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בעולם שבו מותגים נאבקים על כל בדל 
תשומת לב, ושבו הצרכנים הופכים להיות 

יותר ויותר קשים להשגה, המותגים 
 Augmented חייבים לספק לצרכנים

Experience - "חוויה מוגברת". זה הסיכוי 
היחיד שלהם לצוף מעל פני המים. קבלו  

5 דרכים לעשות זאת נכון
כתב: יוני להב איור: גיא חרל"פ

מדהים
לא טוב. 

הגי סף  ולכן  ביום,  מסרים  אלפי  עם  הצרכנים מתמודדים  קבעולם שבו 
רוי שלהם נמצא בעלייה מתמדת, בעולם שבו הצרכן הוא זה שמחליט לא 

קרק איזו מדיה לצרוך, אלא גם מתי, היכן ואיך לצרוך אותה, בעולם שבו הצ
DVR, אבל במקק  רכנים מדלגים על הפרסומות בטלוויזיה באמצעות מכשירי
ביל מפיצים לכל החברים שלהם פרסומת יו–טיוב שהם אהבו - הפרסום חייב 
להשתנות: להפוך ממונולוג לדיאלוג, לעבוד קשה יותר, להעלות לצרכן חיוך 
על הפנים, להפתיע אותו, לבדר אותו, לערב אותו, לתת לו תפקיד, לספק לו 

תועלת אמיתית.
המותגים  החדש,  בעידן  ולהצליח  לבלוט  לב,  תשומת  להשיג  מנת  על 
עוק מוגברת":  "חוויה   -  Augmented Experience  חייבים לספק לצרכנים
 Don't plan to be great. Plan to - צמתית יותר, רחבה יותר ועשירה יותר

.be awesome
הנה 5 דרכים לעשות את זה. כמובן שמהלך שמבוסס על יותר מאחת 

יהיה משמעותי ומוצלח יותר.
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וצ'וק–בוט  המהלך,  של  הייעודי  באתר  או   SMS
הדפיס אותם על הכבישים שעליהם נסעו באותו 

היום הרוכבים המתחרים בטור דה–פראנס.
הטורניר  ברחובות  והודפסו  נשלחו  הכל  סך 

שנשל השראה  מעוררי  מסרים  אלפי  קעשרות 
קחו מרחבי העולם, כשהגולשים שהשתתפו במה

לך קיבלו גם תמונה מבוססת מיקום של הטקסט 
שלהם מודפס על המסלול.

קהמהלך הפך את הכבישים ברחובות הטור למ
עין נייר קנבס ענק שעליו נכתבו המסרים ששלחו 
הגולשים, והראה שכאשר הפעילות הדיגיטלית של 
במציאות,  אמיתי  ביטוי  מקבלת  ברשת  הגולשים 
הרי שרמות החיבור והמעורבות של הקהל תהיינה 

עוצמתיות, אמיתיות ונלהבות הרבה יותר.
Magical Christmas Card :ב. המהלך

הלקוח: שירות הדואר השבדי
  Crispin Porter :סוכנות הפרסום

Bogusky Europe
היו כרטיסי הברכה לחג. לאחר מכן  בראשית 
האיחולים עברו לטלפון, ובהמשך הגיעו הברכות 
התקק רוב  כאשר  כיום,   .SMS ובהודעות  במייל 
קשורת בין אנשים נעשית באמצעות רשתות חבר

תיות, מי שמעוניין לאחל חג שמח לחבריו, פשוט 
כותב את זה בסטטוס שלו בפייסבוק או שמתייג 
את חבריו על אימג' גנרי של ברכה לחג. בעולם 

כזה, המקום של מכתבים פיזיים הולך ונעלם.
לקהל  להזכיר  ביקש  בשבדיה  הדואר  שירות 

קאת ההתרגשות שבקבלת איגרות חג המולד המ
קסורתיות. המהלך שלו התבסס על תובנה דיגיט
קלית די פשוטה: אנשים משקיעים המון זמן ומא

על  תכנים  של  מאוד  גדולה  כמות  בכתיבת  מץ 
קהחיים שלהם בפייסבוק - סטטוסים, תגובות וכ

