
קטגוריהשם המהלךשם משרד הפרסוםשם החברה

Greyורשבסקי & אדלר חומסקי שטראוס
מילקי פורץ את גבולות הגביע ושובר שיא מכירות של כל ,  שנה30איך לאחר 

הזמנים
Effie Platinum

ביטוח ישיר
 & Saatchiבאומן בר ריבנאי 

Saatchi
Effie Platinumהרבה יותר פשוט ממה שחשבתם- ביטוח 

בנק הפועלים
 + Greyורשבסקי & אדלר חומסקי 

BBDOגיתם 

איך כבשנו את זירת העסקים הקטנים והצמחנו את הפעילות | בנק הפועלים 

 מיליארד שקלים9-העסקית ב
effie platinum

IPGראובני פרידן ויסוצקי
איך הפך התה הירוק לקטגוריה הצומחת בעולם - האוקיינוס הירוק של ויסוצקי 

?הקמעונאות
Effie Platinum

שופרסל
 + Greyורשבסקי & אדלר חומסקי 

BBDOגיתם 
effie platinumהנוסחה שגומלת את הישראלים ממותגים ומורידה את יוקר המחיה בישראל

Effie Platinumכיצד מהלך שיווקי מבודל יכול לשנות פני קטגוריה! לפיצה מעדנות אין תחליףPUBLICISגליקמן שמיר סמסונוב מעדנות מקבוצת תנובה

מקבוצת החברה המרכזית )מילקו 

(למשקאות
Effie Platinumהמהפכה של נעם בשוק הגבינה הצהובה בישראל: מזיזים את הגבינה

Effie Platinumכך כבשנו את סצנת הקראפט המקומית: פריצת הדרך של גולדסטארטמפו משקאות

Media Innovation!עד הבום, שלב שלב, לוקחים את הלקוח יד ביד–  בום 6האגיס Mccann Tel-Avivקימברלי קלארק

Media Innovationההצגה חייבת להמשך– למרות הרגולציה Mccann Tel-Avivיקב טפרברג

Reckitt Benckiser
 Mccann Valley

 (Mccann Tel-aviv)
Media Innovationכך כבשנו את ליבן של נערות ישאל עם תקציב זעום– מי שמחדש מנצח 

HOT ראובני פרידןIPG
HOT SportMaster -  האפליקציה שהפכה למאסטר בגיוס לקוחות חובבי

ספורט
חברות ומוצרים דיגיטליים

Mccann Tel-Avivלאומי קארד
 2כיצד חדרה לאומי קארד לשוק של ! סוף עידן המזומן בתחבורה הציבורית

מיליארד שקלים ויצרה מקור הכנסה חדש
חברות ומוצרים דיגיטליים

חברות ומוצרים דיגיטליים לאפליקציית התשלומים של ישראלBitאיך הפכנו את  | Bitפועלים Greyורשבסקי & אדלר חומסקי בנק הפועלים

Mccann Tel-Avivיוניליוור ישראל
 1'  שהפך למסMENוהשקנו את פינוק , איך פיצחנו את קוד הגבריות הישראלי

בקטגוריה
טואלטיקה ופארם

סופר פארם
 & Saatchiבאומן בר ריבנאי 

Saatchi

יצירת נבחרת דיגיטלית אותנטית של יועצות ושגרירות – האקדמיה לביוטריות 

פארם-יופי לסופר
טואלטיקה ופארם

קימברלי קלארק
 Mccann Valley

 (Mccann Tel-aviv)
טואלטיקה ופארםלמותג הכי צומח בענף החיתולים, VFMהניסיון עושה את ההבדל בין עוד מותג 

Delta FIT ורשבסקי & אדלר חומסקיGreyDelta FIT– אופנה וטיפוח, יופיהמותג ששינה את חוקי המשחק בקטגורית בגדי הספורט לנשים

Reckitt Benckiser
 Mccann Valley

 (Mccann Tel-aviv)
VEET GIRL –  כך הפכנו אתVEETאופנה וטיפוח, יופי למותג של בנות הנוער בישראל

מגזריםמהלך חדירת ניקול למגזר הערבי- כוחה של הבאסיטה אפאק טריוקימברלי קלארק



החברה המרכזית )מילקו 

(למשקאות
מגזרים!יותר אמוציונאלי, יותר טעים, יותר בריא- מהפכת היותר של טרה אפאק טריו

big dataמהלכים המבוססים !הדור הפרוגרמטי של מהלכי הנאמנות-  בום6האגיס Mccann Tel-Avivקימברלי קלארק

בזק
 + Greyורשבסקי & אדלר חומסקי 

go interaction

המהלך הדיגיטלי הראשון , "בעלי חיות מחמד"ו" ל"טסים לחו"מה הקשר בין 

והרחב  היקף מסוגו בישראל
big dataמהלכים המבוססים 

לעומק התודעהאלפא טלקום
HUAWEI : איך גרמנו לרבע מיליון ישראלים לנטוש הרגלים ולהעדיף מותג

.סמארטפון חדש

אלקטרוניקה , מוצרי חשמל

ומוצרים לבית

איך החזרנו לאלקטרה את התואר המזגן של המדינהGreyורשבסקי & אדלר חומסקי אלקטרה מזגנים
אלקטרוניקה , מוצרי חשמל

ומוצרים לבית

איך טורררררררררררנדו הציל את הקיץMccann Tel-Avivטורנדו מזגנים
אלקטרוניקה , מוצרי חשמל

ומוצרים לבית

מוצרי מזוןכך כבשנו מחדש את קטגוריית היוגורט בישראל: GreyLike a Proורשבסקי & אדלר חומסקי שטראוס

