
קטגוריהשם המהלךשם משרד הפרסוםשם החברה

HOT ראובני פרידןIPGאתה מנצח בשוק הטלוויזיה ,  ביצירה ישראלית1' כשאתה מס!Effie Platinum - Sustained success

מועדון הנוסע - אל על 

המתמיד
FLY CARD - כרטיס האשראי הראשון שהופך את הקניות לטיסותEffie Platinum - Sustained success

אלקטרה מוצרי צריכה
ורשבסקי & אדלר חומסקי 

GREY

 שנים הפכנו 3איך תוך : מהפכת המיזוג החכם של אלקטרה| אלקטרה 

61%- וצמחנו ב" מזגן של המדינה"את אלקטרה ל
Effie Platinum - Sustained success

McCann Tel-Avivאסם
 למנוע Fitnessאיך הפכה אסם את המותג : כובשים את ארוחות הביניים

צמיחה חוצה קטגוריות
Effie Platinum - Sustained success

Effie Platinum - Sustained successאיך ביצרה קבוצת לאומי את השליטה בזירת הדיגיטל: הדיגיטל בידינוMcCann Tel-Avivבנק לאומי

McCann Tel-Avivיקב טפרברג
 שנים לבנות את המותג הצומח 3-  שנה לבנות מסורת של יין ו145לוקח 

בקטגוריה
Effie Platinum - Sustained success

Effie Platinum - Sustained success!גד שמח . אמרתם מחלבות גד, אמרתם חג שבועותIPGראובני פרידן מחלבות גד

Effie Platinum - Sustained successיש קופות חולים ויש מכבי וכולם עוברים למכביTBWAיהושע מכבי שירותי בריאות

Effie Platinum - Sustained success!הדרמה הטלוויזיונית שאף אחד לא צפה : TVסלקום BBDOגיתם סלקום

'מנצמפיון מוטורס'צ
פרימיום "למותג נחשק ו- איך הפכנו את סקודה ממוצר : 3-עשינו דרך ב

"להמונים
Effie Platinum - Sustained success

Effie Platinum - Sustained successמתחזקים כנגד כל הסיכויים: השקתו מחדש של האגיסMcCann Tel-Avivקימברלי קלארק

שופרסל
ורשבסקי & אדלר חומסקי 

GREY +  גיתםBBDO

מרגילים מיליון ישראלים - ככה עושים היום קניות - שופרסל אונליין 

לעשות קניות בשופרסל אונליין
Effie Platinum - Sustained success

Effie Platinum - Sustained successאיך צומחים בשוק שניסו להזיז את הגבינה שלו: טעם של ניצחוןMcCann Tel-Avivתנובה

P&G

ורשבסקי & אדלר חומסקי 

GREY+  

Mediacom Connection

Always take a stand - עוזרים - פוגשת שיימינג " מציאות מדומה"כש

למאות אלפי נערות לקחת צד
Media Innovation

P&G

ורשבסקי & אדלר חומסקי 

GREY+  

Mediacom Connection + 

Grey Content

Gillette - BABY FACE-  אל תיתן לשום דבר להפריד בינך לבין הבייבי

שכנעו , איך באמצעות שימוש חכם במדיה: במיוחד לא לזקן שלך, שלך

אבות טריים להוריד זקן לקראת הבייבי החדש

Media Innovation

PepperMcCann Tel-AvivPEPPER -  האונבורדינג הפרסונלי הראשון! אל תקרא לי צרכןMedia Innovation

yesMcCann Tel-Aviv
 משתלטת על המדיה במתקפת סייבר והתקפה yes:  הבלגאן של פאודה

!קרקעית משולבת
Media Innovation

Media Innovation על איך חזרנו להוביל את דגני הבוקר למבוגריםStory- בואו לקרוא את הMcCann Tel-Avivאסם

TBWAיהושע בנק דיסקונט
איך שברנו את ברייק הפרסומות המסורתי וגרמנו לכולם ! - ?הלו זה רדיו 

לשיר תשדיר
Media Innovation

McCann Tel-Avivרקיט בנקיזר

 Durexכך ! מביאים תוצאות - כשמרטיטים את המקומות הנכונים 

הפכו אותו למוצר שלהן והגדילו את המכירות עד , המציאו מדיום חדש

חיסול המלאי

Media Innovation



PepperMcCann Tel-Aviv
ולקח את המקום -  אחרון Pepper Payאיך הושק : לא נעים מת מזמן

