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  מבוא
מפרסמים הרוצים למדוד את החשיפה לפרסום בקרב קהל היעד יכולים 

והשגהי מדדים הקרויים "להעריך אותה בקירוב עפ    .תכיפות
 היא מספר המבטא את מספר החשיפות הממוצע של הצרכן למסר תכיפות

  .הפרסומי
.  היא אחוז הצרכנים השונים שנחשפו לפרסום פעם אחת לפחותהשגה

  .דד זה במספרים מוחלטים של צרכנים במקום באחוזיםלעתים מבטאים מ
, )GRP) POINTS RATING GROSS -מכפלת שני הערכים הללו נותנת את ה 

מפרסמים הרואים בפניהם .  תכיפות החשיפה הממוצעתX אחוזי  השגה :כלומר
 המסוים שהם מסוגלים GRP -יכולים גם להעריך את ה , תקציב פרסום מסוים

  .להגיע אליו
הפרסום תקציב נניח למשל כי ? האם להעדיף השגה או תכיפות: יההבע

 40%,  מקהל היעד פעם אחת80% האם עדיף לחשוף .GRP 80מאפשר הנוכחי 
  ? ארבע פעמים20%או אולי , פעמיים

 מהחוקרים כמה של  וממצאיהם דעותיהםעל סתמכת בין השארהעבודה מ
התחלקו לשתי קבוצות ,  לצייןיש, כל החוקרים שפגשתי. הידועים והותיקים בתחום

 והשגה 1תכיפות , תמיד או כמעט תמיד, אלו הטוענים שיש להשיג: עיקריות ברורות
  . והשגה בהתאם3ואלו הטוענים שיש להשיג תכיפות , מקסימלית

   ' תכיפות אפקטיבית'נייפלס הוא שטבע את המושג ' מייקל ג
FREQUENCY) EFFECTIVE( , בספרו ניסה . ותו השם שנשא את א79בספרו משנת

 –כלומר , כי התכיפות האפקטיבית היא שלוש, תאורטית ואמפירית, להוכיח
  .לתכיפות פרסום נמוכה יותר משלוש חשיפות תהיה השפעה זניחה אם בכלל

שהתחיל בדעה אחת עם נייפלס באותם , חוקר נוסף היה קולין מקדונלד
בעבודה יוצגו טיעוניו לכאן . אולם במשך הזמן ערק למחנה החשיפה האחת, הימים
  .ולכאן

שתמיד תמך , ונס'ון פיליפ ג'הוא ג, מייצג גישת החשיפה האחת, חוקר שלישי
  .בגישה זו

צאיהם האמפיריים של  את טיעוניהם התיאורטיים וממתנתחמהעבודה 
מסתבר כי רוב . המוכיחים לטענת כל צד את צדקתו, החוקרים משתי הקבוצות

שנעשו במתכוון , הממצאים האמפיריים שעליהם התבססו הם תוצאה של שגיאות
ייפלא כי תמיד נעשות דווקא , במחקרים' טעויות'אם אכן אלו רק . או שלא במתכוון

  … של עורך המחקרטעויות המחזקות את טענתו המקורית
אלא כוללת גם , העבודה אינה מתבססת רק על ממצאי המחקרים הללו

בלי הטיות מכוונות לכאן או ) ?לראשונה(מחקר אמפירי עצמאי שנעשה לשם שינוי 
תכיפות "הפעם המחקר גם ניסה לא רק לגלות מספר קבוע שהוא . לכאן

לפיה , xית של תכיפות קשה לי להאמין כי קיימת נוסחה בלעדכיוון ש, "אפקטיבית
  . להשגה ותכיפותGRP -תמיד יש להחליט על חלוקת ה 

המשפיעים על התכיפות מהם הגורמים ,  גם לבדוקיםבאוהמחקר העבודה 
  .לכאן או לכאן, האפקטיבית
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גורמים שעשויה להיות להם לדעתי השפעה משמעותית על התכיפות 
  :ושהשפעתם זו תבדק בעבודה הם, האפקטיבית

  '? כבדים'במוצר או למשתמשים ' קלים'האם פונים בעיקר למשתמשים * 
  מטרת הפרסומת העיקרית היא  (?קנייה חוזרתפרסומת באה לעודד האם ה* 

רכוש אותו ולא לעבור לעודד צרכנים שרכשו את המוצר לשוב ול
  )או לעודד את הקדמת הרכישה החוזרת של המוצר, למותג מתחרה

  הזמן הממוצע העובר בין רכישה של     (?מהו אורך מחזור הצריכה של המוצר* 
י אותו "י צרכן מסוים לבין הרכישה החוזרת של המוצר ע"המוצר ע

  ) מרווח הקנייה\מכונה גם מחזור הקנייה ; צרכן
עקומה המציינת את  (?מת התגובה לפרסום שהמפרסם רואה בפניומהי עקו* 

הקשר בין מספר החשיפות הממוצע של צרכן לפרסומת לבין השינוי ברמת 
  )5 ראה פרק –המכירות 

  מטרת הפרסומת העיקרית היא  (?האם מנסים לגרום החלפת מותגים* 
  )לעודד מעבר ממותג מתחרה למותג של המפרסם

  ?יבור לראשונההאם המוצר מוצג לצ* 
  ?האם מסע הפרסום מוצג לציבור לראשונה* 
  ?האם המוצר הוא עונתי* 
  ?מהי רמת התחרות הניצבת בפני המפרסם* 
  )מנוי(? שיוליד צריכה בטווח הארוך,האם מנסים ליצור בסיס צריכה רחב* 
  ?האם המותג מוביל* 
  ?האם  קהל היעד עדיין מושפע מחשיפות קודמות* 

) ואולי בכלל(יינות חלק לא מבוטל מהחוקרים בתחום אחת הבעיות המאפ
בתור השורה " 3תכיפות אפקטיבית היא "שהם מציגים ממצאים כגון , היא

אך אינם מקדישים מילה אחת כדי לענות , התחתונה של מסקנת המחקר שלהם
  .?'אז מה עושים עם זה עכשיו '–לשאלה 

העבודה גם באה , בנוסף לבדיקת הגורמים לתכיפות אפקטיבית מסוימת
. כדי להשיגה בפועל, לבדוק כיצד יש לנהוג לאחר מציאת התכיפות האפקטיבית

  :העבודה מתייחסת לשלוש נקודות עיקריות בחלק הזה
כיצד לנהוג במסעות פרסום שהתחילו ברגל , כיצד לבחור את ערוצי הפרסום

 גיחות, פעימותוהאם יש לפרסם ב, )0שעבורם תכיפות אפקטיבית היא אולי (שמאל 
  ).פרסום מתמשך=( רציפותאו ב

העבודה בנויה כך שבתחילתה היא מפרטת את ההיסטוריה של התכיפות 
בטרם ידעו אפילו כיצד למדוד את (מראשית הדיונים בתחום , האפקטיבית

  .י נייפלס"ע" תכיפות אפקטיבית"עד לטביעת המונח , )התכיפות בצורה אמפירית
ת הגישה של נייפלס לתכיפות עוברת העבודה לפרט א, לאחר מכן

