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מציאות חדשה
העולם נאלץ להתמודד עם מציאות חדשה שלא הייתה כדוגמתה במאה השנים האחרונות  , בימים אלה

.עקב ההתפשטות המהירה של נגיף הקורונה, ויותר

.ביניהם גם על עולם הפרסום והמדיה, לנגיף השפעה ישירה על תחומים רבים

בתקווה שיתנו  , ליקטנו עבורכם את העבודות הטובות ביותר מהתקופה האחרונה בתחום הפרסום והמדיה
.לכם השראה לעבודות יוצאות דופן נוספות מעבר לאלו שפורסמו עד כה



תרבות הצריכה העולמית
"  משמע אני קיים–אני קונה "

.חיינועצמה הפכה למטרת הצריכה והצריכההאנושי הפך לתלוי ברמתהאושר 

.כאשר הדחף לקנות עדיין קיים אצלוהצרכן נמצא בתקופה זו בחוסר וודאות 
שירותי  ניתן לראות כי ישנן חברות רבות שכבר החלו לפעול לטובת סיפוק דחף הצרכן והפעילו 

.משלוחים המותאמים למצב

בחיפוש  50%החשש לצאת מהבית למקומות הומים אדם הביא לצמיחה של , פ סקר שנערך בגוגל"ע*
!אחר שירות משלוחים

"מבצעים והטבות של בתי עסק בתקופת משבר הקורונה"לינק לכתבה 
https://www.mako.co.il/finances-money/Article-62b65bb3b82e071027.htm

https://www.mako.co.il/finances-money/Article-62b65bb3b82e071027.htm


קניון עד הבית

DC delivery-
דיזינגוף  "י קניון "שירות משלוחים המופעל ע

בניסיון למנוע התמוטטות של " סנטר
הרשתות הגדולות ושל ענף הקמעונאות

.באופן כללי

השירות כולל את רוב חנויות הקניון
וניתן להזמין מוצרים מתוך מגוון רחב

:של עולמות
..רהיטים ועוד, בגדים, מוזיקה, ספרים



תנובה עד הבית

,התאימה את עצמה במהירות למצבתנובה
eaty“"-השיקה את שירות האונלייןו

.לכל המשפחההמציע מארזי מוצרים עד הבית



שירותי המשלוחים מתחזקים  
במיוחד  , התחזק בתקופת הקורונה" wolt"שירות המשלוחים של 

המאפשר לבקש להשאיר את ר באפליקציה'לאחר שהתווסף פיצ
. כך שלא יווצר מגע אנושי כלל-ההזמנה מחוץ לדלת

Gett"של שירות המשלוחים  delivery " מציע לצרכן הנמצא בבידוד
.לקבל כל דבר שירצה עד הבית

:WOLTלינק לכתבה על 
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001321693

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001321693


נטפליקס למען הלקוחות
המפרסמים בעולם מתמודדים בצורה חדשה בכל הקשור  

.ל"לאינטרקציה עם הצרכנים בחו

ניתן לראות פרסומים של חברות גדולות
המתאימות את עצמן למשבר העכשווי ופונות

'הומור וכו, הזדהות, רגש: בדרכים שונות לצרכן

הידועה בזכות האינטרקציה החזקה שלה עם , נטפליקס
מפרסמת תמונה המסבירה איך לשטוף את הידיים , הצרכנים

: בצורה נכונה ומציינת
"אני אעשה הכל בשבילך ואתה רק תשטוף את הידיים"

(הזדהות עם הצרכן והומור)=



אמזון למען העובדים
במהלך משבר הקורונה מגיעה ”Amazon"חברת

ב"בארהעובדים נוספים 100,000-כלהחלטה ומעסיקה 
.הנגיףמאז התפרצות הגובר למשלוחים בביקוש לעמוד מנת על 

עבודתםלאנשים שאיבדו את היא פנתה * 
בברכהיתקבלו להגיש מועמדות וציינה שהם 

.  שמעסיקם יוכל לקבל אותם בחזרהעד 

:לינק לכתבה
https://www.npr.org/2020/03/16/816704442/amazon-to-hire-100-000-workers-to-meet-surge-in-demand

:לינק לסרטון
https://www.youtube.com/watch?v=HZvU2o5ZQeI&t=65s

https://www.npr.org/2020/03/16/816704442/amazon-to-hire-100-000-workers-to-meet-surge-in-demand
https://www.youtube.com/watch?v=HZvU2o5ZQeI&t=65s


