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?על מה נדבר

?מהם המשברים העיקריים כיום•

מדוע המשברים רלוונטיים למותג  •
?שלכם

מה ההבדל בין אסטרטגיה שיווקית  •
לאחריות חברתית ואיך לשלב ביניהן  

?בזמן משבר

איך מגשרים על הפער בין השיח •
המשברי הישראלי לבין מקבילו  

?האמריקאי



(:רשימה חלקית)משברים 

COVID-19-קורונה 

החתירה לאמת ופייק ניוז

בחירות והזדהות מפלגתית

Black Lives Matter–אפליה על בסיס גזע 

אנטישמיות

#metoo

התחממות גלובלית ואיכות הסביבה, אקלים

סין-ב "מלחמות הסחר ארה

LGBTQ

ב"מהגרים לא חוקיים בארה



Covid19–קורונה 

מוות וחולי•

עוני ומצוקה•

אבטלה•

חינוך•

בריאות הנפש•

אפלייה מגדרית•

סמים•

אלימות במשפחה•

*Image: United Nations COVID-19 Response 



–אפליה על בסיס גזע 
Black Lives Matter

.הפעלת כח על ידי המשטרה•

.והזדמנות שווה להתקבל לעבודה( diversity)גיוון •

.people of colorבקהילות של יותר הקורונה פגעה קשה •

.אפליה בחיי היום יום•

.אפליה בנגישות ובאיכות טיפול רפואי•



בין פוליטיקה פרסונלית  : אי יציבות פוליטית
למחנאות

ב"הבחירות המתקרבות בארה•

אי היציבות הפוליטית בישראל•

,  דיון על זכות ההצבעה: ב"ארה•
.הצבעה דרך הדואר



?מדוע המשברים האלה רלוונטיים למותג שלי

•*Cone Communications CSR study, 2017

החשיבות שצרכנים רואים  

:בפעילות לאחריות חברתית

להיות מעסיק טוב

לפעול בדרך שתגן ותיטיב עם  

החברה והסביבה

שירותים ותכניות  , ליצור מוצרים

שיבטיחו את טובתי וטובת משפחתי

להשקיע במטרות בקהילה שלי  

וברחבי העולם

לתמוך בנושאים חשובים של צדק 

חברתי













מדוע המשברים האלה  
?רלוונטיים למותג שלי

המשקיעים  , הקהילות, העובדים, נוגעים בחיי הלקוחות•
.קשרים עם ממשלה למשל, ובעלי העניין

מעצבים  -הצרכים הרגשיים והפיזיים של הלקוחות משתנים •
.  מחדש את מערכת היחסים בין המותג לבין הצרכנים שלו

,  וואקום בתהליכי קבלת החלטות מול המגזר הממשלתי•
.ב"בישראל ובארה



מה ההבדל בין אסטרטגיה  
?שיווקית לאחריות חברתית

:אסטרטגיה שיווקית•

מיקסום המסרים בשביל רווח  •
.כלכלי

:אחריות חברתית•

השילוב בין התנהלות עסקית  •
.  סביבתיים-וערכים חברתיים

מתרגמת את האינטרסים של  •
הקהלים המושפעים מפעילות  

פעילות  , החברה למדיניות
.ומעשים של החברה



איך לתכנן את המסר 
?הנכון עבור המותג שלי

אין אמצע  -בשעת משבר נכנסים לעולם הלא ידוע •
.הציפיות של הציבור משתנות, וסוף

יותר מאשר  moral agentחברות הופכות להיות •
.בשגרה

? האם קהלי היעד שלי במשבר•

?איזה סוג של משבר•

?כיצד המותג שלי מתחבר למשבר•

?מה החברה מוכנה לעשות מבחינת אחריות חברתית•



איך מעצבים מסר תקשורתי  
?אפקטיבי בשעת חירום

• What are we doing?

• Why are we engaging? Why us?

• Why does it matter?

• Who is our audience:

• For sales?

• For marketing/PR/Communications?

• When – why now?

• What is the goal?



לאפנייה
קהלילנכונה

היעד







Brand 
Activism



כיצד לשלב בין אחריות  
חברתית לשיווק בזמן 

?משבר
.להקשיב, להקשיב, להקשיב•

כיצד הערכים של החברה  : חשיבה ותכנון•
לסובלים  ? והמוצר שלנו מתחברים למשבר

?ממנו

 not just: שינוי כיוון המסרים של החברה•
carry messages outside but also bring the 

outside in.

" אנחנו: "דיאלוג מתמשך ולא קמפיין חד פעמי•
".saviors vs. victims"ולא 

.לשים דגש על השפה שמשתמשים בה•

תכנון מדויק ואפקטיבי של תרומות או תמיכה  •
.בחברה האזרחית

*Image: United Nations COVID-19 Response 







?איך מגשרים על הפער בין השיח המשברי הישראלי לבין מקבילו האמריקאי-

תפיסות עולם שונות של מערכת  •
:  היחסים בין המדינה והאזרחים

מול  ' מדינת הרווחה'אתוס 
'רפובליקניזם'

,  מערכת יחסים שונה בין הצרכן•
.החברה והמותג

:סגנון חיים שונה•

.איזון בין עבודה למשפחה•

.סגנון דיור•

.אינדיבידואליזם•

.ציר זמן שונה לכל משבר•

"  ישראלית"ניסוח מסרים ב•
".אמריקאית"וב





מאיפה אפשר 
?להתחיל

להגדיל תרומות קיימות של החברה ולמדוד  •
.את ההשפעה שלהן

.להתמקד בקהילות שהעסק קשור בהן•

להסב משאבים לפרוייקטים שעונים על  •
.צרכים דחופים

לעבוד בשיתוף פעולה עם עמותה או ארגון  •
.חברתי רלוונטיים למטרה



.לעזורכדיעושיםאתםמהספרו

שלהחייםובאיכותבבריאותהתמקדו
.שלכםהעובדים

.לחברהשלכםהתרומהאתהדגימו



!תודה רבה
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