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Presentation Notes
לדבר פתוח שזה לא נושא "סקסי" אבל לקחנו את האתגר על עצמינו"אגד הסעים תיור ונופש הינה מהוותיקות והמובילות בישראל, עם ניסיון של למעלה מ-60 שנה במתן שירותי תיירות בארץ"אגד הסעים תיור ונופש הינה מהוותיקות והמובילות בישראל, עם ניסיון של למעלה מ-60 שנה במתן שירותי תיירות בארץ.  במהלך השנים הרחיבה אגד הסעים תיור ונופש את פעילותה גם לתחומי תיירות חוץ וטיולים מאורגנים למגוון יעדים בעולם עם מגוון רחב של טיולים במזרח הרחוק, יעדים מרכזיים באירופה וביבשת אמריקה.הטיולים המאורגנים של אגד הסעים תיור ונופש זוכים לביקורות מהללות בחוג התיירות ואנו מקפידים על רמת השירות הגבוהה ביותר לצד העסקת עובדים ומדריכי טיולים המקצועיים ביותר. שיתוף הפעולה שלנו עם חברות תעופה עולמיות מאפשר לנו לספק ללקוחותינו טיולים וחבילות ליעדים נבחרים בעולם במחירים הטובים ביותר.את הטיולים של אגד הסעים תיור ונופש ניתן לרכוש היום בכל סוכנויות התיירות.
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Presentation Notes
בנוסף, הם גם מוכרים חבילות נופש לחו”ל, טיולים מודרכים בחו”ל שהתבטלו בגלל המצב



…אבל
,!הפתעה
!קורונה
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Presentation Notes
הקורונה הגיעה לישראל בסוף פברואר והחל מיום 18/03/2020 לא מתאפשרת כלל כניסת זרים שאינם אזרחי ישראל או תושביה.החל מיום 22/03/2020 הפעילות בישראל הינה תחת תקנות לשעת החירום העוסקות בהגבלת פעילות המסחר והפנאי, צמצום היציאה למרחב הציבורי ועוד.
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להישארשאפשרקייטנהלייצר
אומרתשהפרסומתכמו ,בבית
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 ,אוהדיםבמקוםמסכים
-חיבשידורזוםוחדרי
מסוגצפיהקהליצירת

חדש

המסורתיותהקיץקייטנות
סיכוןשיהוולילדים
הקרובבקיץבריאותי
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Presentation Notes
דוגמא לקבוצת כדורגל ששמה מסכים במקום אוהדים, ופתחה חדרי זום לדמות לאוהדים את האווירה של צפייה משותפת במשחק, ויצירת קהל צפיה מסוג חדשקבוצת כדורגל: אהרוס מדנמרק שמה מסכים באיצטדיון במקום אוהדים ופתחה חדרי זום מיוחדים לצפייה משותפת.יש חדרים לפי נושאים: אוהדי הקבוצה הביתית, אוהדי קבוצת החוץ וחדר לאוהדים ניטרלים.אוניברסיטה : בעקבות הקורונה נאלצנו לעבור לפורמט וירטואלי של למידה בZOOM כדי לנסות לנהל אורך חיים שגרתי ככול האפשר



Case study - פישלרדורון
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Presentation Notes
"דורון פישלר נגד העולם" עוסק בפודקאסטים והרצאות למבוגרים ולילדים. בתקופת הקורונה העביר דורון פישלר את ההרצאות שלו לפלטפורמת לייבים בפייסבוק. רוכשי הכרטיסים קיבלו קישור לקבוצה סגורה וסודית בפייסבוק שבה, בשעה וביום המיועד, נערך הלייב עם ההרצאה. כך למעשה, שמר על רלוונטיות גם בתקופת הקורונה.



