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2. שטראוס וחברים >> 
קמפיין דנונה: הצרכנים מגיעים לטלוויזיה

3. גורי מתרחבת >> משקיעה 2 מיליון דולר במעבר 
לקיבוץ רבדים. המחזור הצפוי ל�2008: 550 מיליון שקל

אורנה יפת

חברת ההפצה גורי מתרחבת: החברה, 

שמחסניה ממוקמים בצריפין, מעבירה 

את המחסנים הלוגיסטיים ואת המטה 

לקיבוץ רבדים. ל"כלכליסט" נודע כי 

גורי תשקיע 2 מיליון דולר בהנחת 

התשתיות ובציוד במחסנים החדשים, 

שישתרעו על 12 אלף מ"ר. עודד 

גורי, מנכ"ל החברה ובעליה, אישר את 

הדברים. "הצמיחה בפעילות הפכה את 

המחסנים בצריפין לצפופים, מה שמעכב 

את התפתחות החברה", אמר גורי. 

גורי הפצה סיימה את 2007 עם 

היקף פעילות שהסתכם ב�400 מיליון 

שקל. את 2008 צפויה החברה לסיים 

עם מחזור של 550 מיליון שקל. 

במקביל, נודע כי לאחר שנתיים 

שבהן הפיצה גורי את מוצרי חברת 

מאיר בייגל, סיימו הצדדים את הסכם 

ההפצה ביניהם ואת גורי תחליף חברת 

שסטוביץ. גורי תפצה את עצמה בלקוח 

חדש, והחל באוגוסט תהיה אחראית 

להפצת נרות מנורה ברשת רבוע כחול 

וקו�אופ ישראל. 

גורי הפצה מתמחה בשיווק מוצרי 

מזון וטואלטיקה לנקודות המכירה. 

באוקטובר 2007 חתמה החברה הסכם 

עם טמפו, שבמסגרתו הקימו שתי 

החברות את חברת טמפו�גורי למכירה, 

הפצה וסידור מוצרי חברת טמפו 

ברשתות השיווק שופרסל, רבוע כחול 

וקו�אופ. על פי ההסכם, ההפצה על ידי 

החברה החדשה היא למשך חמש שנים, 

ועם תום התקופה יוארך החוזה באופן 

אוטומטי לשנה נוספת בכל פעם.

מיטל זדה

מעורבות הגולשים בתכנים 

פרסומיים עולה מדרגה: לאחר 

שחברות מסחריות אפשרו לצרכנים 

לעצב את קמפיין הפרסום שלהן, 

שטראוס מאפשרת עתה לצרכני דנונה 

להופיע בקמפיין בשמם האמיתי.

המהלך האחרון של דנונה, 

שבמסגרתו גולשים שלחו את 

תמונותיהם כדי שיופיעו על גבי 

אריזות היוגורטים, מגיע גם לפרסום 

החוצות ולטלוויזיה: דנונה תעלה עם 

50 חסויות שונות בטלוויזיה, שאותן 

יקריינו 50 צרכנים שונים, שגם יציגו 

את עצמם ואת אזור מגוריהם. 

כמו כן יועלו 60 שלטי חוצות 

שבהם יככבו צרכנים אחרים, שכולם 

מתגוררים בסמוך לשלט. הצרכנים 

שתמונתם תתפרסם על גבי השלט 

יקבלו הודעה על כך.

דנונה משקיעה כחצי מיליון דולר 

במהלך, שלו אחראי משרד הפרסום 

שלמור אבנון עמיחי, והוא יימשך 

שלושה שבועות. יונתן אלבום, מנהל 

השיווק של דנונה, הסביר כי המהלך 

מאפשר לצרכן המזדהה עם ערכי 

המותג להגיע לרמת מעורבות גבוהה 

במיוחד.

לקראת ספטמבר אמורה החברה 

לבחור את תמונות הצרכנים שיופיעו 

על גבי מארזי היוגורטים.

טפורמה הכי טובה למכור את הלקוחות 

שלהם, לא מוכרים את הלקוחות".

ובכל זאת הוא מרתק. איך נהפכה  

דווקא המזבלה לכל כך פופולרית?

"זה פשוט: יש לנו תוכן שאין לא�

חרים. אם משרד פרסום משחרר היום 

פרסומת, אני מקבל אותה לפני כולם, 

ומעלה אותה לאתר בצורתה המקורית, 

כותבים  שרק  הברנז'ה  מאתרי  בשונה 

על מה שיצא".

