
:  פורסים כנפיים לעתיד טוב יותר
-פרטנר משיקים חבילת תקשורת חברתית ראשונה מסוגה

"כנפיים של קרמבו"ומייצרים אימפקט קבוע ובר קיימא לעמותת 

פרטנר תקשורת:שם החברה המשווקת
McCANNקבוצת : הפרסוםמשרד 

עסקימגזר -פעילות חברתית וציבורית : קטגוריה



,  הייתה שנה קשה לכולם2020
,החיים עם מוגבלותבישראל אלף ילדים 270עבור אבל 

קשה עוד יותרהחברתי היה הריחוק 



" כנפיים של קרמבו"
הנוער שמחברת בין ילדים עם ובלי צרכים מיוחדים ונותנת תנועת 

נדרשת כעת יותר מתמיד, וחשובהלהם מסגרת חברתית ייחודית 



מציאות המגפה העמידה , אך דווקא עכשיו
קיומיתאותה בפני סכנה 



בפרטנר מזהים את הצורך 
ומחליטים להירתם להצלת העמותה

( ESGמדיניות )שהרי אחריות חברתית 
הארגוני  DNA-בשנים חלק מהותי היא 



הארגון כולו התגייס  
להצלחתו של משדר  

מיוחד במסגרתו 
₪  מיליון 7נתרמו 

https://youtu.be/67mqB8VpxP8


כי  מאוד הבנו מהר , לצד הצלחת האירוע
ייתן פתרון חד פעמי, פעולה חד פעמישיתוף 

תורמים לא חוזרים לתרום בשנה שלאחר התרומה4מכל 3: בעולם המגמה ברורה

"The Next Big Thing in Fundraising: Monthly Giving Programs" ,hubspot ,2021

https://blog.hubspot.com/marketing/fundraising-monthly-giving-programs


מייצרים תזרים הכנסותכיצד : האתגר
שנתיים  פיקיםבמקום , קבוע לעמותה

?  פעמייםהנשענים על אירועי התרמה חד 



אבל לא , לתרוםאנשים רוצים : ההזדמנות
-בלתרוםרוצים לעבוד 

אז הם מגלגלים את הבחירה הלאה

(2021,אדלמןשלהאמוןמדד)חברתיותסוגיותלהובילחברותשללים"ממנכמצפיםשהםהסכימומהצרכנים86%•
,PWC)חברתיותסוגיותבקידוםאקטיביות-פרולהיותצריכותשחברותסבוריםמהצרכנים83%• 2021)
,PWC)זאתשעושותלחברותיותרישלמו75%• 2021)



הבנו כי הדרך להשאיר את העמותה פעילה 
בשגרההיא לייצר מנגנון תרומה שחי זמן לאורך 

, כזה שממנף החלטה צרכנית שהלקוחות נדרשים אליה ממילא
להם לתרגם אותה לתרומה קבועהומאפשר 



מסוגהחבילת סלולר ראשונה : הפיצוח
"Better Future"בשם 

שבה כל תשלום חודשי מגלם בתוכו תרומה



כך יצאנו להשיק את  
חבילת התקשורת 

הראשונההחברתית 
כפרזנטוריםואפילו גייסנו את חניכי העמותה 

https://www.youtube.com/watch?v=pV3cm4Jfa2E
https://youtu.be/LmvbXPUeOVk


אלף לקוחות  200-כ, בחודש ממוצע
פרטנר  . שוקלים לעבור חברת סלולר

החברה המובילים בכניסה לסט שיקולים 
וכך הביקוש הופך למדיה–של מתעניינים 

יפגוש  כל מתעניין שיכנס לאתר פרטנר 
במיקום מרכזי את ההצעה להצטרף  

"חבילה החברתית"ל

ורתמנו את הביקוש הטבעי בשוק לקידום החבילה 
שבולטת עד היום בנכסי המותג 

!(אתם מוזמנים להצטרף)



קיימא-ובראמיתיוכך הצלחנו לייצר שינוי 

₪  מיליון 7.1
נתרמו באירוע ואפשרו  

ילדים  1,000-ל
כנפיים של "חדשים להצטרף ל
"קרמבו

4,000-למעל 
, הצטרפו לתוכנית בחצי שנהלקוחות 

,₪100K-למעלה מ
סכום שעולה בכל חודש, נתרמו

מותג חברתי
פרטנר מדורג כבעל אחריות חברתית 

:מוביליםמדדים בשני 

המותגים  בקטגוריה במדד #1

"מעלה" ESGבמדדבקטגוריה #1



"כנפיים של קרמבו"לטוב 
לחברהוטוב , לפרטנרטוב 

Win-Win-Win

למחויבות תאגידית לפעול למען  -שהפכנו את הבטחת המותג בתחום התקשורת בכך 
את הצורך בארגון אחד  זיהינו . ארוך טווחשינוי הצלחנו לייצר ; עתיד טוב יותר בחברה

,  ורתמנו את כל המשאבים שלרשותנו כדי שיצליח לייצר כאן מציאות טובה יותר, מיוחד
פעמית בהזדמנות ספציפית  -הבנו שכדי להשפיע צריך יותר מתרומה חד. גם מחר

;  קיימא-במנגנון תרומה בר, ערך משותףוהצלחנו לפצח את הדרך לייצר 