היה מבריק: שירות הדואר השיק  דומה. הפיצוח 
אפליקציית פייסבוק, אשר אוספת את הטקסטים 

קהמשותפים שהגולש וחבריו כתבו בפייסבוק בש
קנים האחרונות - ומעצבת מהם איגרות חג צבעו

ניות, המודפסות על נייר איכותי ונשלחות פיזית 
ישירות לבתים של החברים )באמצעות הדוורים 

של שירות הדואר כמובן(.
למרות התפקיד המשמעותי של פייסבוק בחיי 
הצליח  ברשת,  מבלה  שהוא  והזמן  כיום  הקהל 
המהלך להשיג תשומת לב רבה ומשמעותית. זאת 
מכיוון שבניגוד לפייסבוק, את אגרות החג ניתן 

קלשים בסלון לתצוגה ולהשוויץ בהן בפני האור
חים במהלך החג.

2. מותגים מספרים סיפור

לסיפור טוב אין מחיר, זה ידוע. אבל בכל זאת 
מעניין - האם לסיפור טוב יש שווי, ואם כן, מה 

קהשווי שלו והאם אנשים יהיו מוכנים לשלם עבו
רו תוספת כספית?

רוב ווקר, כתב ב"ניו–יורק טיימס", ערך ניסוי 
קשמסגרתו הוא רכש באי–ביי כמה מוצרים פשו

טים בעלות של 120 דולר, ביקש מכמה סופרים 
והחזיר  מוצר,  לכל  קצר  סיפור  לכתוב  וכותבים 

"הסי קאותם למכירה באתר כשלכל מוצר צורף 
פור שלו". המוצרים, אשר עלו כאמור 120 דולר, 

נמכרו כעת ב–3,612 דולר. 
הניסוי הוכיח שהצרכנים מוכנים לשלם פרמיה 

קסיפורית משמעותית עבור מוצר עם סיפור, לעו
מת מוצר חסר סיפור. לכן מותגים חייבים לספר 
סיפור טוב לקהל. הדבר מעצים את חוויית המותג 

קומעודד מעורבות רגשית של הצרכנים, תוך הג
קברת הסיכוי כי הם גם יספרו על המותג ועל סי

פורו לחבריהם ויעבירו אותו הלאה.
דוגמאות:

Yes Virginia :א. המהלך
Macy's :הלקוח

סוכנות הפרסום: JWT ניו יורק
הסיפור הזה מתחיל בניו–יורק ב–1897, כאשר 
ילדה קטנה בשם וירג'יניה אוהנלון כתבה מכתב 
בבקשה  יקר,  "עורך  סאן":  ה"ניו–יורק  לעיתון 

אמי קלאוס  סנטה  האם   - האמת  את  לי  קתגיד 
מערכת  במאמר  לה  ענה  העיתון  עורך  תי?". 
בהיסטוריה  ביותר  המפורסמים  לאחד  שהפך 
של העיתונות האמריקנית: "כן וירג'יניה. סנטה 

קלאוס הוא אמיתי".
מספק  הזה  הסיפור  שנים,  מ–110  יותר  אחרי 

קהשראה למייסיס והופך למהלך המרכזי של הח
של  שלסיפור  הבינה  מייסי'ס  המולד.  בחג  ברה 
וירג'יניה יש פוטנציאל עצום ושסיפור מותג אינו 
שניות,   30 של  טלוויזיה  בספוט  להסתכם  צריך 
ולכן הוחלט לקחת את הסיפור צעד נוסף קדימה, 

למהלך אחד גדול: פיצ'ר טלוויזיוני מונפש.
חג  ספיישל  מייסי'ס  הפיקה   ,CBS עם  בשיתוף 
של  הסיפור  על  מבוסס  אשר  דקות,   30 בן  מולד 

קוירג'יניה. הסרט עשוי כולו באנימציה ואת התפ
קידים הראשיים דובבו ניל פטריק האריס, ג'ניפר 
שנדרשות  למרות  מולינה.  ואלפרד  יואיט  לאב 
כשנתיים להפקת סרט מצויר באורך כזה, המהלך 
הופק תוך 9 חודשים בלבד - על מנת לעמוד בדד–