דיין: "ההצלחה הגיעה קודם כל כי 

הבלוג נראה טוב. זה בלוג עצמאי עם 

דומיין עצמאי, הוא לא יושב בדה מרקר 

או בתפוז, והוא מאפשר לנו יצירתיות 

גבוהים  סטנדרטים  לנו  יש  עיצובית. 

מבחינת התוכן והעיצוב".

"בה� תאוצה.  צבר  האתר  הזמן  עם 

ביום",  כניסות  מאה  לנו  היו  תחלה 

חודשים  "בתוך כמה  בן�ישראל.  אומר 

מהתע� אנשים  לסחוף  התחיל  הבלוג 

שייה, ונהיה יותר פופולרי. היום אנחנו 

עומדים על 3,000 משתמשים ייחודיים 

ביום, שזה אומר בפועל הרבה יותר, כי 

כל הכניסות מאותו משרד נספרות רק 

פעם אחת. יש לנו 18% כניסות מאר�

צות הברית ו�30% כניסות מהעולם".

ול� מדיה,  מוכר  אינו  עצמו  הבלוג 

פיכך אינו רווחי. "זה בלוג שלא נועד 

להיות רווחי מלכתחילה", מסביר דיין. 

"בכלל, הכנסת פרסומות יוצרת אנט�

גוניזם אצל גולשים ובלגן בבלוג, ולנו 

נורא חשובים האסתטיקה והכיף".

ובכל זאת, הבלוג נהפך למנוף כל�

כלי, כשהצמיח לפני שנה את סוכנות 

 .Mizbala השניים,  של  הקריאייטיב 

"לא תכננו את ההקמה שלה", מסביר 

הת� כי  העסק,  להקמת  "נדחפנו  דיין. 

חלנו לקבל לא מעט פניות מלקוחות. 

היום הבלוג מזרים אלינו לקוחות, וזה 

מה שמכניס לנו כסף". 

אפשר  מספר,  הוא  הלקוחות,  בין 

למצוא את ICQ, את פיילוט ואת אתר 

מסחר  זירת  המשמש   ,hand to hand

באינטרנט לארגוני הייטק. כדי לשמור 

חשבו� מגישים  הם  היצירתי  הקו  על 

ניות בגודל A3 וחותמים בחותמת "לא 

כשר" ענקית על כל חוזה שנסגר.

"לא קטילה — ביקורת"
הפעילות העצמאית לא גרמה להם 

לצנזר את הדעות שלהם במזבלה, שבה 

פעם  לא  כתמיד.  דעתניים  נותרו  הם 

הביקורת שלהם גם משפיעה. "קחי את 

קמפיין 'צורי ברלב' של מקאן דיגיטל 

ל'הנפילים'", אומר בן�ישראל. "בבאנר, 

שנראה אותנטי מאוד, ראו תמונה של 

בחור שלכאורה נעדר, וביקשו מהגול�

שים להתקשר למספר טלפון. היה בזה 

משהו מאוד לא אתי, הם ניצלו את הת�

מימות של הגולשים. התגובות והביקו�

רת במזבלה עוררו שיחה באתרים וב�

פורומים, וכתוצאה מכך הקמפיין ירד. 

השפענו  אבל  פיזית,  אותו  הפלנו  לא 

על כל מה שקרה וגרמנו לו לרדת".

ואיך מגיבים לביקורות שלכם?

לא  משתדלים  "אנחנו  בן�ישראל: 

לקטול, אלא להציג פרסומות שאנחנו 

אוהבים. לקטול אפשר מהיום ועד אינ�

סוף, אבל פרסומות טובות אין הרבה". 

ביקו� זו  לקטול,  לא  גם  "זה  דיין: 

רת בונה: יש טיעון, יש נימוקים. אני 

בתפוז שמסכמים  בלוגים  הרבה  מכיר 

פרסומת ב'זה חרא' או ב'הם מעתיקים'. 

אנחנו מנמקים. אנשים מעריכים אותך 

יותר אם יש לך דעה. לא קיבלנו רי�

קושטים של משרדים שנפגעו מאיתנו 

בצורה קשה".

בן�ישראל: "יש לנו תוכן 
שאין לאחרים. אם משרד 

משחרר פרסומת, אני 
מקבל אותה לפני כולם 
ומעלה אותה בצורתה 

המקורית, בשונה מאתרי 
הברנז'ה שרק כותבים 

על מה שיצא"
 

הבאנר של מקאן 
ל"הנפילים". 

"הקמפיין ניצל את 
הגולשים, ואנחנו 

גרמנו לו לרדת"

גורי הפצה
תחום: שיווק מוצרי מזון 

וטואלטיקה לנקודות מכירה
כוח אדם: 250 עובדים קבועים 

ועוד 190 סדרנים
לקוחות בולטים: רקיט בנקיזר, 

טמפו והרדוף
נוסדה: 1972

calcalist.co.il
מכל מקום. בכל זמן.

