
מגזר שלישי, מיתוג
ומה שביניהם



?מיתוג
מה זה בכלל... אבל



מיתוג זה לא



מערכת כללים וחוקים  
מיתוג זה לא



מיתוג זה לא



BRAND IS JUST A PERCEPTION,
AND PERCEPTION WILL MATCH 

REALITY OVER TIME.
SOMETIMES IT WILL BE AHEAD, 

OTHER TIMES IT WILL BE BEHIND. 
BUT BRAND IS SIMPLY A 

COLLECTIVE IMPRESSION SOME 
HAVE ABOUT A PRODUCT

ELON  MUSK, TESLA

מותג זה פרספקטיבה 



A BRAND IS THE CONTRACT 
BETWEEN A COMPANY 

AND CONSUMERS

SIMON CLIFT, UNILEVER

מותג זה חוזה לא כתוב  
ביננו ללקוחות שלנו  



מוצר

שירות

וגם  
...ארגון

...מיתוג זה לא מה שאנחנו אומרים על עצמנו
זו תחושת הבטן שלנו כלפי 



!מותג הוא מנוע צמיחה
מייצר אמון ועוזר לצרכנים לקבל החלטות

מייצר כלים לשיווק ופרסום מובחן ואפקטיבי

משפר את יכולת הזיהוי באמצעות אלמנטים  
חזותיים מפותחים ובעיקר מבודלים

שאתם לא שם לעשות זאת" שגריר"מתפקד כ

מעורר השראה וגאוות יחידה בארגון



...וכן
מותג תורם לשורת  

ובמקרה שלכם  , הרווח
הוא משרת מטרה נעלה



למה מיתוג  
?חשוב לעמותות



ישראל
אוקיאנוס אדום של עמותות



2018ישראל 
עמותות רשומות39,000

ןהצרכשלכיסועלמתחרות600-כ



כולן חשובות
וכולן עושות עבודת קודש



גאלופמכון 
העולמי מצא כמה  

נתונים מעניינים



המשימה עושה את ההבדל

81%I believe in the mission of the organization
57%I want to make a difference
54%It is the right thing to do
48%The charitable organization supports someone in my life
43%Someone in my personal life asks me to donate
20%I see a personal story of someone that the organization is helping and I want to help too
13%I feel obligated to give
10%Someone in my professional life asks me to donate
8%Charitable donations are tax reductible
4%My employer supports the organization

81%
DONORS WHO CITE A 
CHRITY’S MISSION AS 
A MAJOR REASON TO 

DONATE

Please indicate whether each of the following is a major reason a minor reason or 
not a reason why you donate money to a charitable organization

WHY



61%If you know EXACTLY what your money is being used for
45%If you know the charitable organization has a good reputation
45%If you know someone who is personally affected by the work of the charitable organization
36%In response to a fundraiser that someone close to you is participating in
31%In response to a fundraiser at your workplace (if applicable)
24%If your workplace offers easy ways to donate
19%In response to a large-scale natural disaster, such as a hurricane, tornado or tsunami
15%In response to a large-scale humanitarian crisis, such as famine or a refugee crisis
7%In response to specific data or statistics that demonstrate the need
5%In response to stories about or pictures of the people who are helped by the charitable 

organization
2%In response to a television commercial or online video that highlights a specific need

Clear Purpose 
and Trustworthy 

Brand Inspire 
Donors the Most

How likely are you to donate money to a charity under each 
of the following circumstances? 

ךהולהכסףלאןלדעת
WHERE



CHARITY IS CLARITY
הארגונים המצליחים ביותר מבינים  

שהמשמעות היא ההבטחה הטובה ביותר שהם  
יכולים להבטיח לצרכנים שלהם התורמים



UNICEF

שאלה פשוטה
?בשביל מי אנחנו פה

תשובה פשוטה
For every child in danger!



CHARITY 
WATER

100%



נא 
לגעת

שינוי בתודעה
מכיס הרחמים לכיס התרומות

"במה פורצת גבולות"



בידיים  
שלך

התוכנית המובילה והמקצועית בישראל למניעת טלטול תינוקות-בידיים שלך 
לכוון  -יהיה בסדרושהכלמתן הרגשה שיש סיבה לבכי , עצירת התסכול•

ולהרגיע למנוע מהצרכן מלגרום לאסון שהוא לא יוכל לחיות איתו
הפיכת היוצרות וקבלת אחריות  •



וינט 'ג
ישראל

וינט ישראל  'ג
שפה תקשורתית



וינט 'ג
ישראל

וינט ישראל  'ג
שפה תקשורתית



נגישות 
ישראל

People. Not Symbols
מחליפים את סמל חניית הנכים באנשים אמיתיים



ההזדמנות

מרבית העמותות אינן  
או , מתוקשרות, ממותגות

,עתירות תורמים ומתנדבים

וזהו מצב המזין את  
עצמו במעגל ומונע  

צמיחה ופריצה



כלים לדרך



מודל קטן וחכם  
שיעזור לכם לנתב  

את הדרך



לשאול את 
השאלות הנכונות



שאלות חשובות3
WHY

? למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים
?במה אנחנו מאמינים? מה המטרה לשמה אנו קמים בבוקר

HOW

הצעדים אותם נעשה לקידום המטרות שלנו

WHAT

השינוי אותו נעשה, התוצאה



WHY

HOW

WHAT

WHY

We believe in challenging the status Que 
and doing this differently

HOW

Our products are beautifully designed 
and easy to use

WHAT

We make computers



WHY

HOW

WHAT

WHY

To organize the world information and 
make it universally accessible and useful

HOW

Thank to our ability in creating algorithms

WHAT

That helps us offering you several
search resources in every possible device



?נצא לדרך