הראשון
חברות ומוצרים דיגיטליים

McCann Tel-Avivאל על
Bid2Fly - כיצד : זירת המכירות הפומביות לטיסות הראשונה בעולם

?הבאנו קהל חדש ויצרנו מכר תוספתי של מיליוני שקלים
חברות ומוצרים דיגיטליים

'מנצאניה שפירא
WOW : הוא - מסתבר שההבדל בין עוד אתר אלבומים לאתר מתנות

₪ מיליון 350
חברות ומוצרים דיגיטליים

בזק בינלאומי
ורשבסקי & אדלר חומסקי 

GREY

איך ספקית אינטרנט אחת הצליחה בעידן של ? "מי מספר אחת בסייבר"

בקטגוריה ,  לקוחות500,000- להגדיל הכנסה מ, חבילות משולבות

?שמאבדת מהרלוונטיות 

חברות ומוצרים דיגיטליים

McCann Tel-Avivלאומי קארד
מרחיבים את גבולות הפינוק וכובשים ? איך נערכים ליום שאחרי שטרום

!את זירת השירותים הפיננסיים
חברות ומוצרים דיגיטליים

תדיראן
לטפל בתקלה לפני שהיא מתרחשת ולשלוט : Connectמהפכת תדיראן 

במזגן מכל מקום ובכל זמן
חברות ומוצרים דיגיטליים

P&G

ורשבסקי & אדלר חומסקי 

GREY + 

Grey Content

Gillette - BABY FACE-  אל תיתן לשום דבר להפריד בינך לבין הבייבי

כובשים את האבות בישראל ומחזירים את : במיוחד לא לזקן שלך, שלך

Gilletteלצמיחה 

טואלטיקה ופארם

P&G

ורשבסקי & אדלר חומסקי 

GREY+  

Mediacom Connection + 

Grey Content

כובשים את סגמנט מברשות השיניים לילדים "  לכל ילדOral Bמברשת "

 ילדים בישראל למברשת שיניים חשמלית75,000ומעבירים 
טואלטיקה ופארם

McCann Tel-Avivיוניליוור
,  מהמתחרה המוביל ואפילו עברנו אותו6צמחנו פי , 6בתקציב קטן פי 

!בשערה 
טואלטיקה ופארם

טואלטיקה ופארםteenkYNG TVסופר פארם

McCann Tel-Avivקימברלי קלארק
 באמצעות Kotexחיזוק מותג ההיגיינה " - פריט חובה בתיק הלידה"

חדשנות פורצת דרך
טואלטיקה ופארם

Carolina Lemke Berlin ראובני פרידןIPGאופנה וטיפוח, יופיהאסיר החתיך בעולם שובר שיאי מכירות בלי למצמץ

אופנה וטיפוח, יופי!וגם את המכירות , סטטיק ובן אל מקפיצים את הילדיםIPGראובני פרידן קסטרו

P&G

ורשבסקי & אדלר חומסקי 

GREY+  

Mediacom Connection + 

Stern Ariely

מגזריםהראשון והיחיד בישראל" הכשר לשבת"החיתול - פמפרס אקטיב בייבי 

מיוחס קריאיטיב פרודאקשןבזק בינלאומי
Boost מייצרת הכנסות 014-  של אנרגיה לפרה חולבת בדמי ימיה 

בזירה הדועכת של השיחות הבינלאומית
מגזרים

מגזריםכך פתחנו מחדש את התחרות בשוק החלב החרדי- מ "בשעטומימדהחברה המרכזית- מילקו 

גל אורןקימברלי קלארק
כך התחבר האגיס למסע הצרכני " - מתחברים לתפילה כסגולה להצלחה"

של האמא החרדית
מגזרים



בזק

ורשבסקי & אדלר חומסקי 

GREY

 + Interaction

 רחב היקף שמתשמש בכלים BIG DATAמהלך ,  לראשונה בישראל

חדשניים וכך מצליח להפוך את סכנות הסייבר למוחשיות ואת בזק 

לרלוונטית יותר מתמיד

Big Dataמהלכים מבוססים 

מחסני חשמל
ורשבסקי & אדלר חומסקי 

GREY

 הראשון Omnichannel- ממנפים ביג דאטה לבניית ה: דארוויש דאטה

₪ מיליון 50- בישראל וצומחים ב
Big Dataמהלכים מבוססים 

McCann Tel-Avivטורנדו
סיפור של מהפך שמתחיל בבעיית ... שירות במהירות הטורררררנדו

שירות ונגמר במהלך שירות שובר שוק שמוביל לנצחון
אלקטרוניקה ומוצרים לבית, מוצרי חשמל

שטראוס מים
ורשבסקי & אדלר חומסקי 

GREY

איך גרמנו לילדים בישראל לשתות יותר מים ושברנו שיא | שטראוס מים 

מכירות ברי מים של כל הזמנים
אלקטרוניקה ומוצרים לבית, מוצרי חשמל

'מנצשריג אלקטריק
על המותג שכבש את : ה'אז קראנו לו נינג. לקרוא לו בלנדר זה מעליב

שוק השייקים הביתיים
אלקטרוניקה ומוצרים לבית, מוצרי חשמל

McCann Tel-Avivתנובה
איך תוספת חלבון גרמה לנו לנצח מתחרה שהתחיל : GOלמקומות היכון 

