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לכבוד
קליקיט פיתוח עסקי באינטרנט-ה"ה הורוביץ עמיאל 

באמצעות משלח במייל

ח.נ, 

שדרוג אתר אינטרנט וניהול תכנים שותףהנדון:
הערכתי הכנה 

ומעלה, ראיתי להעלות על נס את בהמשך לשירותיך המקצועיים המוענקים למשרדי מזה כשנה,עמיאל היקר
לפנות אליך כלהלן:פועלך ותרומת לקידום משרדי ו

כעו"ד המתמחה בתחום המשפט הפלילי ודיני המשפחה, מעולם לא היה לי את הזמן הדרוש להתמקד .1
בפן התכני והתדמיתי של האתרים אותם בניתי.

ות אך מאידך לא עמדתי בלוחות הזמנים נוצר מצב בו ייחלתי לאתרים איכותיים שיניבו פניות של לקוח.2
לשם יישום הדבר.

לאחר מס' התלבטויות החלטתי לפנות אליך לשם קבלת שירות ניהול תכנים שוטף מחברת קליקיט .3
ובניית ושדרוג אתר המשרד מחדש באופן שישקף טוב יותר את תחומי ההתמחות וההצלחות של משרד 

ודיני משפחה.משפט פלילי-עורכי הדין בראשו אני עומד 

בניית האתר כללה עיצוב גרפי מלא, הזנת כל תכני האתר הקודם ותכנים חדשים, הקמת פורום 
משתמשים בניטור מלא באתר, הפעלת מערכת דיוור לחברים רשומים, מצגת תמונות בראש האתר וכן, 

דף בית מודרני ומרשים.
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היום במבט של שנה לערך, לאחור, אני שמח לאמר שהבחירה בך ובחברה בראשה אתה עומד, הייתה ככל .4
הנראה מהלך שיווקי מהמעלה הראשונה.

אתרים הכוללים פורומים משפטיים ודיוורים חד שבועיים. 2לאחר מאמץ משותף עלו לאוויר .5

ת רבות המניבות לקוחות למשרדי.כיום מבחינה פני הדברים עולה כי לאתרים אלו ישנן כניסו.6

ראיתי לנכון להעלות את תודתי על הכתב. תודה ברמה המקצועית ותודה אישית על "כל העזרות .7
שבדרך".

הריני מאשר לעשות שימוש במכתבי זה בכדי לקדם את חברתך ואף אשמח לשוחח עם עורכי דין שיבקשו .8
לבחון התקשרות עמך לשם המלצה אישית ומקצועית.

רכת תודה וחזק ואמץ.בב.9

בכבוד רב,

דבח שאול, עו"ד


