
  (Baligam)  בא לי גם: המגוון

 

 אביב ובשרון סימנה את הכניסה הצפויה לאזורים נוספים בארץ- ההצלחה של ההצעות בתל

 

Baligam ")ליאור הנדלר ואוהד רשף, טל לב: חברים 3ומאחוריו עומדים , הושק ביולי השנה") בא לי גם .

שני חבריה , אולם. שחזרה כבר מזמן לישראל, מספרת לב, "ואנחנו חברים הרבה שנים, יורק-הכרנו בניו"

  יורק עם הרעיון להקים אתר ישראלי הפועל בתחום הרכישות הקבוצתיות-חזרו לא מזמן מניו

. 

אביב - תל: בכל יום מתפרסמת באתר הצעה אחת מרכזית לכל אחד משני האזורים בהם פועל האתר

 .(שעות 72- אז ההגבלה היא ל(למעט בסופי השבוע , שעות בלבד 24- אשר מוגבלת ל, והשרון

אבל גם הנחות משמעותיות ברכישת , ניתן למצוא הטבות לטיפול ספא או שובר למסעדות" בא לי גם"ב

  .כגון מכונת אספרסו יוקרתית או מצלמה איכותית ,מוצרים

 

טוענת , "אבל בעיקר באיכות ובמגוון של ההטבות, רואה את ההבדל בממשק המשתמש, מי שמנוי אצלנו"

, אפשר למצוא אצלנו כרטיסים להופעות -אנחנו לא מציעים רק טיפולי ספא או הנחה במסעדות . "לב

 ."מדובר בהגדרה רחבה של עולם הלייף סטייל. קורס גלישת גלים וקורס בישול יוקרתי

אנחנו מכירים באופן אישי . בכל קטגוריה בחרנו לעבוד עם המותגים הטובים ביותר והמובילים", לדבריה

לצד ההטבה מתפרסם בכל ". לא היינו מוכרים משהו באתר שאנחנו לא יכולים להמליץ עליו - כל בית עסק 

  .עם סיפור סביב המוצר, יום גם פוסט

 

יש גם קהל לא קטן של "אבל לב מספרת כי , 25-45עומד על " בא לי גם"טווח הגילאים הממוצע ב

היה לנו חשוב שהממשק של האתר יהיה , לכן. שעבורם מדובר ברכישה ראשונה באינטרנט, מבוגרים

 ."פשוט

  

ו את אלף גולשים שהזינ 60 -משתמשים  100-מגיע לחשיפה יומית של כ" בא לי גם"לב מעריכה כי 

וטוויטר ) אוהדים 3,700-כ(אלף נוספים שמגיעים מערוצי השיווק בפייסבוק  40-וכ, כתובת המייל שלהם

 .)יםעוקב 82(

  

נתרחב , לאחרונה התחלנו בירושלים -וזה הצליח מאוד , אביב והשרון-בנינו את המודל בתל", לדבריה

  ."לאזורים נוספים בארץ ונשיק גם אפליקציה סלולרית

 

 : www.baligam.co.il כתובת *

 וחצי חודשים 4: כמה זמן באוויר *

 אלף איש 60): הערכות(משתמשים רשומים במייל  *

 ם-בשרון ובי, א"הטבות מקומיות בת: אזור גיאוגרפי *

 PayPal  ניתן לשלם באמצעות: בידול *

 500נרכשו (אביב - ברמת" קסטרו"שקל לסניף  200על שובר בשווי  50%הנחה של : מה כבר פספסתם *

 )שוברים
 


