
: tvסלקום 

הדרמה הטלוויזיונית  
!שאף אחד לא צפה



:2000-תחילת שנות ה
,סלקום הוא מותג אהוד ומוערך

שמוביל את שוק הסלולר



2011 :
המחאה החברתית  

משנה את חוקי המשחק

חברות גדולות הפכו לאויב הציבור•

עובר לקדמת הבמה' יוקר המחייה'שיח •

הרגולטור מרגיש היטב את הלחץ •
..הציבורי



:התוצאה
,טורפת את קלפים' רפורמת כחלון'

והמציאות של שוק הסלולר 
לילה-משתנה בן

תחרות מחירים עזה ושחיקה דרמטית בהכנסות  •

נדידה בהיקפים חסרי תקדים בין החברות השונות  •

צרכנים תועלתניים ונעדרי נאמנות  •

והיחלשות החיבור, כניסת שחקני מחיר•
למותגים הגדולים



סלקום מבינה שהיא צריכה לייצר  
,מנוע צמיחה אסטרטגי וארוך טווח

שיתאים לחוקי השוק החדשים



: התפיסה האסטרטגית

מחברת סלולר 
לקבוצת תקשורת

ן  'מיזוג של סלקום ונטוויז1.

אחוד מערכים 2.

ערוציתכניסה לשירותי הטלוויזיה הרב 3.



?אבל למה טלוויזיה בעצם
מכיוון שהיא מהווה את הגורם  

בקבלת ההחלטה הצרכנית  המשמעותי ביותר

על כלל שרותי התקשורת



: אז יצאנו למסע עם מטרה ברורה

לקחת נתח משמעותי  
,  ערוצית-משוק הטלוויזיה הרב

ולשנות מהיסוד את מאזן הכוחות בשוק  



:שאפתניאתגר 

שוק שהוא דואופול 
של שתי ענקיות

835,000
632,000

tvטרם כניסת סלקום , מספר משקי הבית



?אז מאיפה מתחילים



המפתח להצלחה נעוץ תמיד  
, הצרכניPAIN POINT-בהבנת ה

ובמתן מענה לצורך



:המציאות הצרכנית בערב ההשקה
ן  -ו-מ-הצרכן משלם ה

אבל ממש לא מרוצה מהתמורה

₪ 265-כ-המחיר הממוצע של חבילת טלוויזיה •

חבילות שכוללות מאות ערוצים מיותרים  •

!ערוצים בלבד6-משקי הבית בכבלים ובלוויין צופים בממוצע ב•

מהצופים ציינו שהם משלמים על מבחר אדיר של 91%: התסכול גדול•
טענו שהם שמשלמים מחיר יקר מדי  80%-ו, ערוצים שאינם צופים בו

על שירות הטלוויזיה שלהם

2014, סאפיונתונים מתוך מחקר 



,  מהצד השני
לאלו שהחליטו להתנתק

לא הייתה ממש אלטרנטיבה ראויה

,                                                                              הוא נמוך+ היצע הערוצים בעידן•
ורבים השלימו צפייה באונליין

,                                                             Popcorn Timeאו KODIשירותים כמו •
,                                                        וגם אז מספקים ממשק משתמש בעייתי, מצריכים המון ידע טכני

וסובלים מחוסר אמינות באיכות השירות והצפייה



-סלקום מזהה את ההזדמנות הגדולה 

,שירות טלוויזיה מסוג חדש
!שמתאים לצרכן מסוג חדש



הרעיון הגדול

!רואים דברים אחרתTV:סלקום
מאתגרים את הדואופול הטלוויזיוני

עם תוכן איכותי במחיר שובר שוק ובחדשנות מתמדת



:הבופהמאתגרים את 
,ערוצים בגרוזינית500לא עוד 

,  אלא שילוב בין הערוצים הכי פופולריים
עם מותגי התוכן הכי חמים בעולםVODוספריית 



:מאתגרים את הרגלי הצפייה
לא עוד צפייה ליניארית  , לראשונה בשוק

,  On-Demandאלא צפיית 
!בדיוק כמו שהצרכן החדש מחפש



:מאתגרים את המחיר
,לא עוד חשבונית מלאה בהפתעות

₪ 99אלא תשלום חודשי קבוע של 



הם מותגים Challengerמותגי"
,  אשר סובלים מנחיתות מבנית

ולכן נאלצים להתמודד בצורה לא קונבנציונאלית  
"במותג או ברעיון המרכזי השולטים בשוק