יום חמישי, כ"ג בסיון תשס"ח, 26.6.2008 כלכליסט  

דרושים/ות

למצוינים מצוינים תנאים מובטחת קו“ח: sharon@sigalavitan.co.il  סודיות
www.sigalavitan.co.il

ויראליים בקמפיינים ניסיון בעל/ת
גולשים תוכן מנהל/ת

קשרי בניהול וניסיון ידע בעל/ת
צוות וניהול עיתונות

סופרוויזר/ית
בניהול שנתיים של ניסיון בעל/ת

לקוחות תיקי

תקציבאי/ת
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1. הקרב על 99FM מתחמם >> גאידמק 
מאיים לעתור לבג"ץ אם יחויב למכור את אחזקותיו בתחנה

עירית יוסילביץ'

הקריאה לאלץ את ארקדי גאידמק 

להיפרד מאחזקותיו בתחנת הרדיו 

99FM היא "עמדה פופוליסטית 

למטרות תקשורתיות שלא מחזיקה 

משפטית" — כך אמר ל"כלכליסט" 

עו"ד רון גזית, פרקליטו של גאידמק, 

לקראת הדיון בנושא שייערך היום 

בוועדת הכספים של הרשות השנייה. 

"יש אווירה ציבורית ויש עובדות, ואלו 

שני דברים שונים".

היום אמורה ועדת הכספים, 

בראשות רחל פרימור, לקבל לידיה את 

חוות הדעת שהכין היועץ המשפטי של 

הרשות דורון אבני, שלפיה יש עילה 

וצורך לדרוש מגאידמק לוותר על 

אחזקותיו בתחנה. 

"מטרת הדיון היום היא שמיעה 

ראשונית של חוות הדעת המשפטית, 

ללא החלטות אופרטיביות", אמרה 

פרימור ל"כלכליסט". עם זאת, היא 

העריכה שבסופו של 

התהליך תחייב מועצת 

הרשות את גאידמק 

להיפרד מאחזקותיו 

בתחנה. "הפרשנות 

שלנו לחוות הדעת המשפטית היא 

שהוא לא יוכל להמשיך להחזיק 

בתחנה; השאלה היא רק באיזה אופן 

זה ייעשה". 

לפי חוות הדעת של אבני, יעמדו 

בפני גאידמק שתי אופציות: מכירת 

אחזקותיו לצד שלישי או העברת 

המניות לאחזקה בנאמנות עיוורת.

"במידה ותתקבל החלטה שכזו 

הונחיתי על ידי גאידמק לעתור 

לבג"ץ", אומר גזית. "לפי חוות הדעת 

המשפטית שלי, אין שום בעיה עם 

המעורבות הפוליטית של גאידמק 

כיום. כידוע, הוא לא שר ולא חבר 

כנסת, כך שהטיעון של הרשות 

אינו תקף".

ד
ורי בן�ישראל (28) וגיא 

את  סיימו   (26) דיין 

הקופירייטינג  לימודי 

�הס מאז  שנתיים.  לפני 

לעבור  בן�ישראל  פיק 

פרסום,  במשרדי  עבודה  ראיונות   47

ודיין עבד כקופירייטר במשרד פרסום 

בחודש.  שקל   2,000 לו  ששילם  קטן 

"המזבלה"  את  מתחזקים  שניהם  היום 

�(mizbala.com), בלוג הפרסום הפופו

לרי בארץ, שמבקר פרסומות חדשות, 

�פוס ומעלה  מהעולם  פרסומות  מציג 

טים אורחים מפי אנשי מקצוע. 

את המזבלה הקים דיין לקראת סוף 

הלימודים ב"הבצפר". "זרקתי לשם את 

�מס הוא  בראש",  לי  שהיה  הזבל  כל 

ביר את השם. בן�ישראל מספר ש"אף 

תשעה   לי  היו  אותי.  רצה  לא  משרד 

למשל".  אריקסון,  במקאן  ראיונות 

בראיון כזה במקאן, שאליו הגיעו יחד, 

נרקמה ביניהם החברות, והשניים החלו 

להשקיע את מלוא מרצם בבלוג החדש. 

"גיא הבטיח לי בחורות, תהילת עולם 

ופרארי", מספר בן�ישראל. 

ההשקעה הכלכלית בבלוג הסתכמה 

בכמה מאות דולרים בשנה, וכללה רק 

רכישת דומיינים והשכרת שטח אחסון. 

