
!היוש



UNCHAINED
.החוויה, התכנים, הצופה. הכל משוחרר

ESSENCE



PREMIUM VALUE
שירות עצמי, טכנולוגי, חדשני, איכותי

POSITIONING



THE COOL GUY
מאמץ חידושים ואופנות  , חברותי, כריזמטי, בולט, אטרקטיבי

עושה מה , בטוח בעצמו, רוצים להיות לידו, חיובי, זורם,חדשות
.עושה מזה ענייןולא אותושמגניב 

PERSONALITY





LETS STING
אבל תמיד במובן החיובי של " ממזרי"-מתרגם ל”PLAYFULL“לפעמים 

.המילה ותמיד בסיטואציה שזה ברור וניתן לעיכול

IN PRACTICE



משפחות
צעירות

בררני
תוכן

צרכנים
חכמים

משתמשים
דיגיטליים



TONE OF VOICE
.עם ואל החבר הכי טובמדברים

.כל דבר בפשטותמסבירים 
.ברורההצעת ערך 

.קצר וחד

IN PRACTICE



"להתנתקחופשי , להתחברחופשי "

"לכלוםהכל להתחייב לקבל "

"פשוטזה , תראו"

"הכל תמורת מעט"

"הרבה בקצת"

"מתי שאתה יכול, כמה שאתה רוצה"

"לא קשור לכלום"

"הקשר המחייב הכי לא מחייב שיש"

IN PRACTICE
EXAMPLES





?למה בחרנו בשפה כזו משוחררת
ואיך השפה משרתת אותנו



ATTITUDE
שיחהבגישה אנחנו רוצים קודם להתיידד ולנהל 

.למכוראחרי זה ורק 

.להתחייבברור לנו שלאנשים קשה 

!טלוויזיה זה כיף

?למה בחרנו בשפה הזו



PLUG & PLAY
?למה בחרנו בשפה הזו

מקבלתהקלות של השימוש בשירות 
גם בשפה של המותגביטוי 



POSITIONING
?למה בחרנו בשפה הזו

המותג החמוד



TARGETING
?למה בחרנו בשפה הזו

STINGTVזה לא לכולם.
זה גם עצם העובדה שאנחנו מעיזים  , זה לא רק השפה

.להשתמש בה



"שיחת ההצטרפות"



















אי אפשר להשתגע גם בקופי וגם בעיצוב

לא לפחד להוסיף עוד שלב אם הוא מביא ערך

פנייה אישית משפרת המון

תסבירו למה? בקשתם משהו

אל תכריחו את המשתמש להזין פרטים מיותרים



כותבים לאנשים





65%35% 75%25%



?רוצים לענות על סקר







בואו לא נשאל שאלות שאנחנו כנראה יודעים את התשובה עליהן

INSIGHTS
WHY DID IT WORK?

"הבא"שיש עליהן רק תשובה אחת לא צריך לסמן את התשובה וללחוץ על שאלות 

אם הסקר קצר אפשר להתייחס לזה בקופי ואין צורך להראות למשתמש באיזה שלב הוא

ניסוח פשוט וברור בשאלות ובלי התניות בתוך השאלה ובלי שאלות בשלבים



?מה היה אחוז המילוי של הסקר
(מענה על כל השאלות)



97%



טיפים



.הכירו את הממשק שלכם
.לטוב ולרע



Plan Ahead



לא לעמוד, קופי כותבים לחוויה



בבקשה, בלי בבקשה



חשוב לשמור על עקביות בטון



4.5%5.0%

A/B TEST
EVERYTHING

EXAMPLES

!לפעמים שינוי פיצפון מוסיף המון
.לא נורא, וגם אם לא



98.1% 86.9%

A/B TEST
EVERYTHING

EXAMPLES

!לפעמים שינוי פיצפון מוסיף המון
.לא נורא, וגם אם לא



1.32%0.94%

A/B TEST
EVERYTHING

EXAMPLES

.לפעמים פחות זה יותר
.ן יקר מאוד''בעולם המובייל שטח מסך זה נדל



?איך מזהים טקסטים שצריכים עבודה

.אחוזי המרה גבוהים לא אומרים שאי אפשר או שלא צריך לשפר
לפעמים פשוט צריך עוד עיניים



שפה לא מדברים לבד
תכלס



התקשורת מול המשתמשים



אלוהם ( עובדי המיזם)אנחנו 
.הלקוחותשפונים אל 

"אנחנו", "שלנו"





אל תפחדו מנושאים מיוחדים

להסביר למה אנחנו פונים

לנכס את הצעת הערך למותג

CTAאחד וברור בכל מסך



A / B Testing–תכלס











נקודות לסיום

מוצלחBrand Book-אפיון אישיות המותג ושפת המותג זה חלק מ

להתחשב בקופי כחלק מהחוויה ולא להשאיר לסוף

שתפו את הקולגות שלכם בתהליך

ומפות חום יעשו לכם שכלA / B Testingכלי 

!תעיזו



!תודה


