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 לקוחות יקרים , 

בקאן , פסטיבל המהווה את הבמה הגבוהה ביותר  96-היום התחיל פסטיבל הפרסום ה

 לקריאטיביות וחדשנות בעולם הפרסום והמדיה .

המדיה . בימים הקרובים נשלח לכם מדי יום עבודות בולטות מקטגורית  

 מקווים שתיהנו .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louvre Abu Dhabi - Highway Gallery 
 

 של הראשיים הכבישים לאורך חוצות שילוט קמפיין פורסם דאבי באבו הלובר של ההשקה לרגל

  .ורדיו חוצות שילוט לראשונה שסנכרן המדינה

,  השלט ליד שחלפו פעם כל , טכנולוגיה ובאמצעות ברדיו מסוימים לתדרים להאזין הוזמנו הנוסעים

.בשלט שהוצגה האומנות יצירת על שהסביר רדיופוני קולי מסר לשלט הצטרף  

לצפייה בסרטון -

https://www.youtube.com/watch?v=scrHrh5oIkU&feature=youtu.be 
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Fight For Territory 
 

 הדרך. למשחק ממשחק המדינה ברחבי נוסעים אוהדים הרבה, זילנד בניו הרוגבי אליפות במהלך

 . תעופה בשדות דווקא היא להם לפרסם ביותר הטובה

 Steinlager -ו Ginnes – גדולים בירה שחקני שני יש זילנד בניו

 . וייחודי בולט קמפיין רצתה  Steinlagarו עצום תקשורתי רעש יש ימי האליפות במהלך

 למתחרה בחינם אותם והציעה התעופה בשדות הדיגיטליים השלטים כל את קנתה Steinlagar לכן

 מעריצים לזהות תוכנת שלט כל... עליהם להילחם יצטרכו הם - אחד בתנאי אבל גינס - שלה הגדולה

 של שחור או Steinlagar צבע - לאדום נהפך מיד הוא ואז נשאו שהם ועזרים שלהם הלבוש לפי

 . שחור או לאדום אותם ולהפוך השלטים בפני להתייצב אוהדים שיותר כמה עודד זה כך.. גינס

- https://www.youtube.com/watch?v=UcXgfTQSclc-  לצפייה בסרטון 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
IKEA – THE PEE AD  

 
 . שתן לבדיקת פס יש עליה בעיתון מודעה פרסמה איקאה

 התינוקות. רהיטי לרכישת מוזל מחיר במודעה תווסףה,  חיובית שתן בדיקתשיצאה לה  בהריון לאשה

. https://www.youtube.com/watch?v=MATxx7tD-vc- לצפייה בסרטון  
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Would you have coffee with a stranger ? 

.  ״קרים״ אנשים של תדמית יש לנורבגים  

.ומתגמלת קלה היא שהתנדבות להראות רצתה לקשישים עזרה למען עמותה  

 העוברים עם שניהל ובודד זקן איש היה  השלט בתוך, אוטובוס בתחנת שלט על הודבקה קפה מכונת

. משמע תרתי...  לקפה אותם והזמין ליין און וידאו שיחת בתחנה  

https://www.youtube.com/watch?v=I1ZpN4l98EE- לצפייה בסרטון  

 

Absolut vodka – never gonna gif you up 

 האלו בגיפים עצום שימוש ועודדה האמוג׳י שפת משקל על גיפים של עצום מגוון יצרה אבסולוט

. החברתית במדיה  

 בהיקפים אורגנית ויראלית מדיה ויצרו אבסולוט ובמושגי באבסולוט השימוש סביב היו הגיפים כל 

עצומים בחינם לאבסולוט 

.https://www.youtube.com/watch?v=b156hI1vKF8&feature=youtu.be - לצפייה בסרטון 

https://www.youtube.com/watch?v=I1ZpN4l98EE