, ההשלכות, המסקנות, המחקרים, התיאוריה: 'גישת שלוש החשיפות, 'האפקטיבית
החלק על גישת החשיפה . י מצדדי גישת החשיפה האחת"והביקורת על גישה זו ע

אולם כולל גם דיון בשאלת , האחת דומה במבנהו לפרק על גישת שלוש החשיפות
אחר כך בא פרק . ו השפעה מכרעת על התכיפות שתושגמכיוון שלז, רציפות הפרסום

  .על תומכי הגישה לפיה התכיפות אינה מספר קבוע אלא משתנה בהתאם לגורמים
עקומה זו מכתיבה . לאחר מכן בא פרק המוקדש לעקומת התגובה לפרסום

וכך , יש הטוענים כי ניתן לשנות את צורתה. למעשה את התכיפות האפקטיבית
  .י העקומה המקורית"רסום אפקטיבית שונה מזו שהוכתבה עלהשיג תכיפות פ

מההסטוריה של התכיפות האפקטיבית מגיעים לעתיד של התכיפות 
, )נושא חדש יחסית(הפרק הבא עוסק בתכיפות הפרסום באינטרנט . האפקטיבית

  .שם כללי המשחק שונים מעט מאלו שפורטו במהלך שאר העבודה
המעמת את התאוריות והמחקרים , את העבודה חותם המחקר העצמאי

לים ומנהלי שיווק "עשרה מנכ: המוזכרים במהלך העבודה עם המציאות בארץ
ופרסום בכירים בארץ השיבו על שאלון בנוגע לתכיפות הפרסום השוררת לדעתם 

  .ובנוגע לתכיפות האפקטיבית לדעתם, בחברות שלהם
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 ההסטוריה של הדיון בשאלת התכיפות האפקטיבית
  

הדיון בסוגיית , 1979נטבע רק בשנת ' תכיפות אפקטיבית'למרות שהמונח 
  .תכיפות החל עוד הרבה קודם לכן\ההשגה

  
סוכנות הפרסום טד בייטס החליטה לחקור מדוע , לפני יותר מחמישים שנה

ץ גישת החשיפה האחת חלו. מותגים מסוימים מובילים על פני אחרים במכירות
  .ר הסוכנות באותה עת"יו, היה רוסר ריבס) הגישה התומכת במקסימום השגה(

, בספרו טען".  ADVERTISING IN REALITY" פרסם את ספרו, 1961שנת ב
 לא היה נהוג 61בשנת (כי מותגים שהוסיפו לפרסומות הרגילות שלהם ברדיו 

פרצו , ללוח השידורים הרגיל שלהםנקודות שידור יקרות מחוץ ) לפרסם בטלוויזיה
  .קדימה במכירותיהם

, שהתוספת הגדילה את ההשגה של ההודעה, ריבס טען כי הסיבה לכך היא
כי ההשגה , ריבס סיכם. במקום להשמיע עוד הודעות לאנשים שכבר שמעו אותה

אך עד שמגיעים , אמנם לעולם לא ניתן להגיע להשגה שכזו. 100%האידיאלית היא 
, ורק אז, אז. יש להמשיך להגיע לעוד ועוד אנשים, )90%-80%(קסימלית להשגה מ

  .יש להתחיל ולהוסיף תכיפות ככל שיאפשר התקציב
  :לטענותיו של ריבס הייתה השפעה רבה על הפרסומות באותה תקופה

החלו לעבור מקניית מספר גבוה של נקודות בעלות רייטינג נמוך לקניית * 
  .ת רייטינג גבוהמספר נמוך של נקודות בעלו

הפסיקו עם תשדירי חסות לאותו המותג שלוש פעמים בתכנית מסוימת * 
נותני העדיפו , במקום זאת). …וגם בימינו, שיטה שהייתה אהודה מאוד עד אז(

  .לפרסם שלושה מותגים שונים בכל פעםהחסות 
ולכן ,  טרם ידעו לחשב  השגה ותכיפות1961יש לציין כי בשנת , עם זאת

כאשר . ההשפעה הייתה רק לגבי שינוי האסטרטגיה הכללית בשיטות שתוארו לעיל
שידורים מוצעים -ניתן היה לבחון מתימטית הרבה לוחות, למדו כיצד לחשב זאת

  .ולגלות לאיזה מהם יש את ההשגה הרבה ביותר
  

רעיון התכיפות , לעומתו. ם ההשגה נבע ממחקריו של ריבסרעיון מקסימו
ון ' כפי שטוען ג–נעוץ לאו דווקא במחקר אלא יותר בהגיון פשוט של המפרסמים 

אינסטינקט להכות צרכנים פוטנציאליים על הראש באופן חוזר 'מעין , ונס'פיליפ ג
  .'ונשנה

. וולאס. חלוצי גישת שלוש החשיפות במחקר היו רוברט גראס ווואלס ה
כי גילו שדרושות שלוש חשיפות , וולאס טענו. רוברט גראס ווואלס ה, 1969 שנתב

יש , הם טענו, לכן. לפרסומת בטלוויזיה כדי להעביר צופים מאדישות לפעולה
יש ). ולא פעם אחת(למקסם את מספר הנחשפים לפרסומת בטלוויזיה שלוש פעמים 

תכיפות 'כך נולד הרעיון של .  יעילהשמתחתיו הפרסומת אינה, תכיפות' סף'מעין 
  .'אפקטיבית

  שנשא את הכותרת, נייפלס את ספרו' פרסם מייקל ג, 1979 -ב כך שכאשר 
The Relationship Between Frequency and Advertising Effectiveness: Effective Frequency , לא היה

  .בדברים חידוש של ממש מלבד השם עצמו
זאת על אף . פלס נחשב לחלוץ התכיפות האפקטיביתניילמרות זאת נחשב 

ביניהם הרברט קרוגמן , נייפלס עצמו הסתמך על רעיונות של חוקרים אחריםש
  . אמפירית-ועל מקדונלד , על קרוגמן הסתמך תיאורטית. וקולין מקדונלד
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?', מה זה'קרוגמן טען כי מהפרסומת הראשונה לומד הצרכן על המותג 
הצרכנים צריכים לנוע דרך . והשלישית מהווה תזכורת?', מה עם זה '-מהשניה 

  .שלושת השלבים כדי שיושפעו
שהתאוריה של קרוגמן דיברה על מסעות , מה שנייפלס לא הביא בחשבון היה

החשיפה הראשונה כבר , כאשר מסע הפרסום כבר מוכר לציבור. א מּוַּכריםלפרסום 
אלא אחת , י קרוגמן"לא דרושות שלוש חשיפות עפ,  כלומר–מהווה את התזכורת 

  .בלבד
  

בעקומת ' סף'מקדונלד הסביר את  תופעת ה
עקומת הביקוש שהגיע אליה . התגובה לביקוש

  :מקדונלד במחקרו נראתה כדלהלן
והציר , קי מייצג את רמת הפרסוםהציר האופ(

  ).האנכי מייצג את השינוי ברמת המכירות
מממצאיו של מקדונלד ניתן ללמוד לא רק שיש 

אלא , סף תכיפות שמתחתיו אין הפרסום יעיל
 את תורידאף ) חשיפה אחת(שתכיפות נמוכה מדי 