ליין של חג המולד. 
"Yes Virginia" שודר בפריים–טיים בתקופת 

והמצלי האהובים  הספיישלים  לאחד  והפך  קהחג 
חים ביותר בתעשיית הטלוויזיה של חג המולד. 
הוא זכה לרייטינג של יותר מ–3.7 מיליון צופים, 
הביס את כל הספיישלים של החברות המתחרות 
ותפס את המקום הראשון בחיפושים בגוגל ביום 
השידור. ההצלחה הייתה כה גדולה עד שמייסי'ס 
הכריזה על כוונתה לחזור על מהלך דומה בשנה 

הבאה - הסיפור הפך למסורת.
באותו החג, על אף המיתון, מייסיס שברה את 

קשיא המכירות של החברה. כלומר כשיש ביד סי
חייבים  אלא  במועט,  להסתפק  אסור  טוב,  פור 

להעז וללכת איתו עד הסוף.
Replay :ב. המהלך
Gatorade :הלקוח

לוס   TBWA/Chiat/Day הפרסום:  סוכנות 
אנג'לס

דרמק בשוויון  הסתיים   ,1993 בנובמבר   25 –ב
קבו שתי  בין  מכריע  תיכונים  פוטבול  משחק  קטי 

צות שסוחבות מסורת של יריבות עוד משנת 1906 
פיליפסבורג  ותיכון  מפנסילבניה  איסטון  תיכון   -
מניו–ג'רזי - והפך לרגע היסטורי מעורר מחלוקת 
שלנו,  המקבילה  האמריקני.  בספורט  ולקלאסיקה 

קאגב, היא שמשחק כדורסל בין תיכון חדש לעירו
יהפוך לרגע בלתי נשכח בתולדות הספורט  ט'  ני 

הישראלי. כן, הסיפור הזה הוא מאוד אמריקני. 
המשקאות  חברת  יותר  מאוחר  שנים   16

יש קשר למיץ 
תפוזים. ה"שמש" 

בעיר אינוביק, 
 קנדה

1. האונליין קורה באופליין

בין  מסורתית  יריבות  קיימת  הייתה  פעם 
ימינו  של  המציאות  אולם  והאונליין,  האופליין 

מיטש ביניהם  שהגבולות  רק  לא  שכיום  קמראה 
שחי  דיגיטל  הוא  הנוכחי  שהסיפור  אלא  טשים, 
ונושם במציאות הפיזית, כלומר פעילות אונליין 

שבאה לידי ביטוי בעולם האמיתי.
על בסיס ציטוט של הפרסומאי פול אייזקסון 
 The magic of social media is not what  -
 happens in social media, but what happens
כי  ניתן לומר   - outside of it, because of it

קהקסם של האונליין הוא לא מה שנשאר רק בג
בולות הדיגיטל, אלא בעיקר מה שקורה בעולם 

האמיתי כתוצאה ממנו.
דוגמאות:

 Chalkbot :א. המהלך
Nike :הלקוח

 Wieden + Kennedy :סוכנות הפרסום
פורטלנד

חזרתו  על  ארמסטרונג  לאנס  הודיע  ב–2008 
הח מאז  מקצועית.  אופניים  ברכיבת  קלהתחרות 

 ,Livestrong למיזם  חייו  את  הקדיש  הוא  למתו 
אשר מוקדש לניצחון על הסרטן, והטור דה–פראנס 
ב–2009, הראשון שלו מאז פרש, הייתה הזדמנות 
מצוינת להפיץ את המסר של המיזם. נייקי ביקשה 
לסייע לו בכך, וכהמשך לקמפיין טלוויזיה שעסק 
בסיפורים של גבורה והתמודדות עם הסרטן, היא 
כמחווה  צרכנים,  מעורבות  מבוסס  במהלך  יצאה 
אחד  לכל  אפשר  אשר  ארמסטרונג,  של  לסיפורו 
בעולם לשתף בסיפור מעורר ההשראה האישי שלו 
- על המסלול הראשי של הטור דה–פראנס. לשם 
כך פותח כלי חדש שמאפשר לתרגם את המדיה 

