
אתם טובים והגיע הזמן 
שהעולם יידע את זה!



יחסי ציבור הם 
אחד הכלים 

העוצמתיים ביותר 
עבור ארגון או 

חברה. 

והיעילה  האלגנטית  הפרסום  לדרך  נחשבים  ציבור  יחסי 

ביותר. במקום שאתם תעידו על עצמכם, כלי תקשורת חשובים, 

מרכזיים ומשפיעים, נותנים לכם במה ומאפשרים לכם להדגים 

את המומחיות שלכם.

לתודעה  חדירה  של  הזו  הדרך  את  אתכם  לקחת  לנו  תנו 

הציבורית, חיזוק עמדת המומחיות שלכם ויצירת מוניטין חזקים 

שיסייעו לכם להגיע להישגים הארגוניים שלכם.

יח״צ המחץ
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אנחנו משרד יחסי הציבור שלי פז תקשורת – מתמחים בלקוחות 

ועמותות בעלי סדר  וארגונים  והחינוך  מתחום ההייטק, האקדמיה 

יום כלכלי, חברתי או פוליטי. 

הלקוחות שלנו נהנים מחשיפה תקשורתית ברמה הגבוהה ביותר; 

אותו בצורה  ולמסגר  יודעים לזקק את הסיפור של הלקוח  אנחנו 

הסיפורים  את  הישראלי.  היום  לסדר  ביותר  והנכונה  המדויקת 

המצוינים האלה אנחנו שמים בכלי התקשורת המובילים בישראל, 

מסוימים.  קהלים  עם  לדבר  הלקוחות  של  לצורך  בכפוף   כמובן 

לכל אחת ואחד מעובדי המשרד רקע משמעותי בעיתונות, בשיווק, 

בקריאייטיב או בדיגיטל – והלקוחות שלנו נהנים מהצוות המקצועי 

והמסור ביותר שאפשר לבקש שמגיע לשולחן עם ידע רחב ומקיף 

כדי לסייע להם להגיע לתוצאות מדויקות.

משרד יחסי 
הציבור שלכם

    shepaz | שלי פז תקשורת
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`

עושים
בשבילכם

כל אחד מלקוחות המשרד זקוק לתוצאות אמיתיות 

ענפה  היכרות  למשרדנו  שונים.  תקשורת  בכלי 

התקשורת  בכלי  והעורכים  העיתונאים  עם  ועמוקה 

היהודית  בעיתונות  וכן  ובעולם,  בישראל  המרכזיים 

הפועלת בצפון אמריקה ובאירופה.

יחסי ציבור בתקשורת - 
הישראלית, היהודית והבינלאומית

יחסי ציבור הם מוצר שמאפשר לעיתונאים ולעורכים 

הרלוונטיים להכיר אתכם לעומק, לפוגג התנגדויות 

שאולי היו להם, ללמוד טוב יותר על האנשים והערכים 

שמאחורי הארגון ולסקר אתכם מנקודת מבט חיובית 

דבר  של  בסופו  מוביל  הזה  התהליך  יותר.  הרבה 

לתדמית חיובית שלכם בעיני הציבור.

למידה מעמיקה שלכם ושל קהלי היעד שלכם היא 

חלק משמעותי בעבודה שלנו לניסוח המסרים הנכונים 

לכם.  יותר  מדויקות  תוצאות  להבטיח  כדי  עבורכם 

בנוסף, ההתמחות שלנו בלקוחות מורכבים מתחומי 

הכלכלית  החברתית,  והעשייה  החינוך  ההייטק, 

והפוליטית – מאפשרת לנו לייצר לכם מסר תקשורתי 

בהיר ומניע.

יצירת תכנית אסטרטגית תקשורתית

טיפוח וחיזוק המותג והארגון שלכם

על  מכריעה  השפעה  ראשוני  לרושם  ציבור,  ביחסי 

היחסים שלכם עם התקשורת. העבודה אתנו מסייעת 

בזיקוק הסיפור התקשורתי שלכם ודיוק הפיטצ' לרמה 

בתקשורת.  ואיכותיות  אמיתיות  תוצאות  שמביאה 

הערך המוסף הזה שאנו מביאים אל השולחן, משרת 

אתכם בהיבטים רבים אחרים בעבודתכם ומסייע לכם 

להשיג את מטרותיכם.

זיקוק הסיפור שלכם

ליישום התכנית השיווקית  ציבור הם ערוץ אחד  יחסי 

הצורך  יעלה  שבעבודתכם  סביר  שלכם.  הארגון  של 

או  וידיאו  סרטון  דיגיטל,  קמפיין  פרסום,  בקמפיין 

אנימציה, יצירת פלטפורמת תוכן, פיתוח מהלך שיווקי 

כזה או אחר. אנחנו יודעים לתת מענה לכל הצרכים 

הארגוניים האלה והצוות הקריאייטיבי שלנו תמיד ישמח 

להפתיע אתכם.

לא רק יחסי ציבור
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פחות דיבורים יותר מעשים...
 לינקים להצלחות של הלקוחות

יח״צ עולם יהודי
shepaz.com/portfolio/jewish-world.html

יח״צ חברתי ❤ 
shepaz.com/portfolio/hevrati.html

יח״צ)ל,הייטק(} { 

shepaz.com/portfolio/high-tech.html
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מה שהזחל רואה בתור הסוף 
prprהעולם רואה בתור

DECK • 2022-04 • www.shepaz.com


