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כפתור בו העדר  – מקומית אובייקטיביתחברת ביטוח שהתמודדה עם בעיה 

  ניתן לבחור לדלג על פרסומות.

בכל זאת לראות את הפרסומות בלי לשנוא את איך גורמים לאנשים  -האתגר 

 ?המפרסם

ת מה לסוף הפרסומת ומי שירצה להמשיך ולגלו fast forward תקציר – רעיוןה

 מוזמן ללחוץ ולראות את הגרסה המלאה.סוף קדם לאותו 

הקמפיין כלל סדרה של סרטונים. אחרי שלושה שבועות תשע מתוך עשר צפיות 

 .בתשלום החליטו לראות את הסרטון עד הסוף..

 https://www.youtube.com/watch?v=DJpSKywjTcU -יער הגרסה הקצרה 

 https://www.youtube.com/watch?v=iqEEQpleFJQ –יער הגרסה המלאה 

  - בסדרהלשאר הסרטים 

https://www.youtube.com/watch?v=XSV8AjIEUhE 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Hk5HT_J3n6k 

entappleD –  

 לוסיה יש בעיות דנטליות בשיניים.מהאוכ 80%ביפן ל

-מטרה חדשה  יעדותפוחים קשים ומתוקים להם יביפן מגדלים באיזור מסוים 

Dentapple. 

אפליקציה, עם הפנייה להורדת הייתה מדבקה  יםעל גבי התפוח –הרעיון 

מצלמים את הנגיסה, שולחים ומקבלים אבחון  ,נוגסים בתפוחהעיקרון פשוט: 

 שעות. 24מרופא שיניים תוך 

http://www.adfest.com/winnersdetails2016.php?id=DM06_012&catego

ry=3 
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 , ברזיל.café pele –הלקוח 

קפה איכותי והקפה שנמכר הבנצ'מרק לבתי קפה הפכו להיות  –הבעיה 

 בסופרמרקטים נתפס כקפה לא טרי לעומתם.
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https://www.youtube.com/watch?v=XSV8AjIEUhE
https://www.youtube.com/watch?v=DgCHUHgNnZI
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5HT_J3n6k
http://www.adfest.com/winnersdetails2016.php?id=DM06_012&category=3
http://www.adfest.com/winnersdetails2016.php?id=DM06_012&category=3


כל טרי בסופרים למצוא דרך יצירתית איך להמחיש לצרכנים שהקפה  –המטרה 

 .יום מחדש

הדפיסו את חדשות היום של העיתון המוביל על גבי אריזות הקפה  – רעיוןה

 מחדש.כל יום הקפה נטחן ונארז שצרכנים המחישו לובכך 

https://youtu.be/kCmqVMMyyac 

The Power of Dad –  

 .G&Pג'ילט,  –הלקוח 

בעולם הדיגיטלי בני נוער כבר לא מתייעצים עם ההורים אלא מוצאים תשובות 

לכל השאלות בזירה הדיגיטלית. לקראת יום האב החליטו בג'ילט להעצים את 

 חשיבות הקשר בין האב לבן.

" ברגע שחופשו, how toג'ילט קנו מאות מילות מפתח של סרטוני " –הרעיון 

 .עלה המסר "לך שאל את אבא"

https://www.youtube.com/watch?v=fmWRODY0ing 

efour Baby NightCarr -  

 חנות אינטרנטית למוצרי תינוקות –הלקוח 

 תינוקות לא ישנים בלילה וכשהם לא ישנים גם ההורים שלהם ערים. –התובנה 

לפנות בוקר ונותן הנחות  5-ל 1האתר הראשון שפתוח רק בין השעות  –הרעיון 

 .למוצרי ילדים. ככל שהשעה מאוחרת יותר, כך ההנחות גדולות יותר

https://youtu.be/TvN5ZHDHIsY 

 Madonna Badgerרצינו לשתף אתכם בהרצאה מעוררת השראה של ולסיום 

פרסומאית המובילה כיום בעולם אג'נדה להפסקת שימוש בנשים בפרסום 

 כאובייקטים מיניים.

פרסומאית מובילה בתחום היופי והאופנה ולקחה חלק  במשך שנים רבות היתה

בה דם מכירות. לאחר טרגדיה אישית פעיל בהחפצת נשים ושימוש בסקס כמק

, חיפשה משמעות לעצם הישארותה בדה מדונה את כל משפחתה בשריפהיא

ומצאה אותה בפעילות חברתית במסגרתה פועלת למען שינוי עולמי בחיים 

 .והעלאת המודעות לנושא

 -איתו יצאה לשליחות  מצורף הסרטון הראשון

https://www.youtube.com/watch?v=5J31AT7viqo&feature=youtu.be 

  – כנס לאתר ולהזדהותימדונה קוראת לכל מי שמזדהה עם המסר לה
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