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It’s a Tide ad 
 

להפגיז גם השנה בעוד עבודה פורצת דרך, אחרי עבודת ״הכתם של בראדשו״ משנה  טייד ממשיכה
 שעברה.

הסופר בול להשיק את הקמפיין שלה ״האם זו פרסומת  -גם השנה בחרה טייד בבמה הגבוהה ביותר 
 לטייד אם לא״. 

קיים ובדיגיטל בעיקר הופיע הפרזנטור של טייד בבגדים נ הבטלוויזיבסדרה של פרסומות לטייד 
והשיק את האתגר לאבחן בכל פרסומת מה פרסומת של טייד ומה לא שהרי כל פרסומת עם בגדים 

נקיים היא גם פרסומת לטייד. בנוסף טייד חברה למפרסמים ופרסומות אייקוניות וצרפה את 
הפרזנטור שהודיע שכן גם זו פרסומת לטייד. הנושא עורר שיח ובאזז אדירים וכל פרסומת למעשה 

האם היא של טייד או לא כולל המתחרים . הקמפיין זכה לתהודה ושיחה אורגניים בהיקפים  נבחנה
 עצומים.

 
 ENHdA&feature=youtu.be-https://www.youtube.com/watch?v=IIW3l -לצפייה בסרטון 

 

 
 
 
 

 
The trash isles "אי הזבל" 

 

 חדשה  מדינה ההקימ הסביבהה לאיכות עמות,  םהאוקיאנוסיעל מנת להעלות את המודעות לזיהום 

 ביקשה עבורה לאומות המאוחדות  ופניהעל הררי זבל  . המדינה החדשה מוקמההאטלנטי  סנויבאוקי

 ריבונית. להיות מדינה  ןרישיו

 הרבה סלבריטאים והמודעות לזבל באוקיינוסים עלתה לשיא. םביניהאזרחים  200,000 גויסו

לצפייה בסרטון -

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=IIW3l-ENHdA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DdZDCOtmYNc&feature=youtu.be


 

 

 

skittles -  אחד ראההפרסומת שרק בן אדם 
 

בעוד המפרסמים בסופרבול רוצים להגיע לכמה שיותר צופים, סקיטלס יצרו פרסומת מיוחדת 

 לסופרבול לילד אחד בלבד)!(

בזמן  המותג וצילמו בביתו עם אימו וחבריו פרסומת מיוחדת כאשראת הם בחרו ילד שמעריץ 

ם העלו טיזרים לפני השידור הסופרבול הקרינו רק לו את הפרסומת ושידרו אותה בלייב בפייסבוק. ה

שרק ילד אחד יראה את הפרסומת שלהם וזו הפכה לפרסומת המדוברת ביותר של סקיטלס בכל 

הזמנים וגם לאחת מעשרת הפרסומות עם הבאז הגדול ביותר בסופרבול...וכל זאת ללא תקציב 

 למדיה בסופרבול..

 CaQ&feature=youtu.be-https://www.youtube.com/watch?v=691ux4C -לצפייה בסרטון 

 

 

 

 

 

 
Selfie stick 

 . אוכל לכלבים.Marsהלקוח: 

 אנשים אוהבים לעשות סלפי , כלבים קצת פחות. 

, יצרו אקססורי לטלפון אליו ניתן Pedigreeעל מנת להמחיש את הטעם שלא ניתן לעמוד בפניו של 

לתפוס את תשומת הלב של הכלב לסלפי המושלם.  בנוסף  אפשרולחבר את האוכל האמיתי וכך 

בסנפצט שהותאמו לפנים של כלבים  םייעודייבאמצעות טכנולוגיה ופיתוח מיוחד, יצרו פילטרים 

 חגיגה אמיתית. ואפשרו

 https://www.youtube.com/watch?v=gcM6Giyxgr4&feature=youtu.be -לצפייה בסרטון 

 

 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=691ux4C-CaQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gcM6Giyxgr4&feature=youtu.be


 

 
 

NSC | Prescribed to Death 
 

 .רגון בריאות לאומית, א : NSCהלקוח
 

בשנה אחת בארצות הברית ממנת יתר של משככי כאבים. כדי להמחיש את איש מתו  22,000

הקלות הבלתי נסבלת בה נטילת תרופות כל כך זמינות גורמות למוות של כל כך הרבה אנשים 

פנים של  22,000כדורים עליהם פוסלו  22,000, יצרו קיר שהוא אנדרטה המורכב מ אמתיים

ועם סיפור  (אפשר לגעת בהם)שים עומד מישהו עם פנים כדורהקורבנות התופעה. מאחורי כל אחד מ

 חיים ומוות מיותר.

 https://www.youtube.com/watch?v=ilxeZ_UcgnI&feature=youtu.be-לצפייה בסרטון  

 

 

 

 

 

 

 

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

