
 
 

 

 לקוח יקר,

 אתר השוואת המחירים הגדול והמוביל בישראל. – zap-בתודה שבחרת להשתלב 

 

 :השוואת מחירים zapלפניך מידע ראשוני בנוגע לתנאי ההופעה באתר 

 השילוב ב-zap שלום הוא לפי הפניות )קליקים( מאתר אינו כרוך בתשלום ראשוני. התzap לאתרך  +

 (.חנותך לאתר zap-מזי שעושה הגולש מעבר פי =)קליק .חיוב חודשי קבוע

 תום תהליך הכנסת מוצריך לב-zap ,ללא תשלום!  – תיהנה משבוע ניסיון 

 לא תהיה מרוצה, תוכל לבקש להסיר את החנות ללא כל חיוב.  אם :אין שום התחייבות בזמן 

  בלאחר שמוצרייך ייסרקו-zap מאת כמות הכניסות , תקבל  ממשק בו תוכל לבדוק-zap מדי יום  רךלאת

 , לשלוח פניות למחלקת התוכן ועוד.ובאופן חודשי

 ל-zap  .תהליך הסריקה מתבצע טכנולוגיה ייחודית להשוואת מחירים מהמתקדמות ביותר מסוגה

הנתונים  , כך שבסיס(שעות ולא פחות מפעם ביממה 4-6כלל כל )בדרך  אוטומטית מספר פעמים ביום

 יע באתר החנות.המשמש את הגולשים מקביל למידע המופ

 :. לפי קטגוריות zap-עלויות ההופעה ב כללי של להלן פירוט

 תוספת חיוב חודשי קבוע באג' מחיר לקליק תחום

 בחודש₪  229 98 טלפונים סלולריים, קונסולות ומשחקים, מבוגרים בלבד

חשמל ואלקטרוניקה, מחשבים, מיכון משרדי, דיו וטונרים, 
 לייםתיקוני סלולר, אופניים חשמ

 בחודש₪  229 82

 בחודש₪  99 76 אביזרים למחשבסטריאו לרכב, 

 בחודש₪  99 73 אביזרים לסלולר, סיעוד וציוד לגיל השלישי, בשמים

אביזרי רכב, גאדג'טים למחשב, מצלמות אבטחה, כלי 

עבודה, מתקני מים, ספורט, תינוקות וילדים, כלי נגינה , 

 מחנאות, מכשירי כושר, ריהוט 

 

 בחודש₪  99 69

שעוני יד, לבית, מוצרי טבע ובריאות , ביגוד והנעלה, 
 ועוד סניטריה

 בחודש₪  99 69

 

  כוללים מע"מ אינםהמחירים 

 



 
 

 

 ...חשוב שנכיר האחד את השני ,עכשיו, כאשר אנחנו מתחילים לעבוד יחד

 

 .להיות האוטוריטה המעניקה ערך לצרכן בתהליך קבלת החלטת הרכישה: zapהחזון של 

 

אנו מחויבים . ועשירבאתר הינו איכותי, מדויק  עושים הכל על מנת להבטיח כי המידע המוצג zap-ב אנחנו

אנו מאמינים שכדי לספק עבורך הפניות  .לאמינות ואובייקטיביות בהצגת התכנים, התגובות והתוצאות

רכנים הגולשים באתר. לתת ערך אמתי, מהימן ואמין לצ, עלינו ולסייע לך להגדיל את המכירותאיכותיות 

מסיבה זו אנו מקפידים להיות קשובים לצרכי הגולשים ושומרים בקנאות על אמינות המידע באתר, כדי 

 להמשיך ולהיות אתר השוואת המחירים המוביל בישראל.

 

 :השוואת מחירים zapעל  קצת נתונים

 zap הפורטל המוביל בתחום הצרכנות המקוונת בישראל הוא 

 ב- zap  ליון גולשים ייחודיים בחודשימ 5-מ למעלהמבקרים 

 zap  סקר( מדורג בין עשרת האתרים הנצפים ביותר בישראלTIM) 

 zap מבצעת פעילות קידום אינטנסיבית ומשקיעה רבות בקידום האתר ב- Google 

 ל- zap שיתופי פעולה עם הפורטלים מובילים בארץ 

 ל- zap אפליקציות סלולאריות מהמובילות בארץ 

 ל- zap חנויות שונות ברשת האינטרנט הישראלית 1500-שיתופי פעולה עם למעלה מ 

  גולשיzap  המגיעים במטרה לבצע סקר שוק לפני רכישת מוצר, מאופיינים ביחס כניסות / קניות

 גבוה במיוחד.

 

 נשמח לראותך בין לקוחותינו!

 

 בברכה,

 השוואת מחירים. zapצוות 

 


