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איך שוברים את ההגמוניה של מוביל  
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!" ?איך לא ידענו"

מהציבור מתחרטים שבחרו לגור בשכונה)!( 26%

או בעיר בה רכשו את הדירה

Getwise , 2019מאי



yad2הקטגוריה נשלטת על ידי 

yad2 =  שם גנרי לכל מה שקשור לקנייה ומכירה
מהציבור דיווח שנכנס  85%-בישראל כשלמעלה מ

לאתר במהלך שנות פעילותו  

Getwise , 2018אוקטובר



...הגודל לא קובע

:אלא שהנתונים מוכיחים, מבוסס על גודלוyad2המיצוב של 

.  אינו ערובה לבחירה מוצלחת, גדול ככל שיהיה, היצע

בטח כשזה מגיע להחלטת קנייה משמעותית כמו קנייה של בית



אתר העוזר לאנשים לגלות את כל הדברים שהם  

.לא ידעו או שכלל לא חשבו עליהם בדרך לקניית בית

, הוא אוסף מידע ומגבש אותו לכדי תובנות חכמות

,רלוונטיות ומדויקות שנותנות את התמונה המלאה

לגבי כל מה שצריך לדעת כשקונים בית

?אז מה זה מדלן



, ביקשנו לשנות ולשפר את הדרך בה ישראלים בוחרים בית
לייצר סימטריה בין הידע הנמצא בידי המוכרים לזה שבידי 

, הרוכשים ולספק לציבור מידע מונגש ופרסונלי

.הן לגבי הדירה והן לגבי סביבת המגורים

על מנת שנוכל לקנות את הבית  , כל זאת

מתאים לנושבאמת

להביא בשורה חדשה  : המטרה
ן המקומי "לשוק הנדל



הסיפור האמיתי של הדירה שאתם שוקלים לקנות

מרימה את המסך מעל הנכסים העומדים  , לראשונה, מדלן
,  ומאפשרת לרוכשים לקבל את מירב האינפורמציה, למכירה

הן בנוגע לנכס עצמו והן בנוגע , המחמיאה והפחות מחמיאה
והכל בצורה אובייקטיבית ונוחה להבנה, לסביבת המגורים

התובנה



הנחישות להבקיע את החומה הבצורה של המתחרה המוביל  
יוצא קריאייטיביבקטגוריה חייבה אותנו לצאת עם פתרון 

Challengerכיאה למותג דופן 



הפתרון
קאלטלהתלבש על משפט 

ששיגע מדינה שלמה

מעטות הפעמים בהן אייקון תרבותי פופולרי מתאים  
...לאתגרים השיווקיים כמו כפפה ליד



עם " עובדה"המשפט שמיוחס לראשונה לתוכנית 
אילנה דיין וזכה לחיקוי בלתי נשכח בתוכנית  

הפך למטבע לשון וזכה  " ארץ נהדרת"הסאטירה 
"ממים"לאינספור צפיות ו



רחמים של מדלן מייצג באמצעות הומור את  
,הדמות של קונה הדירה חסר הידע

ועושה טעויות בכל " אוכל אותה"זה שתמיד 
מה שנוגע לרכישת הדירה



:המשוואה ברורה

שתעזרו במדלן כדי לבצעאו

...את הבחירה הנכונה

שתצאו רחמיםאו



קריאייטיב

https://www.youtube.com/watch?v=20FvJ_7zdNw


:התוצאות



)!(  ישראלים4מכל 1•
ציין את מדלן באופן בלתי  

נעזר כחלופה הראשונה  
בקטגוריה בישראל

Getwise ,2019מאי , מחקר כמותי

TOM-ב400%גידול של מעל 
!בקמפיין אחד

לאחר שנים שבהן אף •
מתחרה לא הצליח לאיים  

על מעמדו של מוביל  
מדלן מצמצת  –השוק 

את הפער במודעות  
נ"הב



המסרים של חשיבות המידע הן  
בנוגע לדירה והן בנוגע לסביבה  
–והיכולת להעריך את שווי הנכס 

! מעל ומעבר ליעד, עברו

Getwise ,2019נובמבר , מאי , מחקר כמותי

הציבור הישראלי הבין
מה אנחנו רוצים ממנו

50%

77%

62%

יעד 1נ גל "הבנת מסר ב 2נ גל "הבנת מסר ב

נ"הבנת מסר ב



Yad2סדקנו את ההגמוניה של 
!(בקמפיין אחד)

כמות המשתמשים  

הממוצעת באתר  

עלתה מאז  

-ההשקה ב

147%!

הסשניםכמות 

הממוצעת באתר  

עלתה בעקבות  

-ההשקה ב

155%!

213%עלייה של 

בממוצע החיפוש  

החודשי של  

המותג מדלן  

בגוגל







,אז רחמים אולי לא ידע

:  אבל עכשיו כולם כבר יודעים

כדי לנצח, מדלן כאן



!תודה