החברתית למציאות הפיזית. 
תכירו את צ'וק–בוט: רובוט, שהוא בעצם מכונת 

קצביעת כבישים משודרגת, בדומה לאלו שמסמ
נות את הפסים הלבנים בכבישים. הגולשים יכלו 

תק של  ומעצימים  אופטימיים  מסרים  קלשלוח 
ווה, נחישות והתמדה, באמצעות טוויטר, הודעות 
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קגטורייד החליטה לשבור את המוסכמה של
ויצאה  שנייה,  הזדמנות  אין  בספורט  פיה 
היסטורי  משחק  אותו  שחזור   :Replay במהלך 
בהשתתפות  מחדש,  אותו  לקיים   - הוכרע  שלא 
1993: אותם השחקק –שתי הקבוצות המקוריות מ

נים, אותם המאמנים, אותה תזמורת ואפילו אותן 
"צ'ירלידרז", וזאת על מנת לקבוע אחת ולתמיד 

למי מגיעה האליפות )של 1993, כזכור(.
מספר  בת  אימונים  תוכנית  עברו  השחקנים 

בשקי עקב  והקהל  האירוע  לקראת  קחודשים 
 - בסיפור  בהתלהבות  עסקה  התקשורת  גם  קה. 
סך הכל נרשמו למהלך 160 מיליון אזכורי מדיה, 
והרגעים הדרמטיים מסיום אותו משחק מ–1993 
גם  כמו  הטלוויזיה,  בתוכניות  ושוב  שוב  שודרו 
אמר ששחזור  מהם  אחד  השחקנים.  עם  ראיונות 
המשחק הוא הרגע הטוב ביותר בחייו, אחרי לידת 

בתו. כן, הסיפור הזה הוא מאוד אמריקני.
למשחק המשוחזר נמכרו 10,000 כרטיסים תוך 
90 דקות והוא הפך בסופו של דבר למפורסם לא 

הסר חברות  כל  המקורי.  המשחק  מאשר  קפחות 
הז את  לרכוש  ביקשו  מהוליווד  הגדולות  קטים 

כויות לסיפור על מנת להפיק ממנו סרט, ובסופו 
Replay הפכה לסדרת טלוויזיה דוקומק  של דבר
נטרית שמשודרת בחשיפה ארצית ברשת פוקס, 
עם 90 מיליון צופים מדי שבוע. כן, הסיפור הזה 

הוא מאוד אמריקני.
זה  מה  מפורסם?  משחק  אותו  נגמר  וכמה 
והחוויה  ההנאה  ההשתתפות,  העיקר  משנה, 
הזה  הסיפור  כן,  אכן  הספורטיבית–נוסטלגית. 

הוא מ–א–ו–ד אמריקני.

3. לספק לקהל תועלות 
משמעותיות

מותגים חייבים לספק לצרכנים תועלת, ערך 
זה   - הצרכנים  עבור  שימושיים  להיות  מוסף, 
Brand Utility. לא מדובר בתועלות פונק  נקרא

קציונליות כפי שהצרכן התרגל לצפות ממוצרים 
 30 תוך  פיצה  או  סידן  יותר   20%  - ושירותים 
 Thin( דקות"  "תועלות  נקראות  אלו  דקות. 
benefits(: הן בסיסיות ואינן מספקות באמת ערך 
 ,Brand Utility על  כשמדברים  לצרכן.  מוסף 
 ,)Thick benefits( "הכוונה היא ל"תועלות עבות
כאלו שמספקות ערך רב, נרחב ומשמעותי, שיש 
ושיכולות  הצרכן  עבור  אמיתית  שימושיות  בהן 
לשפר את חייו באופן ניכר. תפקיד המותג על פי 
לקלים,  הלקוחות  חיי  את  להפוך  הוא  זו  תפיסה 

סי באמצעות  בפועל,   - יותר  ופשוטים  קנוחים 
פוק של תועלות קונקרטיות, רלוונטיות ובעלות 
הם  נכונה,  בצורה  זאת  עושים  כשמותגים  ערך. 
הופכים פתאום לנחוצים ורצויים בחיי הצרכנים.