Eating the big fishמתוך הספר , אדם וייס



,  במילים אחרות
צריך להתנהג בהתאםר'אלנג'כצ

,  שמובילה את שוק הסלולרהסלקוםאנחנו לא 
קוו-זו שבאה לערער על הסטטוס, TVאלא סלקום 

לייצר       
שיחה

לעורר  
סקרנות

לספק 
אלטרנטיבה



:נעים להכיר, משיח
,מהמרים על דמות רשת אלמונית והזויה
שהיא ההיפך מכל מה שסלקום מייצגת



:הנרטיב הסיפורי
,גיבור-משיח הוא אנטי

שמייצג את הגרסה המופרכת
,של הישראלי שלא רוצה לצאת פראייר
...אבל הוא בעצם הפראייר האולטימטיבי



:שנת ההשקה2015
!הבופהמספיק לשלם על 



,אין יותר הפתעות
!המחיר ידוע מראש



משנים את הרגלי הצפייה



:מהפכת הספורט-2016

כל ערוצי הספורט במקום  
ובמחיר אחד



!הטריפלמשיקים את 



העמקה מתמדת  : 2017
של התכנים



קוואטרוהשקת סלקום 



TVהכניסה של סלקום 
שינתה מהיסוד את המציאות  

בשוק הטלוויזיה



Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17

tvסלקום  טריפל
,100Kחגיגות 

5ספורט 
1,2ספורט  HBO קוואטרו

HOT Cטריפל

,רמי לוי
פרטנר

yes

:ככה זה כשמובילים
סחף מוחלט של כל המותגים  

tvאחרי סלקום 



מגיעה  tvשנים סלקום 3בתום 
נתח של-משקי בית  K170-ל

!!!משוק הטלוויזיה11%

פ שנה"ע, tvמספר משקי הבית סלקום 

2015 2016 2017

170,000!

111,000

63,000



:אלטרנטיבה מנצחת
נטישה המונית של מותגי הדואופול

2017דצמבר , מתוך הדוחות הכספיים של המתחרים

170,000

43,000-
64,000-



!הטלוויזיה מעמיקה את נתח הלקוח
TVממשקי הבית של סלקום 80%-ל

יש יותר מרק טלוויזיה

מתוך נתוני סלקום

23%, קוואטרו

18%, רק טלוויזיה

59%, טריפל



16%

24%

17%

25%

21%

14%

29%

20% 20%

12%

2015 2016 2017

value for money-מותג ה
המוביל בקטגוריה

על מי מהחברות הבאות ניתן להגיד "
"  ?כי היא מספקת את התמורה הטובה ביותר למחיר

2017, סאפיומתוך מחקר 



:אלא גם תפיסת איכות, לא רק מחיר
זינוק בתפיסת איכות התכנים

..." על מי מהחברות הבאות ניתן להגיד כי היא"

מציעה תכנים טובים חברת טלוויזיה טובה

4.0 3.9

4.6
4.5

2015 2017

2017, סאפיומתוך מחקר 



30%זינוק של 
!במדד ההמלצה

2015 2017

24%

31%

לאורך זמןNPS-מדד ה



מעבר לרווחיות בתוך  
שישה רבעונים בלבד



שינינו את שוק  
!הטלוויזיה בישראל

2017

מותגים8

₪ 99מחירים שנעים סביב 

Cutting Edge של הטכנולוגיה–IPTV, PVR, CLOUD

כלול וללא הגבלה-הכלצרכני של -מודל פרו

איפה               , הצרכן בוחר מתי–שינוי מוחלט בהרגלי הצפייה 
ובמה לצפות

2013

מותגים2

₪  270: מחיר ממוצע

ולוייןטכנולוגיית כבלים , מוצר מיושן

'בופה'משלמים על , פרימיוםפריטי , מודל תמחור מורכב

תלות מוחלטת בלוח שידורים



בנינו לסלקום  
!מנוע צמיחה מנצח

חיזקנו את המותג והחזרנו אמון הצרכנים  •

התחזקנו בחיבור לקהלים צעירים•

יצרנו בידול אל מול המתחרים•

טיפחנו עוגנים באמצעות מוצר עם מעורבות רגשית גבוהה•

בנינו בסיס לחדירה למשקי בית עם מוצרים נוספים•

יצרנו קרש קפיצה לשוק התשתיות  •



אסטרטגיה שניכרת 
בשווי החברה לאורך זמן

סלקום מול פרטנר, מדד שווי פעילות חברה



!תודה