לרוץ לפנינו
מוצרי מזון ומשקאות

McCann Tel-Avivתנובה
חודרים לסגמנט , מתעמתים עם הפיל שבחדר: מפתיע כמה שזה הצליח

חדש ולוקחים ביס גדול ממנו
מוצרי מזון ומשקאות

מוצרי מזון ומשקאותמהלך ההעצמה הנשית שהעצים גם את ויסוצקי" - אני מחליטה"IPGראובני פרידן ויסוצקי

מוצרי מזון ומשקאות2017ונגמר במותג הצומח של ' ט-מה מתחיל בMcCann Tel-Avivיקב טפרברג

'מנצמ"לה ובניו בע'סובחי נח
- לה אדום שם במרכז את הקפה עם ההל וצומח ב'נח: לא הכל שחור

37%! 
מוצרי מזון ומשקאות

מוצרי מזון ומשקאות!כך גמלנו את עם ישראל גם מקוקה קולה - מהפכת שופרסל נמשכת BBDOגיתם שופרסל

בזק
ורשבסקי & אדלר חומסקי 

GREY

פורסת תשתיות להקמת : העתיד כבר כאן ובזק מביאה את המהפכה

!ערים ועסקים חכמים בישראל 
ן ותשתיות"נדל

ן ותשתיות"נדלן למגורים להשקיע דווקא במשרדים"כך הנענו את משקיעי הנדלDigital Cloud'ג'קבוצת חג

פרה כחולה, ן"אלדר שיווק נדלן"קרסו נדל
אומאמי מציג את מתחם המגורים הראשון לאוהבי : מלוקיישן לסגנון חיים

הבישול והאירוח
ן ותשתיות"נדל

PepperMcCann Tel-AvivPEPPER - הבנק של דור ה! אל תקרא לי בנק -Yפיננסים כובש את ישראל

TBWAיהושע בנק דיסקונט
Free the Freelancers -  איך נלחמנו עבור הפרילנסרים עם מהלך

שיווקי מנצח
פיננסים

בנק הפועלים
ורשבסקי& אדלר חומסקי   

GREY

 ישראלים לביט והפכנו 800,000איך צירפנו | המהפכה של בנק הפועלים 

לאפליקציית התשלומים של ישראל
פיננסים

בנק הפועלים
ורשבסקי & אדלר חומסקי 

GREY

פורצים את הדלת לשוק המשכנתאות : מהפכת המשכנתאות של פועלים

 מיליארד שקל5- וצומחים במעל לכ
פיננסים

McCann Tel-Avivבנק לאומי
With great power comes great responsibility :

לאומי מנגיש את הבנקאות הדיגיטלית לכווווווולם
פיננסים

פיננסים"מפלצות המשכנתא"המומחים של טפחות נגד IPGראובני פרידן בנק מזרחי טפחות

פיננסיםמהלך המחאה שהפך את מזרחי טפחות לבנק המועדף בישראלIPGראובני פרידן בנק מזרחי טפחות



P&G

ורשבסקי & אדלר חומסקי 

GREY+  

Mediacom Connection

Always take a stand -  איך עזרנו למאות אלפיי נערות בישראל

להתמודד עם תופעת השיימינג
מגזר עסקי- פעילות חברתית וציבורית 

P&G

ורשבסקי & אדלר חומסקי 

GREY+  

Mediacom Connection + 

Stern Ariely

גם של אלה שאין להן ותורמים פאת , לוקחים אחריות על השיער- פנטן 

שיער עבור כל חולת סרטן בישראל
מגזר עסקי- פעילות חברתית וציבורית 

מגזר עסקי- פעילות חברתית וציבורית "ותיקים החדשים"איך הפכנו את סבא וסבתא שלנו לBBDOגיתם בנק הפועלים

McCann Tel-Avivיוניליוור
Dove" על הבת שלי ואפילו , על עצמי– משנים נקודת מבט ": בעד עצמי

Doveעל 
מגזר עסקי- פעילות חברתית וציבורית 

McCann Tel-Avivקימברלי קלארק
איך הפכנו סיפור מותג על חיתולים לקמפיין חברתי " - כוחו של חיבוק"

?סוחף 
מגזר עסקי- פעילות חברתית וציבורית 

מפעל הפיס

ורשבסקי & אדלר חומסקי 

GREY + 

Grey Content

לוקחים אחריות ": גם לכיף יש גבול"משחקים באחריות | מפעל הפיס 

ושומרים על הכיף שבמשחק
עמותות- פעילות חברתית וציבורית 

עמותות- פעילות חברתית וציבורית חדר הבריחה שגרם לנשים להפסיק לברוח וללכת להיבדקIPGראובני פרידן עמותת אחת מתשע

