
משנים את פני החברה בישראל

הקריה האקדמית אונו גאה להציג,

לראשונה בישראל
תואר .B.A בפרסום ותקשורת שיווקית

ללמוד איך לבנות מותג מנצח

אני כבר יודע מה אני רוצה
לעשות כשאהיה גדול

מדיה ורשתות חברתיות יזמות תקשורת ופרסום 
ניהול הפרסום ותקשורת כלי מדידה בתחום האינטרנט 

אסטרטגיה שיווקית חידושים וחדשנות בשיווק שיווק ופרסום 
אינטראקטיבי מבוא לטכנולוגיות אינטרנט יח"צ דוברות והסברה 

פרסום בתקשורת סלולרית תקשורת כלכלה 
וממשל בישראל הבטים פסיכולוגיים בפרסום מחקרי שוק 
דיני תקשורת תקשורת שיווקית בנק' מכירה קרייאטיב שיטות מחקר בתקשורת 

ופרסום יצירתיות בפרסום ופיתוח מוצרים סדנא בתכנון 

אסטרטגי )Planning( התנהגות צרכנים ניהול משברים 
קשרי עיתונות ומדיה סדנת קופירייטינג תקציבאות ניהול 

מותגים  עקרונות המסחר האלקטרוני ניהול מוכרים 
ומכירות מדיניות מוצרים בעידן הדיגיטלי תורת המכרזים בתקשורת ופרסום סדנת 

פרזנטציה והצגה עצמית בניית מותג סמינר מתקדם 
בתמהילי מדיה תקשורת בעידן המידע אתיקה בפרסום 

סדנא לשיווק באינטרנט תקשורת חזותית
)Spin( סמינר מתקדם בתעמולה

*רשימה חלקית, התכנית כפופה לשינויים.

מה העלות לצרכן?
שכר הלימוד הוא 26,150 ₪ בעשרה תשלומים שווים לא צמודים וללא ריבית

תינתן 5% הנחה למשלמים בתשלום אחד מראש.
מלגות ינתנו לזכאים וזכאיות, מצטיינים ומצטיינות*.

תנאי קבלה
באוקטובר 2011 תיפתח כיתה ראשונה ויחידה של המועמדים והמועמדות הטובים ביותר. 
וקבלתם תתבסס על סמך  אישי אצל ראש התכנית  ראיון  יעברו  ומועמד  כל מועמדת 
השכלתם )בגרות בממוצע 92 לפחות(, קורות החיים, מעבר מבחן מיון והצלחה בראיון.

הלימודים בתכנית הינם במתכונת של ערב ויום שישי.

לפרטים נוספים
הקריה האקדמית אונו, רח' צה"ל 104, קרית אונו

טלפון: 03-5311888, 1800-550-555
www.ono.ac.il, info@ono.ac.il

http://www.facebook.com/OnoCollege :דף הפייסבוק

למקרה ששאלת על תכנית הלימודים...

להצליח בפרסום 
זה רק מזל?

מה פתאום 
 חייבים תואר!

*בהתאם לתקנון המלגות



איזה מקום תופסים המותגים בחיים שלך?
אתה קם בבוקר... מצחצח בקולגייט,

שם אפטר שייב - קלווין קליין
אוכל לחם אנג'ל עם שוקולד נוטלה

לובש קסטרו, נועל נייק, נכנס למזדה
בדרך אתה מספיק לעצור בקפה קפה

בשביל קפה ומאפה, על הדרך.

אנחנו חיים בעולם של מותגים.
הם מקיפים אותנו, מעניקים לנו בטחון

מבטאים את המעמד החברתי שלנו
וממלאים צורך פסיכולוגי, ידוע - לא ידוע.

המותג הוא התוצר הסופי של עולם הפרסום,
העולם המאתגר ביותר ואחד המתקדמים ביותר בעידן החדש

הקריה האקדמית אונו מזמינה אותך להצטרף לתעשיית הפרסום
ולהיכנס בדלת הראשית לעולם חדש, עשיר ונרחב

של אפשרויות לקריירה מבטיחה.

עולם הפרסום מתקדם בקצב מהיר 
ולא עוצר לרגע... אתה מוכן?

