
2016סופרבול
ב"אירוע המדיה המדובר ביותר בארה

לומברדיוינסעל שם המאמן הנודע הסופרבולגביע 



https://www.youtube.com/watch?v=kzf-5DvnUwI
https://www.youtube.com/watch?v=kzf-5DvnUwI




דנבר–2016בסופרבולהמנצחת ובגדול 

Carolina Panthers Denver Broncos

VS

נקודות10נקודות24



ב עוצרים ליום אחד וחוגגים את אירוע הספורט הגדול של  ”חובבי הספורט בארהכל בכל שנה בתחילת פברואר •
הסופרבול, השנה

!לסופרבולשנה 50השנה החגיגות בעיצומן לרגל •

הוא אירוע שואו נדיר  , הוא הרבה מעבר למשחק ספורט, NFL-האמריקאי משחק הגמר של ליגת הפוטבול , הסופרבול•
.שכל אמריקה נערכת אליו

באמנים המופיעים במופע טרום המשחק  , מתאפיין גם בחגיגות והאירועים הנלווים לוהסופרבוללמשחק עצמו מעבר •
.  ובמופע המחצית

. המשחק נחשב לאירוע בעל הרייטינג הגבוה ביותר בארצות הברית, באופן מסורתי". סאנדיי-סופר"הגמר נקרא יום •
.לבמה הפרסומית היוקרתית ביותר בטלוויזיה האמריקאיתהסופרבולהופכת את עובדה זו 

.קליפורניה, קרלההמשחק נערך בסנטה -ברונקוסודנוור פנתרסקרוליינה השנה נפגשו•

אלף דולר51-בעוד שהמפסידים מסתפקים ב, אלף דולר102השחקנים בקבוצה המנצחת הרוויחו •

(דולר3,000עד למחיר של מושבים יקרים מגיעים ) דולר 1,800-דולר ל850נע בין -עלות כרטיס •

מיליארד דולר4.2-בכבאמריקה גובה הימורים מוערך •

ב  "אירוע המדיה הגדול ביותר בארה–סופרבול



חשוב לאמריקאיםהסופרבולבדיוק כמו פסל החירות כך -האמריקאית מהתרבות חלק •

(  לעומת הכרעה אחרי סדרה של משחקים)בודד במשחק הסופר בול מוכרע , בשונה מכדורסל ובייסבול•

:  חגהיום שלפני המשחק הוא כמו יום , ההתרגשות והציפייה למשחקבשל -יום חג של ממש •
אנשים דוחים את המשימות שעליהם לבצע

הולכי הרגל נעלמים מהרחובות  
כולם מתכוננים לרגע שבו יתחיל המשחק

!!!ואוכלים המון

, החברות הגדולות מכינות פרסומות מיוחדות ליום המשחק, כמות הצופים הגדולהבגלל -כלכליות משמעויות •
המשחקומשלמות סכומי כסף עצומים כדי שהפרסומות האלה יוקרנו במהלך 

לסופרבולכל השנה השילוב בין כל הדברים האלה מביא לכך שאנשים מחכים -רגע שכולם מחכים •

:  הסופרבולזה בדיוק סוד קסמו של ,  ולכן! כולם משתתפים–הצופים בבית , האוהדים, השחקנים-במשחק הקסם •
מהמשחק המותח וכולם יצפו בו גם בשנה הבאה , הגדולהכולם נהנים מהחגיגה , כולם משתתפים

?הסופרבולמה מיוחד במשחק 



השנה הטכנולוגיה בשיאה ומשפרת משמעותית את חווית הצופים בכל השלבים

2,400מסכי טלוויזיה

600מצלמות אבטחה

49 בירה-קילומטרים של צינורות נושאי

370נקודות מכירה

 פעמים יותר קיבולת רוחב פס  40מערכת אינטרנט חדשה עוצמתית  הנותנת
ב"של אינטרנט מכל אצטדיון בארה

: בלחיצת מסך פשוטהדבר לנהל כל מאפשרת ההושקה אפליקציה 

לראות  , לרכוש אישורי חניה, כרטיס ללא נייר, למצוא את התור הקצר ביותר, הזמנת אוכל למושב
.אוטובוסאת לוח הזמנים של הרכבת הקלה או 

לראות את המשחק מארבע זוויות שונות

LEVI’S STADIUMהאצטדיון 

טכנולוגיה המעצימה את חווית המשחק



מילון צפיות16שצבר למעלה מ " formation" הוציאה קליפ בשם הסופרבוליום לפני האירוע הנחשק  של –מנצלת הזדמנויות ביונסה•