  .המכירות
מיותר לציין כי ממצאים אלו גרמו לחרדה רבה 

ו עד אז בגישת החשיפה בקרב המפרסמים שדגל
השינוי ברמת המכירות : כי עקומה זו שגויה, אולם מקדונלד עצמו הודה. האחת

  .ולא על קנייה חוזרת, התבסס אך ורק על החלפת מותגים

 

  

והוא נאלץ , המדגם שהשתמש בו מקדונלד היה מצומצם במיוחד, אתמלבד ז
שתי טעויות אלו הצטרפו ויצרו את . לאחד מסעות פרסום מוצלחים וכושלים

  .העקומה המעוותת שהגיע אליה
  

שלו לא ' תכיפות האפקטיבית'ה, למרות הטעויות עליהן התבסס נייפלס
שמסקנותיו העיקריות , מאינייפלס יצא במחקר עצ. הייתה רק תוצאה של שגיאות

שתי , היו כי לחשיפה אחת יש השפעה מועטת אם בכלל למעט מקרים חריגים
אך לשלוש חשיפות השפעה גדולה , כלל תכיפות אפקטיבית-חשיפות מהוות בדרך

  .בהרבה מאשר לשתי חשיפות וזו התכיפות האופטימלית
גש על כי יש לשים את הד, זאת מראים ממצאיו של נייפלס-מכאן שבכל

  .הגדלת התכיפות ולא ההשגה
  

נאמני גישת החשיפה האחת כמעט ולא יצאו במחקרים משלהם במשך זמן 
ועד שנות התשעים נעשו נסיונות מועטים אם בכלל להפריך את גישת שלוש , רב

ועתה נלחמים דוגלי שתי הגישות , מצדם' התעוררות'חלה , בזמן האחרון. החשיפות
  .שונים בחרוף נפשאלו באלו על גבי מגזינים 

  
 כמה חוקרים העזו סוף כל סוף –הועלתה גישה נוספת בזמן האחרון , כמו כן

תכיפות 'אין מספר שניתן לקרוא לו : שאולי טועים מצדדי שתי הגישות, לטעון
  .אלא שתכיפות זו תלויה במספר גורמים', אפקטיבית

  .את התאוריה הזו אנסה לאשש במהלך העבודה
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 מצדדי גישת שלוש החשיפות
 'התכיפות האפקטיבית'המחקרים של מקדונלד בטרם עידן 

  
חשיבות מכרעת להתהוות גישת שלוש החשיפות ולקבלתה בקרב המפרסמים 

המחקר היווה למעשה גם את . הייתה למחקר של מקדונלד שהוזכר בפרק הקודם
כל המחקר נערך משום שאחרי ה, השפעה רבה זו תמוהה. הבסיס לספרו של נייפלס
  .ובטרם היו כל הכלים למדידת התכיפות האפקטיבית, בקנה מידה מצומצם למדי

הנמשכת עד , הדבר לא הפריע לגישת שלוש החשיפות להפוך מיד לאופנה
שהפכה , הממצאים של המחקר פשוט זיעזעו את דוגלי גישת החשיפה האחת. ימינו

  :פופולרית מאז רוסר ריבס
תכיפות של חשיפה אחת לא רק שלא הייתה , די המחקר של מקדונל"עפ
מכאן שכל אותם מפרסמים !  את רמת המכירותהורידהאלא אף , אפקטיבית

גילו לפתע כי לכאורה הם הצליחו לצמצם את , שהשתדלו למקסם השגה
  …מכירותיהם למינימום שתקציב הפרסום אפשר להם

  
הגדרה של אחת השגיאות מקורה ב. המחקר של מקדונלד היה שגוי כמובן

ולא , מקדונלד התבסס אך ורק על החלפת מותגים: מקדונלד לאפקטיביות הפרסום
החלפת מותגים אומרת רק חצי 'ונס פוטר אותו בכך ש'ון פיליפ ג'ג. על רכישה חוזרת

  ?אבל האמנם זה רק מקרה שנבחר דווקא חצי הסיפור הזה. 'מהסיפור
קים במידה זו או אחרת רוב המחקרים בעבודה זו לו, כפי שציינתי בהתחלה

כמעט כל הטעויות במחקרים אלו , שבמתכוון או שלא במתכוון. של חוסר מהימנות
  .עוזרות להוכיח את טענת עורך המחקר

: אין זה מקרה שמקדונלד בחר החלפת מותגים כביטוי לאפקטיביות, לדעתי
. החלפת מותגים מאפיינת מטרה של פירמה הנמצאת בתנאים של תחרות רבה

כיוון שקהל היעד נחשף גם , תנאים אלו מחייבים הגדלת תכיפות הפרסום
  .שאף הן בדרך כלל בתכיפות גבוהה, לפרסומות מנוגדות של המתחרים

בתנאי תחרות גבוהה עשויים להיות מותגים דומים לאלו של , כן-כמו
גם . כאשר קשה להצביע על הבדלים ממשיים בין המותג למתחריו, המפרסם
  .יש לשים את הדגש על הגדלת התכיפות, במקרה זה

  
מקדונלד נאלץ . טעות נוספת שעשה מקדונלד נעוצה במדגם המצומצם שלו

כיוון שלא , ות מוצלחות וכושלות כאחדלהרכיב את העקומה מהשפעה של פרסומ
השפעתה השלילית של החשיפה . היו לו מספיק בשביל שתי עקומות נפרדות

הראשונה בפרסומות הכושלות יצרה את האפקט של ירידת רמת המכירות בתכיפות 
  .של חשיפה אחת

כיוון שהוא הופך , גילוי טעות זו מבטל לחלוטין את המחקר והשלכותיו
, אלא חיובית,  השפעת החשיפה הראשונה כלל איננה שלילית–רות למעשה את היוצ

התברר כי החשיפה הראשונה , ולמעשה כאשר סיכם מקדונלד מחדש את הנתונים
  :היא אף האופטימלית

  נתח שוק          
  

  

 1  0  

43 42 41 

27 
34 
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 התכיפות האפקטיבית של נייפלס
מהם ומסקנותיו של נייפלס      המחקרים

  
בעיקר (חלה עלייה מהירה בהוצאות הפרסום , באמצע עד סוף שנות השבעים

התעשיה נאבקה להביא את התכיפות האפקטיבית מרעיון ). בגלל הטלוויזיה
  .למציאות

א כתב הו, 1979 –ב . נייפלס בא לחלץ את המפרסמים המבולבלים ממצוקתם
  :ספר שנשא את השם

“Effective Frequency: The Relationship Between Frequency and Advertising Effectiveness”  

מטרת הספר הייתה לעדכן את התעשיה אודות מסקנות המחקרים ביחס 
. ולהציגן בצורה ממוקדת ומובנת למתכנני המדיה, לתכיפות הפרסום בטלוויזיה

). שלו ושל אחרים( מקורות 500 –בר נייפלס על למעלה מ לצורך כתיבת הספר ע
הימנעות גם מרמת פרסום נמוכה 'נייפלס הציג את התכיפות האפקטיבית פשוט כ