"!להומעברהקורונהאל"

!אגדשלהוירטואליתהקייטנה

שילדיםבמקומותוירטואלייםסיוריםמקבץ
הכיהילדיםכוכביידיעלהמודרכים,אוהבים

!להוריםנגישובמחירבישראלאהובים
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Presentation Notes
סיור וירטואלי לילדים במקומות אטרקטיבים לילדים בארץ, דוגמת הספארי- מודרך על ידי כוכב ילדים מוכר, דוגמת יובל המבולבל או מיכל הקטנה. את הסרטון המודרך עם כוכב הילדים מקבלים ישירות למייל/מסנג'ר לאחר הרכישה. נפתח קבוצת פייסבוק סודית בה נעלה את הסיור. לאחר הסיור הקבוצה תימחק.



היעדקהלי
 3-13הגילאיםביןלילדיםהורים

השהיהבזמןהילדיםאתלהעסיקדרכיםשמחפשים★
בביתהממושכת

לילדיהםערךבעלבפתרוןמעוניינים★
שלהםלכיסנגישובמחיר★

3-13הגילאיםביןילדים

בישראלהמוכריםהילדיםכוכביאתשמכירים★
חדשיםמקומותלגלות\לטיילשאוהבים★
החופשים\הקורונהבתקופתתעסוקהשמחפשים★



אטרקטיבייםבמקומותסיורים
לילדיםומעניינים

,אחדמצד
להוריםשקט

,שנימצד
לילדיםכיף

שידורי-לילדיםתעסוקה
LIVE מיוחדים!

כיסלכלנגישהעלות

עםההיכרותפיתוח-ערךמתן
הטבעושמורותהארץ

כוכביעםוירטואלימפגש
אוהביםהכישהםהילדים

ניידמחשבמכלקלהנגישות
סמארטפוןאו



בקטגוריהעיקרייםמתחרים

לילדיםיוטיובערוצי

ומבוססיםותיקיםערוצים
עלואהוביםשמוכרים

הילדים

לילדיםפיזיותקייטנות

שמתחילותהקיץקייטנות
הגדולבחופש

טיוליאתר

בילוימקמותהמציעאתר
בארץוטיול



SWOTניתוח

חוזקות
מאשריותרגדולהכוללתערךהצעת★

המתחרים
לציבורומוכרתגדולההחברה-אמון★
החופשיםלתקופתגם :ארוךלטווחמוצר★
בישראלבטיוליםהחברהשלעשירניסיון★

הזדמנויות

הפניםתיירותשלבתחוםהכפפההרמת★
השימושבאמצעות-ומשפחותלילדים

)הקורונהתקופתלאחרגם(בפייסבוק
אונלייןקיטנהשלבתחוםהכפפההרמת★
החופשיםלתקופתגםפרקטימוצר★

חולשות

איומים
ילדיםערוצי ,יוטיוב ,נטפליקס★
כבר"טיולי"כמואחרותחברות★

שלהםהפייסבוקבעמודפרסמו
המטייליםעבורלייבסיורים
דומהמוצר-הקורונהבמהלך

התחבורהעםכלקודםמזוההאגד-דימוי★
הציבורית

לפיתוחתקציביםשמצריךחדשפרויקט★
גדולבהיקףושיווק

לשלםמוכניםשיהיובטוחלא★
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Presentation Notes
תוספות:חוזקות: הצעת ערך כוללת גדולה יותר מאשר המתחרים: התווספות הקייטנה הוירטואלית לחברה �חברה גדולה ומוכרת- מה שמאפשר יצירת קשרים עסקיים עם כוכבי הילדים ביתר קלות + תקציביתחולשות: פגיעה במקור הכנסה מרכזי: תיירות החוץ והטיולים המאורגנים תופסת חלק נכבד בפעילות של החברה- דבר שנפגע כרגע בשל הקורונהקיימים מתחרים גדולים מוכרים יותר באופן יחסי