באמצעות מילים ובלבוש במהלך הקליפ–יבנשי'גשיתפה פעולה עם  מותג האופנה •

/http://shop.beyonce.comלרכישה –יצאה עם קולקציית ביגוד מבוססת מילות השיר •

..    כהצצה קטנה לחייה הפרטייםBLUE IVYשילבה בקליפ בהופעת אורח את הבת שלה •

"ביונסה"מכונת שיווק משומנת היטב בשם 

https://www.youtube.com/watch?v=LrCHz1gwzTo&sns=em

http://shop.beyonce.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-5BPfRHX1SE
https://www.youtube.com/watch?v=-5BPfRHX1SE
https://www.youtube.com/watch?v=LrCHz1gwzTo&sns=em


. CBSמיליון צופים לרשת 111.9ב עם "של הסופרבול היה משדר הטלוויזיה השני הנצפה ביותר בארה50-הגמר ה•
(מיליון צופים114.4עם 49.7%שנה שעברה ) 49%הרייטינג הממוצע במשקי בית עמד על  

0שכרם היה –וביונסהברונו מארס  , קולדפלייהופיעו במחצית •

ומארסביונסהאולם הצליחו לחמם את הקהל לקראת , פתחו את ההופעה בצורה מעט פושרתקולדפליי•

לא סיפקה את הסחורהקולדפליי-לפי דעת הקהל•

שרה את ההמנון הלאומיגאגאליידי •

וממגוון מכשירים שהביאו  סטימריםהשנה לראשונה ניתן היה אפשר לצפות במשחק בחינם באמצעות •
מיליון צופים נוספים4כ 

אלף דולר יותר 400עלות של -(37,500הראשון בסופרבול)דולר מיליון 5-בגמר הסופרבול עלתה כפרסומת •
167,0000$לשנייה ממוצע תשדיר -שעברהמשנה 

•

TOUCHDOWN

https://www.youtube.com/watch?v=PXQWtDZrO5E
https://www.youtube.com/watch?v=PXQWtDZrO5E
https://www.youtube.com/watch?v=tyqkN3zezso
https://www.youtube.com/watch?v=tyqkN3zezso


2016סופרבולארבעת הגדולים של 

http://www.businessinsider.com/best-ads-superbowl-commercial-doritos-honda-no-more-mountain-dew-50-2016-2

http://www.businessinsider.com/best-ads-superbowl-commercial-doritos-honda-no-more-mountain-dew-50-2016-2
http://www.businessinsider.com/best-ads-superbowl-commercial-doritos-honda-no-more-mountain-dew-50-2016-2
http://www.businessinsider.com/best-ads-superbowl-commercial-doritos-honda-no-more-mountain-dew-50-2016-2


..  קצת אחרתפרסומות שעבדו זום אין על 

עשו שימוש בחוכמת ההמונים וזו השנה התשיעית שמזמינים את הגולשים להציע פרסומת שלהם  -דוריטוס•
הזוכה קיבל מיליון דולר                          , אלפי אנשים שלחו רעיונות .  בסופרבולשתשודר 

"  בקול רם בזמן שאשתו מתלוננת לרופאדוריטוסשאוכל הבעל "–מאוסטרליה קרסטרספיטר -המנצח
(2016בסופרבולהפרסומת המשותפת ביותר )שיתופים 893,465ו 238,770ציוצים במהלך המשחק סך 

•Esurance– במשחקפירסמהשאפילו לא 2016בסופרבולהפרסומת המצויצת ביותר...
EsuranceSweepstakes#פרסומת המזמינה את הצופים לצייץ גייםהחברה פרסמה ב פרי 

.835,101סך ציוצים . $וחילקה למצייצים מיליון 

הייחודיכשהרעיון  Hulk vs. Ant-Manבפרסומת החדשה נלחמים על פחית קולה –קוקה קולה•
את הצופים  מזמינה החברה. ולא יהיה זמין למכירה ברשתותקולה הוא  דווקא המארז שהשיקה 

. לקבלול ובפרסומות עתידיות וכך "בפרסומת הנאחרי הרמזים לעקוב 

https://www.youtube.com/watch?v=kZnBpmZXBms
https://www.youtube.com/watch?v=kZnBpmZXBms
https://www.youtube.com/watch?v=WE04KzL4kPs
https://www.youtube.com/watch?v=WE04KzL4kPs
https://www.youtube.com/watch?v=OlZqBR3yTiw
https://www.youtube.com/watch?v=OlZqBR3yTiw


.  ועם זאת בשנים האחרונות פרסומת לסופרבול היא לא עוד רק פרסומת לסופרבול. של עולם הפרסום" מכה"משדר הגמר הוא ה•

