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תוצרת הארץ

מבזקים � ביד רמה
סקר טי.ג'.איי שהתפרסם בשבוע האחרון 
באחוזי  עלה  ברמה"  "קול  על מהפך.  מגלה 
מכך  כתוצאה  שירד.  חי"  "קול  מול  האזנה 
"קול ברמה" מוביל בגזרת הערוצים הדתיים.

מנהל  קליגר  חיים  ברמה,  בקול  עדיין 
למגישי  הצטרף  המבשר,  בעיתון  השיווק 
שבהגשת  לפרסום  הותר  בתוכנית  הפינות 
איתן דובקין ובעריכת כותב השורות. מגישים 
שיווק  סמנכ''ל  בנטוב  אבי  בתוכנית  פינה 

ברשת קו עיתונות ועבדכם הנאמן.  

� "מקופלת" בת 75 ..
יום  חוגג  שטראוס  מקבוצת  עלית  מותג 
השוקולד  עם  החטיף  ל-"מקופלת":  הולדת 

בהווייה  לאייקון  שהפך  והאוורירי  הפריך 
הישראלית  מציין השנה 75 .

חטיף מקופלת מחזיק נתח שוק של 7.35% 
ושקיות  בודדים  חטיפים  קטגוריית  מתוך 
של  המכירות  מחזור  ב-2010  משפחתיות. 
מקופלת הגיע ל 16.3 מיליון ש"ח. מעל ל-11  
מיליון מקופלות נאכלו בשנת 2010  בפורמט 
ומידי שנה מייצאים כ- 50 טון  ומיני.  רגיל 

מקופלת לחו"ל.

� עושים בצפר
הלימודים  למחזור  ההרשמה  נמשכת 
השלישי שייפתח אי"ה בחודש אלול תשע"א, 
ברק.  בבני  "הבצפר"  של  החרדית  בשלוחה 
במסגרת הלימודים, ייפתחו קורסים בפרסום 

ושיווק, יחסי ציבור ודוברות, לנשים ולגברים. 
בשלוחה  רב,  בסיפוק  רושמים  אלה  בימים 
בוגרים  של  שילובם  הבצפר,  של  החרדית 
תקשורת  ובגופי  חרדים  פרסום  במשרדי 
השלוחה  בוגרי  את  למצוא  ניתן  נוספים. 
במשרדי  שהשתלבו  הבצפר  של  החרדית 
הפרסום בולטון פוטנציאל, אפיקים, היחידה 
יחסי  ביכלר  אגס,  אריקסון,  במקאן  החרדית 
ציבור, קלמן V, ועוד. ובגופי תקשורת כגון 

רשת קו עיתונות, רדיו קול ברמה ועוד.

אוקיינוס כחול
עסקית  אסטרטגיה  היא  כחול  אוקיינוס  אסטרטגיית 
להתמודדות בשוק תחרותי. האסטרטגיה מתבססת על ההנחה 
שעסקים מסורתיים מתחרים זה בזה במטרה להגדיל את נתח 
אוקיינוס  מכנים  זה  את  מסוים.  שוק  בפלח  שלהם  השוק 
האוקיינוס  זאת,  לעומת  המתחרים.  מדם  אדום  אדום- 
הכחול, בה המתחרים בשוק נאבקים באמצעות יצירת מוצר 
שלו מאפיינים שונים בתכלית, תוך שימוש במבנה ארגוני 
ובתהליכי ייצור ייחודיים, יוצרת, לפיכך, ים נקי מתחרות, 
בו החברה הנוקטת אסטרטגיה זו פונה לקהל יעד חדש, עם 

יתרון תחרותי ממשי המתקיים לאורך זמן.

פרסומת 
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תדמיתי או מכירתי
שואל  אותו  הראשונות  השאלות  מן  אחת 
כל איש פרסום את עצמו או את הלקוח לפני 
שהוא רוקח מודעה חדשה (שתמיד, אבל תמיד 
הוא בטוח שהיא ראויה לקקטוס..) הוא האם 
או  מכירתי  להיות  אמור  קמפיין  המודעה/ 

תדמיתי.
מודעה תדמיתית היא מודעה שהדגש המרכזי 
הוא על אופי המוצר, הארט עובד שעות נוספות, 
ודורש מהקריאייטיב סלוגנים ורעיונות קולעים 
יותר ויותר. תוך כדי שהמודעה מספקת הרבה 
פחות מידע קונקרטי לגבי המוצר. הרצון הוא  
לגרום לצופה להתלהב מהמוצר ולברר פרטים 
נוספים. נקודה נוספת היא ההתמקדות במוצר 

אחד. 
לרוב  יופיע  זאת,  לעומת  מכירתית  בגישה 
את  כמובן  יציג  למוצר אשר  בנוגע  רב  מידע 
מענה  יתן  אחרים.  מוצרים  לעומת  יתרונותיו 
לגבי מקום המכירה תוך ירידה לרזולוציה של 