"לואי ויטון"-מתגייסים לעזרה
שלהאת מפעלי הקוסמטיקה ממירה " ”Louis Vuittonחברת 

,ל וחלוקתם בחינם לרשויות צרפת'היגייניים ואלכוגלייצור מגבונים 
.זאת עקב מחסור עולמי במוצרי החיטוי

:לינק לכתבה
https://www.businessinsider.com/lvmh-will-use-facilities-to-make-free-alcohol-based-sanitizer-2020-3

https://www.businessinsider.com/lvmh-will-use-facilities-to-make-free-alcohol-based-sanitizer-2020-3


"Brewgel"-מתגייסים לעזרה
"Brewdog "הינה מבשלת בירת קראפט סקוטית,

. הינו אחד ממותגי בירות הדגל שלהםPUNKכאשר 

החברה פנתה לתחום אחר לגמרי, לאחר התפרצות הנגיף
.ל לניקוי הידיים'ג: ובחרה לייצר מוצר שנמצא כעת במחסור

למוצר חיוני רווחי אך לא הסיבה שהחברה בחרה לעבור ממוצר 
הייתה ההבנה כי כך תוכל לחזק את החיבור, עולמיבמחסור שנמצא 

.בינה לבין לקוחותיה ולזכות באהדתם

:לינק לכתבה
https://www.nbc4i.com/news/u-s-world/brewdog-brewery-plans-to-make-hand-sanitizer-for-public/

https://www.nbc4i.com/news/u-s-world/brewdog-brewery-plans-to-make-hand-sanitizer-for-public/


מתגייסים למאבק בטיוואן
,כתגובה להתפשטות וירוס הקורונה ולהעלאת המודעות בטיוואן

הקים תחנות שטיפת ידיים מיוחדות" ”LIFEBOUYמותג ההגיינה 
:שהוצבו באזורים ציבוריים  ברחבי המדינה

.  ובאזורים עם סיכון גבוהפארקים , תחנות רכבת, אוטובוסתחנות 

:לינק לכתבה
https://brandinginasia.com/lifebuoy-launches-the-six-step-hand-washing-dance/

https://brandinginasia.com/lifebuoy-launches-the-six-step-hand-washing-dance/


למען האוכלוסייה המבוגרת
באירלנד הודיעו" ”LIDL-ו" TESCO"הסופרמרקטים 

על שעות פתיחה ייעודיות לאנשים מבוגרים על מנת
.שיוכלו לעשות קניות לפני שאר האוכלוסייה

.הודעה דומה יצאה גם בסופרמרקט באיסלנד, לאחר הודעה זו באירלנד

”Whole Foods Market“גם הרשת האמריקאית , בנוסף
+(60)הודיעה לאוכלוסייה המבוגרת 

.שיוכלו להגיע לסופר שעה אחת לפני שעת פתיחתו המקורית

:לינק לכתבה על אירלנד ואיסלנד
https://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/coronavirus-elderly-shopping-supermarket-early-hour-lidl-tesco-ireland-a9405661.html

https://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/coronavirus-elderly-shopping-supermarket-early-hour-lidl-tesco-ireland-a9405661.html


וולמארט& גוגל -פ"שת
-משתפות פעולה עם הממשל האמריקאי במאבק בקורונה Google &Walmartחברות הענק 

פיתוח אתר המסייע לאנשים לקבוע
האם הם זקוקים לבדיקות קורונה

קיום בדיקות לנגיף לאנשים דרך  
חלון רכבם בחניוני הסופר

:לכתבה המלאה
https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3800991,00.html

https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3800991,00.html


גם בניו יורק טיימס  
שומרים על מרחק

2הברקה מדהימה הממחישה איך אפשר לשמור מרחק של 
.מטרים בין אדם לאדם גם בפרינט



וגם בכיף כף מוותרים על 
...בנתיים, הכיפים

המעודד לשמור על כללי ההגיינה" כף-כיף"מהלך פרסומי נהדר של המותג 
.ולחזק כך את המותג בתודעת הצרכן

:לכתבות המלאות
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001322201

https://www.campaignlive.co.uk/article/keef-kef-give-high-fives-time-being-bbr-saatchi-saatchi/1677452

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001322201
https://www.campaignlive.co.uk/article/keef-kef-give-high-fives-time-being-bbr-saatchi-saatchi/1677452


זאפה בסלון
ערבשיתוף פעולה בין קשת לזאפה המביא למסך מידי 

,ישראלחיות של מיטב אומני הופעות 
.במסגרת המצב הקהל יהיה קהל הצופים בביתכאשר 

N12 .ובאפליקציית באתר מאקו , הפרוייקט מקודם על המסך

,קולההמפרסמים שלקחו חסות בפרוייקט הם קוקה 
G&Pומותגי הפועלים בנק 

:לינק לסרטון
https://www.youtube.com/watch?v=8rQw8KBtcGE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=8rQw8KBtcGE&feature=youtu.be


