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יש לי מושג

סגמנטים
פרסום,  יעילות  או  שוק  נחת  של  בדיקה  בכל 
מקובל לפצל את הלקוח נשוא הפרסום לסגמנטים. 
בסיס  את  המחלקות  יחד  המכילות  קבוצות  היינו 
הלקוחות של הארגון לקבוצות התייחסות שונות, כך 
שבשיווק ממוקד לקוח קל יותר לזהות היכן נכשלנו 

ואיפה הצלחנו.
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תוצרת הארץ

בתיאבון. מודעה מעולה של שלמור לתחרות דג הזהב

יבוא אישי

בחודש האחרון אנו מרבים לעסוק במיתון 
ומקרין  עולם הפרסום,  העולמי שמקיף את 
את השפעותיו גם בארצנו. מבדיקה שערכנו 
יחלש  לא  החרדי  במגזר  הפרסום  כי  נראה 
השבוע  הרחבנו.  כך  על  גם  יתחזק-  ואולי 
של  הצעיר  האח  שלום  מה  לבדוק  יצאנו 
אותו  היח''צ.  הוא  הלא  הפרסום,  תעשיית 
הסקאלה  על  נמצא  החרדי  שבענף  מקצוע 
שיווק  כמחלקת  ובין  אירועים  הפקת  שבין 

קומוניקטים.
הענף,  של  עתידו  מה  ברורה,  השאלה 
האם יקוצצו תקציבים היחודיים לענף? האם 
השאלה  עובדים?  פיטורי  של  מחזות  יראו 
מתחזקת אם מדברים על משרדים שמטפלים 
אך ורק ביחסי הציבור. תחושת הבטן אומרת 
לנו כי חברות תמיד יסתמכו על יחסי ציבור 
הפירסום  למסעות  יחסית  נמוכה  שעלותם 
פחות  לא  גבוה  מביאים  שהם  והפידבק 

קמפיינים עמוסים.
יצאנו לבדוק בקרב אנשי יח''צ עצמאיים 
במשרדי  שכירים  יחצ''נים  אצל  וכן 
וגמרו  נמנו  וכולם כאחד  הפרסום החרדיים 

האחרון  הקטר  הינו  הציבור  יחסי  שעולם 
מהיח''צ  שמגיעה  לפעולה  ההנעה  שיפגע. 
אפקטיבית יותר מדאבל פרסום, כך שאנשים 
ישאר.  היח''צ  פרסום אבל  על  יוותרו  אולי 
במין הפוך על הפוך הם אומרים שיש סיכוי 
שחברות  משום  כעת  העולם  לצמיחת  רב 
שונות יעדיפו יח''צ בריא ברחוב מלהעלות 
קמפיין שעלותו יקרה יותר והוא גם מייצר 

אנטגוניזם.
יועץ  דומים.  הדברים  הכללי  במגזר  גם 
"אם  כי  לאייס  אומר  הלל  רונן  התקשורת 
היח"צ  לתקציבי  התייחסו  לאחרונה  עד 
כמוצר האחרון בשרשרת התמהיל השיווקי, 
היום חשיבותם עולה באופן משמעותי בכל 
להיום,  נכון  ולמותגים.  לחברות  מה שנוגע 
החברות  בפרסום,  שקורה  למה  ובניגוד 
השונות מבינות שהיח"צ הוא הלחם והחמאה 
ישנה  מזה,  חוץ  בו.  דבקות  הן  ולכן  שלהן 
מגמה לביקוש ליח"צ מחברות שעד עכשיו 

לא החזיקו תקציבים כאלה". 
מפחד  שלא  מי  יש  לעניין  מעניין 
ד''ר  הקשה.  במצב  את התקשורת  להאשים 

במאמר  כותב  בכיר  פרסומאי  סמסונוב  גיל 
שפרסם השבוע מילים כדורבנות: ''הכלכלה 
עד  חזקה,  כך  כל  הייתה  הישראלית 
איטליה,  ביוון,  שאפילו הבעיות הכלכליות 
בכלכלה  מהותית  פגעו  לא  וארה״ב  ספרד 
לצלוב  החלה  שהתקשורת  עד  הישראלית. 
במסע  ממשיכה  העסקים,  אנשי  כל  את 
רמאים,  כולם  בישראל.  העסקים  נגד  צלב 
רוב  נכנסות  ובתוך שבועות  כולם שודדים. 
החברות לבונקר, חוששות לצאת עם מוצרים 
חדשים, עוצרות פיתוחים עסקיים, בולמות 