שעות, ימים ומבצעי מחירים.
ויעניקו  הפרסום  משרדי  יתעלו  לעיתים 

מודעה מכירתית בניחוח תדמיתי, או להיפך.
נציג  השבוע,  נערוך  אותה  קלה  בסקירה 
האחרונים,  בשבועיים  שעלו  מודעות  מספר 
של  ומשובחים  בולטים  קמפיינים  חמישה 
שביקש  המטרה  את  נבדוק  הפרסום.  משרדי 
המשרד להגיש, האם היא הושגה. וכמובן נבחן 
את המודעה על ציר היצירתיות- מכירתי מול 

תדמיתי.
קרח לאסקימוסים

דווקא  גבה.  להרים  גורם  הקמפיין  תזמון 
לחזור שוב  גז  פז  בימי הקיץ הלוהטים בחרו 
בקמפיין חורפי שכזה- מייבש כביסה ומחמם 
מעלה  הבוילר  שכפתור  בימים  דווקא  מים. 
קמפיין  אפקטיביות'  'תוצאות  מעלים  אבק, 

מעניין שכזה.
של  הראשון  חלקו  נבחרה.  האסטרטגיה 
ו'עולה'  הכביסה  במייבש  מתמקד  הקמפיין 
על חוויות הילדות שלנו סביב נושאי הייבוש 
והשימוש במים חמים, ואילו חלקו השני נשען 
על התזמון המוכר- עונת תשעת הימים, זמן בו 
ייבוש-  בכל בית מורגש הלחץ של הכיבוס- 
כיבוס של הררי הכבסים (לפני ובעיקר אחרי) 
המוצר  יתרונות  את  להעביר  החליטו  ואז 

בקלות.
ומשובח.  משולב  קמפיין  הינו  הקמפיין 
יוצר  הוא  מאידך  לגמרי,  קריאטיבי  מחד 
לכל  ודאית,  כמעט  ומכירה  לפעולה,  הנעה 
שמספרות  הקטנות  באנקדוטות  שנתקל  אחד 

המודעות.
פרינט מזן קקטוס

רשת אחת קיימת בארצנו ופלדהיים שמה. 
גל-אורן  מודעותיה החינניות שיוצאות מבית 

קולעות בכל פעם לנקודה.
התדמית  שמודעות  בבטחה  לומר  אפשר 
הן  אורן  גל  בפלדהיים-  שמנפיקים  הרבות 
והפעם  מקודמותיה.  יותר  אחת  כל  מוצלחות 

לאור-  שיוצא  חדש  ספר  על  מבשרים  הם 
אם  כי  מתח  בספר  מדובר  לא  המחסלים. 
סניף  חיסול  על  שמספרת  מתוכמת  במודעה 
של הרשת בבני ברק עקב מיזוג עם סניף קרוב 

אחר.
עדינה  בצורה  נעשתה  המסר  העברת 
עטפו  נסגרת,  חנות  הקשה-  המסר  את  ויפה, 
לכתוב  ובמקום  חכמה.  בהרבה  בפלדהיים 
בגל-אורן  השקיעו  כולם,  כמו  חיסול  מכירת 
 .10 והתוצאה-  בקריאייטיב  שעות  כמה  עוד 

קריאייטיב מחד, ומוכר בלי סוף מאידך.
אגב, הנה הודעה שקיבל מנהל השיווק של 
הרשת מ'המבקר' של אחד העיתונים החרדיים 
לאחר קבלת המודעה: המבקר מבקש פרטים 
קצת ידע על הספר המחסלים. מי המחבר, או 
לך  יש  האם  הספר.  על  אנשים  של  הסכמות 

דברים כאלו?...
סוגת בשושנים

ש'מימד' יודעים קריאייטיב זה לא סוד, אבל 
דומה שבקמפיין סוגת האחרון החבר'ה התעלו 
נפת  קמח  על עצמם עם פרינט מושקע של 
קמח  כשיש  זה  ככה  מרהיב.  לאריג  שהפכה 

מנופה באריזת ואקום.
בסגנון המוכר של מימד מודעות מכירתיות 
אומרת  הזו  המודעה  גם  כדבעי,  שמעוצבות 
הכל, ונותנת ערך מוסף לפרסום השגרתי שבא 

לבשר על מהלך שיווקי חדש של החברה.
חלון הזדמנויות

ביותר של בנק לאומי הכולל  קמפיין כבד 
בערוצי  תשדירים  בעיתונות,  פרסום  מודעות 
קידום  בילבורדים,  חוצות,  שלטי  הרדיו, 
מכירות חוויתי בכל רחבי הארץ וכן מערך יחסי 
ציבור וכתבות תדמית בתקשורת החרדית עלה 

בחודש האחרון בכל ריכוזי הציבור החרדי. 
זה  ואת  2000 ש''ח באמת לא באים ברגל 
החרדית  המחלקה  אריקסון'  ב'מקאן  החליטו 

להכניס לכולם טוב טוב בראש.
הינו מכירתי לחלוטין, אך הבניה  הקמפיין 
שלו נעשתה בצורה חלקה ונעימה לעין. במקום 
לכתוב באותיות קידוש לבנה 'בואו קחו הרבה 
נעימות  מודעות  לעצב  במקאן  בחרו  כסף', 
לעין, בסגנון חדיש שלא מוכר ברחובותינו וכך 

להעביר את המסר. התוצאה – משובחת.

סקירה של חמישה קמפיינים שעלו לאחרונה תוך בדיקת המודעה מהצד היצירתי � 
רק מודעות טובות


