
? תוכן שיווקי או תוכן אתגרי



... רגע לפני ניתוח האתגר

 הגדרה כללית -תוכן שיווקי 



 ?מהו תוכן שיווקי:  הגדרה

 מודעה  / באנר פרסומי / מסר שאיננו תשדיר מסורתי/כל תוכן
כתבות עיתונאיות  /כל תוכן שאינו חדשות

  נכון לעכשיו כללי הרשות השנייה קובעים כיום כי אזכור שמו
של גורם מסחרי או קידום מוצריו או שרותיו בתוכנית טלוויזיה  

.  תמורת כסף ייחשבו לתשדיר פרסומי אסור 



 ?מהו תוכן שיווקי:  הגדרה

וכי  ,  חוק הגנת הצרכן קובע כי פרסום סמוי הוא פרסום מטעה
תוכנית או סרט מהווה  , הצגת תוכן בתשלום במסגרת כתבה

.  לכאורה פרסומת 
פרסום תוכן שיווקי מותר במקרה של חסות או חלוקת , מנגד

 .  פרסים



 ?מהו תוכן שיווקי:  הגדרה

 הפרות וקנסות לזכייניותהרשות השנייה קבעה לא פעם  
הטלוויזיה לאחר שהתברר כי שילבו בשידוריהן תוכן שיווקי  

אסור 
  בין היתר דרך מכירת אייטמים או הבלטה של מותגים בתוך

.  תוכניות
יורם מוקדי וענת בלינט יתייחסו בהמשך ...



: על קצה המזלג
דוגמאות לתוכן שיווקי 



דוגמאות לתוכן שיווקי 

אזכורים מסחריים 
כאלו שהותרו  –

במסגרת כללי  
השידור הנהוגים  

חסויות  -במדינה
משולבות בפעילות  

תוכן  
)'תחרות וכו,משחק(

האח  "חברת בזק בתוכנית : אלופת התוכן השיווקי
מחקרים של יפעת בקרת פרסום מראים כי  ,  " הגדול

  1.4עומדת  על "  האח הגדול" שווי הפעילות של בזק ב
. מיליון שקל 



דוגמאות לתוכן שיווקי 

  תחרויות הפעלת
קהל וצבירת  

אתגר  -אוהדים
הפפסי של 

  X-FACTOR



? דוגמאות לתוכן שיווקי 

 יוצרים חלק אינטגראלי בתוך  –תוכן בתוך תוכן 
התוכן של התוכנית כאשר האייטם נכתב ומתוסרט  

אנוש  (באופן המשתלב בתוכן התוכנית כולה  
) 10ובריאות 



? דוגמאות לתוכן שיווקי 

http://www.youtube.com/watch?v=PTECodDr
 Lfo&noredirect=1

10קטע מסרטון משפחה •

http://www.youtube.com/watch?v=PTECodDrLfo&noredirect=1
http://www.youtube.com/watch?v=PTECodDrLfo&noredirect=1


דוגמאות לתוכן שיווקי 

סדרה שיצרו המשרד לפיתוח ,  "כפר באים"
הנגב והגליל ומשרד התיירות באמצעות  ענני  

רקסית  ‘צ-תקשורת לקידום  התיירות דרוזית ו 
 10ומשודרת כתוכן לכל דבר בערוץ 

יצירת תוכן מיוחד עבור  
כסדרה או כתוכנית  – לקוח

דרוזים וענני  (פרטנית  
)תקשורת



?מה מהווה  תוכן שיווקי 

 בתוך תכנית טלוויזיה כחלק    מוצר
או לצרכי שימוש  ,  מהתפאורה

תוכניות בישול הן דוגמא בולטת  (
) במיוחד 



דוגמאות לתוכן שיווקי 

 המשתלבות בעיתונות  כתבות פרסומיות
ובאינטרנט ומצוינות כמדור פרסומי 



דוגמאות לתוכן שיווקי

  ערוצי תוכן בתוך אתרי
אחרים  /אינטרנט חדשותיים
המשתלבים כתוכן

  מוספי מגזין מסחרי
בעיתונות ארצית המתויגים 

מראש כמוסף מסחרי  



נתוני יסוד -תוכן שיווקי



נתוני יסוד -תוכן שיווקי 

 מיליון שח בשנה 100מעל שוק שמגלגל 



נתוני יסוד -תוכן שיווקי 

  בימים אלו נבחנת כאמור חקיקה להכשרת תוכן שיווקי
 עדיין לא יושמו ( ההמלצות על קצה המזלג  :(
   בתוכניות בידור , ניתן יהיה לשלב אלמנטים פרסומיים בתוכניות ריאליטי  ,

.   תוך גילוי נאות לצופים-בטלנובלות ובתוכניות אירוח  
בתוכניות אקטואליה  , תוכן כזה לא יאושר לשידור במהדורות חדשות

.  ותחקירים ובתוכניות תעודה 
ייאסר תוכן שיווקי בתוכניות המיועדות לילדים  .



