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הקניוןברחבייותר

oמשחקיםהילדים
וההוריםומובילים

מהקנייהנהנים

פוקימוניםציד

המטמוןאתמצא

Inspiration...

Presenter
Presentation Notes
אחרי שאני מסיימת להציג את השקף (בעל פה) הקניונים נפגעו בצורה משמעותית מהשלכות הקורונה, חשוב לנו להחזיר את המצב לקדמותו בהתאם להנחיות החדשות ולא לאבד את עוצמת החוויה שבקניון. הקניונים מספקים חווית צריכה, תרבות, בילוי, פנאי ושירותים נוספים. 
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?עובדזהאיך

 my      OFERאפליקצייתאתמורידים
"העופראתמצא"למשחקונרשמים

הקרובבקניוןהעופראתלחפשיוצאים
אליכם

!  ?הניידמסךעלהעופראתמצאתם
המסכהאתלהסירכדימעלההחליקו

*זכיתםבמהוגלו

,  חנויותבמגווןוהנחותהטבותמקנההעופרמציאת*
עופרבקניונימוביליםומותגיםרשתות

"העופראתמצא"
מהקורונהלחשושמבליהקיץלחודשילילדיםפעילות

Presenter
Presentation Notes
כותרותצורך ובעיה - הצגה בעל"פ:�הצורך: הפעלטונים הם פתרון מוכר ואהוב על ההורים לבילוי עם ילדיהם בחודשי הקיץ.הבעיה: הפעלטונים בתקופות הקורונה נתפסים כמדרגות חיידקים, הבילוי הפך ללא בטוח.הרעיון



,  "מליסרון"בבעלות חברת , עופרקניונירשת

בישראלהגדולההקניוניםקבוצתהיא

עזריאליקניוני

?למה קניונים

קניונים ומרכזי קניות בכל רחבי הארץ 18

Presenter
Presentation Notes
בע"פ:פוטנציאל כלכלי אדיר במיוחד כשאנחנו צופים את הפגיעה העתידית של הקניונים



647,000,000
2018לשנתהחברה שלשוטףתזרים

"מליסרון"הרכב הנכסים של חברת

Presenter
Presentation Notes
השקף הבא זה המטרות- לזכו ר לקשר בינהם:אחרי שהצגנו קצת נתונים והבנו מה עומד מאחורי הבחירה בקניוני עופר, כדאי שנבין מה אנחנו רוצים להשיג במהלך הזה
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תקשורתיותמטרות

הקורונהבתקופתגם, המשפחהלכלבטוחבילויכמקוםעופרקניונישלמיצוב

מעורב ודואג ללקוחותיו שנמצאים בראש  , כמשפחתי" קניוני עופר"חיזוק המותג 
סדר העדיפויות

my OFERיתלאפליקציהלקוחותשלמודעותהגברת
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יםתקשורתימסרים

בניידהכל-אנו מזמינים הורים וילדים לבוא ולהנות ממשחק משתלם ללא מגע

באים ונהנים מזמן איכות משפחתי וכיפי, קניוני עופר מציעה בילוי לכל המשפחה

הטבות שוות וייחודיות מחכות למורידי האפליקציה



שמענייניםהיעדקהלי
אותנו

סבתותסבים, הורים
בייביסיטרו

10-3בגילאיילדים

עופרבקניוניחנויותוגם
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אחדכלשלהסביבהתושבי
בכלעופרקניוני18-מ

השכלהרמת, גיל, סטטוס
אקונומי-סוציוומצב

?בקניוניםקורהמה

Presenter
Presentation Notes
בע"פ:מחקרים מראים כי אין הבדליים דמוגרפיים, כלכליים או גילאים לגבי קהל היעד הפוקד את הקניונים. אין התייחסות למיעוטים, רוב אוכלוסיות החברה פוקדות את הקניונים ללא הבדל מהותי בהסתכלות על קהל היעד.להתייחס למפה של הסניפיםהשקף הבא זה הרעיון הגדול



משחק
"העופראתמצא"
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The Big Idea

Presenter
Presentation Notes
בע"פ:לציין מציאות רבודה



האסטרטגיה התקשורתית

מוצרלהשקתרשתבמשפיענישימוש

באמצעות  בדיגיטלתכנית תקשורתית שמתחילה 
רשתמשפיעני

ושילובן  צ"והיחהדיגיטל: התרחשות בשתי זירות
בהשקה הרשמית

Presenter
Presentation Notes
בע"פ:להציג את מה שמופיע בשקף כדברים כלליים שקורים בקמפיינים אחרים גםשינויים בשוק המשפיענים העולמי גדל פי 20 ב-5 שנים האחרונותמשפחת אליהו- 300K מנויים ביוטיובמשפחת ספיר- 230K מנויים ביוטיובעידן ניידיץ- 60K עוקבים באינסטגרםמתחיל בדיגיטל מכיוון שהמשפיענים יתחילו להעלות מודעות לפרויקט בעמודים שלהם.