את השיווק, ומכאן הדרך להאטה קצרה. 
פחות  עצמם,  בתוך  מתכנסים  הצרכנים 
נחשפים לשיווק החברות, מצמצמים קניות. 
שמתחיל  הפיטורים  גל  הוא  הבא  השלב 
למחירים  יזכה  אולי  ישראל  עם  עכשיו. 
מוזלים פה ושם, אך מחיר הפיטורים הקרוב 
בחברים  יגע  כבר  זה  יותר.  הרבה  יכאיב 
וקרובים שלנו שישבו בבית, שמשפחותיהם 
תהיה  ישראל  הפרנסה.  מקור  את  יאבדו 
המדינה הראשונה שהביאה על עצמה מיתון 

ללא כל סיבה''.

צרפו  והשבוע  נחים  לא  מימד  בפרסום 
דוד  קבוצת  את  המשרד  ללקוחות  שם 
בבעלות  קבוצה  היא  לובינסקי  לובינסקי. 
והיא   ,1936 בשנת  שנוסדה  משפחתית, 
כיום אחת ממובילות ענף הרכב בישראל. 
של  כיבואנית  דרכה  את  החלה  הקבוצה 
החלה   1977 ובשנת  פיג’ו  הרכב  מותג 

לייבא גם את מותג הרכב סיטרואן.
את  היטב  מכיר  החרדי  הפרסום  ענף 
מטפלים  וב'בראשית'  ב'גל'  הרכב.  עולם 
אין  הטרייד  עולם  ידועים,  רכב  במותגי 
ברובן  הן  אף  מיוצגות  ההשכרה  וחברות 
חוזרת  מימד  וכעת  במשרדים,  המכריע 
לעבוד צמוד לענף הרכבים. חוזרים כתבנו, 
ביבואני  מימד  טיפלו  כבר  שבעבר  משום 
ההחדרה  על  שאחראים  והם  מיצובישי 
בתקופה  במגזר,  הרכבים  של  הגדולה 
ינסו במימד לשחזר את ההצלחה  הקרובה 

מהעבר.
הינם  מימד  יטפלו  בהם  הרכבים  שני 
מפורסמים וותיקים. פיג'ו, עם סמל האריה 
המובילים  הרכב  ממותגי  הינו  המפורסם, 

ידי  על  ב-1810  דרכו  את  התחיל  בעולם, 

האחים פיג'ו בצרפת כמפעל לייצור מכונות 
לענף  עד  מהפך  המותג  עבר  מאז,  קפה. 
הרכב. סיטרואן נוסדה בשנת 1919. פירוש 
בהולנדית,  "לימון"  הוא  סיטרואן  השם 
שם שהעניק למותג, מייסד החברה אנדרה 
ממוצא  יהודית  למשפחה  שנולד  סיטרואן 

הולנדי.
לא רק מודעות, הנה מה שמתכננים לנו 
מכירות  ימי  שני  הקרוב  בשבוע  ב'מימד': 
הכוללים  החרדי  למגזר  אינטנסיביים 
במימד  מיוחדים.  בתנאים  מוזלים  מחירים 
ומקיפה  גדולה  פעילות  על  מדברים 
שלא  מי  שפראייר  אטרקטיביים  במחירים 
 7( משפחתיים  רכבים  גם  לבדוק.  יבוא 
מקומות( ימכרו שם במחירים שווים. נחיה 

ונראה.  
צפוי לנו קמפיין אינסרטים? אנו שואלים 
מתפלאים  ולא  'מימד'  מנהלי  את  לסיום 
ביומונים  'אינסרטים  התשובה:  למשמע 
ודאבלים בשבועונים' כמיטב המסורת. סעו 

בזהירות.