רוב ההשקעה התבטאה בזמן שהקדישו 

�לקידום האתר בפורומים ברשת ובאמ

צעות אופטימיזציה ראשונית בגוגל. זה 

היה כל המאמץ השיווקי. מכאן והלאה, 

עברה השמועה על הבלוג החדש מפה 

לאוזן. היום הוא הבלוג המוביל בתחום 

תוכלו למצוא  ובין המטקבקים  בארץ, 

�קופירייטרים, תקציבאים, מעצבים ומ

נכ"לים של משרדי פרסום.

"לנו חשוב הכיף"
בתקופה שבה החלו לפעול עדיין לא 

�היה בלוג שהוקדש לעולם הפרסום היש

ראלי, אף על פי שזירת הבלוגים בארץ 

תוססת כבר תשע שנים. בדצמבר 2006, 

שלושה חודשים לאחר השקת המזבלה, 

פתחו שלמור אבנון עמיחי בלוג ראשון 

של משרד פרסום בארץ, שסיפק הצצה 

צבעונית למתרחש במשרד. 

"הבלוג שלהם פרץ דרך למשרדים 

אחרים", מחמיא בן�ישראל, "אבל הוא  

לוקה בחסר מבחינת תכנים. בלוג של 

�למש הצצה  חלון  להיות  צריך  משרד 

רד, כל קמפיין שלו צריך לעלות קודם 

כל באתר. זו צביעות להעלות רק מה 

לטוב  דבר,  כל  תעלו  פרסים;  שלקח 

�ולרע. בבלוג של שלמור, שהוא הפל

מגרש המשחקים של הקריאייטיב הישראלי

חבורת הזבל

ווק ושי פוש - פרסום 

 ¿¿¿

הבריף
חדשות התעשייה

Sogood�חנות נוספת ל
סונול חנכה את 

החנות ה�80 
 Sogood ברשת

בתחנת התדלוק 
סונול כפר סבא 
מזרח. "עד סוף 

2008 נפתח עוד 20 חנויות ונסיים 
את השנה עם 100 חנויות", מסר 

תמיר פוליקר, מנכ"ל סונול. 
"ב�2009 נפתח עוד 40 חנויות 

בהשקעה של יותר מ�20 מיליון 
שקל".

המשביר מגיע לעפולה
המשביר לצרכן פותחת בית כלבו 
בעפולה בהשקעה של 15 מיליון 

שקל. הסניף משתרע על שטח של 
1,600 מ"ר ומאגד מותגי אופנה, 

טיפוח, כלי בית, הנעלה ועוד.

ניופאן נכנסת לטיפוח
יבואנית האלקטרוניקה והחשמל 

ניופאן מרחיבה את פעילותה, 
ומשיקה קו חדש של מוצרי טיפוח 

חשמליים בארבע קטגוריות: 
מייבשי שיער, מעצבי שיער, מסירי 
שיער ומכונות תספורת. המוצרים 

ישווקו תחת המותג רוונטה 
ברשתות החשמל ובשלב מאוחר 
יותר גם ברשתות הפארם. ניופאן 
תשקיע בהשקה כמיליון שקלים.

 

"המזבלה" התחיל 
כבלוג של שני 

קופירייטרים חסרי 
ניסיון, ונהפך לאתר 

הפרסום התוסס 
בארץ, שביקורות 
בו יכולות להפיל 
קמפיינים. בראיון 

ראשון מספרים 
מייסדיו איך זה קרה

ליטל שמש
בן�ישראל (מימין) ודיין: "הבלוג לא נועד להיות רווחי, אבל היום הוא מזרים אלינו לקוחות"

  בעסקים   

השקות ותקציבים

MTV זנטי לאתר�אדיר
אלדד אדיר�זנטי 

(30) מונה למנהל 
 MTV אתר

ישראל. אדיר�זנטי 
כיהן בשנתיים 

האחרונות 
כמנכ"ל חברת האינטראקטיב 
Tribal DDB Tel Aviv. הוא 

יחליף בתפקיד את אוהד בולוטין, 
שיישאר כיועץ ל�MTV ישראל 

 ,The Bolo במסגרת חברת
המספקת שירותי ייעוץ במדיית 

האינטרנט והסלולר.

  בקריירה   

מינויים בתעשייה

הן
 כ

אל
ור

 א
ם:

לו
צי

צילום: ראובן שורץ

ארקדי גאידמק. 
"אין שום בעיה 
עם המעורבות 

הפוליטית"

push@calcalist.co.il

  כלכליסטיום חמישי, כ"ג בסיון תשס"ח, 26.6.2008




