
 

  הקמת עמוד מוצר משלך
 

 ברוכים הבאים -  לאימפקט - הקניון החברתי של ישראל.
 

  הקמת דף מוצר משלך כוללת, את הפרטים הבאים:
 

  פרטים כלליים אודות בעל העסק:
  שם העסק

  תמונה של בעל העסק / לוגו של העסק
  אודות העסק

  מייל
  טלפון נייד

 
 פרטי המוצר:

 שם המוצר
  תאור קצר של המוצר

  תאור ארוך של המוצר
  תמונה של המוצר

  גלריית תמונות של המוצר
 

 להלן הנחיות לגבי היקפים, מידות, גדלים ומשקל תמונות שמועלות לאתר
  הקניון.

 

  שם המוצר:
 

 במטרה לאפשר לגולשים חיפוש נוח, והיות והאתר יכלול מוצרים דומים של בעלי
  עסק שונים, נסו לכלול בשם המוצר את הבידול של המוצר שלכם.

  למשל: כיסוי לטלפון עבודת יד (ולא רק כיסוי לטלפון)
 



  תאור קצר של המוצר
  יופיע ממש מתחת לשם המוצר

  וליד מחירו
 אתם יכולים לכתוב כאן בכייף 2-3 שורות

 
 

 מתחת לתאור המוצר יופיע כפתור הוסף לסל.
 
 
 

 
 
 

  תאור ארוך של המוצר
 כאן המקום לפרט בהכי הרחבה שבא לכם על המוצר.

 כל מה שרלוונטי לגולש לקרא.
  כולל מידות/ צבעים זמינים, וכ״ו

 

  תמונה של המוצר
 אנחנו מגיעים כאן לחלק מאוד מאוד מאוד חשוב שישפיע על הנראות של

 המוצר שלכם.
 



  נתחיל בתמונה:
  לא חייבים צלם מקצועי כדי לייצר תמונה טובה.

  אבל ! תעקבו אחר ההוראות הבאות:
 

  צלמו את המוצר על רקע לבן (שולחן עם מפה לבנה / סדין לבן/ קיר לבן)1.

 התמונה הראשית צריכה להיות ״עומדת״ /אורכית ולא ״שוכבת״ /2.
  רוכבית

  תדאגו שתהייה תאורה ראויה, לא חשוך מידי, ולא מואר מידי3.

  צלמו את המוצר במספר זוויות, כדי שנוכל לבנות לו גלרייה של תמונות4.
 

  איך תדאגו להעביר את התמונה בגודל ומשקל מתאימים ?
 

 כנסו לאתר https://www.canva.com/  (אפשר להתחבר עם פייסבוק5.
  או מייל)

 
  תבנו עיצוב ב- צור עיצוב מידות מותאמות אישית-

 
 תגדירו לו את המידות הבאות:  513 פיקסלים רוחב על 655-

  פיקסלים גובה

 
  כך זה ייראה:

https://www.canva.com/
https://www.canva.com/


- 
 העלו את התמונות שצילמתם לקאנבה באמצעות כפתור-

 ״העלאות״

 
 

 מקמו את התמונה בתוך המלבן הלבן שנוצר בקאנבה, שמרו על-
 הפרופורציות של התמונה, והשתדלו שהיא תמלא את מרבית

  הגודל של המלבן
 

  במקרה של תמונה רוחבית, אם לא הצלחתם לצלם תמונה אורכית,
  מקמו אותה במרכז המלבן: למשל כך

 



 
 ואם הצלחתם לצלם תמונה אורכית / עומדת נסו למקם אותם

  בשטח המלבן במלואו
 
 

  למשל כך

 
 
 
 



 כשאתם מורידים את התמונה
  לחצו על כפתור הורד

JPG ובחרו הורדה באמצעות  
 

 
 

 

  גלריית תמונות
 

  באותו אופן הגדירו את יתר התמונות בגלריה
 התמונות בגלריה יופיעו בקטן לצד התמונה הראשית של המוצר.

 והן התמונות הנוספות שצילמתם של המוצר בזוויות שונות.
 



 
 
 
 
 

 


