
 קטגוריה שם המהלך שם משרד הפרסום שם החברה

 Mccann Valley  Mccann Valley 
: בונים מעצמת ניו מדיה במדבר, ומשנים מציאות 2000-החלוצים של שנות ה

 חברתית
Effie Platinum 

HOT Mobile  ראובני פרידןIPG 
HOT mobile -  מובילת המפכה הסלולרית שהפכה לחברה הצומחת בעולם

 התקשורת
Effie Platinum 

 ביטוח ישיר
 Saatchiבאומן בר ריבנאי 

 &Saatchi 
 Effie Platinum הרבה יותר פשוט ממה שחשבתם -ביטוח 

 בנק הפועלים
אדלר חומסקי & ורשבסקי 

Grey  גיתם +BBDO 
מיליארד  9-כבשנו את זירת העסקים הקטנים והצמחנו את הפעילות העסקית באיך 

 שקלים
effie platinum 

החברה המרכזית 
 למשקאות

גליקמן שמיר סמסונוב 
PUBLICIS 

WANT A FANTAפאנטה כובש את לב הצעירים ? Effie Platinum 

 IPGראובני פרידן  ויסוצקי
התה הירוק לקטגוריה הצומחת בעולם איך הפך  -האוקיינוס הירוק של ויסוצקי 

 הקמעונאות?
Effie Platinum 

 Effie Platinum פריצת הדרך של גולדסטאר: כך כבשנו את סצנת הקראפט המקומית   טמפו משקאות

 TBWAיהושע  יוניון מוטורס
קלאסיקה בהתחדשות מתמדת השוברת שיאי מכירות בשוק  -טויוטה קורולה 

 תחרותי מתמיד
Effie Platinum 

מילקו )מקבוצת החברה 
 המרכזית למשקאות(

 Effie Platinum מזיזים את הגבינה: המהפכה של נעם בשוק הגבינה הצהובה בישראל TBWAיהושע 

 מעדנות מקבוצת תנובה
גליקמן שמיר סמסונוב 

PUBLICIS 
 Effie Platinum לפיצה מעדנות אין תחליף! כיצד מהלך שיווקי מבודל יכול לשנות פני קטגוריה

 שופרסל
אדלר חומסקי & ורשבסקי 

Grey  גיתם +BBDO 
 effie platinum איך הבאנו את מהפכת המותג הפרטי לשוק קמעונאיות המזון בישראל *שם לא סופי

 Effie Platinum צומחים בשוק שניסו להזיז את הגבינה שלו -טעם של עמק, טעם של ניצחון  Mccann Tel-Aviv תנובה

Reckitt Benckiser  Mccann Valley  כך כבשנו את ליבן של נערות ישאל עם תקציב זעום –מי שמחדש מנצח Media Innovation 

 Media Innovation ההצגה חייבת להמשך –למרות הרגולציה  Mccann Tel-Aviv יקב טפרברג

לוריאל ישראל קוסמטיקס 
 בע"מ

Mccann Tel-Aviv  גרנייהShowYourFace #– איך מפצחים את דור הסנאפצ'ט Media Innovation 

 Media Innovation הכי קרוב לאמא, גם בוואטסאפ. חיזוק מובילות מטרנה באמצעות חדשנות דיגיטלית JWT מטרנה

 Media Innovation לוקחים את הלקוח יד ביד, שלב שלב, עד הבום! –בום  6האגיס  Mccann Tel-Aviv קימברלי קלארק

 Media Innovation קולינרי  publisherפודליש'ס: מדיה לא קונים, מדיה בונים! כיצד שופרסל הפכה ל  BBDOגיתם  שופרסל

BuyMe Avraham BUYME - חברות ומוצרים דיגיטליים אפילו ג'רמי פיבן יודע שפשוט לקנות מתנות 

