
:העבודההטרנספורמציה של אמדוקס בעולם בשוק 
איך שינינו את המיצוב של אמדוקס מחברה כבדה ואפורה

making it amazing-צבעונית ש, לחברה צעירה

אמדוקס: שם החברה המשווקת

McCANNקבוצת : משרד פרסום

מיתוג מעסיק: קטגוריה



שנה ונחשבת לאחת מחלוצות ההייטק הישראלי40הוקמה לפני אמדוקס
הניסיון והוותק של אמדוקס עזרו לה ליהנות באופן מסורתי ממוניטין חיובי בשוק העבודה ולהיתפס  

כחברה טכנולוגית מובילה



2014
:יתרון הוותק הופך לחסרון, שנת המפנה

הצמיחה האדירה של שוק ההייטק בישראל
,מבטיחות וצעירות, עם מאות חברות הזנק חדשות

הובילה את אמדוקס להישאר מאחור ולהיתפס כחברה מיושנת ואפורה 



2020
:מגפת הקורונה מגיעה לעולם ומחדדת עבור אמדוקס את התפקיד שלה

Keep the world connected
,בעולםהגדולות כגוף הטכנולוגי שמספק את התשתית לחברות התקשורת 

להמשיך לתפקד ולהישאר  אמדוקס לקחה חלק משמעותי ביכולת לאפשר לעולם 
מחוברים אחד לשני



, הקורונה משפיעה על עולם התעסוקה שמתחיל לשנות את פניו, במקביל
כאשר עבור העובדים תחושת המשמעות ויצירת אימפקט בעולם הופכים  

לחשובים ביותר



,  אמדוקס מבינה שעל מנת להצליח להתחרות בשוק ההייטק הבוער
היא צריכה לשנות את התפיסה מבפנים החוצה ומבחוץ פנימה

, להניעבו יכולת עם רעיון מותגי שבבסיס שלו יש 
לייצר רגש, להתחבר לדור החדש של העובדים

ולמקד את הזהות החדשה של המותג



:האסטרטגיהפתרון

לחברה שנותנת במה לעובדים  ”always deliver“מחברה שהיא 
amazing-שלה לסייע להפוך את העולם ל

אמדוקס וממצב  סיפור חדש המתרגם את העשייה המשמעותית של 

פוטנציאליים  ההעובדים , אל מול עובדיהטכנולוגית כמובילה אותה 

ולקוחותיה



:צירים המנגנים יחדבשני  amazing-מוציאים את בשורת ה

2
External brand launch

1
Internal brand activation



Internal Brand Activation

אלף עובדים  30-שנים ל3תכנית נגיעות של :האסטרטגיה

שלבים להיכרות מעמיקה עם הארגון ומטרותיו 5הכוללת 

רתימה של מנהלי ביניים ברחבי השלוחות בעולם:הטקטיקה

יצירת תחושת  , לתרבות הפנים הארגוניתוהערכים החדש DNA-הטמעת ה
גאווה והפיכת העובדים לשגרירי המותג 1



External Brand Activation
:לעולם Make It Amazing-מוציאים את ה

את מעמדה של אמדוקס כחברה מדהימה לא מספיק  שעל מנת לבסס הבנו 2
זה לדבר על 

עלינו ליצור חוויה שהיא לא פחות  amazing-לספר את סיפור הבשביל 
ממדהימה

התחושות והמסרים שאמדוקס רוצה  , לקהל את הסיפורודרכה להעביר 
לעולםלספר 



’The A in amazing‘‘:הפיצוח הקריאטיבי song
את תפיסת העולם  , הרעיון היה להראות בצורה טבעית ואורגנית את רעיון המותג

המסרים והערכים בהם אמדוקס מאמינה, החדשה

:  חוברים לנגה ארז הדמות שמסמלת את כל מה שנכון עכשיו
חדשנות וחוויה מוסיקלית שונה , רעננה למוסיקה ותרבותגישה 

את המניפסט של  מייצג הכתבנו שיר איתהיחד . בינ״לבסטנדרט 
Make It Amazing  קליפ חוויתי בו נגה ארז מטיילת בתוך ויצרנו

זהב  מגרש המשחקים לכל החלומות ובתוכו כדור -'משיןפינבול'
 amazing-להמסמל את אמדוקס שכל דבר בו הכדור נוגע הופך 

2 External brand activation 



‘The A in amazing’
Written and composed by Noga Erez and Ori Russo

I got the world on a buzz

And it’s catching like fire

Everybody’s gonna come with us

New school, new style

And if you tell us ‘do it better’

Than you’re preaching to the choir

It takes one to know one –

People like you,

Whatever you di is

Make it amazing

Make it gold

Make it diamond

Make it amazing

Make ‘em clap

Make ‘em jelly

Make it amazing

OK OK

Settle for nothing but

Amazement

The future if waiting for us

Wake up in the morning

Riding up the highway

(To make it amazing)

Walk through the door like

(Make it amazing)

We put the A in Amazing

‘OK’ is so last year

No game if you’re less than

(Amazing)

Because-

So-so is a no-go

Where we come from

We make it amazing

2 External brand activation 



: אסטרטגיית הפצה
amazingשל 360°-קילו על הדימוי הישן 5מורידים 

ידענו שבשביל להצליח להזיז את המחוג ולייצר שינוי משמעותי ומהיר  

בקנה מידה שלא נראה בישראל וכזה , אנחנו צריכים לייצר מהלך שונה

שיחשיישאר בתודעה ויעורר 

2 External brand activation 



The Amazing Break
-לראשונה בהיסטוריה של הטלוויזיה הישראלית

הזהב בפריים טייםבברייקהשקנו את הקליפ המלא 

דקות של חוויה מוזיקלית ובידורית שמעבירה בצורה אותנטית  2:16
ללא אף אמירה מסחרית–החדשההמותגיתאת האמירה 

2 External brand activation 



2 External brand activation 

‘The A in amazing’
Full Video Clip

https://www.youtube.com/watch?v=k2MguuVtJ94


צבענו את ישראל בשילוטי חוצות עם השפה החדשה

שלטים בכל  90מעל , עם פריסת שלטים בולטתעלינו 
הראשיות ובמיקומים בולטיםהדרכים

2 External brand activation 

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


בטיקטוקמשפיעניםהפצנו את הכוריאוגרפיה במהלך 

כחלק מהרצון להגיע לקהלים  
צעירים יותר יצרנו מהלך טיקטוק 

, יוצרי טיקטוק מובילים12עם 
שמבצעים את הכוריאוגרפיה של  

השיר עם התלבושת מהקליפ  
MakeItAmazing#-תחת 

2 External brand activation 



 We made it amazing?והתוצאות

https://time.news/mccann-tel-aviv-with-two-campaigns-in-the-final-list-of-candidates-in-the-cannes-lions/
https://www.ynet.co.il/economy/ads/article/VQXPGX51D


תודה


