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 TVפרטנר, הטלוויזיה בישראלבקטגוריית 
מובהקאנדרדוג 2020היה בתחילת 



,מצד אחד
HOTוYES  שלטו שנים בקטגוריה

!(תוכן ורק תוכן)השיווקית והכתיבו בה את השיחה 



מצד שני
2015-לשוק הטלוויזיה בנכנסו TVסלקום 

VFM-שמדבר על תוכן כ, כשחקן מחיר מובהק



,למגרשנכנסו TVכ פרטנר "רק שנתיים אח
על הטרנדים הטכנולוגיים המובילים בעולםשיושב עם ממיר חדשני ומודל 

הבידול הטכנולוגי לא הספיק, העמוסאבל בשוק 



:בנקודה בעייתיתמצאו עצמם 2020-כך פרטנר ב
ואחרונים בהעדפהש"בנאחרונים 

–פרטנר סבלו מנחיתות בתפיסת התוכן 
פרמטר ששלט בשיחה השיווקית בקטגוריה

והפך למכריע בהעדפת צרכנים 
(מלאה בין תפיסת תוכן והעדפהקורולציה)

30%
44%

19% 26%
10% 8%9% 6%

העדפה תפיסת תוכן טוב

2019, תדמית מותגים
yes HOT TVסלקום  TVפרטנר 



הסגורלחדור אל שוק הטלוויזיה : המשימה
"העדפה= תוכן "לערער את המשוואה 

בזכות TVולהניע צרכנים לבחור בפרטנר 
הטכנולוגי שהוא מביא לשוק  הבידול 



יצאנו ללמוד את הרגלי הצרכנים
בנטפליקסצופים –מעל מחצית מהישראלים 2020בסוף 

טיים -לא ממהרים לוותר על שידורי הפרייםאך הם 



: התובנה
שלא לצורך" טלוויזיותשתי ( "ומשלמים על)חיים עם הישראלים 

ולא מאפשרות חוויה שלמהאך לא מתערבבות –אותו המסך הן חיות על 



:  הפיצוח
מגדירים מחדש את הטלוויזיה

"On Demand TV"יצרנו , ומהראשונים בעולם, לראשונה בישראל
Seamlessבחוויה שהיא , מובנהנטפליקספריים טיים עם 

,TVשל פרטנר VOD-ענקית התוכן המובילה בעולם הופכת ל
סטרימינגטיים מתנהג כמו -בעוד הפריים



יצאנו עם הכרזה על המוצר החדש

https://www.youtube.com/watch?v=hOYYwWnu-iE


העמקנו מסרים בסרטי דיגיטל  

:  באמת כלולהנטפליקס
במחיר ובחוויה

https://youtu.be/hm2dB9ZC40Q


אייקון ויזואלי בולטביססנו 

היה לנו חשוב  , לצד מהלך ההשקה
לייצר אייקון ויזואלי שיוכל ללוות את 

הרי המוצר השתנה  , קדימההמותג 
.לנצח

&: הכלהאייקון הנבחר שמספר 
הם ביחד  נטפליקסנ  TVפרטנר 

https://youtu.be/kN4OJ_G1I5s


מ להכריז בכל הגזרות  "פרסנו שילוט ארצי ע



תוצאות המהלך הוכיחו שהשוק חיכה להצעה 
2020-תואמת למציאות של 

ובחר חד משמעית בפתרון הטלוויזיה המתקדם  
!TVשל פרטנר 



היה  TVפרטנר 2020-ב
ביותר והמועדף ביותר בקטגוריההצומח מותג ה

נאמנות הלקוחות הגבוהה ביותרעם 
הגבוהה ביותר בעיני לקוחות  והאטרקטיביות 

המתחרים  