Cal  כרטיסי אשראי
 לישראל

 TBWAיהושע 
של הפלטפורמות: איך הפך הארנק הדיגיטלי של כאל למנוע מכירות עלייתן 

 ולנאמנות מותגית מסוג חדש
 חברות ומוצרים דיגיטליים



HOT  ראובני פרידןIPG HOT SportMaster - חברות ומוצרים דיגיטליים האפליקציה שהפכה למאסטר בגיוס לקוחות חובבי ספורט 

 בנק הפועלים
אדלר חומסקי & ורשבסקי 

Grey 
לאפליקציית התשלומים של  Bitוהפכנו את  mobile payments-איך כבשנו את ה

 ישראל
 חברות ומוצרים דיגיטליים

 הפניקס
אדלר חומסקי & ורשבסקי 

Grey 
 חברות ומוצרים דיגיטליים לשוק ביטוחי הרכב בישראל telematics -איך הבאנו את מהפכת ה

 Mccann Tel-Aviv לאומי קארד
מיליארד  2המזומן בתחבורה הציבורית! כיצד חדרה לאומי קארד לשוק של סוף עידן 

 שקלים ויצרה מקור הכנסה חדש
 חברות ומוצרים דיגיטליים

 חברות ומוצרים דיגיטליים טפחות עד הבית. להתחבר בהצלחה למסע הלקוח לפני שהוא מתחיל IPGראובני פרידן  מזרחי טפחות

 מחסני חשמל
קי אדלר חומסקי & ורשבס

Grey 
 חברות ומוצרים דיגיטליים מחסני חשמל | הקמעונאית הראשונה המתאימה עצמה לצרכן החדש

 פלאפון
אדלר חומסקי & ורשבסקי 

Grey 
 חברות ומוצרים דיגיטליים איך ניפצנו את שיאי הניודים ומיצבנו את פלאפון כרשת הבטוחה בישראל

 חברות ומוצרים דיגיטליים עולם החניהפנגו מציגה: מהפכה )נוספת( ב  LEAD Ogilvy פנגו

 חברות ומוצרים דיגיטליים IOT-מנצחים את האדישות עם חוויית מותג מעולם ה – BEEPeeניקול  BBDOגיתם  קימברלי קלארק

 IPGראובני פרידן  ג'יי סי הלת'קר
איך הכפלנו את הקטגוריה וגרמנו למדינה שלמה  -Advanced Whiteליסטרין 

 לחייך?
 טואלטיקה ופארם

 ג'ילט
אדלר חומסקי & ורשבסקי 

Grey 
gillette fusion pro-shield  טואלטיקה ופארם דקות 10השקה תוך 

 Mccann Tel-Aviv יוניליוור ישראל
טורפת את הקלפים  TRESemmé"לצאת מהבית כמו מהמספרה": הבשורה של 

 בשוק השיער
 טואלטיקה ופארם

 Mccann Tel-Aviv יוניליוור ישראל
 1שהפך למס'  MENאיך פיצחנו את קוד הגבריות הישראלי, והשקנו את פינוק 

 בקטגוריה
 טואלטיקה ופארם

 סופר פארם
 Saatchiבאומן בר ריבנאי 

 &Saatchi 
-יצירת צבא דיגיטלי אותנטי של יועצות ושגרירות יופי לסופר –האקדמיה לביוטריות 

 פארם
 טואלטיקה ופארם

 טואלטיקה ופארם , למותג הכי צומח בענף החיתוליםVFMהניסיון עושה את ההבדל בין עוד מותג  Mccann Valley  קימברלי קלארק

Delta FIT 
אדלר חומסקי & ורשבסקי 

Grey 
Delta FIT –יופי, אופנה וטיפוח המותג ששינה את חוקי המשחק בקטגורית בגדי הספורט לנשים 

Reckitt Benckiser  Mccann Valley VEET GIRL –  כך הפכנו אתVEET יופי, אופנה וטיפוח למותג של בנות הנוער בישראל 

 יופי, אופנה וטיפוח המהפכה של ילנה מלישבה זרמון גרופ ילנה מלישבה

לוריאל ישראל קוסמטיקס 
 בע"מ

Mccann Tel-Aviv 
איך כבשנו את בני הנוער, הקהל  - Agenda Driven Marketingמציג: גרנייה 