רגע לפני ההשקה הרשמית

ברשתות החברתיות הרלוונטיות לקהל  באזזיצירת 
היעד דרך משפיעני רשת

העופר_את_מוצאים#

ייעודיהאשטאגבליווי והסטוריזשיתוף הפוסטים 

Presenter
Presentation Notes
דיגיטלנשתמש בכוח של המשפעינים כדי להתחיל לעורר באזז לקראת ההשקה. פוסטים, ולוגים וסרטונים של משפיענים מדברים על למצוא את העופר כפעילות מגניבה לחופש הגדול. כדי לטוות רשת קורים בין כל התוצרים בדיגיטל (פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, טוויטר) אנחנו נריץ האשטאג - #מוצאים_את_העופר.



השקה בדמות תחרות: יריית הפתיחה

Playing Now:

More:

Presenter
Presentation Notes
סיקור ההשקה וכל מה שנוגע אליוהאירוע יהיה הסרת הלוט של המשחק, אליו יוזמנו כל המשפיענים שלוקחים חלק בתוכנית הדיגיטל, מפורסמים הידועים במשפחה רחבה (רשף לוי וישראל קטורזה), ושלל מפורסמים אחרים, שיגיעו עם ילדיהם להתחרות מי ימצא ראשון את כל העופרים.יח"צ- טלוויזיה: אייטם אצל גיא פינס שמסקר את האירוע. צוותי צילום של תוכניות הבוקר שמשדרות באותה שעה, ושל עוד תוכניות כלכליות ופנאי כדי ליצור אייטמים בכל רשתות הטלוויזיה בשעות שונות.כתבות: כתבים של מדורי הורות ומשפחה משלל אתרי אינטרנט ועיתונים מובילים אשר יסקרו את האירוע.דיגיטל-הצפה של הרשתות החברתיות בתוכן מאירוע ההשקה. סטוריז ותמונות באינסטגרם, לייבים ופוסטים בפייסבוק, לייבים וסרטונים ביוטיוב, וסרטונים מצחיקים של הורים וילדים מפורסמים בטיק טוק. תוך כדי נחשוף גם פילטרים לסטורי, שניתן לראות במצגת, שמדמה אנשים לעופר ומעל מתנוסס ההאשטאג של הפרויקט. החשיפה תעשה כמובן על ידי שימוש של המשפיענים בפילטרים תוך כדי המשחק בהשקה.  



פנייה למדורי צרכנות ולייף סטייל

והחנויותהמשפיעניםפעולה דיגיטלי עם -המשך שיתוף

העלאת תכנים לעמודים של קניוני עופר

...המשחק ממשיך

Presenter
Presentation Notes
איך ממנפים את המשחק שלנו אחרי ההשקהיח"צ:ישלחו הודעות יח"צ עם תיאור על המשחק וגם על האפליקציה עצמה, למדורי צרכנות והלייף סטייל, כשבין היתר המטרה היא גם לקדם את האפליקציה על זרי הקידום של הפרויקט. כתבות באתרים ועיתונים של כתבים שבאים לנסות את המשחק בעצמם, ונותנים ביקורת.דיגיטל:פוסטים שלנו מקדמים את הסיקור היחצני בדיגיטל. פוסט על הסיקור של גיא פינס (הכתב של גיא פינס לא מצא את העופר, אבל מצא את המפורסמים שבאו לחפש...), פוסטים של Share של כתבה שאחד האתרים סיקר את האירוע + פוסט נלווה שמקדם את הפרויקט.קידום התוכן של המשפיענים דרך העמודים של קניוני עופר ברשתות החברתיות, תחת ההאשטאג (#מוצאים_את_העופר). העלאה של סרטונים שיוטיוברים עשו לעמודים שלנו עם תיוג שלהם, Share לפוסטים של ראשי קהילות הורים בפייסבוק וכו....קידום הפילטר של העופר ברשתות החברתיות. 
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ההקשבהעלתודה

?שאלות
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