  .'וגם מרמת פרסום גבוהה מדי שתהיה לא יעילה, מכדי להיות אפקטיבית
ארבעת המקורות שנייפלס בחר לסכם כדי להסיק מתוכם לגבי התכיפות 

  :האפקטיבית היו
  

1965: Ogilvy & Mather Research Department. “An Experimental 
Study of the Relative Effectiveness of Three Television Day Parts” 

1966 and 1971: Colin McDonald. What Is the Short Term Effect of 
Advertising?” )שהוזכר בפרק הקודם(  

1974: Major advertiser Adtel scheduling study 
1975: Major advertiser study (38 brands) 

  :מסקנותיו העיקריות של נייפלס מניתוח מחקרים אלו היו
  לחשיפה אחת של הפרסומת לצרכן בקהל היעד במרווח הקנייה יש השפעה * 

  .פרט למקרים חריגים, מועטת אם בכלל
  המרכזית של המטרה , היות וחשיפה אחת בדרך כלל איננה אפקטיבית* 

  .תכנון מדיה צריכה להיות שימת דגש על הגדלת תכיפות ולא השגה  
  .תכיפות של שתי חשיפות במרווח הקנייה היא כנראה רמה אפקטיבית* 
  .תכיפות של שלוש חשיפות במרווח הקנייה היא אופטימלית, בהפרש גדול* 
  או במשך תקופה של ארבעה , מעבר לשלוש חשיפות במסגרת מרווח הקנייה* 

  הגדלת התכיפות ממשיכה להגדיל את , או אפילו שמונה שבועות
  אך בשום , אמנם התפוקה השולית פוחתת. אפקטיביות הפרסום
  .מקרה איננה שלילית

ל אף ע,  עליו התבסס נייפלס1965 –כי גם המחקר מ , בנקודה זו ראוי לציין  
לוקה לדעתי בהטיה מסוימת לצד , שלא הועלו נגדו תלונות כמו נגד זה של מקדונלד

  :גישת שלוש החשיפות
בדומה , הקריטריון ליעילות במחקר זה היה שינוי בהעדפת המותגים

, קריטריונים מסוג זה. לקריטריון החלפת המותגים עליו התבסס מקדונלד
  .ם לצד התכיפותנוטי, המאפיינים מטרה של פירמה בתחרות

דווקא !)  מקורות שבחן לטענתו500מתוך (תמוה כי נייפלס בחר , מלבד זאת
 הוצגה לראשונה שיטה 1964כאשר רק בשנת ', 65כולל אחד משנת , באותם ארבעה 

עשרה השנים שחלפו -האמנם לא נעשה בארבע. מתמטית למדידת התכיפות וההשגה
  ?מאז ולו מחקר אחד בנושא שהשביע את רצונו

כל שאר המחקרים שבחן הסיקו לגבי השפעה ספציפית של חשיפות , לטענתו
הדבר לא הפריע לו להסתמך על . ולכן בחר שלא להשתמש בהם, רק בדרך של היקש

 .(”Why Three Exposures May be Enogh“). 1972מחקר של הרברט קרוגמן משנת 
  .במקום המתאים לו, נייפלס אולי נוטה להשתמש במחקרים המתאימים לו? מסקנה
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עפ התכיפות האפקטיבית י    נייפלס"תיאורית
המחקר של נייפלס הוביל אותו למסקנה כי התכיפות האופטימלית היא 

כיצד ניתן . וכי תכיפות של חשיפה אחת כלל איננה אפקטיבית, שלוש חשיפות
האין הצרכן צריך להיות מושפע גם מהחשיפה הראשונה ? להסביר ממצאים אלו

? להיות גם החשיפה בעלת ההשפעה הרבה ביותר עליוהאם זו לא צריכה ? לפרסומת
? מדוע עדיף לחשוף צרכן שכבר נחשף לפרסומת מאשר צרכן שטרם נחשף אליה

כיצד צרכן שנחשף לשתי פרסומות נותר אדיש וכאשר ראה את הפרסומת השלישית 
  ?לפתע הושפע

קרוגמן . אחד ההסברים לתופעות אלו מסתמך על דבריו של הרברט קרוגמן
מה "החשיפה הראשונה צריכה ללמד את הצרכן : כי לכל חשיפה מטרה שונה, טען
והשלישית צריכה להזכיר לצרכן את שתי הפרסומות , "?מה עם זה "–השניה , "?זה

יש לציין כי . הצרכנים חייבים לנוע דרך כל שלושת השלבים כדי שיושפעו. הקודמות
בסתירה לממצאים (קטיבית גם החשיפה השניה צריכה להיות לא אפ, י קרוגמן"עפ

נייפלס לא ראה כמובן צורך .  מיותרת–וכל חשיפה מעבר לשלישית , )של נייפלס
  .לציין השלכה זו של התיאוריה של קרוגמן

כדי  להשיג : Proctor & Gambleנייפלס גם מביא כדוגמא לצורך בתכיפות את 
. ב במשך השנההם נאלצים להגיע ללקוחותיהם שוב ושו, את רמת המכירות הרצויה

  - Tide ,Crest ,Panteneלמותגים כמו . התכיפות דרושה גם כדי לשמור על הנאמנות למותג
  . חשיפות7 – ל 6ותכיפות של בין ,  מקהל היעד90% -בכל חודש השגה של למעלה מ

 תכיפות –ייתכן ונייפלס התעלם הפעם ממרווח הקנייה בהגדרת התכיפות 
לא ברור . שנה או כל מידת זמן אחרת,  ולא בחודש,במרווח הקנייה חשיפות xהיא 

אם מרווח הקנייה , לי מדוע מדובר פעם על הגעה ללקוחות שוב ושוב במהלך שנה
, למשל, מרווח קנייה של שבוע. גם לא נאמר כי זהו אכן מרווח הקנייה; הוא חודש

  . חשיפות בלבד1-2מעיד על תכיפות של 
לכאורה משום היותם ,  כדוגמאProctor & Gambleנייפלס הביא את , בנוסף

טענתם כי הם נאלצים , עם זאת). לטענתו, ואפילו הכי גדולים. (מפרסמים גדולים
 –לשמור על הנאמנות למותג באמצעות תכיפות רבה מעידה על מה שכבר נאמר 

והם בהחלט , כ החברות המתחרות להגדיל תכיפות"נאלצות בד, בתנאי תחרות
  .נמצאים בתחרות קשה

יש לשים לב , היות ואכן תקציב הפרסום שלהם עצום: בעיה נוספת בדוגמא
  -מצליחים ב, תחת מגבלת תקציב זו! השגה-כי אין להם כל בעיה של חלוקה תכיפות

Proctor & Gamble לא ניתן להגיע למאה אחוז מקהל , מעשית! 90%( למקסם השגה
  .ח הקנייה הוא חודשאם אמנם מרוו,  חשיפות6-7ביחד עם תכיפות של , )היעד

היות ונייפלס עצמו מסכים כי בתכיפות של למעלה משלוש חשיפות חלה 
אזי מדיניות החלוקה , הרי שאם אמנם זהו מרווח הקנייה, תפוקה שולית פוחתת

