
 

 

 

 23.6.16קייסים נבחרים מהזוכים בקטגורית המדיה  –טיבל קאן ספעדכונים מ

 לקוחות יקרים,

אריות  12, אחד Grand prix, אריות  97 חולקו אתמול הוכרזו הזוכים בקטגוריית המדיה. סך הכל

 Grand באריות ברונזה. כפי שהערכנו בימים האחרונים, העבודה שזכתה  50-אריות כסף ו 34זהב, 
prix  הינהMcWoppher :של בורגר קינג, למי שעדיין לא הספיק לקרוא להלן הפרטים 

McWhopper Proposal –  ,ניו זילנדברגר קינג 

ברגר קינג הציעה למקדונלדס' לשים בצד את התחרות ביניהן ולכבוד יום השלום העולמי לעשות ליום 
 אחד בלבד שלום בין החברות.

 אפ ייחודית.-", בחנות פופMcWhooperההמבורגר המושלם " –יצירת המבורגר משולב  –הרעיון 

האידיאלי  McWhopperהצרכנים לא נשארו אדישים והעלו בהמוניהם סרטונים המרכיבים את ה

 עצומה שפתחה את מהדורות החדשות. earned mediaשלהם. כמובן המהלך לווה בכמות 

 כן ומצטערים עד היום...מקדונלדס', שלא נענו לאתגר, יית

  - case studyלינק ל

ClcTs-https://www.youtube.com/watch?v=e01a4 

 שזכו בקטגוריית הזהב: בחרותלהלן מספר עבודות נ

The second scoreboard – קוסטה ריקה 

 מובילה טלוויזיהתחנת שיתוף פעולה בין לימות נגד נשים. בזמן משחק כדורגל עולה אחוז הא
לוח על גבי הטלוויזיה של הצופים בבית עלה כדורגל משחק הממשלה יצאה במהלך לפיו בזמן ו

להשאיר את לוח התוצאות קראו לקהל והצופים ידוענים ושדרנים  ,שחקניםנגד אלימות.  תוצאות שני
 .0על  נ"לה

  - case studyלינק ל

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

Gaynz – ANZאוסטרליה , 

ורסאצ'ה וליבראצ'ה, מרכזיים בסגנון הסניפים ה את עיצבו בנק גדול העיז -שבוע הגאווה באוסטרליה 
 שני אייקונים מוקצנים ואהודים על הקהילה.

  – case studyלינק ל

https://www.youtube.com/watch?v=DxfFgBbY8fY 

Le bon – לידל, רשת סופרמרקטים, שבדיה 

. חברת ניין העירייה הגדול של שטוקהולםבבפרסי נובל  מוענקים בדצמבר 10-בכל שנה ב 
לקחת אולם דומה ולעצב  רצתה להעלות את הדימוי שלה, והחליטהלידל ים, המוזלהסופרמרקטים 

ובל לידל הזמינה אנשים פשוטים והכינה להבדיל מהקהל שהוזמן לטקס פרסי נ. הוכמו1ל 1 אותו

https://www.youtube.com/watch?v=e01a4-ClcTs
https://www.youtube.com/watch?v=rGJZUCaictg
https://www.youtube.com/watch?v=DxfFgBbY8fY


ולה ממוצרים הנקנים ברשת כעבורם ארוחת שף דומה לארוחה של פרס נובל לשלום, המורכבת 
 הסופרמרקטים.

 
  – case studyלינק ל

https://www.youtube.com/watch?v=CuYJXJjMEO0 

 
 

The dilemma –  ,מילאנוהייניקן 

למשחק  VIPברית כי תמיד יראו יחד את משחקי הצ'מפיון ליג. אחד מהם קיבל כרטיס חברים כרתו  4

אותו שהעמיד בריו שהוא לא מגיע. בתחילת המשחק קיבל טלפון ולא היה לו האומץ לספר לח
אליהם עם מסוק שמחכה לו בחוץ או להישאר לראות את חבריו הציעו לו להצטרף בדילמה... 
 לחבריו ואז חיכתה לו הפתעה. . הוא החליט להצטרףLIVEהמשחק ב

  – case studyלינק ל

E96vqM-https://www.youtube.com/watch?v=uGKC 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CuYJXJjMEO0
https://www.youtube.com/watch?v=uGKC-E96vqM

