
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מיגור תופעת השיימינג

מה תעשו במידה והעסק שלכם אוזכר באינטרנט או ברשתות החברתיות באופן 

מאד שלילי ובכך פגעו מאד במוניטין ובשם שלך ואתם יכולים לראות ירידה 

 משמעותית בהכנסות ?

אל דאגה זה דבר אפשרי להתמודד איתו אולי לא להעלים לגמרי את האזכורים 

 למגר אותם משמעותיתהשלילים אבל 

 



לא פעם ולא פעמיים ולמעשה אין ספור פעמים נתקלנו באנשים  - קידום אתרים

שמחזיקים כוח רב בין אם זה אתר או בלוג גדול שמחזיק בכמות עצומה של 

של כניסות גולשים או אפילו פרופיל ברשת החברתית שמחזיק בכמות עצומה 

 .עוקבים ומעריצים

ויותר מזה נתקלנו באין ספור פעמים שאותו אדם מנצל את כוחו לרעה לרמוס 

אדם אחר ולהכפיש את שמו לרעה גם אם זה לא מגיע לו ואותו אדם שהמוניטין 

 שלו נרמס והוא כבר לא מצליח להרוויח כסף בכלל לא עשה כלום.

ינו יודע ומודע שיש לו דרך ישנם המוני מכרים כאלה ורוב האדם שנרמס בכלל א

התמודדות והוא פשוט נכנע ומקבל את המצב אבל אל דאגה כיום ישנם שיטות 

 .השליליים כמעט לגמרי האזכוריםשבהם אפשר למנוע את 

במקרים רבים ננסה לפנות לגוגל שיסירו את האתר או את הכתבה או לרשת 

מקבלים החברתית שתסיר את הפוסט או תחסום את המשתמש אך אנחנו 

תגובה שלילית או שבכלל אין מענה מכיוון שהסיכוי שיחסמו אתר או פרופיל 

הוא מאד קטן ובמקרה כזה נצטרך לערוך קידום חיובי שחזק מקידום שלילי 

זאת אומרת שמה שתצטרכו לעשות זה להציף את האינטרנט או הרשתות 

שבו  החברתיות באזכורים חיובים שידחקו את האזכורים השליליים למקום

אנשים כמעט ולא יוכלו לצפות בהם ובכך למגר בצורה משמעותית את הפגיעה 

בעסק שלכם, באמצעות שיטה זו תיצרו סוג של אמינות ותדמית של אנשים 

 הגונים ואיכותיים וכך תתפסו בעיני הלקוחות שישובו אליכם לאט לאט.

שכזה יעלה לכם המון כסף  seoקידום אתרים  –גל בגו קידום אתריםי שירות

לא מעט זמן במקרים רבים מכיוון שהאתר או הפרופיל ברשת החברתית  חוייק

חזק מידי וקשה לעלות מעליו אך ללא ספק זה שירות משתלם שהציל עסקים 

רבים ואם אתם מתמודדים עם תופעה שכזו פנו מיד לאיש המקצוע הטוב ביותר 

 שתוכלו לשכור.
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