 האסטרטגי בקטגוריה
 יופי, אופנה וטיפוח

קבוצת החברות אסתי 
 לאודר ישראל

 Saatchiבאומן בר ריבנאי 
 &Saatchi 

שנה הצליח להרים את המסיבה הכי שווה  70כיצד מותג בן  Double Wearחגיגת :
 בליבו של הקהל הצעיר?בעיר ולזכות 

 יופי, אופנה וטיפוח

מילקו )מקבוצת החברה  
 המרכזית למשקאות(

 מימד
איך שברנו את הרגלי קניית החלב במגזר  -כבר חלק מהמשפחה החרדית  -טרה 

 החרדי
 מגזרים



מילקו )החברה המרכזית 
 למשקאות(

 מגזרים ציונאלי!יותר בריא, יותר טעים, יותר אמו -מהפכת היותר של טרה  אפאק טריו

 מגזרים מהלך חדירת ניקול למגזר הערבי -כוחה של הבאסיטה  אפאק טריו קימברלי קלארק

 Mccann Tel-Aviv אל על
הדאטה בשירות אתר אל על: מחלון ראווה של מחירים, לאתר שבאמת מוכר. 

 והרבה.
 big dataמהלכים המבוססים 

 בזק
ורשבסקי אדלר חומסקי & 

Grey + go interaction 
מה הקשר בין "טסים לחו"ל" ו"בעלי חיות מחמד", המהלך הדיגיטלי הראשון מסוגו 

 שחשף סודות צרכניים ואוקיינוסים כחולים
 big dataמהלכים המבוססים 

 b144בזק 
אדלר חומסקי & ורשבסקי 

Grey 
b144 - הכפלנו את מכירות ביג דאטה זה עובד: איך התגברנו על ענקיות המידע ו

 המותג תוך שנה
 big dataמהלכים המבוססים 

 big dataמהלכים מבוססים  הדור הבא של מהלכי הנאמנות  –בום  6האגיס  Mccann Tel-Aviv קימברלי קלארק

 לעומק התודעה אלפא טלקום
HUAWEI איך גרמנו לרבע מיליון ישראלים לנטוש הרגלים ולהעדיף מותג :

 סמארטפון חדש.
וצרי חשמל, אלקטרוניקה מ

 ומוצרים לבית

 אלקטרה מזגנים
אדלר חומסקי & ורשבסקי 

Grey 
 אלקטרה | איך החזרנו לאלקטרה את התואר המזגן של המדינה

מוצרי חשמל, אלקטרוניקה 
 ומוצרים לבית

 טעימה מהמקומות היפים בעולם זרמון גרופ גנים ושושנים
מוצרי חשמל, אלקטרוניקה 

 ומוצרים לבית

 איך טורררררררררררנדו הציל את הקיץ Mccann Tel-Aviv טורנדו מזגנים
מוצרי חשמל, אלקטרוניקה 

 ומוצרים לבית

 שטראוס מים
אדלר חומסקי & ורשבסקי 

Grey 
 שטראוס מים | איך גרמנו למשפחות בישראל לשתות יותר מים

מוצרי חשמל, אלקטרוניקה 
 ומוצרים לבית

מילקו )מקבוצת החברה  
 ת למשקאות(המרכזי

 מוצרי מזון כך הכנסנו את בני הנוער לקטגוריה -עושים מיקס ליוגורט TBWAיהושע 

 Mccann Tel-Aviv אסם
אין אין אין כמו במבה! ממציאים מחדש מותג אייקוני ומייצרים מכר תוספתי של 

 מיליון ש"ח! 20כמעט 
 מוצרי מזון

 Mccann Tel-Aviv אסם
צבר ממציא את סגמנט החומוסטחינה ומייצר מנוע צמיחה חדש בימים  –נגד הזרם 

