
:כותרת המהלך

,רעות תקני איתי
והפכה לחלק ממנה, להסתכל על הקהילה מבחוץ כמדיההפסיקה  maxאיך

מקס פיננסים: שם החברה המשווקת

McCannקבוצת :משרד הפרסום

media innovation: קטגוריה



?MAXלמה לבחור ב 

על נתח הארנק אגרסיבית מתמידהתחרות 
,  היפרדות לאומי קארד מבנק לאומישל אחרי מהלך , 2019בשנת 

max–מותג כרטיסי האשראי המפנק והמשתלם בישראל נולד 



,  מול היתרון המושרש של הכרטיסים הבנקאיים
ישראכרטכאל ובעיקר -של השחקנים הוותיקים והותק 

maxנאבקת למצב עצמה ככרטיס המשתלם ביותר ,
על מנת להביא לבחירה בה כל פעם מחדש



הפתרון  
לצרכןשנותנים יותר ערך כרטיסים 

המותג השיק כרטיסים שפונים לקהל הרחב עם , maxבשלוש השנים מאז הוקם 
:הצעת ערך ייחודית

SKYmaxmaxBACK
הכרטיס המשתלם בישראל 

בכל חברה ולכל זמן שבוחריםלטיסותנקודות לצבירת 
הכרטיס המוביל בסגמנט 

קנייהכסף חזרה בכל המחזיר 



אך במקס לעולם לא נחים על זרי הדפנה 
החדשנית , ותרים תמיד אחר הצעת הערך הטובה
והמשתלמת ביותר לצרכן

ההפצהיגיע מתוך חשיבה חדשה על צורת –פיצוח הצעת הערך החדשה 

:  נהפוך את הסדר, ואחר מכן על הפצתו במדיה לקהל רלוונטי, במקום להחליט על הצעת הערך
ללקוחמדיה שמולידה ערך חדש 



ערךאת המדיה למוצר נותן הופכים 
max  מנפיקים כרטיס אשראי ייעודי וראשון מסוגו

של צרכנות חכמהפייסבוקלקהילת 

הרעיון הגדול 



החליטו לצאת   maxכדי ליישם את הרעיון ב
:  למהלך בשלושה שלבים

:הראשוןהשלב 
הקהילה זיהוי 

:  השלב השני
בניית הצעת הערך המושלמת

:  השלב השלישי
אפקטיבי, מדויק, אורגני-השקה

המונה " רעות תקני לי"קהילת הפייסבוק 
אלף חברות שסומכות עליה בהמלצה 170כ

ומכירה של מוצרים

לחברות קהילת  המושלם נמציא את האשראי 
נזכה בקהל החלומות , ובזאת". רעות תקני לי"

אשראי של כל חברת כרטיסי 

:תזמון למקסום אימפקט
, השקת הכרטיס נבחר לחודש נובמברמועד 

האינטרנטי הידוע" חגי הקניות"חודש 

: המדיה=המוצר=המדיה
בנראות מזוהה והטבות מתוך בחירת  כרטיס 

הקהילה

המהלך נעשה בצורה אורגנית ולא הושקע במהלך זה תקציב מדיה



?והתוצאות
מה שקרה היה בלתי נתפס



הכפלנו את  הראשונים להשקה ביומיים
היעד להנפקת כרטיסים 



של הנפקות הכרטיסים לכלל הקמפיין

מהיעד  4פי 
החדש  מתעניינים בכרטיס של 

מהיעד 2.5פי 
(לידים)

במהלך הקמפיין עברנו את כל היעדים שהוגדרו 
ואף הכפלנו אותם



?אז מה אפשר ללמוד מזה

.  כמדיה היא נכונהבפייסבוקעל קבוצות וקהילות ההסתכלות 

אבל . באמת מקום להגיע לקהל מדויק ומאופיין עם מסרים רלוונטייםזה 

אפשר לא להסתפק בלדבר  , מתקדמת ופורצת דרך, בראיה יותר עמוקה

.אלא באמת להפוך להיות חלק ממנה, עם הקהילה

, היא מחבקת חזרה, אם נותנים לקהילה ערך
.השמיים הם הגבולואז 


