
:הכסף כבר לא שוכב על הרצפה
INVEST PEPPER   את סף הכניסה לשוק ההוןמורידה,

!המשחקאת חוקי ומשנה 

מקבוצת לאומיPEPPER: שם החברה המשווקת

McCannקבוצת :משרד הפרסום

ואוטומציהדיגטלייםמוצרים : קטגוריה



PEPPER , הראשון בישראל  הבנק
Digital Nativeשהוא 

PEPPERאת השיקה לאומי כבר לפני חמש שנים קבוצת 
בנקאית  שמדבר בעברית ולא , דיגיטלי ראשון בישראלבנק 

הלך והתבסס כבנק הצומח בישראלובהדרגה 

רקע



זירת הבנקאות הדיגיטלית מתעוררת  
בסכנה PEPPERשל והבכורה 

*Life Builders-האיום התחרות על קהל הבלב 
הבכורה שלו כבנק דיגיטלי שמערער על המוסכמות בקטגוריה מאוימת מצד הבנק הדיגיטלי , מחד

One Zero ;שיתחרו על  פינטקרפורמת הבנקאות הפתוחה צפויה להביא להשקת שירותי , מנגד
הלקוחולנגוס בנתח PEPPERעם כלים דומים לאלו הקיימים בסל השירותים של , הערך לצרכן

( ולכן אסטרטגיים יותר)ובאופן כללי פעילים יותר מקהלים אחרים במישור הפיננסי , שנמצאים בנקודת מעבר קלאסית להחלפת בנק, צעירים בשלב ביסוס החייםזוגות *

2021-האיום ב



נקודת אחיזה חדשה  זיהוי 
עם לקוחותיו PEPPERלחיזוק הקשר של

,  כזו שתתאים לתפיסת הבנקאות של הבנק
ותמשוך קהלים אסטרטגיים בשלב ביסוס החיים

המשימה



מועדון  הגיע הזמן לפתוח את 
לכולם ההשקעות הסגור 

: קאסט הקלאסי-פילוח נתוני המשקיעים חשף כי המשקיע הממוצע עונה בדיוק על הטייפ
השרוןוגר באזור , חילוני, נשוי. בעל השכלה אקדמית והכנסה גבוהה מהממוצע, +55מעל גיל , גבר

.להעביר את הכסף אליהם" קלאסיים"מנסים כבר שנים לשכנע משקיעים כולם 
.נשארים להסתכל מהצד? והבוגרים הצעירים

התובנה המרכזית



של עולם ההשקעות *Democratiser-הלהיות 
(בקטןגם )להשיק את המוצר הנכון ולאפשר לכולם להתחיל להשקיע , לפרק את המחסום הרגשי

PEPPERההזדמנות של 

"לרביםלנגישאותווהופך,למעטיםרקבעברזמיןשהיהמשהושלוקחמאתגרמותג*"



קונספציות  3מחקר לזיהוי חסמי הכניסה העלה 
:ממשקיעים להפוך למשקיעים-שמונעות מהלא

פנוישאין להם כסף סבורים (1)
פוחדים להפסיד(2)
לא מכירים מושגים או לא יודעים איך להתחיל, מביניםלא (3)



של חברות הענק" שברי מניות: "הפתרון הטכנולוגי
!50₪-ל₪ אלף 50-אפליקציית השקעות היחידה שמורידה את סף הכניסה מהושקה 2020-כבר ב

InvestPepperאפליקציית השקעות שמנגישה את שוק ההון באמצעות חווית משתמש ייחודית

המלצות אנליסטיםאפשרות לרכוש שברי מניות שימוש בשפה פשוטה וידידותית קטלוג מניות רחב הכולל  
הסברים פשוטים על החברות 



של החסם הרגשי" תקרת הזכוכית"פריצת 

פנוישאין להם כסף סבורים (1)
פוחדים להפסיד(2)
לא מכירים מושגים או לא יודעים איך להתחיל, מביניםלא (3)

האתגר

חסמים שמטופלים 
"שברי מניות"באמצעות 



לעזור לאנשים  : תפקיד המותג
להבין יותר בכסף שלהם

מתבגר ביחד עם לקוחותיו ומעדכן  " הדור החדש"הבנק שהתחיל את דרכו כבנק של 
;  "בנקאית"חווית המשתמש עדיין דיגיטלית ולא . את המענה שלו לצורך שלהם

.  מייצרים גשר שיעזור לפרוץ את המחסום הרגשי בהתעסקות עם הכסף-ולצידה 
וזכה להתעלמות; כסף שעד היום היה מונח בשקט בפינהאותו 



סטריטלא צריך להיות כריש מוול 
–כדי לסחור בשוק ההון 

₪  50-וPEPPER Inverstצריך רק 
, באמצעות שברי מניות המאפשרים לכל אחד לקנות מנייה של חברה אמריקאית מוכרת ומובילה

.  יכול להתחיל להרוויח ממסחר בורסאי non-investorכל–בנקאי שעוזר לך להבין בכסף ובהשקעות ושותף 

הרעיון הגדול



TV |אם הכסף שלך היה יכול לדבר
שתגרום לו לעבוד בשבילךהאפליקציה , INVESTPEPPERעל הוא היה מספר לך 

לצפייה בסרטלינק| במקום לעבוד בשבילך , הכסף שלך סתם שוכב

https://www.youtube.com/watch?v=tB_9YEacqZA


בולטות ויזואלית לחיזוק מודעות| שילוט חוצות 
קשבמייצריים'ואימגבצבעים , שילוט במיקומי פריים



Pepper Investיותר פשוט עם | דיגיטל 
קידום הצעות הערך להעמקת היכרות עם השימושים הייחודיים של פלטפורמת ההשקעות

לינק| שוק ההון נגיש לכם PEPPER INVEST:עם 

https://www.youtube.com/watch?v=JWjGgNrKx30


סוגרים מעגל ומניעים לפעולה מידית| דיגיטל 

,  PEPPER INVESTעם : דיגיטלימעברון GIFלצפייה בלינק
לצפייה לינק' | תיק'השקעה בשוק ההון זה לא 

https://www.youtube.com/shorts/QywdnvKxdK0
https://youtu.be/maCC5wa6lRs


!שינוי חוקי המשחק? והתוצאות

:  פתחנו את שוק ההון לכולם
החדשים כמעט  המשקיעים ' מס

!והכפיל עצמו

: נאמנים לאורך זמן
התיקים המנוהלים כמות 

!70%-גדלה ב

זינוק דרמטי בגודל 
התיק הממוצע

קפיצה אדירה של שיעורי  
המודעות והנכונות להצטרף  

PEPPER Invest-ל

PEPPER :  מוביל הקטגוריה
בנק שעוזר ללקוחות  "בתפיסתו כ

"להבין טוב יותר את הכסף שלהם

גרמנו לקהל היעד שלנו להאמין  , שברנו את כל חסמי הכניסה לשוק ההון
והוכחנו שיש בנקאות אחרת בישראל, שיש בנק אחד שבאמת מבין אותם

PEPPER :  מוביל הקטגוריה
הבנק הדיגיטלי והמתקדם "בתדמית 

את השירות  והבנק שמעניק " ביותר
החדשני והמתקדם ביותר