 של משבר
 מוצרי מזון

 מוצרי מזון כשזה טעים זה טעים  -קליק  great digital partner יוניליוור ישראל

 מוצרי מזון בקטגוריה 1איך פרצנו את גבולות הוופלים, והפכנו מס׳  –"לואקר זה מדהים!" Mccann Tel-Aviv ליימן שלייסל

 מוצרי מזון איך מתגברים על איום קיומי ? משיקים עוף שגדל ללא אנטיביוטיקה וללא הורמונים IPGראובני פרידן  עוף טוב

 שטראוס
אדלר חומסקי & ורשבסקי 

Grey 
שנה, מילקי פורץ את גבולות הגביע ושובר שיא מכירות של כל  30איך לאחר 

 הזמנים 
 מוצרי מזון

 שטראוס
חומסקי & ורשבסקי אדלר 

Grey 
 מוצרי מזון כך כבשנו מחדש את קטגוריית היוגורט בישראל



 שטראוס
אדלר חומסקי & ורשבסקי 

Grey 
שנה, המצאנו מחדש את מילקי, הבאנו סטנדרט  30איך לאחר   -ברוכים המתפנקים

 חדש לענף הפרסום והגענו לשנת המכירות הטובה בתולדותינו
 מוצרי מזון

 שטראוס
 Saatchiבר ריבנאי  באומן

 &Saatchi 
פשוט חומוס! בזמן שהמתחרים עסוקים בסלמונלה, "אחלה" מוציא חומרים משמרים 

 מהחומוס וזוכה באמון הצרכנים ובהובלת הקטגוריה
 מוצרי מזון

 מוצרי מזון 17%-מכניסים את קהל הגברים לדיאט)ה( וצומחים ב –דיאט יופלה  Mccann Tel-Aviv תנובה

 משקאות איך גרמנו למדינה שלמה להחליף כוס קפה בויסוצקי ירוק? IPGראובני פרידן  ויסוצקי

 משקאות בישראל 3איך שיווק פורץ דרך הפך אותנו ליקב מספר  Mccann Tel-Aviv יקב טפרברג

מבשלות בירה בינלאומיות 
 פריגת -בע"מ 

 Saatchiבאומן בר ריבנאי 
 &Saatchi 

איך גרמנו למדינה שלמה להתאהב מחדש במשק"ל פלאפל ענבים זה בטבע שלנו: 
 של פריגת?

 משקאות

 משקאות הבקבוק שגרם לישראלים לשתות יותר מים IPGראובני פרידן  מי עדן

 שטראוס
 Saatchiבאומן בר ריבנאי 

 &Saatchi 
אספרסו זה לא רק נספרסו! קפה עלית מציעה לישראלים אלטרנטיבה איכותית 

 ליהנות מקפסולת אספרסו
 משקאות

 Mccann Tel-Aviv תנובה
, 23%-מתעמתים עם הפיל שבחדר וצומחים ב –סויה תנובה: מפתיע כמה זה טעים 

 יחד עם הקטגוריה כולה
 משקאות

 משקאות המהפך הפמיניסטי של תפוזינה שהביא לצמיחה של עשרות אחוזים במכירות IPGראובני פרידן  תפוזינה

 BBDOגיתם  אלדר השקעות
הדור הבא של קבוצות הרכישה, או כך מתגברים על משבר  -מפוקחת" "קבוצה 

 ענבל אור
 נדלן ותשתיות

 נדלן ותשתיות מיליארד ש"ח: כך הפכנו זהב ליהלומים 2מהלך ששווה   LEAD Ogilvy קנדה ישראל + אקרו נדל"ן

 בנק הפועלים
אדלר חומסקי & ורשבסקי 

Grey 
ישראלים לאמץ את מהפיכת הבנקאות איך בחצי שנה, גרמנו לעוד חצי מיליון 

 הדיגיטלית החדשה
 פיננסים

 הפניקס
אדלר חומסקי & ורשבסקי 

Grey 
 פיננסים איך הבאנו את מהפכת הביטוח לנהגים צעירים ושינינו את ענף הביטוח בישראל

