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החרדיים  הזוכים  עם  אנחנו  שבוע 
השבוע  שהתקיימה  ה'אפי'  בתחרות 
משרד  לאומנות.  אביב  תל  במוזיאון 
שהתמודד  'טריו'  המגזרי  הפרסום 
ההחדרה  תקציב  עם  מגזרי,  פרסום  בקטגוריית 
של 'נוקיה הכשר', הצליח להגיע למקום השלישי 
בקטגוריית מגזרים. שבעים עבודות הוגשו השנה 
עלו  מתוכן  שלושים  רק  בתחרות,  להתמודדות 
לשלב הגמר. 'נוקיה הכשר' ביניהן. רשות הדיבור 

למנכ"ל המשרד, גדי מרגלית.

למועמדות  הגשתם  קמפיינים  כמה 
בקטגוריה?

"הגשנו אך ורק קמפיין אחד, קמפיין ההחדרה 
של נוקיה הכשר. זה היה הקמפיין שענה על כל 
דרישות התחרות וגרם לנו לחשוב שיש לו את כל 

הסיכויים לקטוף את הפרס".

מקמפיינים  הזה  הקמפיין  את  מייחד  מה 
מגזריים אחרים שיצאו מבית מדרשכם?

בו  היה  לא  מכירתי,  שיווקי  קמפיין  היה  "זה 
אלמנט תדמיתי. גם הקונספט התבסס על האלמנט 
השיווקי. בתכל'ס, הקמפיין הזה היה אמור למכור, 
את  כיוונו  ולשם  הלקוח,  שרצה  מה  זה  והרבה. 

הקמפיין".

המכירה?  נתוני  אמרו  מה  למעשה?  והלכה 
הקמפיין הצליח? בדקתם מודעות למותג לאחר 

סיום הקמפיין?
"הקמפיין הזה הצליח בגדול. עברנו את כל יעדי 
המכירות שהוגדרו לקמפיין. המלאי נגמר. ניצחנו 
שנתוני  כמובן  שקובע!  מה  זה  הקופה.  במבחן 
יישארו  התדמיתיים  הפרמטרים  של  המחקר 
חסויים. אין ספק שהאמנו ביכולתו של הקמפיין 

לזכות בתחרות. הנתונים דיברו בעד עצמם".
מועמדויות  הוגשו  השנה  ה'אפי'  לתחרות 
'בולטון  כך  נוספים.  חרדיים  פרסום  משרדי  של 
וניל'.  ל'קפה  השיווקי  הקמפיין  עם  פוטנציאל' 
של  הכשר'  'נוקיה  קמפיין  נבחר  דבר  של  בסופו 

'טריו', להתמודד בקטגוריית הפרסום המגזרי.
שהפיק  השיווקי  הקמפיין  גם  היה  הזוכים  בין 
עבור  ורשבסקי'  חומסקי  'אדלר,  הפרסום  משרד 
עמותת 'עזר מציון'. הקמפיין שנעשה בהתנדבות 
השני  במקום  זכה  ואף  רבים  לשבחים  זכה 
משרד  כי  נזכיר  ועמותות.  מלכר"ים  בקטגוריית 
'אדלר,  של  המגזרי  המשרד  הינו  'טריו'  הפרסום 

חומסקי ורשבסקי'.
בתחרות ה'אפי' מוענק הפרס למהלך השיווקי 
האפקטיבי ביותר של השנה. הקמפיין נמדד בעיקר 
שהניב.  המעשיות  ובתוצאות  השיווקית  ביכולתו 
כך שקמפיין 'נוקיה הכשר' של 'טריו' קיבל בצדק 
את המקום השלישי. אצלנו במדור הוא מקבל את 
ברכה,  שאו  הראשון.  המקום 

אתם שם ב'טריו'.

יו, יו, יו, יופלה ה

קמפיין על גלגלים

עוד יופלה נופל עלינו: תנובה משיקה 'יופלה' בטעם אננס. כל החושים משתתפים 
בחגיגה של טעם. גם בריאות, גם הנאה מרעננת. מה עוד צריך בימים כה חמים?