Columbus- קולומבוס 'אל עיר דוד'עמותת 
איך הבאנו קהלים חדשים למופע לילה באתר ": לדוד יש חיי לילה"

אאוט-שהפך לסולד- ארכיאולוגי מאתגר 
עמותות- פעילות חברתית וציבורית 

BBBThe Box
BBBurger Trip :כך פרצנו את תקרת הזכוכית בשוק של היפר תחרות ,

והבאנו לגידול של עשרות אחוזים במכירות ההמבורגרים בסניפי הרשת
קמעונאות

IKEAMcCann Tel-Aviv
איקאה מסיטה את הספוט מהספה האדומה ומשיגה ! אימרו הספטה 

SAME STORE- צמיחה חסרת תקדים ב
קמעונאות

דור אלון ניהול מתחמים 

קמעונאים
Great Digitalהפכנו את , בקיצורam:pmקמעונאותאביבי- מרשת מרכולים לאייקון תל

טמבור
ורשבסקי & אדלר חומסקי 

GREY

איך הובלנו מהפכה בקטגוריה שאיבדה את הצבע וגרמנו - טמבור 

! "בבית שלי רק טמבור: "למדינה שלמה לדרוש
קמעונאות

שופרסל
ורשבסקי & אדלר חומסקי 

GREY

לקחנו בעלות על , איך חיבקנו את החקלאים- שופרסל חקלאים 

טריטוריית הפירות והירקות הטריים והגדלנו את המכירות של כל הרשת
קמעונאות

UMI ראובני פרידןIPG רכב ותחבורה?איך הפכנו למותג רכבי היוקרה הצומח בישראל

UMI ראובני פרידןIPGרכב ותחבורה!סטורי של הצלחה חסרת תקדים

McCann Tel-Avivאל על
כך הפכנו את - ממריאים לדרך חדשה עם מטוס החלומות הכחול לבן 

 תדמיתיTurnaround- השקת צי מטוסי הדרימליינר ל
רכב ותחבורה

ת.ל.מ.ס
ורשבסקי & אדלר חומסקי 

GREY

Last Chance To Drive הכירו את מותג הרכב הצומח באירופה  -Alfa 

Romeo פורצת לשוק היוקרה ומשיגה את הצמיחה הגדולה בתולדותיה 

(+40%)! 

רכב ותחבורה

נופש ופנאי, שירותים<3איך גרמנו לסטודנטים להתאהב במרכז האקדמי פרס BBDOגיתם המרכז האקדמי פרס



מפעל הפיס
ורשבסקי & אדלר חומסקי 

GREY

אולי זה מישהו שאתה - עם כל כך הרבה מיליונרים חדשים בלוטו | הלוטו 

?מכיר 
נופש ופנאי, שירותים

T9 - תמי חומסקי
ורשבסקי& אדלר חומסקי   

GREY

כך ניפצנו פרדיגמות בעולם האופנה והפכנו שם דבר : תמי חומסקי

בתעשייה של מותגים גנריים
תקציבים קטנים

HOT ראובני פרידןIPG150 תקשורת ומדיה!השקעה שמייצרת העדפה -  מיליון בשנה ליצירת תוכן ישראלי

yesMcCann Tel-Aviv
yes והפרק הראשון של פאודה  מנתץ את  (בלגאן)فوضى  מחוללת

הפרדיגמה שרייטינג גבוה אפשר להשיג רק בברודקאסט
תקשורת ומדיה

yesMcCann Tel-Aviv
? מה עושים כשמציאות התחרותית מכה . yesלא ל ? קיץ קטסטרוף 

yesעוברים להתקפה ומוכיחים שאין אלטרנטיבה ראויה ל 
תקשורת ומדיה

בזק
ורשבסקי & אדלר חומסקי 

GREY

הקמפיין הנצפה בכל " חגיגה כזאת עוד לא הייתה- "אצל הדודה והדוד 

הזמנים שובר שיאי צפייה גם של תכני טלוויזיה ומביא את מהפכת הבית 

החכם לישראל

תקשורת ומדיה

פלאפון
ורשבסקי & אדלר חומסקי 

GREY

בשוק ' מותג פלאפון'מחזירים את ההעדפה ל- שווה להיות בפלאפון 

 לקוחות120,000- הסלולר וצומחים ב
תקשורת ומדיה

תקשורת ומדיהלהיפתח לעולם חדש של טלוויזיה - TVפרטנר קבוצת פרטנר

תקשורת ומדיה החדש2איך הפכנו את קשת לערוץ : 'טלוויזיה של ישראל'ל' עוד זכיינית'מMcCann Tel-Avivקשת