 ישראכרט
 Saatchiבאומן בר ריבנאי 

 &Saatchi 
בקניות ברשת, תכל'ס אין על ישראכרט | איך פתחנו פער מהתחרות באמצעות גם 

 הטבה שהפכה לסנסציה שיווקית
 פיננסים

 Mccann Tel-Aviv לאומי קארד
Pay-Backפלטפורמת ההטבות ל :- E-Commerce  הגדולה בישראל! איך כבשה

 לאומי קארד את זירת הקניות ברשת
 פיננסים

 פיננסים אין תחליף לבידול מנצח. אין תחליף לאנושיות IPGן ראובני פריד מזרחי טפחות

 בנק הפועלים
אדלר חומסקי & ורשבסקי 

Grey 
מיליארד  9-איך כבשנו את זירת העסקים הקטנים והצמחנו את הפעילות העסקית ב

 שקלים
מגזר  -פעילות חברתית וציבורית 

 עסקי

קבוצת החברות אסתי 
 לאודר ישראל

 Saatchiריבנאי באומן בר 
 &Saatchi 

Plant a note כיצד יצרנו קמפיין מודעות שלא נגמר לחשיבות הגילוי המוקדם של :
 סרטן השד

מגזר  -פעילות חברתית וציבורית 
 עסקי

 קניוני עופר מרוממים את קרנה של השפה העברית TBWAיהושע  קניוני עופר
מגזר  -פעילות חברתית וציבורית 

 עסקי



 יוצרים שינוי חברתי באמצעות חינוך כבר מלידה –"בית לגדול טוב" של תנובה  Mccann Tel-Aviv תנובה
מגזר  -פעילות חברתית וציבורית 

 עסקי

העמותה  –אור ירוק 
למאבק בתאונות הדרכים 

 בישראל

 Saatchiבאומן בר ריבנאי 
 &Saatchi 

Live kill –  "את אשלי בקשי וקסמן בשידור חי כדי להזהיר איך אור ירוק "הרגה
 צעירים מסכנות השימוש בנייד בזמן הנהיגה

 -פעילות חברתית וציבורית 
 עמותות

 מדינה שלמה הרימה עוגן לחולי הטרשת הנפוצה IPGראובני פרידן  העוגן שלי
 -פעילות חברתית וציבורית 

 עמותות

 משרד החינוך
Grey Content   לשכת +

 הפרסום הממשלתית
יחידות  5במספר תלמידי  33%"מעשה בחמש יחידות" איך הבאנו לגידול של 

 אפ ניישן-במתמטיקה תוך שנה, ויצרנו את דור ההמשך לסטארט
 -פעילות חברתית וציבורית 

 עמותות

 Mccann Tel-Aviv עמותת שורשים
ה דרך מתכונים סבתא בישלה גורמה: מנציחים את סיפוריהם של ניצולי השוא

 ונכנסים לאוסקר של ספרי הבישול
 -פעילות חברתית וציבורית 

 עמותות

 BBDOגיתם  רשות הטבע והגנים
כך טלטלנו את האדישות כלפי  -חיות הבר לא הבינו אותנו, אבל בני האדם כן 

 תופעת המינים בסכנת הכחדה בישראל
 -פעילות חברתית וציבורית 

 עמותות

 קמעונאות רק בשר טרי! -המעדניה של רמי לוי    מהרמי לוי שיווק השיק

 onlineשופרסל 
אדלר חומסקי & ורשבסקי 

Grey 

וחוויית  ONE-STOP-SHOPכיצד הבאנו לקהל הישראלי בשורה אמיתית של 
לבן, ופרצנו דרך בעולם הקמעונאות. קופצים מהאקווריום המקומי -אמאזון כחול

 לבריכת שחיה אולימפית בינלאומית
 נאותקמעו

 רכב ותחבורה זה השלושים החדש: וולוו מגלה את הילד שבה ומכפילה את המכירות v40-וולוו Mccann Tel-Aviv וולוו