בעולם טכנולוגי ומתקדם כמו שלנו, אנו חשופים לאין ספור פרסומות מידי יום.
המפרסם נלחם על תשומת הלב שלנו בכל דרך אפשרית: רדיו, אתרי אינטרנט, פייסבוק, 
גוגל, שיווק ויראלי, קולנוע, שילוט חוצות, סלולר, משחקי מחשב, אייפד, פרסום אווירי, 
תחתיות של כוסות בירה, פרסום על מראות בשרותים, גרילה, טלויזיה, עתונות ועוד הם 

רק חלק קטן מכלי התקשורת הפרסומיים שאנחנו נחשפים אליהם.
תעשיית הפרסום מתפתחת ואתגרי העתיד עוד לפנינו. לפיכך, תחום הפרסום והתקשורת 
השיווקית הפך להיות תחום מקצועי, מעמיק ויסודי, ועם זאת מלווה ברמות גבוהות של 
סיפוק, עניין ואתגר אישי. ההצלחה בתחום דורשת יכולת ניתוח גבוהה, יכולת חשיבה 

יצירתית ודיוק מירבי בהבנת הצרכן.

אם אתה חד כמו טושיבה ומרגיש שיש בך שוני 
כמו של סוני - עולם הפרסום מחכה לך!

הפרסום  בתחום  קריירה  לפתח  המעוניינים  שאפתנים  לצעירים  מיועדת  התכנית 
מדיה,   ורכש  תכנון  אסטרטגי,  ותכנון  מחקר  תקציבים,  ניהול  בתפקידי:  ולהצליח 
קריאייטיב, תקשורת שיווקית )מרקום(, ניהול פרסום ושיווק, מיתוג, שיווק ישיר, קידום 
ועוד. פרסום  ובקרת  שיווקי  ייעוץ  שיווקי,  מחקר  אינטראקטיב,  ציבור,  יחסי  מכירות  תואר ראשון .B.A בפרסום ותקשורת שיווקית 

הקריה האקדמית אונו שמחה להציג, לראשונה בישראל תכנית לימודים חדשה 
).B.A( בדגש על עולם הדיגיטל.  ותקשורת שיווקית  לתואר ראשון בפרסום 
התכנית נבנתה בשילוב גורמים מובילים בתעשיית הפרסום ובין המרצים נמנים 
דוגמאות  ומביאים  טובי המומחים בתחום, המגיעים ברובם מעולם העשייה 

מרתקות מהשטח.

זה לא שתזכה בלוטו, אבל מה כן יוצא לך מזה?
תואר ראשון בפרסום הינו תואר אקדמי יישומי המקנה לך כרטיס כניסה לעולם הפרסום, 

המיתוג, יחסי הציבור והניו מדיה.
הלימודים יקנו לך בסיס ידע אקדמי מעמיק, בשילוב רקע מעשי מעודכן ורלוונטי. כמו כן, 
התכנית תאפשר לך חשיפה לשיטות עבודה מתקדמות וחדשניות בתחום, המשמשות את 

החברות והמותגים המובילים בארץ ובעולם.

להרגיש חלק מהברנז'ה כבר במהלך הלימודים
התכנית כוללת מגוון סדנאות וקורסים, כולל התנסויות יישומיות עם חברות ומותגים 

מובילים בתעשיית הפרסום והשיווק.

כי זה עולם 
של ניו מממה..דיה

ללמוד מהאנשים שמאחורי המותגים
ראש התכנית: פרופ' מיכאל פרי, מנהלת התכנית: ד"ר מיכל שפירא

ד"ר מוטי אמר, יוסי ארועטי )מנכ"ל משרד הפרסום GPS(, אבינועם ברוג )נשיא מרקט 
גוילי, יניב  ד"ר  גביוס,  אריה  פרופ'  דיגיטל(,   TBWA יהושע  )מנכ"ל  ברון  ניר   וואצ'(, 
הרצוג, עומרי  ד"ר  מדיה(,  זניט  )מנכ"ל  הוכדורף  אלון  גרבלסקי-ליכטמן,  צפירה   ד"ר 
זכיינית מדידת הצפייה בפיפל  זליכה, איתן כסיף )מנכ"ל טלגל,  ירון  וינוגרד, פרופ'  אבי 
מיטר(, איציק להב, ינון לנדנברג )מנכ"ל אידיאולוגי'ק(, ד"ר איל מעוז, גיא פורה )סמנכ"ל 

גיתם BBDO אינטראקיטיב(, ד"ר עופר צלרמאיר, ועוד. 
*שמות המרצים מסודרים לפי סדר א'-ב'

נכנסתי לאקדמיה

*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג


