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כנה לפגישה בחברת אתנה מעוף השדרוג מערכת 

דות הלקוח או 
מערך השטח של  –אנחנו חברת אתנה מעוף בע"מ, המפעילה בצפון הארץ את שירותי מעוף 

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה. 

עיקר הסיוע שלנו ליזמים ועסקים הוא בחיבור לקורסים ויועצים שיסייעו להם להקים ולפתח את  
העסק שלהם.

https://www.sba.org.il/hb/MaofServices/Pages/default.aspx

larava@z.maof.co.i: תמר ערבה  אשת קשר 

דרישות ידועות 
הפרויקט: 

הלקוח   –ת התהליך של יזם/ עסק שפונה למעוף לקבל שירותי ליווי עסקי מסובסדים בתחיל
עובר פגישת "מיפוי" במהלכה מלווה עסקי ממעוף בוחן את מצב העסק, הצרכים, האתגרים,  

ההזדמנויות וכו' ובהתאם ממליץ על שירותים רלוונטיים.
ווה העסקי מידע מקדים במסגרת הפרויקט הסטודנטים יפתחו מערכת שתאסוף ותנגיש למל

אודות העסק, הענף והמתחרים. 

משמע המלווה יזין במערכת את שם העסק/ בעל העסק אותו הוא צפוי לפגוש, ויקבל מידע  
רלוונטי שנאסף מאיזכורים ברשתות חברתיות, ידיעות חדשותיות שפורסמו אונליין, אנאליטיקה  

), מידע על הענף או האזור  similarWebאוalexaעל נראות ושימוש דיגיטלי (מאתרים כמו
הגיאוגרפי מדוחות של פירמות ייעוץ שפתוחים אונליין ועוד.. כל מה שיכול לסייע לנו להתכונן  
לפגישה ולהבין את המצב של העסק. לצד תצוגת המידע שנאסף, ניתן יהיה בלינקים להגיע  

למידע הגולמי שאותר, ולבצע המשך שליפות סביב מתחרים וכו'. 

סטטוס הפרויקט: 
בשנה החולפת צוות סטודנטים מהאוניברסיטה ליווה אותנו וכתב מערכת בפייתון (עם ממשק  

) אשר בהזנה של שם עסק, סורקת בגוגל תוצאות  WIX-שצירפנו לאתר פנימי של החברה ב
לאיתור אתר האינטרנט של העסק (ובדיקה אם הוא מסחרי= עם עגלת קניות; או תדמיתי=רק  

סיבית של מידע על העסק), וכן בודק בגוגל אם יש לעסק נוכחות בפייסבוק או  תצוגת פא
. similarweb-באינסטגרם, ושולף את שם העסק מ

נשמח לצוות שימשיך את הפיתוח במקום בו סיים הצוות הקודם, ולהוסיף לעבוד בצוותא על  
https://www.athenamaof.co.il/insertפיתוח המערכת:

��תודה רבה