IPGראובני פרידן עוף טוב
משיקים עוף שגדל ללא אנטיביוטיקה וללא ? איך מתגברים על איום קיומי 

הורמונים
מוצרי מזון

מוצרי מזון17%-וצומחים ב (ה)מכניסים את קהל הגברים לדיאט– דיאט יופלה Mccann Tel-Avivתנובה

Mccann Tel-Avivאסם
צבר ממציא את סגמנט החומוסטחינה ומייצר מנוע צמיחה חדש – נגד הזרם 

בימים של משבר בקטגוריה
מוצרי מזון

מוצרי מזוןכשזה טעים זה טעים- קליק Great Digital Partnersיוניליוור ישראל

משקאות?איך גרמנו למדינה שלמה להחליף כוס קפה בויסוצקי ירוקIPGראובני פרידן ויסוצקי

משקאותהבקבוק שגרם לישראלים לשתות יותר מיםIPGראובני פרידן מי עדן

משקאותהמהפך הפמיניסטי של תפוזינה שהביא לצמיחה של עשרות אחוזים במכירותIPGראובני פרידן תפוזינה

BBDOגיתם אלדר השקעות
או כך מתגברים על משבר , הדור הבא של קבוצות הרכישה" - קבוצה מפוקחת"

ענבל אור
נדלן ותשתיות

פיננסיםאין תחליף לאנושיות. אין תחליף לבידול מנצחIPGראובני פרידן מזרחי טפחות

ישראכרט
 & Saatchiבאומן בר ריבנאי 

Saatchi

איך פתחנו פער מהתחרות | ס אין על ישראכרט 'תכל, גם בקניות ברשת

באמצעות הטבה שהפכה לסנסציה שיווקית
פיננסים

Greyורשבסקי & אדלר חומסקי הפניקס
 500%- מייצרים מהפכה לנהגים הצעירים וצומחים ב- הפניקס נהג צעיר

בהכנסות
פיננסים

קבוצת החברות אסתי לאודר 

ישראל

 & Saatchiבאומן בר ריבנאי 

Saatchi

Plant a note : כיצד יצרנו קמפיין מודעות שלא נגמר לחשיבות הגילוי המוקדם

של סרטן השד

- פעילות חברתית וציבורית 

מגזר עסקי

Greyורשבסקי & אדלר חומסקי בנק הפועלים
תקדים והצלחנו לתמוך -איך פרשנו תשתית סיוע חסרת| כולנו עסקים קטנים 

 עסקים קטנים בישראל50,000במעל 

- פעילות חברתית וציבורית 

מגזר עסקי

Greyורשבסקי & אדלר חומסקי בית השנטי
 מיליון ישראלים 1.5-איך הבאנו את סיפורם של הנוער בסיכון ל| ארוחה מהזבל 

ושברנו שיא של כל הזמנים בגיוס תרומות ומתנדבים

- פעילות חברתית וציבורית 

עמותות

Mccann Tel-Avivעמותת שורשים
מנציחים את סיפוריהם של ניצולי השואה דרך מתכונים : סבתא בישלה גורמה

ונכנסים לאוסקר של ספרי הבישול

- פעילות חברתית וציבורית 

עמותות



Greyורשבסקי & אדלר חומסקי מחסני חשמל
 OMNI CHANNEL-דארוויש מביא את בשורת ה!" : רק חנות זה רגוע מידי"

לקמעונאות החשמל בישראל
קמעונאות

IPGראובני פרידן UMIיוניברסל מוטורס ישראל 
איך הפכה שברולט ספארק לרכב המיני הכי צומח ! המיני האפקטיבית בישראל

בישראל
רכב ותחבורה

'מנצמפיון מוטורס'צ
בשנה , איך הפכנו את סקודה ממוצר מצוין למותג מנצח: גם אנחנו, עשית דרך

.אחת
רכב ותחבורה

Mccann Tel-Avivס פיצה'דומינו
Assaf Granit by Domino's :  המהפכה שניפצה את – פיצה גורמה עד הבית

!גבולות עולם המשלוחים וגם את שיאי המכירות
נופש ופנאי, שירותים

TBWAיהושע אסותא מרכזים רפואיים
איך הפכה אסותא לבחירה הראשונה של : ככה מחפשים היום רופא מומחה

 ישראלים בחיפוש אחר רופא מומחה130,000
נופש ופנאי, שירותים

TBWAיהושע מכבי שירותי בריאות
כך הפכה מכבי שירותי בריאות לקופה שהכי הרבה ישראלים בחרו : שיא אדיר

להצטרף אליה בפער עצום
נופש ופנאי, שירותים

FIX ורשבסקי & אדלר חומסקיGreyFIX -  תקציבים קטניםאיך המצאנו מחדש את קטגורית ההלבשה התחתונה לנערות בישראל

BBDOגיתם עלם למען נוער במצוקה
 לשנה הטובה ביותר 2016איך הפכה : אחת" זולה"בית ו- צעירים חסרי3בזכות 

 השנים האחרונות5- לעלם ב
תקציבים קטנים

Greyורשבסקי & אדלר חומסקי ל"בזק בינ

!" ככה כן בונים חומה"

 ישראלים 300,000איך הבאנו את בשורת ההגנה בסייבר לעם ישראל וצירפנו 

ל" של בזק בינCyber Wall- לשירות ה

תקשורת ומדיה

YESMccann Tel-Aviv
yes מייצרים טלוויזיה אחרת לילדים ומנצחים את הקרב על -  עם מי לגדול

המשפחות הצעירות
תקשורת ומדיה


