
 

 

 

 21/6/16 קטגוריית המדיהמ עבודות נבחרות

בקטגוריית  shortlistהתפרסמה רשימת העבודות שזכו בהבוקר 

עבודות שנשלחו  2,966עבודות מתוך  267המדיה, סך הכל נבחרו 

ריה זו. בחרנו עבורכם מספר עבודות שאנו מהמרים כי יזכו באחד ולקטג

 מהאריות הנכספים.

Survivle bilbourd  

רצתה ליצור חוויה ייחודית ואינטרקטיבית שתפרסם  Xbox –הרעיון 

 את המשחק של הישרדות על ידי הוצאתו לחיים האמיתיים.

 8הקימו שלט חוצות במרכז לונדון ברוח "הישרדות", על השלט היו 

משתתפים שנבחנו בכוח סיבולת החל מסופות שלגים, גשם, רוח 

וכל זאת בשליטת הציבור שיכלו לבחור בעזרת אפליקציה  –וחום 

 איזה אקלים ישרור על השלט. 

  - case studyלינק ל

https://www.youtube.com/watch?v=dMTDfKcTeJU 

The Swedish number 

היא הייתה המדינה שנה לביטול הצנזורה.  250שבדיה חוגגת 

הראשונה שביטלה את הצנזורה בעולם ושהיה לה מספר עם קידומת 

 של עצמה ברשת הטלפונים העולמית.

את התיירות לשבדיה היא הזמינה אנשים לצלצל  דםעל מנת לק

שוודי אקראי אותו יכלו אזרח ל הלטלפון עם הקידומת והשיחה הגיע

 לשאול כל שאלה שעלתה ברוחם.

  - case studyלינק ל

https://www.youtube.com/watch?v=KKu7AKx0AZc 

https://www.youtube.com/watch?v=dMTDfKcTeJU
https://www.youtube.com/watch?v=KKu7AKx0AZc


Cancer Uncensored 

מותר להראות חזה של גבר אבל לא של אישה.  בערוצי הברודקאסט

בקוסטה ריקה שיעור הנשים שחולות בסרטן הוא השני באמריקה 

כשנה לבדיקת  מתיןהלטינית. נשים בקוסטה ריקה צריכות לה

 ממוגרפיה ולכן מאוד חשוב ללמד אותן לערוך בדיקה עצמית.

 איך מתגברים על בעיית הצנזורה? –השאלה 

למכשירי חשמל הקרינה במשך חודש את  ריטיילרשת  –הרעיון 

סרטון ההסברה על כל מסכי הטלוויזיה בתצוגה בכל הסניפים. כך 

 מיליון איש. 1.3-נחשפו לסרטון כ

  – case studyלינק ל

https://www.youtube.com/watch?v=TxtsuLVbHG8 

home deliveryShowroom  

 מאוד ליד הבית. צרביפן יש בעיה של מקום חנייה 

 צרה.מכונית פרימיום  –היה פתרון  A3  לאאודי

 חיפשו איך להעביר את המסר לצרכנים.

ייצרו אינסרט בגודל אמיתי של הרכב כך שיכולת פיזית  –הרעיון 

 לוודא שהחנייה בבית מספיקה.

  - case studyלינק ל

ug-https://www.youtube.com/watch?v=Q2wyjiCX 

Holidays on Demand 

 טרנסאביה. low costחברת תעופה 

יש הרבה סרטי קולנוע שמראים מקומות שהיית רוצה להגיע אליהם 

 רומא. –סיצליה, גלדיאטור  –הסנדק  –למשל 

https://www.youtube.com/watch?v=TxtsuLVbHG8
https://www.youtube.com/watch?v=Q2wyjiCX-ug


עם הצעת  SMSקיבל  VODכל מי שהזמין סרט רלוונטי ב –הרעיון 

 מחיר לאותו מקום.

  - case studyלינק ל

-on-holidays-online.com/work/transavia-http://creativity

demand/47794 
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