
Storytelling



אינפורמציה העוברת

סיפור נקלטת דרך 

טוביותר 11פי 
מאשר בלעדיו

"

"

"  פורבס"על פי מגזין 



"חפצים משמעותיים"סיפור פרויקט 

129$חפצים נרכשו ב 

8000$ונמכרו ברווח הראשוני ב  

Smoking Man Figurine

מחיר מקורי מעשןאיש בובת 

2.99$
מכירהמחיר 

37$

significantobjects.com



מפצח אגוזים

Santa Nutcracker

מחיר מקורי 

2$
מכירהמחיר 

15.5$

significantobjects.com



ארנב צעצוע

Kangamouse

significantobjects.com

מחיר מקורי 

2$
מכירהמחיר 

162.5$



החפצים החליפו ידיים במשך שנה וחצי

והפרויקט סוכם ב

Its all about the story

כלכליהערך והחוויה הפכו לערך 

מיליון דולר3.6



אנחנו לא מוכרים  

מוצר או שירות

אנחנו מוכרים

סיפור וחוויה

משמעות רגשנשאים

ערך  
רגשי

הסיפורים הזדהות

משעשע החפצים
עניין 
לציבור

?זה קרהאיך



״בני אדם חושבים  

:  בסיפורים

,  בעובדותלא 

"או משוואותבמספרים 



?השאלה היא למה לספר סיפור

היא שסיפור  האמיתיתהסיבה •
.  שובר מחיצות

לחבר בין אנשים  נועד סיפור •

.  יוצריםאתם : הוא אומר לבני אדם•
שם אתם מעניקים , באשר אתם

לא כדי להסביר את . ומשמעות
אלא כדי להטיב עם  , עצמכם
.האחר



?למה בשיווקסטוריטלינג

רגשות  

וחוויות  

מגוון  

מסרים

או מידע 

נתונים  

לעומת 

סיפורים

המשכיותדמיון



מאז ומתמיד שיווק עסוק 
במסר ובעיצוב מסר  

מה שבעצם עוסק כולו  
באיזה מעטפת של  

סיפורים המוצר שלנו 
יהיה עטוף

זה ממש לא טרנד



בשיווקהסטוריטלינגתפקיד 

תשומת  

לב

היכרות  

עם  

המספר

העמקת 

הקשר 



הדרכה•

השראה•

הזדהות  •

העברת רגשות  •

יצירת שינוי•

!הנאה•

בשיווקהסטוריטלינגתפקיד 



שיווקי סטוריטלינג
מוכוון ליצירת  אינו 
אלא בהעברת רווח

רווחה והנאה



Framing–מסגור 
מושג מפתח

מסגור זהו תהליך סלקטיבי בלתי  
בו מוצגת מסגרת  , מודע

התייחסות או סכמה למידע או 
אירוע המשפיעה על  הפרשנות 

הסובייקטיבית שנותן הפרט  
. למידע או לאירוע זה

ויקיפדיה

"

"



(ספר)נרטיב 
מושג מפתח

פרשנות של היבט מסוים 
המעוצבת דרך  , של העולם

נקודת מבט תרבותית או 
בניית סיפור  ( וגם)אישית 

.דרך זווית ראיה מסוימת

ויקיפדיה

"

"





סוגים של סיפורים

השראהרגשאפקטיביים

חיבור 

ושייכות

תהליך

לפעולה

נקודת המבט

סיפורים  

המחזקים את 

החזק והידוע  

ידע



בבואנו לספר סיפור 
שיווקי יש להיות 
ממוקדים במטרה

סוגים של סיפורים



אין כמו סיפור אנושי  
ואוניברסלי שמושך 

מעורר רגש , אמפתיה
משותף ומשאיר חותם  

על הקורא או המאזין

אנושיות





שימוש בתמונות  
תהליכי עבודה כדי  

לספר את סיפור  
המוצר והיוצר

יישום באמצעות תמונה



/  טכניהצגת מידע 
בצורה  סטטיסטי 

ויזואלית בשילוב  
ואווירהמשחקיות

אינפוגרפיקהבאמצעות יישום 



לינק

: תרגיל

פייסבוק

וואל



הווידאוסרטון 

של מעצבת  
האופנה

דניאלה להבי

יישום



הקשיבו  •

נהלו שיחה  •

השתתפו בשיחה,הגיבו •

שלו  התעניינו  בסיפור •

שלכם  הקולמצאו את •

החוצההתאמנו על להוציא אותו •

לפעולה אקטיביתהעניקו השראה •

אל תעמיסו  •

תתכננו לפני שאתם ניגשים לכתוב•

מקצועי או בעומס  רגון 'אל תשתמשו בז•

(show)ואל תראו (tell)ספרו •

נוספיםכמה טיפים 



מדברות על  , חברות מחקר
כך שתקשורת פרסונאלית  

ומורידה  מעלה נאמנות
סיכויי נטישה  

2020-ההערכות הן שעד
חמישים אחוז מכל  

האינטראקציות בין מותגים  
ואנשים תהיינה  

.פרסונאליות

פרסונאליזציה

According to the “State of Marketing” report, 
customers are 52% more likely to switch brands 
if communications lack personalization.





עצבי לי נעלנייק



אמון זה שלב ראשון בכל מערכת יחסים 
בטח זו עם הלקוח שלי



האמון שלנו במערכות הקיימות קורס

43% 43%

52% 53%

28%
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28%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

הממשלה התקשורת המגזר העסקי המגזר השלישי

מעניין לראות שמדד האמון בתקשורת
יותר גבוה בישראל מהממשלה

בעולם בישראל

2018אדלמןמדד האמון לחברת המחקר 

של חברים  לפוסטיםיאמינו 156%.

יותר ממקורות עיתונאיים

יאמינו לאזרחים פשוטים על    54%. 2

פני כלי תקשורת





תהיי  

אותנטית



התמדה ומגוון









תודה 