יוניברסל מוטורס ישראל 
UMI 

 IPGראובני פרידן 
המיני האפקטיבית בישראל! איך הפכה שברולט ספארק לרכב המיני הכי צומח 

 בישראל
 רכב ותחבורה

מפעילות התחבורה 
אגד, דן, -הציבורית

 מטרופולין וכד'.
TRUE רכב ותחבורה "צאו לבלות!"-קווי לילה 

 רכב ותחבורה עשית דרך, גם אנחנו: איך הפכנו את סקודה ממוצר מצוין למותג מנצח, בשנה אחת. מנצ' צ'מפיון מוטורס

 TBWAיהושע  אסותא מרכזים רפואיים
איך הפכה אסותא לבחירה הראשונה של  ככה מחפשים היום רופא מומחה:

 ישראלים בחיפוש אחר רופא מומחה 130,000
 שירותים, נופש ופנאי

 Mccann Tel-Aviv דומינו'ס פיצה
המהפכה שניפצה את גבולות עולם המשלוחים וגם את  –פיצה גורמה עד הבית 

 שיאי המכירות!
 שירותים, נופש ופנאי

 שירותים, נופש ופנאי מחברה בפשיטת רגל, למובילת תוכן גיאוגרפי. -מהפך: החברה הגיאוגרפית תגדיר  מנצ' החברה הגיאוגרפית

המכללה האקדמית עמק 
 יזרעאל

 שירותים, נופש ופנאי הדרך החדשה לגיוס סטודנטים -תדמית במקום לידים IPGראובני פרידן 

 אישירותים, נופש ופנ מאקווריום אדום לאוקיינוס כחול   מועדון חבר

 TBWAיהושע  מכבי שירותי בריאות
שיא אדיר: כך הפכה מכבי שירותי בריאות לקופה שהכי הרבה ישראלים בחרו 

 להצטרף אליה בפער עצום
 שירותים, נופש ופנאי



FIX 
אדלר חומסקי & ורשבסקי 

Grey 
FIX  - תקציבים קטנים איך המצאנו מחדש את קטגורית ההלבשה התחתונה לנערות בישראל 

 הפועל ירושלים
אדלר חומסקי & ורשבסקי 

Grey 
 תקציבים קטנים שנות שלטון יחיד, שינינו את ענף הכדורסל בישראל 60איך לאחר 

 BBDOגיתם  עלם למען נוער במצוקה
לשנה הטובה ביותר  2016בית ו"זולה" אחת: איך הפכה -צעירים חסרי 3בזכות 

 השנים האחרונות 5 -לעלם ב
 תקציבים קטנים

HOT  ראובני פרידןIPG  מהפכת השירות שלHOT – תקשורת ומדיה ממשבר תדמיתי לשינוי תפיסתי 

HOT  ראובני פרידןIPG משהו טוב קורה ב- HOT – תקשורת ומדיה המהפך המוצרי והתדמיתי של המותג המושמץ בישראל 

YES Mccann Tel-Aviv 
yes  מייצרים טלוויזיה טובה לילדים ומנצחים את הקרב על המשפחות  -מי לגדול עם

 הצעירות
 תקשורת ומדיה

 בזק בינ"ל
אדלר חומסקי & ורשבסקי 

Grey 

 "ככה כן בונים חומה!" 
ישראלים  300,000איך הבאנו את בשורת ההגנה בסייבר לעם ישראל וצירפנו 

 של בזק בינ"ל Cyber Wall -לשירות ה
 ומדיהתקשורת 

 BBDOגיתם  סלקום
הדרמה הטלוויזיונית שאף אחד לא צפה איך הפכנו ממותג חדש לשחקן מרכזי בשוק 

 הטלוויזיה הרב ערוצית
 תקשורת ומדיה

 פלאפון
אדלר חומסקי & ורשבסקי 

Grey 
"איך הבאנו את המותג הפרטי לשוק הסלולר בישראל והחזרנו את הנאמנות של 

 הלקוחות
 תקשורת ומדיה

 


