
16.02.10  פרסם אצלנו  RSS ניוזלטר  הכותרותכל

 המדריכים

 מדריכי חובה בעולם השיווק

אודות 

  אנחנומי

 החברים באיגוד

 קורסים והדרכות

 הודעות לעיתונות

 מצטרפים לאיגוד

 ?או אתם נורמאלים -זה כמו לרקוד עם שד 
 ורד מוסנזון: מאת 10:15 2010בפברואר  15, יום שני

  צפויות אפשר לטפל בנושא טעון כמו בריאות הנפש בעדינות ואומץ ומזוויות לאאיך

  " הכלים הצהובארגז" , שנקר ,  הנפשבריאות ,  מוסנזוןורד :תגיות

 לשתף אתכם בטור שלי הפעם בחרתי
בתהליך מרגש ולא צפוי שעבר עלי בפרויקט 

 להעביר במסגרת קורס שהיתה לי את הזכות
ארגז 'העוסק בהעברת המסר באמצעות 

שנערך במחלקה לתקשורת  'הכלים הצהוב
 .  חזותית בשנקר

  
וגם לא , זו לא פעם ראשונה ולא שנייה

,   הקורס הזהשאני מעבירה את, עשירית
גם , גם הנושא: אבל הפעם הכל היה שונה

שיווקיים /התוצרים הקריאטיביים  החוויה וגם
 הקורס הזה נגע. שיצאו ממנו היו שונים

, הכותבים,  במשהו שכל אחד מאתנו
 נגיעה מצאו בו, הקוראים ואלה שהיו בכיתה

הכותרת היתה . אישית לעצמם ועולמם
 מהסטודנטים בחר וכל אחד' בריאות הנפש'

זה היה תהליך . שמעניינת אותו  את הזווית
 .למדתי ההמון .מעמיק

  
,  הראשונים רק דיברנובחמשת השיעורים

אף קו לא צויר על , למדנו באמת, הקשבנו
ובשמת , לית אנוש"מנכ, הילה הדס .שום נייר

 באו להאיר את זווית המבט, הדוברת, אדמון
. מעיין קרת באה לדבר על אנורקסיה. שלהם

.  הסטיגמהעל ההתמודדות עם -צופית גרנט 
הפועל בנושא ,  רדיןר ברוך"הזמנתי את ד. ר חנן גולדמן דיבר על ההיבטים הנפשיים"ד

לאפשר לסטודנטים זווית ,  הקורסללוות את, הסטיגמה המלווה את בוגרי המחלקות הסגורות
. היה מרתק ולא פשוט.  התמונה מבחוץ ומבפניםשל מי שרואה את, בלתי צפויה, מבט נוספת

 העברת, שיווק, מעיצוב  למד עוד כמה דברים חוץ,  הקורס הזהאני חושבת שכל מי שעבר את
 .מסר

  
ליווה אותו , ראה חשיבות רבה בקורס הזה,  לתקשורת חזותיתראש המחלקה, איצק רנרט

 ,בדרך כלל, שאינו מקובל במחלקות המייצרות,  גיבוי מלא לתהליך החיפושנותן, בעניין
 . התהליךגם. נגעו בנפש, שהלכו והתהוו, האלה  החומרים. 'חומרים גראפיים'
  

 :כל אחת מהן מסקרנת ומאתגרת בתחומה, עבודות 9בסוף דצמבר הוצגו 
.  ההתבגרותובדמיונם לסימני גיל, בסימנים מקדימים לסכיזופרניה  שעסקההיתה עבודה

 יכולות החשיבה פורצות קראה למגזר העסקי לנצל את המשאב האנושי בעל עבודה אחרת 
 . ושיווקיותבחיפושו אחרי פריצות דרך קריאטיביות, הדרך

  
הוצג בקמפיין העושה שימוש בשירים מוכרים  -"  שמחבק ולא עוזבזה כמו לרקוד עם שד"

 . המודעות ועזרה למשפחות המתמודדות עם מחלת נפשלטובת העלאת

 פרסומת

 

 

מדריך אסטרטגיה שיווקית

מדריך הפקות דיגיטליות

מדריך הפקות פרינט 

 ציבור מדריך יחסי

מדריך מדיה 

' מדריך מחקרי שוק א

' מדריך מחקרי שוק ב

מדריך פרסום

מדריך פרסום באינטרנט 

מדריך פרסום לעסקים קטנים

מ ושיווק חווייתי"מדריך קד

מדריך שיווק במנועי חיפוש

מדריך שיווק ממוקד לקוח

שאלות ותשובות  

  למומחי השיווק

  השאלות והתשובותלכל 

  