אלא פשוט על , השגה שלהם אינה מעידה כלל על נטייה לצד זה או זה-תכיפות
לא לחשוף צרכנים לפרסומות שכבר תקציב פרסום מנופח שלא נותר מה לעשות בו א

  .לא תשפענה עליהם
 הם Proctor & Gamble -העובדה ש : מה שמביא אותי לנקודה אחרונה

, למעשה. המפרסמים הכי גדולים עדיין איננה אומרת כי הם גם הטובים ביותר
אך ניתן בהחלט להסיק , עבודה זו אמנם אינה עוסקת בקביעת תקציב הפרסום

עלת השגה מקסימלית ותכיפות גבוהה כל כך יש תקציב פרסום ממנה כי לחברה ב
המחקרים אמנם לא מראים על תפוקה ! גדול לפחות כפליים מהאופטימלי עבורה

זאת לא הגיעו לרמת תכיפות -ובכל, שולית שלילית לפרסום בכל רמת תכיפות שהיא
שכזו בהחלט ייתכן כי תכיפות פרסום , על פי המגמה המצטיירת. של שבע חשיפות

מחקרים בתחום מציאת תקציב . (כבר נמצאת בתחום ההשפעה השולית השלילית
  ).פרסום אופטימלי אכן הראו בשלב מסוים על תפוקה שולית שלילית של הפרסום

האם נייפלס בא לטעון כי יש חברות הצריכות ללכת בדרך זו ושעבורן 
מול בפעם שינסה לקחת שבעה כדורי אק?  חשיפות6-7תכיפות אפקטיבית היא 
  .הבאה שיכאב לו הראש
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  השלכות התכיפות האפקטיבית של נייפלס על הפרסום
  

הבעיות הרבות בגישת שלוש החשיפות לא הפריעו לה להפוך לאופנה 
 –והפכה לכלל אצבע שהשתרש עד היום , שהתפשטה במהירות בקרב המפרסמים

  ".תכיפות אפקטיבית היא שלוש"
בורנו התכיפות האפקטיבית ע. נניח כי קיבלנו את גישתו של נייפלס, ובכן

. בתיאוריה הכל נחמד. יש לשים דגש על תכיפות ולא על השגה. היא שלוש חשיפות
  ? איך עושים זאת עכשיו בשטח–אבל 

  
פרסום : אחד הגורמים שצויינו כבר היה הקשר בין המשכיות לתכיפות

קשר . בפעימות ולא ברציפות ללא ספק מגדיל יותר את התכיפות מאשר את ההשגה
אם אנו .  מהי מידת ההמשכיות הרצויה– לוויכוח נוסף בהמשך הדוק זה יהיה מוקד

  .רצוי לנקוט בפרסום לא המשכי, מעוניינים למקסם תכיפות
 פעימות מגדילות תכיפות בשל מיקוד מסויים –קשר זה ניתן גם להרחיב 

אם מפרסם מוסיף עוד ועוד : של מיקומי הפרסומת) מיקוד בזמן, במקרה זה(
מכאן כי כל . ופו של דבר הוא יגיע שוב ושוב לאותו קהלבס, מיקומים בזמן קצר

  :מיקוד של מיקומי הפרסומת רצוי
גם כאשר לא ניתן לדחוס את , היות ומעוניינים להגיע שוב ושוב לאותו הקהל

עדיף למשל לפרסם . י מיקוד של מיקומי הפרסומת"ניתן לבצע זאת ע, הפרסום בזמן
ולא בשתי רשתות , פעמיים באותה רשת. גזיןולא בטלוויזיה ובמ, פעמיים בטלוויזיה

  .ולא בשתי תכניות שונות בעלות רייטינג דומה, פעמיים באותה תכנית. שונות
. יש להעדיף נקודות בעלות רייטינג נמוך: מכאן ניתן להסיק מסקנה נוספת

 בטלוויזיה 2ץ  ואתה מעוניין לפרסם בערוGRP 80 –נניח כי לרשותך תקציב ל 
לא תוכל לחשוף את אותו הקהל , 80אם תקנה מיקום בעל רייטינג של . במשך שבוע

  ).אלא אם מישהו יקליט את הפרסומת(פעמיים 
אמנם לא ,  כל אחד40אם תקנה שני מיקומים בעלי רייטינג , לעומת זאת

ניח כי  נ–אבל תשיג לפחות כפילות מסויימת , 40 והשגה 2סביר כי תשיג תכיפות של 
ההשגה שלך ירדה .  אחוז40 –ופעם אחת ל ,  אחוז מקהל היעד20 –הגעת פעמיים ל 

  .1.33 – ל 1 - ובהתאם עלתה התכיפות מ60 – ל 80 -מ
, רצוי גם להרבות במיקומי הפרסומת, לכן מלבד רציפות ומיקוד הפרסומות

שתמש רצוי גם לה, בהתאם. ולשם כך לקנות נקודות בעלות רייטינג נמוך יחסית
פרסום בערוץ שקהל היעד שלו רחב יביא ללא . בערוצים שהקהל שלהם צר יחסית

עדיף להרבות בפרסום בערוץ בעל . ספק להגדלת ההשגה מעבר לגבולות הרצויים
  .קהל יעד צר וממוקד יותר

  
נייפלס טוען כי עקומת התגובה לפרסום היא : לסיכום גישת שלוש החשיפות

סף זה הוא לרוב שתי . מתחתיו הפרסום אינו אפקטיביולכן קיים סף ש, "S"בצורת 
  .כאשר בדרך כלל התכיפות האופטימלית היא שלוש, חשיפות

כדי להשיג תכיפות של שלוש , אם החלטת לאמץ את גישתו של נייפלס
  :חשיפות עליך לשים דגש על הגדלת תכיפות על חשבון השגה ולצורך כך

  .לפרסם בפעימות ולא ברציפות )1
 .אפשר את מיקומי הפרסומתלמקד ככל ה )2
 .לקנות נקודות רבות בעלות רייטינג נמוך )3
  .להשתמש בערוצים שקהל היעד שלהם צר )4
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  הביקורת על גישת שלוש החשיפות
הוזכרו . מצדדי גישת החשיפה האחת אינם חוסכים שבטם מנייפלס וחבריו

לעיל כבר ביקורות שהושמעו כנגד השימוש בדבריו של הרברט קרוגמן וכנגד 
  .המחקר של מקדונלד עליהם הסתמך

 מתכנני המדיה :ונס מצביע על טעות נוספת במחקר של מקדונלד'ון פיליפ ג'ג
שלכל הצרכנים פחות או יותר אותו מחזור , )הנחשבת נכונה(במחקר יצאו מההנחה 
הדבר הוביל אותם להנחה הסמויה שמחזורי הקנייה , עם זאת. קנייה למותג מסויים

  .של כל הצרכנים מתרחשים באותו תזמון
המתכננים , שהתבסס על פעימות, בתכנון לוח שידורים לארבעה שבועות

אם , או לקראת סופה( קונים את המותג במשך הפעימה הניחו שכל הצרכנים
בכך הם התעלמו מהצרכנים הקונים את המוצר ). להאמין לכלל שלוש החשיפות

כתוצאה מכך נגרם להם הפסד ניכר של מכירות . בתחילת הפעימה או בין פעימות
  .פוטנציאליות