דוגמאות:
Twelpforce :א. המהלך

Best Buy :הלקוח
  Crispin + Porter + :סוכנות הפרסום

Bogusky
התועלת לצרכן ש–Best Buy מבטיחה ללקוחות 
לעק מנת  על   ."buyer be happy היא  "שלה 

מוד בהבטחה צריך לספק שירות מצוין לצרכנים 
ואת זה החברה ידעה לעשות מצוין לאורך השנים, 

המוכרנים  באמצעות 
.blue shirts–שלה, ה

הבינה  החברה  אולם 
המכי אנשי  של  קשהידע 
מוג והשירות שלה  קרות 

ורק לשטח הפיזי  בל אך 
ולכן  שלה,  החנויות  של 

לסני מגיע  שלא  קקהל 
נחשף  אינו  הרשת,  פי 
שלה  השירות  לחוויית 

מפ הוא  מה  יודע  קואינו 
הח השיקה  לכן  קסיד. 

אשר  חדשני,  כלי  ברה 
בת דרך  פריצת  קמהווה 

ומאפשר  השירות,  חום 
הצ הידע של  קלנצל את 

וותים שלה, ללא גבולות 
הדי בזירה  אלא  קפיזיים, 

 Twelpforce  - גיטלית 
באמ טכנית  תמיכה  ק- 

צעות טוויטר.
מדובר בצבא של ממש: אלפי עובדים של הרשת 
מכל רחבי העולם - מוכרנים ואנשי שירות, אשר 
על שאלות של  עונים  בטוויטר,  עת  בכל  זמינים 
ותמיכה  לקוחות  שירות  מספקים  וכך  הגולשים, 

טכנית מיידית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
זמינים  עובדים  כ–2,000  יש  נתון  רגע  בכל 
באלו  רק  לא  כולם,  אשר מטפלים בשאלות של 
מוצרים  דוחפים  אינם  הם  החברה.  לקוחות  של 

קללקוחות או מנסים להעלות מכירות, אלא "מס
קתפקים" בלספק שירות מעולה שזמין תמיד וב
קמתן מענה לכל שאלה, גם לזו ששאלה משתמ

"אילו בטריות מומלק  - BrownOut6  שת בשם
השי נציג  לוויברטור שלי?". התשובה של  קצות 

רות, agent3012, הייתה: "כאלו שנטענות".
Best Buy לא רק מיק  באמצעות המהלך הזה,
קצבה את עצמה כספק שירות מצטיין, אשר הג

בתחום,  והגבולות  הסטנדרטים  את  מחדש  דיר 
רק  שלא  כמותג  תדמיתה  את  שדרגה  גם  אלא 
בנוסף,  בתוכה.  חי  גם  אלא  בטכנולוגיה,  מבין 
הגולשים,  מעורבות  את  להגביר  הצליחה  היא 
ולהוכיח  טכניות  בעיות  אלפי  מאות  לפתור 
ההבטחה  את  ואפקטיבית  אולטימטיבית  בצורה 

שלה לקהל - לקוחות שמחים.
Virtual Box Simulator :ב. המהלך

הלקוח: שירות הדואר האמריקני
סוכנות הפרסום: AKQA וושינגטון

שירות הדואר האמריקני מספק ללקוחותיו את 
קהאפשרות להזמין לביתם קופסאות אריזה למשלו

חים, באמצעות אתר הבית שלו. הבעיה היא שקשה 
איזה  כלומר  להזמין,  אריזה  איזו  להעריך  מאוד 

גודל של קופסה יתאים בדיוק למשלוח מסוים.
קעל מנת לענות על הבעיה, השיק הדואר שי

רות שמטרתו לאפשר לכל מי שמעוניין להזמין 
אריזה באמצעות האתר, לבחון את גודל הקופסה 

המדויק שמתאים למשלוח ספציפי - אונליין.
ויר סימולטור  באמצעות  נעשה  קהדבר 

טכנולוגיית  על  שמבוסס  הדואר,  באתר  טואלי 
Augmented Reality. במרכז הרעיון קיים שיק
קמוש חדשני במצלמת הרשת של המחשב, המא

פשר המחשה וירטואלית, חיה ומשודרגת של מה 
שמצולם - על גבי מסך המחשב. הלקוח מתיישב 
בביתו, מפעיל את מצלמת הרשת,  מול המחשב 

ובאמ לשלוח,  רוצה  שהוא  מה  את  בידו  קמחזיק 
קופסה  המסך  על  רואה  הוא  הטכנולוגיה  צעות 
וירטואלית שממוקמת על כף היד שלו. כך הוא 
יכול לבדוק האם הקופסה מצליחה להכיל את מה 

קשהוא מעוניין לשלוח, ולהחליף בין גדלי הקופ
סאות עד קבלת הגודל המדויק.

