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...או בעברית
!משתלטת על המדיה במתקפת סייבר והתקפה קרקעית משולבת yes: פאודההבלגאן של 



:במשך שנים מאזן הכוחות בשוק היה ברור
yes מובילה בתוכן בינלאומי |HOTמובילה בתוכן מקורי



,  נטפליקסופרטנר מציעה , מתחילה להפיץ את התכנים שלה גם דרך המתחריםHBO-אבל כש
yesמבינה שהאיומים עליה גוברים ועליה להחליף ממיר...



yesמתחילים להילחם על המובילות גם בהפקות המקור
yesהעליונות הבולטת שלה בתכנים בינלאומיים עלולה , השכילה להבין שבשוק התוכן המשתנה ללא הרף

,  מקורבהחלטה אסטרטגית מושכלת היא פצחה בסדרה של השקעות נרחבות בהפקות . להתערער
. מנהלים מובילים והעצימה את הפוקוס הניהוליגייסה 



האסטרטגיה החדשה הופכת לסיפור הצלחה
עם שורה של תכנים  , yesעבור , עסקית ותדמיתית, האסטרטגית הזו התבררה כהצלחה גדולההבחירה 

.  'האחיות המוצלחות שלי'-וה', כבודו', 'ד"תאג', 'שטיסל'בהם , yesמקוריים וסוחפים המזוהים בלעדית עם 



...פאודהואז הגיעה 
לא רצה yes-סדרה שאף שחקן חוץ מ, פאודהאחד לא הצליח לצפות את ההצלחה המסחררת שתגרוף אף 

נטפליקס. העונה הראשונה של הסדרה הצליחה ליצור שיח אדיר ולצבור קהל של צופים שבויים. לרכוש
יורק טיימס בחר בה כאחת מעשר הסדרות הבינלאומיות הטובות ביותר  -הניו. את הסדרהרכשה העולמית 

!yesשל ' פאודה'ואת ' פארגו'את -בפסטיבל רומא לקולנוע הקרינו שתי סדרות טלוויזיה . של השנה



. להשלים את המהפךyes-סייעה לפאודה
,  התוכן המובילה בישראלליצרנית  yesהוכתרה , מזו שנמצאת הרחק מאחור

.מוניטין בינלאומי והצעת ערך איכותית שמצדיקה את הפרמיהבעלת 



. 2-הטילה משקל עצום על כתפיה של העונה הפאודהההצלחה האדירה של 
!  ממכרה זהב מקורי ובלעדי משלהיכולה ליהנות  yes, לראשונה בתולדותיה



?פאודהאז איך ממנפים לשמיים נכס כמו 
?  פאודהלעונה השנייה של חרדתיתאיך מעוררים ציפייה כמעט 



:חומר הגלם כבר נמצא בידיים שלנו–לא צריך לחפש רחוק : אז חלחלה התובנה
,  שנים1600בן טבעי  Disruptionיהלום , השפה הערבית

.פאודהבאופן הכי חזק את העוצמה של שמעביר 



תעוזה  הוספנו הרבה , כזהגלם לחומר 
...ויצירתיות, חדשנית למדיהגישה 



Hack-Vertising סייבר על אתרי החדשותשעושה מתקפת מעברוןעם
שוטס-סקריןשתלנו , החדשותיותהמובייל שמופיעים לפני הכניסה לאפליקציות מעברוניבמקום 

,שעותהמדמים ויזואלית אחד לאחד את האייטמים שהופיעו באתר באותן 
.  רק בערבית



Native-Advertising שהופך לHack-Vertising
שחשב שהוא מביט בתוכן  , כדי קודם כל ללכוד את האמון של הגולשנייטיב-השתמשנו בתוכן, במילים אחרות

וגרמו לגולשים שנכנסו להאמין שהם כרגע –אבל התוכן והתמונות הופיעו בערבית ! של האפליקציה
.  בלייב במתקפת סייברחוזים 



לאתריםHACKINGמובייל העושה מעברון



!  מבלי לדלג, לכל אורכוהמעברוןהסתכלו על 25%
!  כמעט דמיוני במונחי מדיהנתון 



, הפיזיוגם במרחב 
!השתלטות עוינת על המרחביצרנו , מנומנםשילוט במקום 

והחלטנו להפוך אותו לאמצעי לחימה  –אמצעי הפרסום הכי מסורתי וצפוי שיש , לקחנו את שילוט המוכר
, על השלטים הופיעו משפטים בערבית בלבד. על המרחבעויינתהסברתי שמייצר תחושה של השתלטות 

.ללא תרגום, ללא מסר, ללא מותג, ללא לוגו



.הרבה רעש. עושים רעש
שילוט חוצות  



...רעדו לנו הביצים–כמו לכל חייל לפני הסתערבות , זה הזמן להודות
לערער את האדישות . אבל זו בדיוק הייתה המטרה. פחד ובהלה במרחב–הבנו שאנחנו יוצרים גם אם לרגע 

בגדול את הדיון ולהצית –ללחוץ להם על הנקודה הכי רגישה , היומיומית של הישראלים
.מספרת עליהםשפאודהכל הדברים על 



:  אבל פצצה חכמה ומדויקת. לא פחות. הפכנו את המדיה לפצצה
דיון שגם מציף סוגיות בוערות בחברה הישראלית  יצרנו 

. פאודהשל DNA-מתכתב עם הוגם 



...והתוצאות היו חסרות תקדים
הגבוה ביותר מבין התכניות ששודרו  , yesבקרב צופי 17.1%הפרק הראשון בעונה הגיע לרייטינג של 

המודעות לקראת  ! ושיעור אופייני רק למפלצות הרייטינג של זכייניות הערוצים המסחריים-באותו יום 
.  ידעו על קיומו של קמפיין השילוט61%-ולא פחות מ! 70%עלייתה של העונה עמדה על 



תודה


