
:'של ישראלטלוויזיה'ל־' זכייניתעוד'מ־
החדש2איך הפכנו את קשת לערוץ 

קשת: שם החברה המשווקת

McCann TEL AVIV: משרד הפרסום

תקשורת ומדיה: קטגוריה



2מתחיל עם סיום סיפורו של ערוץ 12הסיפור של קשת 

" רשת", "קשת: "י שלוש זכייניות"כשבשנותיו הראשונות הופעל ע, 1993-החל לשדר ב2ערוץ 
מפוצליםבמתכונת של ימי שידור "טלעד"ו

כך שכל  , ממשלת ישראל לפצל את הערוץ לשני ערוציםהחליטה 2017-ב,כך-אחרשנים 25
שלםזכיינית תקבל אפיק ותשדר לראשונה במשך שבוע 



,פיצול הערוץ סימן תקופה חדשה בתולדות הטלוויזיה המסחרית בישראל
.מוגברתתחרות תקופה של 

יתחרו על אותה כמות צופיםשניים ולא רק , ערוצים3הפיצול זאת מאחר ומרגע 



"טלוויזיה של ישראל"קשת רצתה לנצח ולמצב עצמה כ
:שתי תובנותכשבמותג חידדו  

של הזכייניות תלוי  כוחן 
הזכייניות אינן  , בכוח הערוץ

מוכרות לצופה הישראלי  
והוא לא מודע למדיניות  

המפוצליםהימים 

הוא מוסד תרבותי  2ערוץ 
מדורת השבט  , שאין שני לו

הישראלית והפנייה  
האוטומטית של הישראלים  

לשם קבלת מידע ובידור



:האתגר
2ערוץשלכיורש12קשתערוץאתלמצב



?  אז מה עושים
:באמצעות" ישראלשל הטלוויזיה "את קשת בתור בונים 

-ההפצה. 2
בצורה  שידורים לוח מנגישים 

שתטיב עם הקהל באמצעות  
שבו ישודר הערוץ  12האפיק 

הקרבה  ממחקר עלה כי )
עושה  2הטיפולוגית לערוץ 

(משמעותיהבדל 
ונכסי מדיה דיגיטליים שיהפכו 

לכתובת החדשה של  
"ישראלשל הטלוויזיה "

-המוצר1.
בונים לוח שידורים אטרקטיבי 

:עקרונות3ומגוון המבוסס על 
אנרים'מבוסס על כל הז•

איזון נכון בין הוותיק  •
לחדש  ( המוכר והאהוב)

(המסקרן)
תזמון מדורג ומחושב של  •

השקות התכניות

-תקשורת ופרסום. 3
בניית מותג באמצעות מינוף  

,  האפיק, הטאלנטים, החדשות
ההומור ובניין קשת



: הסנונית הראשונה של קשת כטלוויזיה של ישראל
מאחלים שנה טובה ומנכסים אירועים לאומיים לקשת

PLAYבסרטון לחצו לצפייה 

https://www.youtube.com/watch?v=b3txu2emavY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=b3txu2emavY&feature=youtu.be


: בולט וחזק, בונים מותג אייקוני
12לערוץ 2והופכים את ערוץ –מתמקדים באפיק החדש 

PLAYבסרטון לחצו לצפייה 

https://www.youtube.com/watch?v=qrCIuiZR37w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qrCIuiZR37w&feature=youtu.be


(:למקרה שמישהו פספס)שיבהירו סופית ומוצרייםסרטים קצרים 
12עוברת לערוץ , הטלוויזיה של ישראל, קשת

PLAYבסרטונים לחצו לצפייה 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=bzIvlHOz6Qo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=bzIvlHOz6Qo
https://www.youtube.com/watch?v=fMu6dusGwGo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fMu6dusGwGo&feature=youtu.be


לוח השידורים של קשת החדשה פורסם מידי : גם ברשת–מבססים הרגל חדש בישראל 
יום והבהיר לאן כדאי לכוון את השלט בערב



:לנכסים12שילוט חוצות המחבר בין המספר 
וחדשותבידור , תכניות, טאלנטים



שמטרתם להדגישפים"ושתחסויות , תשדירי רדיו: גם מעל גלי האתר
"ישראלשל טלוויזיה "הזה 12ו־12זה קשת 

12לשמיעה לחצו על לוגו 

https://www.youtube.com/watch?v=kauPt_INTK8&feature=youtu.be
https://youtu.be/jWlXQk3JjSA
https://youtu.be/ksDdXVzKtIw


.בכל היעדים ואף מעברקשת עמדה –התוצאות עלו על כל הציפיות 
!הובלה מסחריתויצרה , רייטינגהביאה , מותגבנתה 

(לרשתמשנחשפיםיותר 9%)מיליון איש שנחשפים לערוץ ביום 1.5-עם למעלה מ•
טיים-פרייםעל פני רשת ברייטינג בשעות  19%שלהובלה •
בפרמטרים התדמיתיים  זינוק •
משיעור האנשים   2החדש גבוה פי2הוא ערוץ 12האנשים שטוענים שערוץ שיעור •

.שטוענים זאת לגבי רשת



!תודה מהטלוויזיה של ישראל