תקשורתיותמטרות

קייםמוניטיןשימור

החברהרלוונטיותעללשמור
ניתןלאשבהבתקופהגם

וטיוליםסיוריםלעשות
מאורגנים

חשיפהיצירת
למוצרמודעותלהעלות

קהליבקרבשלנוהחדש
היעד

#1#2#3
לפרוץתיורלאגדהזדמנות

יתחילאגדשהשםהזדמנות
ולאלתיירותמקושרלהיות

לאוטובוסיםרק
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Presentation Notes
שימור קהלי היעד- הקיימים בדגש על תיירות פנים. קייטנות אגד המתקיימות באופן שוטף(גם ללא הקורונה) ומתן עזרה להורים בימים אלו שתפים- דגש על שיתופי פעולה עם אמנים וכוכבי ילדים כדי ליצור חוויה ייחודית עבורם וכמובן לסייע לאותם יוצרים להישאר בתודעה בעתיד- הרחבת קהלי היעד: בעתיד להרחיב את קהלי היעד למתבגרים ואף למבוגרים ולסייע לאותן האוכלוסיות להמשיך ולטייל ולגלות את הארץ לא קשור נכון לעכשיו- אפשר לשאול את יעל לאן זה מתאים אם בכלל: חווית משתמש- יצירת חוויית לקוח מעניינת וטובה עבור הילדים שנבצר מהם מלהגיע פיזית לקייטנות. חוויה עבור ההורים שצריכים לספק אטרקציות ושימור אהבת הארץ 



להעבירוזמיןקלפתרוןמציעיםואנחנומשתעממיםהילדים ,קורונה-להוריםוזמיןקלפתרון★
.פשוטהכפתורבלחיצתלילדיםומותאמיםמענייניםתכנים

הסרטוניםאליהןלהגיעיכוליםלאשהילדיםאו ,נגמרותהפיזיותכשהקייטנות-ארוךטווח★
.ישראלארץאתלהםולהכירהילדיםאתלהעסיקכדיהזמןכלזמיניםשלנו

אתביחדולחוותאיתםלשבתנהדרזמןהוא ,הילדיםעםבביתהזמן-המשפחהלכלחוויה★
.ומהנהמעניינתבצורהחינוכילתוכןאותםולחשוףבארץחדשיםאזוריםהסיורים

תקשורתייםמסרים

מלמדתחוויההיאאגדשלהקייטנה-מלמדתחוויה★
בקיץבביתשהםבתקופהגם ,ילדיםעבורומעשירה



 "העל"אסטרטגיית
 ,פלטפורמותבשללאגדשללקייטנהחשיפהשיביאקמפייןיצירת

.שלנוהקצהמשתמשישהםלילדיםוגםשמשלמיםאלהשהםלהוריםגם

 !הביתימהסלון ,הארץאתלילדיםומכיריםלהוריםכסףחוסכים



:טלוויזיה
התכניתבמסגרתטלוויזיוניתכתבה

לפני ,הורוביץמנחםשל”בדיקהשווה“
.בערבהמרכזיתהחדשותמהדורת

:אינטרנט
מאקובאתרמשלימהכתבה

צ"תכנית יח
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Presentation Notes
נזמין את מנחם הורוביץ להצטרף אלינו לסיור LIVE מאחורי הקלעים של הספארי עם יובל המבולבל. מנחם יפגוש את יובל ואותנו שיזמנו את התכנית ונצלם במקביל בבית של משפחה של ילדים שמשתתפים בסיור, נהנים לגלות דברים חדשים ומקבלים מענה לשאלות. נרצה להדגיש את המחיר הזול והתמורה הייחודית של תוכן חדש שירגש את הילדים. בכתבה נעשה CROSSPLATFORM ונראה כיצד ידוענים ברשת משתפים בסטורי את הפרויקט שלנו (למשל, אליאנה תדהר עם הסטורי קייטנה - אפשר בפיג'מה!)
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Presentation Notes
יח”צ מספר 2: כתבה במוסף סוף שבוע של מאקו