תומכים : נתוני יסוד-תוכן שיווקי 

עיקרי התומכים :
הזכייניות  :
  בהסדרת נושא התוכן השיווקיתומכות
 לומדות מדוגמאות דומות בעולם
  משוכנעות שזהו סיוע ליציבות פיננסית

ולעמידה בדרישות הרגולטור בכל הנוגע 
.  להשקעה בתוכן

פלטפורמה להכנסה -חברות רכש המדיה
באנרים /נוספת שאינה מפרסומות 



מתנגדים : נתוני יסוד-תוכן שיווקי 

עיקרי טענות המתנגדים :

"אתה צופה בתוכן ואתה לא יודע " תוכן שיווקי זו גניבת דעת
 וזה  -שהתוכן הזה מושפע מעורך תוכן שהוא בעצם פרסומאי  

אלא לפעמים גם מישהו שמוכר ,  לא רק מי שמוכר מוצר
) אסף אמיר, ר איגוד המפיקים"יו  ( ".נדה'אג 



מתנגדים : נתוני יסוד-תוכן שיווקי 

עיקרי טענות המתנגדים :

"   הערבוביה בין מידע ענייני ותכנים עיתונאיים ובין מסרים
הורסת את יכולת הציבור לקיים דיון מושכל בענייני  פרסומיים 

הוא מאבד את המצפן המדריך אותו בהתנהלותו  .... היום
)מתוך מאמר בעין השביעית" ( היומיומית 



: בין תמיכה להתנגדות 
האתגר של יועצי התקשורת  



.... ? יחסינו  עם התוכן השיווקי לאן 



האם עלינו  לראות בתוכן השיווקי  
? להמנע ממנו ? כמנוע צמיחה

?  להלחם בו



 הנושא אינו חדש, ראשית •

יועצי תקשורת לצד משרדי פרסום רבים   •
והמדיה עצמה עוסקים בנושא 

 .

אתגר התוכן השיווקי ליועצי התקשורת 
ולעוסקים ביחסי ציבור



–תוכן שיווקי  
  ?מדוע יועצי תקשורת עשויים להמנע



? " לא"למה :  תוכן שיווקי

 נושאי כוח אדם  -שיקולים פרטניים
ואדמנסטרציה רלוונטיים למשרדים 

ניתן לפתור באמצעות שיתופי פעולה עם       (
)     אנשי תוכן ואסטרטגיה 

צ המסורתי "רצון להישאר בעולם היח
     -DO WHAT YOU DO

 
BEST

" שמשרדי הפרסום יטפלו"



? " לא"למה :  תוכן שיווקי

  חשש מפגיעה באתיקה מול עיתונאים וקהל רחב
נדה ברורה הן משרדית והן   'ניתן לפתור באמצעות אג     (

)       הנשענת  על החלטות איגוד ומדינה 



?"כן"למה -תוכן שיווקי



? " כן"למה :  תוכן שיווקי

  החוזקות של יועצי תקשורת
עניין התוכן השיווקי  " ניכוס"ב

 :ברורות
 או לאגד (יועץ תקשורת יכול לטפל

: בנושאים כמו )  צוות היגוי רלוונטי
 אסטרטגיה ורעיונאות
 בכתיבה
 בהכנת המרואין
 בהפקה



? " כן"למה :  תוכן שיווקי

  יתרון יחסי על משרדי פרסום
: הסיפור/המהות הנאמרתבנושאי 

 תוכן שיווקי דורש מקום לאמירה-  
בניגוד לסלוגן הפרסומי המצומצם 

 אנו עוסקים בדיאלוג ובביטויי המדיה
השונים שלו 

 המקום"אנו מאמינים שהרחבת  "
-הניתן למילה המדוברת והכתובה 

)גם בגוגל(! מקדמת



....מילה מאוהדי תוכן

  אטד תקשורת פיתח ליבת עשייה בתחום
אסטרטגיות מסר והתוכן שיווקי  , הרעיונאות

במערכת המשרדית  
  אנו מדגישים מול הלקוחות את  חשיבות

הרעיונאות, הכתיבה ,האסטרטגיה  
 מוציאים לפועל קמפיינים של  ,  מתוך כך

בשיתוף פעולה  -יחסי ציבור מול עיתונאים  
עם יועצי תקשורת  

 מנהלים מוצרים משלימים לתוכן  ,  מתוך כך
שיווקי וניהול מסרים

  משתפים פעולה עם משרדי פרסום לרכש
מדיה 

WINWIN



? " כן לתוכן השיווקי"החלטנו 
? איך נטמיע 



התוכן השיווקי כמנוע צמיחה משרדי 



! בהצלחה 
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