
פרטנר: שם החברה המשווקת

McCannקבוצת :משרד הפרסום

תקשורת ומדיה: קטגוריה

: בזק, טובבוקר 
משתמשת בכוח של המתחרה נגדה  פרטנר 

!את קטגוריית הסיבים בישראלוכובשת 



תשתית האינטרנט לא מצליחה לספק את  
הישראליתהדרישות של המשפחה 

.כבלי נחושת המוגבלים ביכולת העברת מידע: 50-התשתיות האינטרנט בישראל כמעט ולא השתנו מאז שנות 
יותר מכשירים מחוברים בכל רגע נתון בכל בית בישראל: השיפור המינורי לאורך השנים לא עומד בקצב העלייה בדרישות

רקע



:  הכירו את הסיבים האופטיים
המהירהבא של האינטרנט הדור 

, ברוחב פס גדול ולטווחים ארוכים במיוחד, מאפשרים העברת מידע במהירות האור, יותרעמידים 
(בהורדה10בהעלאה ופי 30עד פי )שתעבורת האינטרנט משתפרת בצורה חסרת תקדים כך 

רקע



:פרטנר מקדימה את השוק, 2020-ב
!(ופרטית)משיקה תשתית סיבים מתקדמת 

ג"אינטרנט ע, לראשונה בישראל, פרטנר משיקים, שנים של פריסת תשתיות4אחרי , 2020בנובמבר 
. הלקוחלביתישירותשמגיעP2Pסיב: ייחודיתבטכנולוגיהאופטייםסיבים

:תקשורתילרעיוןמהתרגהטכנולוגיהיתרוןאת 

רקע

Partner Private Fiber  חולקים עם השכניםהאינטרנט שלא תשתית



:  האיום מעבר לפינה
בזק צפויים להשיק תשתית סיבים

.הרגולטור מאשר לבזק הקלות שפותחות את הדרך להשקה של ענקית האינטרנט, חצי שנה לאחר ההשקה של פרטנר
,  וללא סיב פרטי( סיב שמפוצל לכל השכנים בבניין-GPON)למרות שהטכנולוגיה של בזק הייתה נחותה יותר 

.  והמותגהפריסה : באה עם הנכסים חשובים בזק 

רקע

.  על היכולת של פרטנר לתפוס פוזיציהאמיתימוביל שוק שמהווה איום : המשמעות



הדילמה האסטרטגית

,  בזקלנסות לחסום את 
?להשתמש בכוח שלה כנגדהאו 

חסימה: 1חלופה 
כתפינו את משימת חינוך השוק במעבר מאינטרנט רגיל  לקחת על 

.לפני כניסת בזקלאינטרנט סיבים 
שכן בזק נהנית  –שוק שכזה יתרום לבזק ביום ההשקה שלה חינוך : האיום

.וביכולתה להגיע לפריסה רחבה במהרה, מההובלה התדמיתית בקטגוריה

מינוף: 2חלופה 
הנחותה יותר של בזק היא הזדמנות לחכות ולתת לה את  התשתית 

לנצל את משאביה העצומים כדי לחנך את עם  , להשיק ראשונה" הכבוד"
להציג את השחקן המוביל ....ואז, ישראל על יתרונות הסיבים האופטיים

.   כמובל ומיושן



,  לחימה ופילוסופיה יפנית עתיקהאמנות "
-מנת להביסו -המשתמשת בכוחו של היריב על

הסטת כוחם  אגב ,  בתנועה המתמזגת עם התוקפים
רוב הטכניקות באייקידו מסתיימות בריתוק  . וניתובו

"התוקףהיריב דרך יצירת איחוד עם כוחו של 

אייקידו



הרעיון הגדול

:  לבזקאייקדועושים 
מנצלים את כוח המתחרה כדי להסביר שיש סיב רגיל ויש סיב פרטי

ואת פרטנר כשחקן החדשני והאטרקטיבי בזירה, להציג את בזק כשחקן מיושן בתחום הסיביםובכך 



הרעיון התקשורתי

?  עכשיו באים, בוקר טוב בזק
הפך ללהיט בשעתו והשיק את השפה הפרסומית החדשה של , של עומר אדם וגידי גובבכיכובם , של בזק" בוקר טוב"קמפיין 2016-ב

הסרט נפתח ( 2), את הקמפיין הוביל שוב עומר אדם( 1: )גם את כניסתה לשוק הסיבים ביססה בזק כשהיא נשענת על נכסים אלו. המותג
".  בזק עשתה זאת שוב, אופס"שיר הנושא של הקמפיין היה ( 3), בהתייחסות מפורשת לשיר שהפך מזוהה עם המותג

והקדמה של פרטנרהראשוניות –בקריצה שמזכירה שהפעם , אוף לשיר המזוהה-טייק: הפיצוח





?והתוצאות

:  ניצחון עסקי ותדמיתי חד משמעי
!מובילת שוק הסיבים בישראלפרטנר 



הצליחה פרטנר לגייס  2021בשנת 

חדשיםאלף מינויים 100מעל 
!!!  למספר לקוחות סיבים כפול מזה של בזקומגיעה 

2022רבעון ראשון , 2021, 2020. דוחות עסקיים חברות התקשורת



,  מתוך הלקוחות שיכולים להתחבר לתשתית סיבים
?בוחרים בפועל להפוך ללקוחותכמה 

יחס המרה של פרטנר 
!משל בזק3פי 

2022ראשון רבעון , התקשורתדוחות עסקיים חברות 



מטפסת לפסגה פרטנר
!בבחירת הצרכנים

גיאוקטוגרפיה, מחקר מעמד מותג

חברת  #1
חברת  #1אינטרנט חדשנית

חברת  #1אינטרנט מועדפת
אינטרנט מומלצת


