו של
המוציא לאור ביריד או הודעה על כי אינו מיוצג ביריד זה.

אפשר לרכוש פרסום באפליקציה .קיימת באפליקציה שורת פרסום המתחלפת באופן
מחזורי.
האפליקציה פעילה גם בכל שאר ימות השנה כשהיא מוגבלת ל  10חיפושים בשבוע
למשתמשים חינמיים .מנויי דאנאלוג העסקיים יוכלו לעשות בה שימוש ללא הגבלה.
יתרונות
האפליקציה
המודיעין בידיים בנוסף להחלפת עמדות המחשב המסורתיות בעמדות המודיעין של היריד ,תשרת האפליקציה
שלך את המבקרים ביריד ,כעמדת מודיעין אישית המלווה אותם בעת שהותם ביריד ,ותחסוך מהם
את הצורך להשתרך הלוך ושוב לעמדות המודיעין ולעמוד בתור לשירות.
חפש מהבית היתרון הגדול ביותר לקהל הוא האפשרות לבצע את החיפושים ואת איתור הדוכנים בעודו יושב
בביתו ,בזמנו החופשי .הוא יגיע ליריד מוכן יותר ,וינצל טוב יותר את זמן שהותו שם.
יחסי ציבור האפליקציה מפורסמת בכל ערוצי הפרסום לשבוע הספר של התאחדות הוצאות ספרים
בישראל .יעשו נסיונות לעניין תכניות טלוויזיה לשדר כתבה על האפליקציה כדי לידע את הציבור
באפשרויות החדשות שנפתחו לפניו עוד בטרם הגיעו ליריד.
חינמית

האפליקציה היא חינמית לתקופת שבוע הספר ללא שום הגבלות ,וחינמית ליתר ימות השנה עם
הגבלה על מספר החיפושים.

התקנה

נוח לגשת להתקנה דרך קוד האפליקציה המופיע בראש דף זה .אפשר למצוא אותה גם
בחנויות של גוגל ואפל בחיפוש "דאנאלוג" או "שבוע הספר העברי".
.

הפעלה

הכניסה למערכת הינה מידית ,ללא הזדהות .הדף הראשון הוא דף העבודה הראשי במערכת.
הוא מאפשר הקשת מילות מפתח ובקשת איתור ,תוצג רשימה שנמצאה מתאימה .מוצגות גם
תמונות (סריקות) העטיפות לפריטים שיש לדאנא סריקות שלהם ,מוצגים מחיר לצרכן ,שם
ההוצאה לאור ומיקום הדוכן ביריד .אם ההוצאה אינה מיוצגת ביריד יהיה רשום :לא ביריד.
הקשה על תמונת הפריט מאפשרת צפייה בתמונה מוגדלת ,ותמונה של כריכה אחורית מוגדלת
אם קיימת אצלנו .בדף הראשי אפשר גם לבחור את היריד בו אתה נמצא ,ולעבור לאיתור
הוצאה לאור במידה ולא מתעניינים בספר מסויים אלא ביצרנים .בהקשת מחרוזת תוצג מידית
רשימת היצרנים המתאימים ומיקומם ביריד .גם כאן ,אם היצרן אינו מיוצג ביריד ,תופיע לידו
הודעה מתאימה.

שורת פרסום

בתחתית המסך מופיעה שורה המיועדת למפרסמים .השורה הינה סטטית כדי לא להפריע יתר
על המידה למשתמש .היא יכלה להכיל תמונה מעוצבת מראש או טקסט כלשהו .השורה
מתחלפת כל  15שניות .אפשר להצמיד לשורה לינק לדף אינטרנט של המפרסם .במקרה כזה,
הקשה על השורה תפתח חלון דפדפן עם הדף הנ"ל.

מחיר הפרסום

רכישת פרסום תהיה ליום יריד .אנחנו מעריכים שמחיר הפרסום יהיה כ  ₪ 5ל  1000חשיפות.
חשיפה הינה הצגה של הפרסום למשך  15שניות על מכשיר אחד .מכיוון שאין לנו עדיין שום
מידע על הביקוש וההיצע של הפרסום ,יתכנו שינויים במחיר .מפרסם יכל להכין יותר מיחידת
פרסום אחת (באנר) .המפרסם יקבל באופן שוטף נתונים על קמפיין הפרסום שלו ,ויוכל לתכנן
או לשנות תכנון של פרסום ליום הקרוב אם ירצה .המפרסם יוכל להגביל את התקציב שהוא
מקציב לכל באנר והמערכת תפסיק את פרסום הבאנר כשהגיעה לגבולות התקציב .אפשר יהיה
לקבוע את הזמן המינימלי שיחלוף בין החשיפות של באנר .אם הביקוש לפרסום יהיה רב,
מפרסם יוכל לרכוש פרסום נוסף לאותו באנר כדי להכפיל את מספר הופעותיו.
הכוונה היא לאפשר למפרסם שליטה מלאה בקמפיין שלו בגישה למערכת ניהול הקמפיין
מהמחשב האישי .מערכת הניהול תאפשר לצפות בביצועים של הקמפיין ,להעלות באנרים,
להכין פרסום טקסט ,לשלוט בתקציב ובהופעות הבאנרים השונים של המפרסם .במידה ולא
נגיע למצב הזה ,יעשו הדברים האלה בשיטות תקשורת אחרות מול דאנא.

ניהול קמפיין
פרסום

מאפייני הבאנר
תמונה
PNG, JPG
רוחב  640פיקסל ,גובה  80פיקסל
טקסט עד כ  72אותיות
לינק גם תמונה וגם טקסט יוכלו להכיל לינק ,כך שהקשה על הבאנר תפתח במכשיר דפדפן שיגלוש
ללינק של המפרסם .פתיחת הדפדפן הינה מחוץ לאפליקציה ואינה מפריעה להתנהלות
האפליקציה.
משרד – 03-6162119
יצירת קשר
אורי – 050-7346465
אימייל של טל tal@danacode.co.il
אימייל של אורי uri@danacode.co.il
צילומי מסך

שורת הפרסום נמצאת בתחתית המסך ,טקטסט יכל לגלוש לשורה שנייה.