חייב  אמיתי  יוטיליטי  מהלך  דבר,  של  בסופו 
או  המוצר  למותג,  רלוונטי  רעיון  על  להתבסס 

לגי מקום  כאן  אין  לקדם.  בא  שהוא  קהשירות 
שימושי,  הוא  הדואר  שירות  המהלך של  מיקים. 

פשוט, חכם ורלוונטי. ערך עבה במיטבו. 

Life is a game .4

קל  ומקצועי,  מאורגן  "מבוגר",  שכולו  בעולם 
מה  חיוך,  פעם  בנו  מעלה  היה  מה  לשכוח  מאוד 
הניע אותנו רבות בעבר, מה גרם לנו לכיף אמיתי 
- משחקים. הם תפסו מקום מרכזי כל כך בילדות 

קשלנו, וכיום מתרחש הקאמבק: מותגים רבים מבי
נים כי משחק היא דרך נפלאה לעורר בנו יצרים 
נשכחים ולגרום לנו למעורבות ותשוקה מחודשת 

)ותוך כדי להעביר לנו מסרים פרסומיים(.
מאיתנו  רבים  לראות  מפתיע  לא  כזה  בעולם 
עושים צ'ק אין בפורסקוור על מנת לזכות בתואר 
שעות  משקיעים  או  חומוסייה,  של  העיר  ראש 

קבניהול חווה וקצירת יבולים בפייסבוק - כי לפ
עמים, רק המשחק עצמו והחוויה שהוא מייצר, הם 

תגמול מספיק כשלעצמו. 
דוגמאות:

Monopoly City Streets :א. המהלך
Hasbro :הלקוח

סוכנות הפרסום: DDB לונדון
והמצליח  האהוב  הלוח  משחק  הוא  מונופול 
האונליין  ומשחקי  הדיגיטל  עולם  כיום,  בעולם. 
האסברו,  חברת  ולכן  במעמדו  לפגוע  מצליחים 
המשווקת של המשחק, יצאה במהלך אשר העביר 

קאת המשחק מהשטיח או השולחן בסלון אל הזי
רה הדיגיטלית - ויצרה בכך את משחק המונופול 
הגדול ביותר שנערך אי פעם - כזה שהלוח שלו 

הוא העולם כולו.
 Google פלטפורמת  עם  בשיתוף  המהלך, 

כשמדברים 
בסלולרי, המכונית 
מתרסקת. משחק 

 המרוץ באייפון 

נלחמים בסרטן. 
מסרים ששלחו 

גולשים, על  מסלול 
 הטור דה–פראנס 



המנכ"ליםמיוחדים  508 100 המותגים כתבות הברנז'ה כותבת מדד המותגים 2010

המסורתי  המשחק  גבולות  את  שבר   ,Earth
קוהפך אותו מלוח משחק למגרש משחקים ויר

טואלי וגלובלי, שבו מיליוני גולשים ברחבי העולם 
קמתחרים על התואר "איל ההון העשיר בתבל", בא

מצעות קנייה, בנייה ומסחר של נכסי נדל"ן, כאשר 
כל רחוב על כדור הארץ שמופיע במפות של גוגל 
ושכונות,  בתים  של  לבנייה  פוטנציאלי  נכס  הוא 

והמטרה היא לצבור את הון הנכסים הגבוה ביותר.
200 אלף משתמשים במהק –החברה ציפתה לכ

לך החודש הראשון, אולם כבר ביום הראשון של 
סך  איש.  מיליון  כ–1.7  למשחק  נרשמו  המהלך 
מ–180  גולשים  מיליון   5 במשחק  שיחקו  הכל 
ב–175  וסחרו  רכשו  הם  העולם.  ברחבי  מדינות 
ערים  באלפי  רחובות  מיליון  ב–9  בתים  מיליון 

קברחבי העולם, והפכו את מונופול למשחק המצ
ליח בעולם - גם באופליין וגם באונליין.

