מביאים את השיווק
לעולם הOutSourcing-
גרפיפקשאיתת לידה
בחו
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נדרשים לכם שירותי שיווק לתקופה קצרה או
ארוכה ,בחלקיות משרה או במשרה מלאה?
נכנסים לשוק חדש או משיקים מוצר חדש
וצריכים תגבור של מומחי שיווק לפרויקט
ממוקד ,אך עדיין אין הצדקה עסקית או תקן?
מחפשים מנהלי מרקום ,מומחי תוכן,
מעצבים גרפיים ,אנשי דיגיטל ,אנליסטים
שיווקיים ,או מומחים לתערוכות וכנסים?

Xtra Mile - B2B Marketing Agency
ממש כמו בחו"ל ,רק תוצרת הארץ
 Xtra Mileמתמחה בעולמות השיווק לארגונים שמוכרים לארגונים ,עם דגש על חברות הייטק ,ביוטק,IT ,
תעשיה ופיננסים .אנו מעסיקים עשרות מומחי שיווק בעולמות התוכן השונים עבור ארגונים כגון
מיקרוסופט ,נטאפ ,סיסקו ,IMDsoft, Red Hat ,הנקל סוד ועוד רבים אחרים.
שירותי ה Outsourcing-של  Xtra Milleיאפשרו לכם לקבל את כל שירותי השיווק שאתם צריכים ,בזמן
ובמינון המתאימים לכם ,מאנשי שיווק מנוסים ומקצועיים שישתלבו במחלקת השיווק הקיימת שלכם.
עובדי  Xtra Mileאשר ישתלבו בארגונכם ,ייהנו מתמיכה ומנטורינג צמוד של מנהלי שיווק בכירים ובעלי
ניסיון בינלאומי ,וכן משיתוף ידע מקצועי ורציף בתחומי ההתמחות השונים.
 Xtra Mileמכשירה מקצועית את עובדיה באמצעות תכנית סדנאות פורמאלית וכנסים מקצועיים,
ומקיימת ישיבות סיעור מוחות חודשיות העוסקות במגמות עכשוויות ובאתגרים העומדים בפני מומחי
השיווק בתחומים השונים.

איך שומרים על רף גבוה של
מומחי השיווק שלנו-שלכם?
הרצאה מקצועית אחת לרבעון )לפחות( בנושאי שיווק או מיומנויות
ניהול ותקשורת
ישיבת צוות וסיעור מוחות אחת לחודש במשרדי החברה  -בכל מפגש
מתקיים דיון מקצועי על  case studyאו אתגר מקצועי של אחד
ממנהלי השיווק והמרקום בחברה
פגישה אחד על אחד עם כל עובד אחת לחודש לטובת התייעצות בנושאי
שיווק אסטרטגיים הקשורים לפעילותם וכמובן לליווי בנושאים אישיים
עובדי החברה משתתפים באופן תדיר בקורסים וכנסים מקצועיים
בתחום השיווק

?Why go the Xtra Mile
כי יש לנו המון ניסיון ולא מעט לקוחות מרוצים.
כי אנחנו חיים ,נושמים וחולמים שיווק.
כי אנחנו מעודכנים בכל מה שקורה בעולם ויודעים מה עובד בארץ.
כי אנחנו יודעים איך לדבר כדי שיקשיבו ,ואיך לשווק כדי שיקנו.
כי אנחנו נלווה אתכם לאורך כל הדרך.

נשמח לקבוע עמכם פגישה על מנת לבדוק ביחד
את היתכנות השירות שלנו בארגונכם.
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