רק בפ, "הקשר בין המשכיות לתכיפות"הנושא יידון בהרחבה תחת הכותרת (
  ).של החשיפה האחת

  
אפילו נייפלס עצמו . לא כל הביקורת מתרכזת כמובן במחקר של מקדונלד

, התכיפות האופטימלית היא שלוש חשיפות, אך לא בכל המקרים, מודה כי רק ברוב
גם תכיפות של חשיפה אחת היא ") פרט למקרים חריגים("וכי לעתים רחוקות 

י שימוש בשלוש חשיפות ככלל אצבע הוא מזהיר מפנ, כתוצאה מכך. אפקטיבית
  .בקביעת התכיפות האפקטיבית

  .נקודה זו היא נקודת מוצא לגישת התכיפות המשתנה שתידון בהמשך
  

הפעם (וטוען כי במחקר משלו , מקדונלד עצמו ערק למחנה החשיפה האחת
כי בדרך כלל האפקט העיקרי של , הגיע עתה למסקנה) עם מדגם גדול בהרבה

  .בעיקר במותגים גדולים וידועים, כבר בחשיפה הראשונההפרסום יהיה 
כמה צריך שיהיה "שמרוב דאגה ל, טענתו העקרונית של מקדונלד היא

  ".?כמה זה יותר מדי"שכחנו לשאול , "?מספיק
הראשון : ס נייפלס הוא סותרגם את הממצאים האמפיריים עליהם התבס

המחקר התבסס על , לטענת מקדונלד. הוא מחקר פסיכולוגי שערך הרברט קרוגמן
שבהן התהליך הוא בדרך , ולכן לא התאים לרוב הפרסומות, תהליך דמוי למידה

  .במיוחד במוצרים ידועים ומבוססים,  שוב–כלל היזכרות ולא למידה 
אולם נייפלס , ר למוצרים חדשיםקרוגמן הכיר בכך שמחקרו מתאים בעיק

  .משום מה בחר להתעלם מכך
מקדונלד הודה כי טעה כשבחר בהחלפת מותגים , באשר למחקרו שלו
מקדונלד מזהיר לכן מפני הסכנה הטמונה בשימוש . כקריטריון לאפקטיביות

קפיצה למסקנות פשוטות להפליא :  במיוחד בשטח הפרסום–במסקנות מחקרים 
  .וני של המידעכתוצאה מפירוש רצ

אחת המסקנות אליה הגיעה קבוצת מתכנני מדיה שסיכמה את נושא 
כי כל ניתוח הוא טוב רק כמו המידע עליו ,  הייתה1994 –התכיפות האפקטיבית ב 

כי כל מסקנה היא טובה , לכך ניתן להוסיף את אזהרתו של מקדונלד. הוא מתבסס
  .רק כמו הניתוח עליו התבססה
כמו המחקר הראשון של (חקרים שלא כללו מידע מספק נייפלס התבסס על מ

  .ועל ניתוחים שלו ושל אחרים שהיו מוטים לצד שלוש החשיפות, )מקדונלד בתחום
  

אליו ' סף'אולי כלל לא קיים ? אולי תיאוריית שלוש החשיפות נופלת, אם כן
את ונס מוביל כיום 'ון פיליפ ג'ג? יש להגיע בטרם הפרסום מתחיל להיות אפקטיבי

ומשם מתחילה , לפיה דווקא הפרסומת הראשונה אפקטיבית, גישת החשיפה האחת
  .תפוקה שולית פוחתת
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 מצדדי גישת החשיפה האחת
 המחקרים החדשים של מקדונלד
יצא במחקרים חדשים , לאחר שנוכח מקדונלד כי טעה במחקרו הראשוני

הפעם , בניגוד למסקנתו הראשונית. בנסיון לגלות מהי אם כן התכיפות האפקטיבית
 תפוקה שולית פוחתת –כלומר , עקומת התגובה לפרסום יצאה קמורה לכל אורכה

  .לפרסום
  מכאן שהתכיפות האפקטיבית היא עתה לדעת מקדונלד

  יש לשים עתה את הדגש על, לפי גישה זו. חשיפה אחת
  .השגה ולא על תכיפות

  מקדונלד טוען כי גילה גם גורם נוסף המשפיע על 
  :התכיפות

  1     2        3      4במוצר החשיפות הנוספות כמעט    ' כבדים'על משתמשים 
  ,על המשתמשים הקלים יותר, לעומתם. ואינן משפיעות

 –כלומר , בצורה הולכת וגוברת) לאחר הראשונה(משפיעות החשיפות הנוספות 
  .נדמה כי הם דווקא מתאימים יותר לעקומה אליה הגיע במחקרו הראשון

משתמשים קלים קונים את המוצר לעתים רחוקות : למקדונלד יש הסבר
נדמה , למען האמת? האמנם זו הסיבה. תרולכן מרווח הקנייה שלהם ארוך יו, יותר

  :לי שמקדונלד שוב התבלבל והפך את המציאות
וחודש בקרב צרכנים ,  מחזור צריכה של שבוע בקרב צרכנים כבדיםXלמוצר 

י העקומה החדשה של "נבחן את השפעת החשיפה השנייה ביחס לראשונה עפ. קלים
  :מקדונלד

. במעט לחשיפה השנייההצרכנים הכבדים יראו תפוקה שולית פוחתת 
אם חשפנו אותם לפרסומת ? מה בקשר לצרכנים הקלים. מתאים לממצאים בשטח

אם נחשוף אותם .  חשיפותארבעהתכיפות האפקטיבית שלהם היא , אחת בשבוע
 רמה בהחלט –חשיפות (!) שמונהתכיפות הפרסום אליהם תהייה , פעמיים בשבוע

, למעשה.  תפוקה שולית עולה לפרסוםוהם בוודאי לא יראו סימנים של, לא יעילה
  .ברמת תכיפות זו נאמר כי התפוקה השולית עשוייה אף להיות שלילית

, אם כך? אולי אם כן התכוון מקדונלד כי עקומה הקודמת שלו היא הנכונה
ואילו הצרכנים הקלים ,  בתפוקה השוליתעלייהאזי הצרכנים הכבדים יראו דווקא 

ממצאיו , ללא ספק… דיוק את אותה ירידה חריפה שהראו בעקומה החדשהיראו ב
  .הם אפילו סותרים אותו, י הסבר זה"של מקדונלד אינם נתמכים ע

בעוד : אולי על פי הרברט קרוגמן? כיצד אם כן ניתן להסביר זאת
ולכן , שהמשתמשים הכבדים מכירים היטב את המוצר ואולי גם את הפרסומות

המשתמשים הקלים מכירים ,  מהווה עבורם כבר את התזכורתהחשיפה הראשונה
אותו . (פחות את המוצר והפרסומות ולכן צריכים לנוע מחדש דרך כל השלבים

הסבר לכך שעקומות התגובה במוצרים מבוססים וידועים נוטות להראות על תפוקה 
  ).שולית פוחתת

 קלים אולם עיקר חשיבותו של הממצא לא בחלוקה לצרכנים כבדים מול
אלא באמת בהבחנה החשובה שהוזכרה ותוזכר , מבחינת עקומת התגובה לפרסום