CityGT :ב. המהלך
הלקוח: VicRoads, רשות הכבישים של 

מחוז ויקטוריה
סוכנות הפרסום: JWT מלבורן

מדק שהם  הודו  באוסטרליה  מהצעירים   80%
נהיגה.  בזמן  שלהם  בסלולר  קבוע  באופן  ברים 
VicRoads, אשר ביקשה להילחם בתופעה, הביק
לעול להתחבר  חייבת  היא  להצליח,  שכדי  קנה 

מם של הצעירים ולזכות בתשומת לבם. לשם כך 
מכוניות  מרוץ  משחק   ,CityGT את  השיקה  היא 

בנו הצעיר  הקהל  את  לחנך  שמטרתו  קלאייפון, 
ודי נהיגה  של  בשילוב  שכרוכים  לסיכונים  קגע 

בור בסלולר.
לאורך  נוהג  שהשחקן  בעת  המשחק,  במהלך 
המסלול הווירטואלי שעל המסך, מתקבלת שיחה 
נכנסת. אם הוא בוחר לענות לה, הוא שומע את 
המסר הבא: "אתה יודע שאסור לך לדבר בסלולר 

שתי הסיכוי  ברכב.  נוהג  שאתה  כדי  תוך  קשלך 
מתק כשהשיחה  מיד   ."4 פי גבוה  לתאונה   קלע 
 - בתאונה  ומתרסקת  המכונית מתהפכת  נתקת, 

.Game Over
קהמהלך המרכזי הושק במלבורן, שם בפעם הרא

שונה בעולם ניתן היה לשחק משחק אייפון על גבי 
מסך ענק שנתלה בכיכר מרכזית בעיר, באמצעות 
משך  האירוע  למסך.  המכשיר  בין   Wi-Fi חיבור 

קבדיוק את הקהל שהחברה ביקשה לפגוש, והצעי
רים שבאו להשתתף בחוויה וענו לשיחה הנכנסת, 
ראו את המכונית שלהם מתרסקת על המסך הענק, 
וכך נחשפו למסר של הקמפיין בצורה בולטת ולא 

קונבנציונלית, שלא ניתן להתעלם ממנה. 

האפליקק לאחת  במהירות  הפכה   CityGT
להורדה  ביותר  והפופולריות  המצליחות  ציות 
באוסטרליה, והמהלך הראה שמשחקים לא חייבים 
רק לבדר או למכור לנו משהו. הם יכולים גם לחנך 

אותנו.

5. תרומה שאין לה מחיר

קאחד המאפיינים של העולם הדיגיטלי, אשר מש
הגבוהה  ההדדיות  רמת  היא  חיינו,  על  רבות  פיע 
שמתקיימת ברשת. בעולם האינטרנטי נדיבות היא 

קערך עליון: אנשים מכל רחבי העולם תורמים מז
תכנים,  חינמי של  ושיתוף  להעלאה  וממרצם  מנם 

לפתרון בעיות של אחרים ולסיוע ועזרה לנזקקים.
הביטוי של הנדיבות הזו בעולם האמיתי בא לידי 
Gift Economy. מדובר בכלק  ביטוי במה שמכונה
כלה בלי כסף - אין לה מחיר, לא ניתן לקנות אותה. 
 )transference( הערכים שלה מתבססים על הקנייה
ולא על קנייה )purchase(. הלוגיקה שלה מתמקדת 
בחוסר אנוכיות ובמה שמכונה "תשומת לב חיובית", 

שמטרתה לעשות טוב לאחרים.
דוגמאות:

Arctic Sun :א. המהלך
Tropicana :הלקוח

סוכנות הפרסום: BBDO טורונטו
מבטיח  טרופיקנה  של  הפרסומי  הקונספט 
"Brighter mornings for brighter days". כחלק 
ממהלך השקה של מיץ מועשר חדש שלה, שאפה 
החברה להמחיש את התפקיד המרכזי שלה בבקרים 
מעבר  להרבה  אותו  ולהעצים  קנדה,  תושבי  של 
בבקרים.  שותים  שהקנדים  תפוזים  מיץ  למותג 
המטרה הייתה להגביר את נאמנות הקהל ולהפוך 