פיזי בדיגיטל וברשתות החברתיות שבועות  -לרבים מהמותגים הפרסומת בגמר היא עוגן לפעילות רחבה יותר המתקיימת במרחב האינטר•
.הגמר ובתקווה לאפקט מתמשך גם חודשים אחרי הגמרלפני 

מההבנה של הצפייה החדשה והאינטראקציה חוצת המסכים שחררו המפרסמים את הפרסומת לגמר לרשת מספר ימים לפני השידור  כחלק •
.בטלוויזיה כדי לבנות אהדה ושיחה על המותג

.השנה בפעם הראשונה נמדדו הפרסומות בכל הפלטפורמות ונתנו ראייה כוללת לחשיפה ולמעורבות של המהלך בכללותו•

Source: Visible Measures

אפקטיביות פרסומית

בטויטרהפרסומות המצויצות ביותר  מדידה כוללת לפרסומת המדוברת ביותר



Pokemon
Online Views: 18,379,340

Social Actions: 406,966

Total shares: 297,706

Est tv Spend : 4,900,000$

Top 10 Super Bowl Commercials 2016

HEINZ Ketchup
Hot Dog

Online Views : 6,025,718

Social Actions: 707,473

Total shares: 295,805

Est tv Spend : 4,926,220$

T-Mobile
Drake-Restricted Bling
Online Views : 5,152,548
Social Actions: 630,634
Total Shares: 346,854

Est tv Spend : 9,569,846$

Hyundai-Genesis
First Date-Kevin Hart
Online Views : 14,205,759
Social Actions: 364,524
Total shares: 245,656

Est tv Spend 9,132,810: $

kickstar
Puppymonkeybaby
Online Views: 12,506,611
Social Actions: 610,492
Total shares: 158,481

Est tv Spend: 5,584,871$

Budweiser
Give A Damn-Helen Mirren
Online Views : 4,854,524
Social Actions: 487,064
Total shares: 301,317

Est tv Spend: 9,100,000 $

Doritos
Online Views : 5,413,302
Social Actions: 501,711
Total shares: 893,465

Est tv Spend : 4,803,196$

Hyundai- Elantra
Online Views : 11,118,871

Social Actions: 151,189

Est tv Spend: 4,832,166$

Axe
Online Views : 9,438,953

Social Actions: 121,104

Est tv Spend : 7,693,499$

Bud Light
Online Views : 9,598,896

Social Actions: 163,815

Est tv Spend : 14,529,934$

Source: ispot

https://www.youtube.com/watch?v=2F46tGehnfo
https://www.youtube.com/watch?v=2F46tGehnfo
https://www.youtube.com/watch?v=aNN9nL2vppM
https://www.youtube.com/watch?v=aNN9nL2vppM
https://www.youtube.com/watch?v=GDIeNrcGxvQ
https://www.youtube.com/watch?v=GDIeNrcGxvQ
https://www.youtube.com/watch?v=-R_483zeVF8
https://www.youtube.com/watch?v=-R_483zeVF8
https://www.youtube.com/watch?v=ql7uY36-LwA
https://www.youtube.com/watch?v=ql7uY36-LwA
https://www.youtube.com/watch?v=q7iYEDBG8zA
https://www.youtube.com/watch?v=q7iYEDBG8zA
https://www.youtube.com/watch?v=kZnBpmZXBms
https://www.youtube.com/watch?v=kZnBpmZXBms
https://www.youtube.com/watch?v=Z2NJm_zIyMI
https://www.youtube.com/watch?v=Z2NJm_zIyMI
https://www.youtube.com/watch?v=8oRiebOAERk
https://www.youtube.com/watch?v=8oRiebOAERk
https://www.youtube.com/watch?v=JohgwbpQuy8
https://www.youtube.com/watch?v=JohgwbpQuy8


ו הסרט קונג פו פנדהWIXשיתוף פעולה בין •

...פינגשל מר הנודלסלשווק את מסעדת כיצד -הרעיון הקריאטיבי•

36,459,669-מספר צפיות •

•

Wix-בסופרבולולסיום הנציגות הישראלית 

http://mashable.com/2016/02/06/best-super-bowl-50-commercials-

here/?editlink=true&utm_cid=mash-com-Tw-main-link#Yu5isovS5kqH

..2016בסופרבולפירוט כל הפרסומות שהיו –ולמי שירצה להרחיב 

https://www.youtube.com/watch?v=7jIA3eFtSOM
https://www.youtube.com/watch?v=7jIA3eFtSOM
http://mashable.com/2016/02/06/best-super-bowl-50-commercials-here/?editlink=true&utm_cid=mash-com-Tw-main-link#Yu5isovS5kqH


..הבאבסופרבולנתראה 


