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וואי, איך הזמן רץ 
כשנהנים!
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ההתחלה

רול-אפ

מודעת טיפים

גם למגזר הדתי

גם באנגלית

אפילו באילת

במקביל לקמפיין הושק אתר אינטרנט 
יעודי עבור המסרים האסטרטגים 

של המשרד, שכלל אספקטים של 
הנעה לפעולה וכן מתן טיפים צרכניים 

להתנהגות ירוקה במרחבים השונים
)בית, עבודה, חוץ וכיו”ב(.

בינואר 2011 הושק לראשונה הקמפיין 
הרב שלבי “מתחילים לחשוב ירוק”.

ההשקה התמקדה ב-3 נושאים מרכזיים:
- מיחור נייר וצמצום הדפסה

- חסכון בדלק
- צמצום רכישה מיותרת של מזון



שלטי חוצות

סטריפים

סטריפים עוקבים

וכמובן בטלויזיה..



מה עוד היה לנו שם..?
גיבוי בחקיקה באנר אינטראקטיבי

הצלחה בינלאומיתתרומה לכלכלת ישראל

הוצג בכנס באו”ם

בחודשי הקיץ עלה המשרד בפיק 
פירסומי נוסף שהתייחס לנושא 

זיהום האויר, באמצעות מתן הוראות 
לצריכה נכונה של מזגנים.

לקראת חג הפסח באותה שנה עלה המשרד 
בקמפיין שהתמקד בנושא נקיון סביבתי. 

הקמפיין לווה בפעילות שטח ענפה אשר ביטאה 
בצורה קריאייטיבית את מסרי הגל.

וגם..



ממשלה
מדבקות ליד     ירוקה

מדפסות

מדבקות 
בפינות הקפה

דוגמא לדו”ח

שלטי הכוונה

פיזרנו מדבקות עם מסרים רלוונטיים ברחבי משרדי הממשלה: בפינות קפה, ליד מתגי אור ומזגנים, ליד 
שעון הנוכחות, מדפסות, הצבנו שלטי הכוונה לפחי מיחזור ועוד. בנוסף הופעלה “סיירת” שחילקה דוחות 

לכל מי שכח מכשירים דולקים לחינם. 

מדבקות ליד מתגי 
החשמל השונים
והמחשב האישי

מדבקות
ליד  לוח

בקרת המזגן

מדבקות ליד  
שעון נוכחות

אין כמו דוגמא 
אישית, גם 

הממשלה ירוקה.



קמפיין בנייה ירוקה קמפיין “הקמצנים” 

שלט חוצות

אפליקציה
שלט ללובי של בניין ירוק

באנר

בשנת 2012 הדגש היפרסומי של הקמפיין בחר להתמקד סמכלול 
פעיליות סביבתיות ותועלתן בפן הכספי למשק הבית הפרטי.

בסוף הקיץ עלה קמפיין בנושא בניה ירוקה 
שהתרכז בתועלת שיש הן לקבלנים והן 

לרוכשי הדירותבשילוב אלמנטים ירוקים 
בתהליך הבניה של בתים ירוקים.



קמפיין
הפרדה

איף, באמת הגיע הזמן...

מודעה

שלט

מודעה לרשות ספציפית

השלב הבא: הפרדה לשלושה זרמים
נקודות מפגש עם הציבור

אתר אינטרנט, ממנו כל רשות מקומית יכולה להוריד חומר פירסומי



מה אתם חושבים, הצליח הקטע 
הזה של ההפרדה?!

הגענו לגשר
          ועברנו אותו!
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דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות, באחוזים, 17.2.2011

דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות, באחוזים, 3.2.2011

דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות, באחוזים, 6.9.2011

סיכום הבולזאיי של שני הגלים בשנת 2012

ממוצע לקמפייניםמתחילים לחשוב ירוק

79-85%59%זכירות

66-81%61%הבנת המסר

6.9-75.9אהדה

7.6-87.2חשיבות

הטבלה לא משקרת...

דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות, באחוזים, 6.4.2011