ים המוות
המאמצים,  כל  למרות  בישראל.  אכזבה 
לא זכה ים המלח להיכנס לרשימת שבעת 
פרטי  ארגון  שיזם  תחרות  העולם.  פלאי 
של  הטבעיים  עולם  פלאי  שבעת  לבחירת 
לבניית  התיירות  את משרד  הובילו  זמננו, 
ידוענים  בגודלו,  תקדים  חסר  קמפיין 
אולם  להצביע,  קרא  רה''מ  התגייסו, 
בסגירת הרשימה התברר כי האתר לא נכנס 

לשביעייה הראשונה.

אומרים תודה
3 שבועות לאחר שובו מהשבי של גלעד 
אליו  הקמפיין  של  החיובי  וסיומו  שליט 
נרתמו מספר גופים ובראשם שלמור אבנון 
הפרסום  למשרד  שליט  נועם  הגיע  עמיחי 
ונשא דברים בפני העובדים. שליט התייחס 
כחלק  המשרד  שהעלה  הפרסום  למהלכי 
הסלוגן  כי  לעובדים  וסיפר  מהקמפיין 
"גלעד עדיין חי" נחשב לגאוני בעיניו ונגעו 
במסגרתו  'הצילו'  הקמפיינים:  גם  ללבו 
השתמש המשרד בכתב ידו וקולו של גלעד 
במסגרתו  ארד  לרון  ההשוואה  וקמפיין 
ארד. לרון  שליט  גלעד  בהדרגה   הפך 

נושא נוסף שהתייחס אליו נועם שליט היה 
הראשונים  בימים  המשרד  של  התנהלותו 
של חזרת גלעד שליט מהשבי. לדבריו הוא 
הזדרזו  רבים  שבעוד  העובדה  את  העריך 
בשלמור  האירוע  כל  את  ולנתח  להסביר 
וצניעות התואמים  שמרו על איפוק, שקט 

את ערכיה של משפחת שליט.

שנפרה ונרבה

תחרות הקריאייטיב 'דג הזהב' 2012 של 
רשת שוקן יוצאת לדרך. במסגרת התחרות 
הפרסום  במשרדי  הקריאייטיב  אנשי 
מקוריות  מודעות  מנפיקים  המובילים 
יגיעו  שעבודותיהם  הקריאייטיב  וצוותי 

המקומות  לשלושת 
בתחרות  הראשונים 
לקאן  בנסיעה  זוכים 
הכוללת  שבצרפת, 

ביקור של שבוע בפסטיבל קאן.

לומדים לפרסם
ענף הפרסום החרדי נמצא כיום בנקודת 
רוויה  קיימת  אחד  מצד  למדי.  נדירה  זמן 
את  מגרד  האבטלה  אחוז  העבודה.  בשוק 
יודעים  כולם  שני,  מצד  החבית.  תחתית 
שהמפץ הגדול של הצרכנות החרדית יצא 

לדרך ואין מה שיעצור אותו.
במגמת  החליטו  הזו  הזמן  בנקודת 
של  קאדר  לבנות  'לומדה',  של  התקשורת 
את  שיהוו  מצטיינים  ושיווק  פרסום  אנשי 
חוד החנית של המהפכה הצרכנית החרדית. 
לשם כך גויסו תקציבים ומלגות שיאפשרו 
בחינם, לצד  ושיווק כמעט  לימודי פרסום 
הקורס  לתלמידי  מ-90%  יותר  של  מימון 
היקר הזה, יערכו בלומדה מיון וניפוי יסודי 
ומתכוונים לקבל רק את אלו שיובילו את 
ענף הפרסום בתוך עשר שנים מהיום. לכו 

להירשם, מה יש לכם להפסיד.

מי צובע את מעברי החצייה. פרסומת לטיפקס

"ענף היח''צ יתחזק"
בעוד השיח בענף הפרסום הכללי הוא על היחלשות ומיעוט תקציבים אנשי יחסי הציבור 

רגועים  זירת פרסום יצא לבדוק למה מי שירוויח ממיתון בעולם הם אנשי היח''צ

מימד חוזרים לעולם הרכב
לאחר שטפלו בעבר במותג מיציבושי עולים במשרד בקמפיין רחב לקבוצת לובינסקי