פני פרק זמן קבוע - ולא עלבמרווח הקנייה תכיפות אפקטיבית צריכה להימדד –עוד 
  ).'חודש וכו, שבוע(

ניתן להסביר את , היות ולקבוצות צרכנים שונות מרווחי קנייה שונים
אפקטיבית ואת הסתירות בין מחקרי שתי הטעויות שנעשו במדידת התכיפות ה

אלא נקבע , מרווח הקנייה לא חושב לכל צרכן או קבוצת צרכנים בנפרד: הגישות
  .כגודל מסוים לכולם

ההגדרה הפשטנית של גישת שלוש החשיפות לתכיפות , לטענת מקדונלד, לכן
התקופה  יש לציין את –אינה מדויקת ") ?כמה צריך שיהיה מספיק("אפקטיבית 

גם מצדדי גישת החשיפה האחת לא שמו , כפי שנראה בהמשך! במהלכה זה מספיק
  .דגש מספיק על נקודה חשובה זו
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 ונס'ון פיליפ ג'התכיפות האפקטיבית של ג
  ונס'ון פיליפ ג'י ג"תיאורית התכיפות האפקטיבית עפ
ון 'הוא ג, מקבילו של נייפלס, מוביל המאבק למען גישת החשיפה האחת

כי רוב עקומות התגובה לפרסום נראות כמו העקומה , ונס טוען'ג. ונס'פיליפ ג
  .כיפות האפקטיביתהת' סף'בה לא קיים , שסרטט מקדונלד לעיל

 החשיפה –כלומר , העקומה מראה על תפוקה שולית פוחתת לפרסום
ומכאן כי התכיפות , וזו פחות מהראשונה, השלישית משפיעה פחות מהשניה

  .האופטימלית היא ללא ספק חשיפה אחת בלבד
אסטרטגית מדיה של שלוש חשיפות במרווח הקנייה צריכה , ונס'טוען ג, לכן

  .ק במקרים חריגים ביותרלהיות מיושמת ר
. ונס בשבחה של ההשגה הוא הקשר בין רציפות לתכיפות'טיעון נוסף של ג

שוב אני נמנע מלהכנס עמוק לתוך נושא חשיבות הרציפות שיסוכם תחת כותרת (
פרסום , כפי שכבר הוסבר בחלק של גישת שלוש החשיפות, בכל אופן). משלו

 לכן הגדלת התכיפות פירושה הקרבת .ברציפות גורר יותר השגה ופחות תכיפות
  .הרציפות

יש להימנע מהתמקדות בתוצאות טווח ונס כי 'טוען ג, בשל חשיבות הרציפות
לפיהם אם הפרסום , זאת דווקא בניגוד לממצאיו של מקדונלד. קצר של הפרסום

 ומכאן כי דווקא –השפעותיו תיראנה כבר בטווח הקצר , יעיל דיו כדי לעבוד בכלל
  .רסומות תשפענה כבר בטווח הקצרחשוב שהפ
מתמתנות השפעות , כי כאשר מושם דגש על רציפות ולא פעימות, ונס טוען'ג

כיוון שדווקא פרסום ברציפות יביא לתוצאות אופטימליות , טווח קצר במידה מטעה
  .בטווח הארוך

כדי : גורם חשוב נוסף, בהתייחס למחקרו המקורי של מקדונלד, ונס מזכיר'ג
  .קנייה חוזרתיש לגרום , פעות חיוביות של הפרסום בטווח הארוךלהשיג הש

, גם הקנייה עצמה צריכה לגרור קנייה חוזרת, אם הצרכנים מרוצים מהמותג
, מאפייני המותגאבל כל . כך שעצם קניית המוצר משמשת מעין פרסומת טובה אליו

  .חייבים לעבוד יחדיו כדי להביא לקנייה חוזרת של המותג, כולל הפרסום אליו
ברור כי פרסום בתכיפות גבוהה לא יכול גם להיפרש על פני תקופה ארוכה 

ומכאן חשיבותה של תכיפות נמוכה והקרבת , )מלבד בתנאי תקציב אסטרונומיים(
  .ארוךהשפעות קצרות טווח למען השפעות בטווח ה

,  ממסעות הפרסום מביאים לעליית מכירות בטווח הקצר70%כי , ונס טוען'ג
ממסעות !) כרבע (24%, כלומר. כ בסוף השנה" להשפעה חיובית סה46%אך רק 

  .הפרסום מאבדים לחלוטין את ההשפעה החיובית על המכירות
כי קיימים מקרים בהם לא ניתן להימנע מהגדלת , עם כל זאת, ונס מודה'ג

  :הוא מציין שלושה מקרים כאלו. כיפותת
הנימוק לכך הוא אותו . מסעות פרסום חדשים או מותגים חדשים )1

  .הנימוק של הרברט קרוגמן בפרק הקודם
נאלצים , בשל הזמן הקצר העומד לרשותם. מוצרים עונתיים )2

 .המפרסמים לספוג את חוסר היעילות שבתפוקה השולית הפוחתת
כיוון שהם , הירה של בסיס המנוייםקיים צורך בגדילה מ. מנויים )3

יתרון זה מחפה על החסרון . יביאו לצריכה תכופה בטווח הארוך
לא , ונס'מציין ג, אם כי גם כאן. שבתפוקה השולית הפוחתת

יש ,  כיוון שבטווח ארוך עוד יותר–מתבטל הצורך בקנייה חוזרת 
 .לחדש את המינוי

  
תכיפות כדי להשיג מטרות ונס מציע לנסות ולסתור את הצורך בהגדלת 'ג

השפעה ניכרת (שהשפעתן תהיה מהירה יותר , י פרסומות יצירתיות"במהירות ע
  ).בהחלט כבר מחשיפה הראשונה
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  מחקרים אמפיריים של מצדדי גישת החשיפה האחת
ונס בדבר צורתה של עקומת התגובה 'ון פיליפ ג'נתייחס תחילה לטענתו של ג

 ):Sולא lהטענה כי רוב העקומות הן (לפרסום 
ונס כי עלה 'גטוען ,  מותגים אמריקאיים78 בקרב 1995ממחקר שערך בשנת 

ממחקר זה וממחקרים דומים : ר בהפרש ניכ-שזו העקומה הנפוצה מבין השתיים 
מחקרו של ו, 1996 -אנדרו רוברטס ב , 1994 -לורנס גיבסון ב (שנערכו בסמוך לו 

 מותגים שהתגובה 200 -ונס יותר מ 'ון פיליפ ג'ספר ג) 1996 -ב לעיל קולין מקדונלד 

שהתגובה , )רובם מותגים חדשים(ורק עשרה , l תלפרסום שלהם התאימה לעקומ
  . התאימה לעקומה השניהלפרסום שלהם

 מההשפעות על המכירות  70% -כי למעלה מ , ונס'ון פיליפ ג'בנוסף טוען ג
  .באות מהחשיפה הראשונה בפעימה, בפרסום פעימות

  
כי הצרכנים הללו נחשפו כבר לפרסומות , הוא טוען: על כך מערער נייפלס

  . מחזור הקנייהבתוך, בעבר
זאת למרות . למחזור הקנייה כאל שבועונס התייחס משום מה 'ון פיליפ ג'ג