פוסטים 4הכוללתדיגיטלתכנית
)אתגר +טיזרים(

4שבוע 3שבוע 2שבוע 1שבוע

Instagram
תדהראליאנה

קייטנת אגד-"מה'אפשר בפיג"

Facebook
להוריםטיזרסרטון

הקטנהמיכל - העתיקהעכו

Tiktok
אתכםמזמיןמוסריטל

אגדשלבקייטנהלרקוד

Facebook
להוריםטיזרסרטון

המבולבליובל - ספארי

Presenter
Presentation Notes
סרטון הזמנה קצר + טיזר קליל -3 הראשונים שרושמים את ילדיהם מקבלים את הכרטיס בחצי מחיר (או בחינם?) בשיתוף האומנים ניצור אתגר ריקוד מיוחד לטיקטוקפרסום סרטון מודעה קצר ביוטיוב בתכני ילדים: למשל, שלום ילדים, כאן יובל המבולבל מזמין אתכם לסיור בעיר ירושלים יחד איתי!סרטון הזמנה קצר - טל מוסריסטורי לאינסטגרם - הפנייה לדף אינטרנט עם פרטים מלאים, כולל חסות של דלתא ("אפשר בפיג'מה")



Facebook
Teasers

מתוךנבחריםלסיוריםקליליםטיזרסרטוני★
הוירטואליתהקייטנהשלהגאנט

המוסףוהערךהרוחלהלךהצצה: הדרך★
זובתקופהשבקייטנה

לילדיהםכרטיסיםלרכושאותםלשכנע: המטרה★

Presenter
Presentation Notes
דוגמא לפוסט ראשון:החופש הגדול הקדים השנה,אבל אין סיבה לדאגה! לנו באגד יש את הפתרון המושלם עבור ילדך-הקייטנה הוירטואלית של אגד,מתחילים כבר בשבוע הבא!לפרטים נוספים, צפו עכשיו (לינק לסרטון ההזמנה של יובל המבולבל)דוגמא לפוסט השני:הקיץ הגיע אבל הקורונה עדיין לא עזבה-קייטנת הקיץ של אגד נמצאת כאן לכל המשפחה!הצטרפו למיכל הקטנה לסיור בעכו העתיקה וגלו איתנו את הארץ כל פעם מחדש עם כוכבי הילדים האהובים על ילדייך!לפרטים והזמנת כרטיסים, כנסו ללינק (לינק קישור לטיזר של מיכל הקטנה בעכו)�בנוסף:CROSSPLATFORM - ברגע שהכתבת יח"צ עולה, כוכבי הילדים מעלים לרשת עם כיתוב כל אחד בסגנונו אבל שמעביר בגדול "גם אני מדריך בקייטנה, לא תצטרפו?" 



TikTok
Challenge

 "שליישראלארץ"השירלצליליריקודצלמו★
הקייטנההוירטואליתשלאגד#תייגו★
ברחביוירטואליסיוריקבלומקורייםהכיהסרטונים★

!במתנהמוסריטלעםאביבתל

http://drive.google.com/file/d/1w1HhTWzvU-WvXB8jmKarx-aOJ5l7suY-/view
http://drive.google.com/file/d/1w1HhTWzvU-WvXB8jmKarx-aOJ5l7suY-/view


Instagram
stories

שימוש+ מוכרתדמותעםפעולהשיתוףיצירת★
שיגרוםמושךטיזרליצורמנתעל ,מוכרבסלוגן
פרטיםעודלקבללקהל

מפנההסטורישל Swipe Up-הפונקציית★
נוספיםפרטיםלקבלת

מחברותלקייטנהחסותקבלת  :נוספתמטרה★
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Presentation Notes
שיתוף פעולה עם דמות ציבורית מוכרת ושימוש בסלוגן מוכר,  על מנת ליצור טיזר שימשוך את העין ואת הקהל לחקור עודלקבל בנוסף חסות לקייטנהפונקציית ה-Swipe Up של הסטורי מפנה לקבלת פרטים נוספים.
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