
 הבריף
 

 
להזכיר למפרסמים שהאינטרנט היא המדיה  

 האפקטיבית ביותר  



 הפתרון
 

 
קמפיין דיספליי קלאסי אבל יוצא דופן שכולם  

 .ידברו עליו
קמפיין שירוץ באתרים המובילים בלבד ויעורר גל  

 .של שיחה באינטרנט ומחוצה לו
 <<לשם כך צריך פתרון קריאייטיבי ייחודי ומרענן 

 



 תכירו את אולג פטרושקה

אוליגרך רוסי יהודי מסתורי תואם 
 .  לחייו 60גיידמק בשנות ה 

 
איש עם היסטוריה עמומה בברית  
 המועצות הסובייטית שבא לעשות 

 !סדר במדינה
  

נדה הקצת  'מתכוון לבסס את האג
 הזויה שלו בארץ מתוך כוונה לקנות 

 .  את השלטון



 אתר הבחירות של פטרושקה

http://www.oleg-petrushka.co.il/Index.asp


DISPLAY 
 הכלים המובילים במדיה  



 פטרושקה בבאנרים

באנר בטחוני המתקשר 
 את האתגרים הלאומיים



 פטרושקה בבאנרים

באנר חברתי המתקשר 
 את יוקר המחיה



 פטרושקה בבאנרים

באנר אקטואלי שמתקשר 
 (סטטוס קוו)נושא תתוכן 



 פטרושקה בבאנרים

באנרים אינטראקטיבים 
עם אפקט מעבר עכבר  

 לשמיעת המצע



 פטרושקה במעברונים



 פטרושקה בפרירולים



 נתוני הפעילות
 שעות ראשונות   48

 
 



  
 
 ₪ 700,000 –תקציב המדיה שנוצל עד כה •

 
   -הקמפיין עלה באתרים הבאים•



 נתוני המדיה  
 
 RU – 2,399,868חשיפות  

 125,365  -הקלקות 

UNIQUE CTR– 3.80% 

 פעמים 46 –( רפטיציה)חשיפות לגולש 

 



41,817  
 חיפושים בגוגל למושג  

 אולג פטרושקה 



201,766  
 72ב   Youtubeצפיות ב 

 השעות הראשונות



 נתוני האתר הרשמי של אולג פטרושקה 

 
 

 (יוניקים 137,188)  157,486 –כניסות לאתר 

 00:01:53 - זמן שהיה 

 3.69 –דפים נצפים 



 אפקטיביות הקמפיין
 התוצאות

 +18ביצענו מחקר אמפירי מייצג ישראלים 
 באינטרנט באמצעות יפעת בקרת פרסום   

 שעות  36הנתונים המוצגים הינם נתונים גולמיים שנאספו אחרי *



 שעות  36הנתונים המוצגים הינם נתונים גולמיים שנאספו אחרי *

 כ מודעות למותג אולג פטרושקה  "סה

 ( מכלל המשיבים)  34%



 שעות  36הנתונים המוצגים הינם נתונים גולמיים שנאספו אחרי *

  displayכ נחשפו לבאנרים ולכלי ה"סה

 ( מכלל המשיבים)  45%



 שעות  36הנתונים המוצגים הינם נתונים גולמיים שנאספו אחרי *

  –מבין הנחשפים 
 כ מודעים למותג אולג פטרושקה"סה

 (משיעורם בקרב כלל הציבור 2פי כמעט ) 66%



 שעות  36הנתונים המוצגים הינם נתונים גולמיים שנאספו אחרי *

 כ מכירים את המסר"סה

 "ישראל צריכה מנהיג חזק"

 ( מכלל המשיבים לשאלה )  44%



 שעות  36הנתונים המוצגים הינם נתונים גולמיים שנאספו אחרי *

 כ מכירים את המסר"סה

 "ישראל צריכה מנהיג חזק"

 ( מהנחשפים לקמפיין)  62%



BUZZZZZZZZ… 
 

קמפיין אולג פטרושקה עלה בבאנרים וסרטוני 
 ...וידאו של פטרושקה  עורר הרבה באאז ועניין



earned media 



 שיתופים בפייסבוק



 שיתופים בפייסבוק



 שיתופים בפייסבוק



 ממים מובילים



 טיוב-הבאז ביו



 פורומים



 פורומים



 כתבות



 כתבות



 כתבות



 טוקבקים



 רבה   תודה