'דפי הקהילה' משיקים קמפיין על גלגלים. הקמפיין הכי מתגלגל שראינו. אם גם אתם 
רוצים להבין מה עומד מאחורי הקמפיין, בואו, תתגלגלו כבר לכתבה 

שעושים  קמפיינים  יש 
נעים בעין, ויש שעושים חור 
אותך  שתופסים  יש  בכיס. 
שגורמים  ויש  ראשון,  במבט 
יש  אבל  לדיכאון.  להיכנס  לך 
פשוט קמפיינים טעימים. מהסוג שבא לקלף 
(מהעיתון) ולאכול. כזה הוא הקמפיין החדש 

של 'יופלה'.
'גל אורן' לא זקוקים להצגה בפני הקהל 
הרחב, את מקומם במגזר הם קנו בס"ד, אבל 
הקמפיין הנקי שלהם ל'יופלה' מצליח בכל 

פעם מחדש לעורר את בלוטות הטעם.
את  לגנוב  בלי  דרמה,  בלי  פשוט,  כך  כל 
ההצגה עם הרבה מלל. פשוט וחד. קלאסיקה 
יוגורט. רק הכפית  של פרסום, קלאסיקה של 
השבתית הזו קצת עוכרת שלווה. מודעה זורמת 
שהייתם  מה  כל  את  שמגישה  נקיים  בקווים 
רוצים להגיד על יופלה ולא ידעתם איך לומר.

אורן',  ב'גל  משותף  מנכ"ל  גל,  מאיר 

מסכם בשני משפטים את כל הקונספט של 
האננס: "השקת יופלה אננס - הטעם החדש 
בעיתונים.  אלו  בימים  הושקה  יופלה,  של 
והנקי  הסנסורי  הקו  את  ממשיך  הקמפיין 
של יופלה פרי. והפעם, פרי האננס, במלוא 
הנאה  של  לכפית  ומזמין  פתוח  הדרו, 
ובריאות". מה עוד תרצו יותר מזה? טעמים 
אין בעיה, תות? אפרסק? פראנץ'  נוספים? 
בתחתית  מסתתרים  הם  גם  שזיף?  ונילה? 
המודעה, אך לא גונבים את ההצגה לכוכב 
שבתמונה  האננס,   – הקמפיין  של  האמיתי 
נראה טרי ורענן לפחות כמו שהיינו מצפים 

לפגוש בגביע היוגורט.
התיק של תנובה מנוהל ב'גל אורן' על ידי 
התקציבאית  סופרווייזר.   – בניסטי  עליזה 
היא מיכל אלימלך, מנהל הקריאייטיב הוא 
אסף המר, את ה'ארט' תרם נדב שגיא, ואילו 
רוברט  ביצע  התלת-מימדי  העיצוב  את 

מיזיקובסקי.

אהבתי את התרגיל המבריק 
של 'דפי הקהילה'. אני מודה 
אחרי  מצחוק  שהתגלגלתי 
שעליתי על הרעיון. החבר'ה 
לגלגל  הצליחו  'מגזרים'  של 

קמפיין מרתק ומעניין.
על פניו, כשאתם מתסכלים על הקמפיין 
הזה, אתם רואים עוד מודעה שפונה לילדים 
שאלות  חידון,  שבלונית,  די  לנוער,  או 
ופרסים. אמנם מתגלגלים. אבל פרסים. מה 

כבר יכול למכור בקמפיין כזה?
אבל איזה רעיון מבריק מסתתר מאחורי 
הקונספט. כמה פשוט, ככה גאוני. הילדים 
פה הם רק הדובדבן שעל קצפת האסטרטגיה. 
'דפי הקהילה' לא פונים בכלל לילדים. הם 
ממענים את המסר להורים. ההורים בתורם 
הפרסום  בעגלת  גלגל  לשמש  גם  אמורים 

של 'דפי הקהילה'.
היעד הסופי של הקמפיין אלו הם בעלי 
הטלפון  במדריך  המפרסמים  העסקים 
להיות  אמורים  הם  ורק  הם  הזה.  הייחודי 
ילדים  שיותר  ככל  הסופיים.  הלקוחות 
את  ויחשפו  במדריך  התשובות  את  יחפשו 
הוריהם ל'דפי הקהילה', יותר מפרסמים 
שיבטיח  מה  מוצרים.  להם  ימכרו 
מרוצים.  לקוחות  הקהילה'  ל'דפי 

אה, 'איך שגלגל מתגלגל לו'.
רקחו  מה  שהבנתי  עכשיו 
בואו  מ'מגזרים'.  החברים 

מדובר  הזה.  בקמפיין  לנו  יש  מה  נראה 
כבר  כמוהו  גלגלים',  על  'קיץ  במבצע 
מדריך  הקהילה',  'דפי  היה בשנה שעברה. 
החרדי,  למגזר  והעסקים  הטלפונים 
באזור  דן,  בגוש  בשנה  פעם  לאור  יוצא 
כי  נראה  כאמור,  הדרום.  ובאזור  ירושלים 

המודעה מיועדת לבני הנוער – שעונים על 
המעוצבות  במודעות  שמופיעות  חידות 
ומשתתפים במבצע. אבל למעשה, הן פונות 
ילדיהם  בעיקר לציבור ההורים, שבעקבות 
קהל  הקהילה.  בדפי  השימוש  את  יגבירו 
 – העסקים  בעלי  בעיקר  הוא  הסופי  היעד 
שירותיהם  ואת  מרכולתם  את  המפרסמים 

במדריכים הפופולאריים.
ומתוחכמת  ברורה  אסטרגיה  "דרושה 
'דפי  במדריכי  שיא  לתוצאות  להגיע  כדי 
הקהילה'", מסבירה יפעת טוקר, סמנכ"לית 
בפרסום מגזרים, שמטפל בתקציב החברה. 
הקהילה'  'דפי  מדריכי  את  מלווים  "אנחנו 
ורואים  שנים,  שלוש  לפני  הקמתם  מאז 
גידול יוצא דופן מדי שנה שמגיע לעשרות 
והן  במדריכים  השימוש  בהיקף  הן  אחוזים 
בביקוש הגובר מצד בעלי עסקים לפרסום 

בהם".
טוקר מוסיפה כי הפרסום ילווה בפעילות 
גבי  על  הרכובים  דיילים   – ייחודית  קד"מ 
החרדיות  הערים  ברחבי  יסתובבו  סאגווי 
 – ומתנות  פרסים  ושבים  לעוברים  ויחלקו 

כולם עונים על קונספט הגלגל. 
כל  להשתתף,  רוצים  אתם  גם  אם 
שעליכם לעשות הוא לעקוב אחר המודעות 
ברחובות  הדייל  את  לחפש  או  בעיתונות, 
כבוד  השוכן  המדריך  את  לפתוח  הערים, 
גם  ואולי   – השאלות  על  לענות  בביתכם, 

אתם תהיו הקיץ על גלגלים. 

ידוע  הדפוס,  מתחום  מושג  עם  אנחנו  הפעם 
יותר בשם דפוס 'רוטציה' - צורת הדפסה ע"ג נייר 
ההדפסה  שיטת  בדידים.  מגיליונות  ולא  מגליל 
מאפשרת הדפסה של כמויות גדולות עד עשרות 

אלפי עותקים בשעה גם על גבי נייר במשקל נמוך 
במיוחד. איכות ההדפסה נמוכה מהדפסת אופסט. 
אך הכמות והמהירות מפצה על האיכות. גם מדור 

זה שאתם קוראים מודפס בדפוס 'רוטטיבי'.

מוקדש לנהגים הזהירים שבינינו. קיראו את הכיתוב על 
האספלט: "שמור לנהגים שתויים". אנא, תנהגו בזהירות!

"דפוס רוטטיבי" או בקיצור "רוַֹטְצָיה"

כך עושים פרסום 

בעולם הגדול

מושגים מעולם הפרסום והשיווק

גדי מרגלית
מנכ"ל "מגזרים"

מס ערך מותג

צא ולמד

שמץ של מושג

קווים נקיים. קמפיין יופלה מבית "גל-אורן"

 הפוך על הפוך. קמפיין "דפי זהב" מבית "מגזרים"


