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YES: שם החברה
ורשבסקי&אדלר חומסקי : משרד הפרסום

מוצרים דיגיטליים ואוטומציה: מוגש בקטגוריית



בישראל ערוציתשוק הטלוויזיה הרב 
הסטרימינגמשתנה עם עליית עולם 

עם מוצרים מתחרים  הסטרימינגכניסתו של האינטרנט המהיר לישראל הובילה לפריחה של שירותי 
שלא היו קודם ובמחירים תחרותיים



מציבות רף חדש הסטרימינגענקיות 
האתגרים והתחרות בשוק הטלוויזיה הסלימו עוד עם כניסתן של ענקיות התוכן הבינלאומיות  

מיצבה yesאשר שירותיהן הביאו לשינויים מרחיקי לכת בדיוק באותן זירות בהן , נטפליקסבראשות 
.  תוכן וטכנולוגיה: מובילותהאת 



yesהעידן הטכנולוגי החדש מעמיד את 
בסיטואציה חדשה

שוק התקשורת השתנה  , לאחר שנים בהן מיצבה עצמה כשחקן הטלוויזיה המוביל והחדשני בישראל
מצאה עצמה למול אתגר משמעותי סביב תפיסת החדשנות שלהyes-ו



הסיטואציה החדשה אילצה אותה לחשב מסלול מחדש  
ולחפש דרך בה תוכל להמשיך להביא ללקוחותיה את  

חווית הצפייה הטובה ביותר בעידן החדש



yesמצמצמת פערים ומיישרת קו עם חזית הטכנולוגיה
2019-בyesהשיקה , כחברה שפועלת להביא חדשנות וטכנולוגיה כערך מהותי ומוסף עבור לקוחותיה

+yesהמתקדם הסטרימינגאת שירות 



.פרסונליזציה הינה אחת המגמות הבולטות והמובילות בשנים האחרונות בצרכנות
ובימינו אנחנו מחוברים אליו בכל רגע נתון  , מגמה זו נוגעת בצרכנים בכל מקום בו הם מחוברים לרשת האינטרנט

וכמעט בכל מקום

מגמת הפרסונליזציה  -שינויים בהרגלי הצפייה 
מגיעה לטלוויזיה כחלק מהמהפכה הטכנולוגית

2020-2021



ר שיכול היה למנף את מהפכת האינטרנט המהיר ליצירת חווית צפייה מתקדמת ביותר ולהשיב לחברה  'פיצ
שירות פרופילים אישיים המאפשר פרסונליזציה-את מעמדה כמובילת השוק 

להציע ללקוחותיה שירותים  yesלמרות המאמץ של 
היבט אחד עדיין היה חסר , טכנולוגיים מתקדמים



:  עמדה משימה מרכזיתyesבפניי 
שימור תפיסתה כמובילת השוק בענף  

ונחשקותהבאופן שיחזק את מעמדה , גם בהיבט הטכנולוגי כחלק מחוויית הצפייה הטובה ביותר



כדי שתוכלו לצפות רק במה שאתם אוהבים ומשיקה שירות פרופילים אישיים דיגיטלי ומתקדם

מביאה את מהפכת  yes,לראשונה בישראל
בישראלערוציתהצפייה האישית לטלוויזיה הרב 

ערוציתהינו מהפכה אמיתית וחדשנית בעולם הטלוויזיה הרב yesשירות הפרופילים האישיים של 
וערוצים לינאריים VOD,ונותן מענה בכל היבטי צריכת התוכן



פרופילים שונים לבני הבית6עם אפשרות להרכיב עד , באמצעות הרחבה ושיפור השירות באופן ייחודי
:  קטגוריות של פרופילים ייעודיים3-ב

.לקטנטניםkidsפרופיל Iלילדים ונוער  tweensפרופיל Iלקהל הבוגר  + yesפרופיל 

yes לנטפליקסלא הסתפקה רק ביצירת מענה  ,
אלא העמיקה ונתנה מענה מלא ומתקדם  

לצרכים הלא ממומשים שזיהתה  



,  התרחש במקביל אירוע מהחיים, עמדה להשיק את שירות הפרופילים האישיים yesכאשר
.מבן זוגה, האהובההפרזנטורית, קירלהפרידה המתוקשרת של נועה 

yesעצמםמהחייםגםגדולה
..התקיים במקביל אירוע נוסף, ובדיוק כשיצאנו למהלך



תחזוקת הקשר עוברת דרך התפשרות בלתי פוסקת ופתיחת מקום בלב לצרכים והרצונות של מי שבחרנו  
".  וויתור על השליטה בשלט"אחד המאפיינים שהפכו לשם קוד לבחינתה של הזוגיות היא ה. לחיות עימו

היווה הזדמנות להציף את התובנה קירלסיום הזוגיות של נועה 
שכמעט כל זוג חווה ומזדהה עימה

הנותן מענה לצורך בפרסונליזציה מאפשר להפריד לעיתים כוחות yesשירות הפרופילים החדשני של
ולצפות כל אחד בתכנים שהוא מעדיף ואוהב



הבשורה על שירות הפרופילים החדשני לא הייתה מספקת את הצרכנים אם 
מגוון של תוכן איכותי בו היה אפשר לצפות באופן פרסונליyes-לא היה ל

.כחברת הטלוויזיה המובילה עם התכנים הטובים ביותרyesלצד ההכרזה על השירות הדיגיטלי החדשני היה חשוב גם לחזק את תפיסת , לכן
,  yesוהודגם בתוך סצנות מהסדרות המובילות והאהובות של " מאבק על השלט"סיפור המשבר שקדם לפרידה בין בני הזוג הוצג באמצעות 

.  ופאודהמלכת היופי של ירושלים , הטבח, שטיסל–yesבהם בני הזוג גילמו את הגיבורים מהפקות המקור הבולטות של 

<<לצפייה לחץ על התמונה 

https://www.youtube.com/watch?v=9YwxcMYbQi8&t=1s


YOUTUBEלליינרוואן 

מעברוןרשתות חברתיות| סטורי



הבלתי פוסקת והבלתי  המוצריתבזכות אסטרטגיית החדשנות 
מחזקת את מעמדה כשחקנית טכנולוגית מובילה   yes,מתפשרת

ומועדפת ופותחת פער למול התחרות הישירה

מהלך השקת הפרופילים ויצירת אפשרות  
לצפות באופן פרסונלי yesלכל לקוחות 

הוכיח את , בתכנים האהובים עליהם
.  עצמו והביא לגידול משמעותי במכירות

200%עם עלייה של מעל 
מעל היעד שהוצב במצבת 

!  המנויים השנתית

לא רק שהמהלך הביא לצמיחה במצבת  
המנויים השנתית אלא גם לשינוי  

משמעותי בתוך החברה עצמה

מלקוחות  40%עם למעלה מ
!  +yes-החברה שעברו ל

02.12.2021, גאוקרטוגרפיהמכון , מדד הפרסומות הזכורות והאהובות

הפרסומת דורגה בראש טבלת הפרסומות  
12.8%הזכורות עם שיעורי זכירות של 

50%גבוהים למעלה מ
מממוצע הפרסומות  

(!8.2%)הזכורות 


