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 SOCIAL VIDEO – 1מגמה 
 

  ,מגמה הנמצאת בצמיחת בזק לאור החוזק של הרשתות החברתיות, בעיקר יוטיוב
 מתונה (.ולכן הצמיחה שלה יותר  SOCIALפייסבוק וסנאפצאט ) יוטיוב פחות 

  אנחנו חיים בעידן שכל אדם ממוצע יכול להפוך להיות כוכב רשת.. או לפחות יש לו
את הבמה לנסות את מזלו כך שכמות התכנים שמועלים גדולה מתמיד ויחד איתה 
החשיפה הויראלית. כך שבסופו של דבר מדובר בהזדמנות מצוינת הן עבור יוצרי 

 התוכן והן עבור צורכיו.
 

 
 

 ר ויותר קיימת ההבנה כי כיום יותSOCIAL VIDEO  הוא לגמרי לא עוד וידאו
 או אפילו ברשת.  TVשאנחנו פוגשים ב 

  הוידאו חייב להתנהג ממש אחרת. לנגוע בגירויים שונים אצל הצרכנים. ברור כי
בסופו של דבר הכל תלוי בתוכן וצריך להשקיע בתוכן... הנקודה כאן היא שב 

SOCIAL VIDEO ו צריך להיות בנוי אחרת.הסיפור עצמ 
 

  ...ברור, אבל לא רק זה. אנחנו רוצים שהוא יאהב, ירצה לצפות  אנחנו רוצים אטנשן
)יבחר לא לדלג או לגלול(, ירצה לשמוע ) יקליק על הסאונד (, ירצה לשתף וכדומה... 

 ובכדי שזה יקרה אנחנו צריכים לייצר סיפור מעט שונה
 

  מחקרים של הBI  מציגים כיSOCIAL VIDEO  גם  יכולים להיות סופר אפקטיביים
עבור מותגים. למעשה גם מותגים יכולים לקבל איפקט גדול ע"י שימוש בערכים 

 חברתיים. בסופו של דבר זה הכל תלוי בתוכן, באיכות שלו וברלוונטיות שלו לצרכן. 

 ר את החוכמה של המותג היא להבין איך ההשתלבות שלו בתוך התוכן היא זו שתיצו
 הקבלה הקוגנטיבית אצל הצרכן.

 
 

 איך יודעים אם הוידאו שלנו עובד?
1. Thumb stopper 



 SOUND OFFאם הסיפור עובר גם ב  .2
 פורמט מלבני או ורטיקלי .3
 שרביליות .4

 
אז נכון, זה מעט מסבך את ההפקה... ועכשיו לא רק שצריך לעשות חומרים נפרדים לרשת 

אבל אם בסופו של דבר זה מייצר עבורנו  ... SOCIALאלא צריך גם חומרים ספציפיים ל 
 המפרסמים ערך גדול יותר אז ההפקה והמורכבות שלה הופכות שוליות ביותר.

 
 תמהיל המדיה ואופן צריכת הדיגיטל  - 2מגמה 

 

 צריכת המדיה הדיגיטלי ממשיכה לצמוח. עיקר הצמיחה מהמובייל 

  המדיהבאופן טבעי, כל הגילאים צורכים את כל ערוצי 

 קיימת דיפרנציאציה בקבוצות הגיל ובמינוני צריכת ערוצי המדיה השונים 

 הסמארטפון תופס נתח משמעותי, באופן טבעי בעיקר בקהלים הצעירים 

  מעניין לראות דווקא את נקודת המבט של עורכי כנס הדיגיטל הגדול בעולם בכל
רים שהטלוויזיה הקשור למקומה של הטלוויזיה במפת המדיה העולמית. גם הם סבו

תמשיך תמיד לתפוס נתח משמעותי מתמהיל צריכת המדיה שלנו בכל הגילאים אם 
 כי הצעירים פחות ופחות צורכים טלוויזיה לינארית.

 

 
 

 
 
 

 ה-TV  התחזקות מודל ה  –תמשיך לצמוח ותתחזק באמצעות הרשתותON 
DEMAND 

 
 



 

 

  צפיה לא פחות חשובה על יתר בהמשך לכך, לצד הצפיה במסך הטלוויזיה , קיימת
 ודומיהם נכנסים לתמונה. VEVOוכאן יוטיוב, פייסבוק,  -המסכים

  למעשה לפני כשנה נוצר מצב שהכנסות יוטיוב מפרסום עברו את אלו שלCBS  ....
והחלשות רשתות שלא הגדילו  מגמה המצביעה על התחזקות הצפיה הדיגיטלית

 להגדיל ולהרחיב את כמות התוכן שלהן

 
 

 בסופו של דבר קיימת ההבנה כי הטלוויזיה לעולם לא תמות!
 רגליים שימשיכו להחיות אותה: 2לטלוויזיה 

 התעצמות של הרשתות והגדלת שיעורי הצפיה שלהן על חשבון הטלווזייה הלינראית .1
ככל שהיא תתקדם, כל הרשתות יוכלו להתרחב. לשדר יותר תוכן, יותר  -טכנולוגיה .2

 מהר ועוד
 


