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 מהציון הסופי 20% -הצעת מחיר -ד'מסמך 

 מהרכיביםהמורכב בגין השירותים נשוא מכרז זה, יקבל המציע מהמכללה תשלום 

 הבאים: 

% עמלה שמקבל המציע על  -מהציון על הצעת המחיר[  50%]% עמלת הניהול   •

ניהול והפעלת ערוצי המדיה והספקים השונים בהם ייעזר לאספקת השירותים 

 %      הנדרשים במכרז זה 

תשלום חודשי  -מהציון על הצעת המחיר[  18%] (ריטיינר) תשלום חודשי קבוע •

לא כולל מע"מ, בגין השירותים ₪              קבוע בהיקף של 

המתוארים בתכולת השירותים הנדרשים לעמידה במכסות הרשמה ומימוש 

לימודים במכללה בכל שנת לימודים. התכולה העיקרית תכלול בין היתר: 

אסטרטגיה שנתית ושינוי בהתאם לצורך, קופי וקריאייטיב לחומרי הקמפיין 

ל פעולות נקודתיות, אירועי יום השונים ולפרסומים השונים לאורך השנה ש

פתוח/חשיפה/שימור וכיוצא בזה. עיצוב תכנים לאתרי לימודים, ניהול משברים, 

ניתוח והגדרת מילות מפתח לגוגל, ניתוח תוצאות וקביעת דרכי פעולה בהתאם, 

 קידום בגוגל, פייסבוק אינסטגרם ומדיות דיגיטליות אחרות ככל שיידרש.

עבור לידים מאתרי לימודים,  -ון על הצעת המחיר[ מהצי 10%] אתרי לימודים •

המזמין מעוניין לקבל עלות עבור שני מסלולי התחשבנות: מסלול אחד לחוגים 

פופולאריים עם ביקוש גבוה ובהן עלות ליד מוזלת במיוחד )הפרעות בתקשורת, 

ניהול, ניהול מערכות בריאות, עבודה סוציאלית( עלות ליד מוזלת לשאר 

חשוב להבהיר כי המכללה בוחנת את הכדאיות הכלכליות והשיווקית  המסלולים.

בעבודה ישירות מול ספקי הלידים, ללא תיווך של המציע/משרד הפרסום. המכללה 

 שלג שיכולה לקבל לידים באופן ישיר ממספר מקורות:(:  CRMמפעילה מערכת 

לשנה הבאה, לידים  : לא יכללו לידים כפולים, לידיםעלות ליד רלוונטי בלבד 

נסיונות, לידים  6לחוגים/מסלולים שלא נלמדים במכללה, לידים שאין מענה לאחר 

עם פרטים שגויים, לידים שלא רוצים ללמוד בירושלים. ספק הלידים יבצע סינון 

 ויישלח את הלידים המתאימים בלבד ומרכז המידע ישלים את הבדיקה.

 יש לפרט עלות לידים בהתאם לספק:
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עלות מוזלת לליד למסלולים עם  מסלול

ביקוש גבוה )הפרעות בתקשורת, 

ניהול, ניהול מערכות בריאות, 

 ללא מע"מ עבודה סוציאלית(. 

 עלות ליד למסלול רגיל. 

  ללא מע"מ

   יורם לימודים

   מכללות

   זה לימודים 

   נרשמים

   לימודים בישראל

 

יספק הצעת מחיר במחירי שוק )שייבחנו על ידי המכללה המציע  –מחירי מייצגים לשירותי מדיה 

מעת לעת באמצעות בקשת הצעות מחיר( בשקיפות מלאה )מחיר למזמין, עמלת מציע, מחיר לספק 

השירות(. יש לעדכן את הטבלה הבאה במחירים לדוגמה )סוגי עבודות שאינן כלולות בריטיינר 

 חודשי(:

 -המחיר[ מהציון על הצעת  1%]עיתונית מקומית  •

 סכום סוג תעריף פרסום/סוג השירות #

בש"ח ללא 

 מע"מ

 הערות

   למודעה פרסום מודעת אמצע עמוד בכל העיר  1

פרסום מודעת עמוד בידיעות  2

 ירושלים

   למודעה

פרסום מודעת עמוד בזמן מעלה  3

 אדומים

   למודעה
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 -מהציון על הצעת המחיר[  1%]עיתונית דתית  •

 הערות בש"ח ללא מע"מ סכום סוג תעריף פרסום/סוג השירות #

   חצי עמוד מצב הרוח 1

   חצי עמוד שביעי 2

   חצי עמוד מקור ראשון מוצ"ש 3

   חצי עמוד עולם קטן 4

   חצי עמוד קרוב אליך 5

   חצי עמוד בשבע ירושלים 6

   חצי עמוד שבתון 7

 

 -מהציון על הצעת המחיר[  10%] שלטי חוצות ירושלים •

 

  

 סכום סוג תעריף פרסום/סוג השירות #

בש"ח ללא 

 מע"מ

 הערות

גשרים מרכזיים  5קמפיין של  1

 בונוס( 1בירושלים )+

   ימים 10-ל

פרסום קיר בכניסה לעיר )מלון פארק  2

 ירידה/עלייה מבגין( –בודד 

   ימים 10-ל

אוטבוסים בירושלים  250קמפיין של  3

 בחברת אגד. שלטי שמאל

   לשבועיים

   ימים 10-ל 18מס'  –טוטם גן סאקר  5
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 -מהציון על הצעת המחיר[  10%]פלטפורמות פרסום ארציות  •

 

 

 

 הערות:

 . יש למלא את המחיר המוצע בכל סעיפי הצעת המחיר •

ישירות  ,תכלול את כל ההוצאות של המציעהצעה כוללת, והיא הינה הצעת המחיר  •

המציע מצהיר כי ידוע לו שלא יהיה זכאי  ., בגין מתן השירותים לפי מכרז זהועקיפות

 לקבל כל תמורה אחרת בגין העבודות נשוא מכרז זה מלבד הרכיבים לעיל כאמור.

 .הצעת המחיר תינקב בשקלים חדשים, ללא מע"מ •

ידו לכל הסעיפים כאמור לעיל, -מחיר המוצע עללא ימלא את הידוע למציע כי ככל ו •

 ." לגבי אותו סעיף0או לתת ניקוד " על הסףרשאית המכללה לפסול את הצעתו 

 

 חתימת וחותמת המציע: _____________  תאריך: _____________

 

 סכום סוג תעריף פרסום/סוג השירות #

בש"ח ללא 

 מע"מ

 הערות

 קמפיין בגלגלצ  4

שניות  25תשדירים ביום.  12לשבוע 

 תשדיר

   

6 Ynet 3  מיליון חשיפות, מובייל

  1,500,000, ראשי מעברון בלבד

 1,500,000, מעברון פנימי

   שבועיים

 מיליון חשיפות מובייל בלבד 3מאקו  7

  1,500,000, ראשי מעברוןבלבד 

 1,500,000, מעברון פנימי

   שבועות 3