"לספק הלאומי של בקרים בהירים בקנדה".
אינו הארקטית  לעיר  החברה  פנתה  כך  קלשם 

חיים  שם  במדינה,  הצפוניות  הערים  אחת  ביק, 
3,500 תושבים בחשיכה מוחלטת, בלי לראות זריק
חות שמש במשך כמה שבועות רצופים בכל חורף. 

קמטרת המהלך הייתה להביא את השמש לעיר הח
שוכה ולהאיר את הבקרים של תושביה. לשם כך 

ענ מלאכותית  שמש  העיר  בלב  החברה  קבנתה 
ברוחב  ענק  הליום  בלון  בעצם  שהייתה  קית, 
10 מטר שסיפק עוצמת אור אדירה. הבק  של
קלון ריחף מעל העיר בבקרים והאיר אותה בכ

מות אור הדומה לזו של יום שטוף שמש.
והחשי החורף  בשיא  שלם  חודש  במשך  קכך, 

כה, עשתה החברה מאמץ על כדי להאיר את שמי 

בקרים  בפועל  להביא  והצליחה  החשוכה  העיר 
בהירים לתושביה, תוך שהיא מספקת להם חוויה 

שהם לא ישכחו לעולם.
Teletransporter :ב. המהלך

Andes הלקוח: בירה
 Del Campo, Nazca :סוכנות הפרסום

Saatchi and Saatchi ארגנטינה
לסייע  ביקשה  הארגנטינאית   Andes בירה 
ללקוחות שלה - גברים שיוצאים עם חברים שלהם 
לשתות בירה בברים, משאירים את החברות שלהם 
היא  בראש.  חזק  זה  אחרי  וחוטפים  בבית,  לבד 
 Teletransporter–עשתה זאת באמצעות פיתוח ה
- קפסולה שהיא בעצם תא סגור ואטום הרמטית 
של  פסקול  בו  להשמיע  שניתן  מבחוץ,  לרעשים 

לגב אליבי  ושמספק  שונות  חיים  סביבות  קמאות 
קרים סוררים. המתקן הוצב בברים ומועדונים ואפ

שר לגברים שיצאו לבלות והשאירו את החברות 
בבית, להיות מחוץ לבר, מבלי באמת לעזוב אותו, 
 Why lie if - או כמו שהגדירה זאת חברת הבירה

?you can teleport
זה עובד כך: ברגע שהטלפון של אחד הגברים 
לבד  שיושבת  הכועסת  החברה  הקו  ועל  מצלצל 
 ,Teletransporter–בבית, אותו בחור פשוט נכנס ל

קמפעיל את פס הקול "פקק תנועה" למשל, ומס
ביר לחברה שלו שהוא לא סתם הבריז לארוחת 
הערב עם ההורים שלה, אלא הוא תקוע בפקקים. 
אפשר גם לבחור בפס הקול "בר מצווה" )"נשבע 
)"אני  בוכה"  "תינוק  מראש"(,  לך  שאמרתי  לך 
שומר על האחיין שלי"(, או להמר על פס הקול 
"לילה", שהוא בעצם שקט מוחלט מלווה ברחש 

צרצרים ברקע, ופשוט "להודות שנרדמנו".
המהלך השיג יותר גברים מרוצים ופחות זוגות 
)ובמקביל אלפי גברים ששיקרו לחברות  שנפרדו 

שלהם, אבל למה להיות שליליים(. ¡

ספיישל לרגל 
מכירות חג המולד. 

 "יס וירג'יניה" 

יש הזדמנות שנייה. 
שחזור משחק 
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Y&R הכותב הוא מנהל הפלנינג, שלמור–אבנון–עמיחי 
Y&R שלמור–אבנון–עמיחי ,Trendspotting בהכנת הכתבה השתתפה אווה חסון, מנהלת תחום 
הכתבה נכתבה לפני פסטיבל קאן


