
"”Genesis – Beyond Expectations 

Genesis   שוברת את כללי המשחק בשוק היוקרה

! השמרני עם שנת השקה חסרת תקדים

כלמוביל:שם החברה

GENESIS:שם המוצר

ורשבסקי& אדלר חומסקי :משרד הפרסום

רכב ותחבורה: מוגש בקטגוריה



חטיבת היוקרה מבית יונדאי  –Genesisתכירו את 

שבאה ליצור מחדש חווית נהיגה בכל נסיעה 
Genesis ,תחת כנפי מותג יונדאי2007החל את דרכו בשנת , מותג היוקרה של קונצרן יונדאי.

.מיונדאי ומאז פועלת עצמאיתGenesisנפרדה 2015בסוף שנת , לאחר כמה שנות פעילות תחת יונדאי

הרקע למהלך  



Genesis ,חרט על דגלו , מותג הרכב הקוריאני

חווית יוקרה חדשה הפורצת את כל הגבולות 

והמוסכמות שהכרנו עד היום
כאשר רק דבר , שונה ואחר, עם צוותים הנדרשים לחשוב באופן חדשני, הוא מותג השואף לפרוץ דרך בכל פעולה

.לחשוב שיש משהו שהוא בלתי אפשרי: אחד הוא בלתי אפשרי



משיקה את מותג  כלמובילקבוצת , 2020בסוף 

גם בישראלGenesisהיוקרה 
על השקת המותג בארץכלמובילב מודיעה קבוצת "עם התבססות המותג באסיה ובארה



השקת רכב יוקרה בישראל  , ובנקודת הזמן הזו

לא הייתה כלל וכלל משימה פשוטה

שוק היוקרה בדומיננטיות  

מוחלטת של שלושה מותגים  

(הטריו הגרמני)מגרמניה 

Audi, BMW, Mercedes

שוק היוקרה והשחקניות  

בירידה, המובילות בו
, יחידות202014,544מותגי היוקרה מסרו בשנת 

.משוק הרכב הישראלי6.8%ואלה מהוות 

ביבוא  10%-נתונים אלה משקפים ירידה של 

.הרשמי

משבר הקורונה בשיאו והביא 

במסירות  15%לירידה של 

בכלל השוק בתוך שנה 

הנהג הישראלי מחזיק בסטיגמות כלפי מותגי רכב ומדינות הייצור שלהם, ואם לא די בזה

גרמניה= והתפיסה הצרכנית הרווחת בשוק הרכב בישראל היא שרכבי יוקרה 



על אף שלרכבים קוריאניים יש מעמד מכובד בשוק  

כשזה מגיע לרכבי היוקרה כללי  , הרכב הישראלי

המשחק משתנים לחלוטין ועובדים לרעתנו
?בכללכזהדבריש!?מקוריאהיוקרה:אחרותובמילים



דומיננטיות מובהקת של השחקניות הגרמניות  

המעוניינים  ר'אלנג'צהופכת את הדרך למותגי 

לפרוץ כמעט לבלתי אפשרית
יוקרהעםמזוההשאינוקוריאנילמותגוכמהכמהאחתועל

המשמעות



הגדולהאתגר

איך גורמים לנהג הפרמיום הישראלי לשבור את  

?הקיבעון התפיסתי דווקא עם מותג רכב קוריאני



התובנה

היוקרה החדשה  ,"יש לי מותג יוקרה"היוקרה החדשה זה כבר לא להגיד רק : או במילים אחרות

"וביצועים מנצחיםVIPשירות , חומרים איכותיים, יש לי רכב עם שיא הטכנולוגיה: "זה להגיד

היוקרה החדשה לא שמה את הלוגו והרכב במרכז  

שמה את הלקוח במרכז = יוקרה חדשה 



הגדולהרעיון

Beyond Expectations –Genesis
מותג חדש נכנס לשוק היוקרה ומכיר לישראלים קונספט יוקרה שלא הכירו–יוקרה שנותנת מעל ומעבר 



ומעברמעלאסטרטגיתחשיבהעםהקרקעאתמכינים

Beyond Targeting

הגדרה מדוקדקת של הקהל  

שירצה לחוות שוב משהו חדש 

בפעם הראשונה

Beyond Luxury

אולם תצוגה מרשים במעוז רכבי  

היוקרה של ישראל

Beyond Safety

נותנים מעל מעבר בדבר החשוב 

עם דגמים בכל רמות הגימור  ביותר

שמגיעים עם כל מערכות הבטיחות

Beyond Segments

העמדנו נבחרת  SUVועד מסדאן

מנצחת במגוון רחב של סגמנטים  

Beyond Service

חווית שירות בסטנדרט אחר

יצרנו חווית לקוח ייחודית לאורך כל  

במסגרת תהליך זה  , תהליך המכירה

נציגי המכירות מוגדרים כמנהלי  

המוקצים פרסונלית  , חווית לקוח

. ללקוח ודואגים אישית לכל צרכיו



לשוק הרכב הישראליGenesisואז יוצאים בקמפיין השקה עוצמתי המביא את בשורת 

. הגדרנו את התפיסה החדשה של היוקרה כפי שאנחנו רואים אותה

,  הוא רואה את הנהג ונותן לו מעל ומעבר, מותג יוקרה אמיתי הוא כזה שרואה הרבה מעבר למוצרתפישה לפיה 

Beyond Expectations–או במילים אחרות 

<<לצפייה לחץ על התמונה 

https://youtu.be/y0UwnCnkXUc


<לעמוד נחיתה לחץ כאן 

וידיאו| סטטי מעברוניםעמוד נחיתה דיגיטלי

https://experience.genesismotors.co.il/4models/?utm_source=Google_GDN&utm_medium=CPC&utm_campaign=ge_launchcampaign_0521&clie


הצלחה מסחררת

!שחקן חדש בעולם היוקרה הישראלי

והתוצאה

!מסירות תוך פחות משנה525-ל0-מ

נתון שיא למותג יוקרה בשנת בכורה  

!  בישראל

נכנסים לצמרת סט השיקולים  

!של הנהג הישראלי

"  כניסה לסט השיקולים"מקום רביעי ב

הכי קרוב לטריו הגרמני

מצליחים לחדור למודעות של הנהג  

הישראלי ומשאירים אבק למותגים ותיקים

תוך שנה אחת הגענו לשיעורי מודעות  

בלתי נעזרת העוקפת מותגים ותיקים כמו  

וקדילאקפרארי , יגואר