?ומה לא מומלץ לעשות בזמן המשבר
KFC  ללקק את אצבעות"בבריטניה עלו עם קמפיין"

אך תזמון הקמפיין במקביל,כמזוהה עם המותג שלהם
גרף תלונות , להתפשטות נגיף הקורונה

תוך טענה שמעודד הפרת תקנותהפרסום לרשות איגוד 
.והמלצות

KFCבתגובה הסירו את הקמפיין מהאוויר
.והוסיפו שיעלו איתו שוב כשהמצב יחזור לקדמותו

:לכתבות המלאות
•https://www.cnbc.com/2020/03/17/kfc-ad-showing-finger-licking-put-on-hold-due-to-coronavirus.html
•https://www.thesun.co.uk/money/11182269/kfc-pulls-finger-lickin-tv-advert-coronavirus-complaints/
•https://www.courier-journal.com/story/news/2020/03/14/coronavirus-kentucky-kfc-pulls-finger-lickin-good-advertisement/5050765002/
•https://www.marketingdive.com/news/kfc-pulls-finger-lickin-ads-in-uk-amid-coronavirus-concerns/574075/
•https://www.dailymail.co.uk/femail/food/article-8117475/KFC-SUSPENDS-finger-lickin-good-slogan-fans-blast-campaign-irresponsible.html

https://www.cnbc.com/2020/03/17/kfc-ad-showing-finger-licking-put-on-hold-due-to-coronavirus.html
https://www.thesun.co.uk/money/11182269/kfc-pulls-finger-lickin-tv-advert-coronavirus-complaints/
https://www.courier-journal.com/story/news/2020/03/14/coronavirus-kentucky-kfc-pulls-finger-lickin-good-advertisement/5050765002/
https://www.marketingdive.com/news/kfc-pulls-finger-lickin-ads-in-uk-amid-coronavirus-concerns/574075/
https://www.dailymail.co.uk/femail/food/article-8117475/KFC-SUSPENDS-finger-lickin-good-slogan-fans-blast-campaign-irresponsible.html


כולם נשמרים לשמירה על היגיינה-מסר לאומי בעולם

:לכתבות המלאות
http://www.media4growth.com/ooh-news/mhoa-bmc-join-hands-to-fight-against-coronavirus-4737

http://www.media4growth.com/digital-ooh/woohoo-mounts-campaigning-for-covid-19-awareness-4773

. Suratיוזמה מבורכת של בעל המדיה 
הקורא לאנשים דיגיטליים מסכים 200מ גבי יותר על עליה 

.להימנע ממגע פיזי כדי לשטח את עקומת מגיפה זו
בשלוש שפות , שלטים200-קרוב ל שבהודו הותקנו במומבאי 

.הקורונהלהתמודדות עם המניעה שונות המעבירות את אמצעי 

http://www.media4growth.com/ooh-news/mhoa-bmc-join-hands-to-fight-against-coronavirus-4737
http://www.media4growth.com/digital-ooh/woohoo-mounts-campaigning-for-covid-19-awareness-4773


קיוסק דיגיטלי עם חיטוי לידיים
NoviSignחברת  Digital Signage” "מציגה עמדות

שילוט חוצות בצורת קיוסק עם חיטוי לידיים שניתן
,מקומות עבודה, כניסה למרכולים)להציב בכל מקום 

(בתי חולים ורשתות פארם

,השלט קיוסקניגשים אל כאשר הצרכנים 
תוך קבלת מידעניקוי ידני חומר יכולים לקבל הם 

.ומסרים פרסומיים ממוקדים המוצגים על המסך הדיגיטלי

:לינק לסרטון
https://youtu.be/1oGxfDCymx0

:לינק לכתבה
http://www.media4growth.com/digital-ooh/novisign-digital-signage-introduces-display-kiosks-fitted-with-

auto-hand-sanitiser-dispensers-4760

https://youtu.be/1oGxfDCymx0
http://www.media4growth.com/digital-ooh/novisign-digital-signage-introduces-display-kiosks-fitted-with-auto-hand-sanitiser-dispensers-4760


יצירתיות ברוח התקופה



יצירתיות ברוח התקופה

:שינו את הסיסמא" אל על"

!  בבית-הכי בעולם



מאחלים בריאות לכולם
וחזרה מהירה לשגרה  