   ינואראיש השיווק של 

 

 הכפיל את -צביקה ליבליך 
הרייטינג בערוץ המוסיקה 

 פרסומידע

  פרסוםמשרדי

 אינטראקטיב

 יחסי ציבור

 טלוויזיה

  עיתונים יומיים

 חיפוש בית עסק או שירות

שם העסקבחר סיווג

Submit Queryעיר/איזור

סיווגים פופולריים

Barclaycard :
רכבת הרים 

 לעבודה 

Nike : וויין רוני
 בשער עתידני 

מה קורה : גינס
במתקן אימוני 

 הרוגבי 

ב "הצלחה בארה
לפרסומת של 

קוקה קולה 
שמזכירה את זו 

  יטבתה של

 

 

 

 

עוד במדור
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 קמפיין הקורה להיפרד מהדיכאון בשפה של, קמפיין המיועד לנשים -"   זה אניזה לא אתה"

 .אופנה

 
  
 להקשיב באמת לשאול מה נשמע מתוך כוונה, קמפיין הקורה לנו להתעניין יותר -"  נשמעמה" 

 .למה שנאמר

 
  
בין שפיות  ,אצל כל אחד מאיתנו, קמפיין הבא לבדוק את הקו הדק העובר -" ? נורמאליואתה"

 אמירות לא שקולות אולם שגורות קמפיין העוסק בהשפעה של -" שקלי מילים, אמא"  .וטירוף
חברה   תראי איזו רזה/ אני בגילך הייתי"/ " כזהמי יתחתן אתך עם תחת("  על אנורקסיה

 ").שלך
  

מתוך ההבנה שאין " חולה נפש" מילים חדשות לחיפש, קמפיין מרתק במיוחד עסק בסמנטיקה
 . מה כןוקשה להגדיר, שחולה, זו הנפש

  
, שילוט, עיתונות, אינטרנט, טלוויזיה(העושים שימוש בשבע מדיות  ,תשע קמפיינים מושקעים

   הארגז 

2009-דברים שלמדתי ב  

  הגדולאיך הפך הפיס לזוכה

 מה שווה באנר אם לא
  עליומקליקים

 » עוד

  קליק שיווק  

 כל האתרים ששווים הצצה
 בתחום השיווק

שלמור אבנון 
עמיחי נכנס 

: למגזר הערבי
פ עם משרד "שת

  מזאוי

 

 

 מטרנד הבריאות והיצע חנויות האם אתם מושפעים
 ?המזון האורגני

 

 אני מקפיד לקנות רק בחנויות המתמחות במזון

 אורגני

 רק אני לא מאמין ביתרונות המזון האורגני וקונה

 בחנויות מזון מן השורה

 מזון אני מעדיף אוכל אורגני אך לא נמנע מרכישת

 רגיל

 

סקר

Page 2 of 3Shivuk – TheMarker -  פרסום -? או אתם נורמאלים -זה כמו לרקוד עם שד

16/02/2010http://shivuk.themarker.com/news/index.dot?id=30688



BTL( מזוויות לא צפויות, שבאים לגעת בנושאים טעונים בעדינות ואומץ. 
  

אני מקווה שיימצא הארגון .  מהעבודות האלהאני לא יודעת מה יצליח לצאת לאוויר העולם
שינוי בתפיסה מושג כשאנשים מוכנים להסתכל ".  שייראואמירות כאלה ראוי"שיראה ויגיד 

 .ולחייך,  בעיניים פקוחותלמקומות קשים
  

 " הצהובארגז הכלים"מחברת הספר , הכותבת היא מנהלת קריאטיבית
 
 

  

 

 עוד ארגז כלים

  כיצד לנצל את ההזדמנויות השיווקיות שבתוכן הסלולרי

  הדיגיטלית בעקבות המהפכה -צעדים לגיבוש אסטרטגיה שיווקית  3

  ?ברנד-או איך הפכה לסופר -הסופרבול בו ניצחה יטבתה 

  כיצד תגרום לאתר האינטרנט שלך לעשות עבורך יותר

  שונאים סיפור אהבה -טלוויזיה ואינטרנט 

 
 

> עוד

 תגובות

שם

נושא

תגובה

   התעשייהאזור>  אינטרנט > מחקר>  יחצ>  פרסום>   ישירשיווק>  אסטרטגיה שיווקית>  שיווק
   באיגודהחברים>  הצטרפות לאיגוד
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