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:טרנד הבריאות
מגה טרנד

אנשים מודעים למה שהם . טרנד הבריאות ללא ספר הפך להיות מגה טרנד
.  משנים את אורח חייהם, אוכלים

אין  , שכן. נראה הגיוני שאנשים גם ייחסו חשיבות לאיכות האוויר שהם נושמים
במיוחד בעידן בו זיהום האוויר הוכרז על ידי  , חיים בריאים בלי אוויר בריא

ארגון הבריאות העולמית כסכנה מרכזית וככזה הגורם למחלות נשימה  
.  ואלרגיות חריפות בקרב ילדים

 מהאוויר בחוץ  5תוסיפו למשוואה את העובדה שהאוויר בבית מזוהם פי
.  ותקבלו זירה חשובה ומשמעותית

לשכנע את הציבור ולשלם על אוויר נקי זו משימה מאד קשה, עם זאת ,
.בערך כמו לבקש מהם לשלם עבור מים או כביש

אנחנו מקפידים על  
איכות האוכל שאנחנו  

אך מה  , מכניסים לגוף
?עם איכות האוויר



תדיראן מגדילה את התפקיד של המזגן ומבקשת 
לחנך את הצרכנים באשר לחשיבות של אוויר נקי

 קיבלה תדיראן החלטה לקחת את אותה משימה מאתגרת על עצמה2020בשנת.

ולהוביל אותה בראייה ארוכת טווח) זירת הטיפול באוויר(במטרה ליצור זירה חדשה, זאת .

למותגהביקושיםלחזק באמצעותה את הנכסיות של תדיראן ולהגדיל את , בכך  .



מספק לכם את  AirCareתדיראן 
הזכות לנשום אוויר נקי ובריא:הזכות החשובה מכולן

הרעיון הגדול הייתה לזהות את תדיראן לא רק כמזגן עוצמתי שמקרר ומחמם אלא כישות  
תדיראן יטפל לכם  : כמותג שלוקח על עצמו עוד תפקיד חשוב יותר מכל תפקיד אחר

:  הוא יקיים את זכות היסוד החשובה ביותר לצרכנים, בכך. באיכות האוויר בתוך הבית
הזכות לנשום אוויר נקי

הרעיון



המוצריתהחדשנות 

Aircare O2 99.9%מנטרלת ומשמידה
מהווירוסים והחיידקים בבית והופכת את הבית  

.לבריא ונקי יותר

Aircare O2בינלאומיתדרך פריצתזו  .
קיבלהבאווירבטיפולשל תדיראן הטכנולוגיה

לאחר בדיקות במעבדות  הגושפנקאאת
.  המובילות והמתקדמות בעולם



הקמפיין

הקמפיין בנושא טיפול באוויר היה שונה מהקמפיינים הקודמים של תדיראן  .

 ולבנות  טלרכסטוריהפעם ביקשנו לנצל את היכולות של מורגן פרימן
באמצעותו מניפסט רגשי שמספר את הסיפור של האוויר ואת החשיבות שלו  

.  מהרגע בו אנחנו נולדים, לחיים שלנו

י  באמצעות המניפסט ביקשנו לגרום לצופים לחשוב על משהו שקוף וטריוויאל
איכות האוויר אותו : שאף אחד לא באמת מקדיש לו מחשבה למרות חשיבותו

.אנחנו נושמים

הקמפיין הסתיים בשורת המסר .Take care of the air you breathe

הגיע הזמן לדאוג 
לאוויר שאתם נושמים

https://www.youtube.com/watch?v=phFs4Q8j8aY

https://www.youtube.com/watch?v=phFs4Q8j8aY


פ  "שת
סינמה סיטי

  בתי הקולנוע זו ללא ספק התעשייה שסבלה יותר מכולם בתקופת
. הקורונה

אזרחים רבים לא הרגישו נוח להיות כלואים  , גם כשבתי הקולנוע נפתחו
. בחלל סגור עם אנשים נוספים מחשש להדבקה

שיתפה תדיראן פעולה עם קבוצת סינמה סיטי והתקינה את  , לצורך כך
.  המערכות לטיהור באוויר בכל בתי הקולנוע

יצאנו במהלך תקשורתי בתוך בתי הקולנוע  , בכדי להעצים את החוויה
.  שמדמה את המערכות לטיהור לטריילר של סרט קולנוע

שיתוף הפעולה קיבל חשיפה בכל התחלת הקרנה, בנוסף

חלל קולנוע נקי  
מווירוסים וחיידקים



התוצאות

Air Careמהצרכנים מוכנים לשלם פרמיה עבור מערכת תדיראן 50%•

מהצרכנים מזהים את ההובלה של תחום הטיפול באוויר עם 30%-כ•
תדיראן

ומגדילה את הפער ביחס  ברמת העדפה תדיראן מגיעה לשיא•
למתחרים 



:)תודה 
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