מחזור ,  למשל-כי לחלק מהמוצרים ממחקרו מחזור קנייה ממוצע ארוך יותר 
  .הקנייה הממוצע של דטרגנטים הוא בין ארבעה לשישה שבועות

ונס הייתה 'ון פיליפ ג'של ג' החשיפה הראשונה'כי למעשה , נייפלס טוען
לא ניתן לדעת בלי נתונים על .  במחזור הקנייה של הצרכןהאחרונההחשיפה 

האם החשיפה האחרונה הזו הייתה גם , החשיפות הקודמות במחזור הקנייה
ונס מוטה לטובת 'ון פיליפ ג'מכאן שהמחקר של ג. או שמא זו השלישית, הראשונה

  .החשיפה היחידה
  

סיכם מספר , ל החשיפה היחידהגם הוא תומך בהשקפה ש, לונגמן. קנת א
גם . שנעשו בתחילת שנות התשעים) ונס'ון פיליפ ג'אמינים יותר מזה של ג(מחקרים 

המעידה על תכיפות , הוא מקבל פונקציית תגובה לפרסום של תפוקה שולית פוחתת
  :1אפקטיבית 

 נתח השוק של -ובשורות הבאות ,  מספר החשיפות-בשורה העליונה (
  ) נתח השוק בלי פרסום- 100כאשר , אותו מספר חשיפותהמפרסם בעקבות 

  
  שנה  0  1  2  3  4

152  155  150  140  100  1990  
141  142  141  131  100  1991  
145  120  129  123  100  1992  
  

שדּנו ( בין השגה ותכיפות GRP 80כי בחלוקה של , למשל, ניתן בהחלט לראות
 בנתח  השוק אם 32%לייה של  תביא לע1 ותכיפות 80השגה , )בה בתחילת העבודה

בכל השנים . 20% תביא רק לעלייה של 2 ותכיפות 40בעוד שהשגה , 1990 -אנו ב 
 1992 בשנת 4מלבד בתכיפות , מסתמנת מגמה זהה של תפוקה שולית פוחתת

  ).שנגרמה בעקבות עלייה חריגה במותג יחיד, תוצאה מעוותת(
ת בטווח הקצר ובטווח מסקנותיו של לונגמן מהתוצאות מתחלקות למסקנו

  :הארוך
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 עדיף להיחשף לצרכן חדש מאשר -השגה היא שם המשחק  * :בטווח הקצר
  .להיחשף שוב לצרכן שכבר מכיר את הפרסומת

  .1 ותכיפות 100 היא השגה GRP 100חלוקה אידיאלית של * 
אין טעם לשדר פרסומת גרועה פעמים !  הפסק-אם בהתחלה אינך מצליח * 

   ידה בין פרסומות המפר, זאת לומדים מהטבלה שלהלן. נוספות     
  שהשפעתן (' גרועות'לפרסומות ) השפעה חיובית מן ההתחלה(' טובות'     
  ).מהחשיפה הראשונה שלילית     

השפעת החשיפה   0  1  2  3  4
  הראשונה

  שנה

  1990  חיובית  100  164  178  181  178
    שלילית  100  91  92  103  98

  1991  חיובית  100  148  159  160  161
    שלילית  100  91  99  100  96

  1992  חיובית  100  141  144  137  159
    שלילית  100  91  102  90  121

  לא הייתה הפרדה , במחקר של מקדונלד שהוזכר קודם לכן בעבודה(
  כפי שצויין זו אחת הסיבות ו, שלילית\בין השפעה ראשונית חיובית  

  ).המעוותת שלו התקבלה העקומהלכך ש
 לבדוק היטב האם הפרסומת צפויה יש, לפני שמתחילים בשידור הפרסומת* 

  המחיר של שידור פרסומת כושלת . אפילו אם העלות גבוהה, להצליח     
  .הוא רב הרבה יותר     

  אפס חשיפות , היא חשיפה אחת לפרסומת טובה' תכיפות אפקטיבית'* 
  .לפרסומת גרועה     

  במוצר' כבדים'למשתמשים ' קלים'לא התגלה הבדל בין משתמשים * 
  ).בניגוד למסקנותיו החדשות של מקדונלד   (

  שנה  משתמש  0  1  2  3  4
  1990  קל  100  137  128  132  129
    כבד  100  135  135  141  127
  1991  קל  100  109  111  124  117
    כבד  100  109  115  111  108
  1992  קל  100  105  119  105  119
    כבד  100  104  106  106  113

  ממחקרים של וויליאם . חשיפה אחת מספיקה לזמן רב * :בטווח הארוך
   ברוב 6%מוראן ניתן לראות כי השכחה משבוע לשבוע היא בממוצע     

 שבועות לאחר שידור 4, כלומר .המותגים והשבועות, הקטיגוריות
  . מאלו שראו אותה83%הפרסומת עדיין יזכרו אותה 

 –ונס ש 'טענתו של גדבר זה מאשש לכאורה את ביקורתו של נייפלס כנגד 
דבר זה גם עשוי להיות מנוגד .  מהמכירות באות מהחשיפה הראשונה70%

לפיהם מההשפעה בטווח הקצר לא ניתן ללמוד על השפעה , ונס'לדבריו של ג
  :אבל. בטווח הארוך

   אחוז 50-85: ההשפעה על המכירות אינה כמו על הזכירה, עם זאת* 
  .רסום המודעהמהמכירות הן בשבוע שאחרי שבוע פ    

  י תקופות "י מחזור הצריכה של המוצר ולא עפ"התכיפות נמדדת עפ* 
במשמעות פעם בשבוע של מוצר " 1בתכיפות "פרסום , למשל. קבועות    
   נקודה .בר קיימא הוא למעשה פרסום בתכיפות גבוהה הרבה יותר    

  .חשובה ביותר זו כבר צויינה במהלך העבודה
 של אלו שנחשפו לפרסומת וקנו 'הקנייה החוזרתהד 'יש לקחת בחשבון את * 

  ).כבר הוזכר כי קנייה היא אחת הפרסומות הטובות למוצר (.בעבר    
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  הקשר בין המשכיות לתכיפות
  

הגענו לפרק שבו תדובר זו , לאחר שדובר רבות בחשיבות הרציפות, סוף סוף
, קיים קשר הדוק ביותר בין רציפות למקסימיזציה של השגה: תזכורת. בהרחבה

  .ובין פעימות לבין מקסימיזציה של תכיפות
 של כי מקסימיזציה, אחד הטיעונים של דוגלי גישת החשיפה האחת הוא

עד ? מדוע כל כך חשובה להם ההמשכיות. תכיפות היא הקרבת ההמשכיות בפרסום
ההמשכיות .  יש לפרסם בהמשכיות כדי להגדיל השגה–דובר בקשר הפוך , עתה

כיצד ניתן להשיג את רמת התכיפות שנקבעה  '–הופיעה בצד המסקנות 
  .'כאפקטיבית

כדי לבדוק האמנם , עתה נדבר בשאר היתרונות והחסרונות של ההמשכיות
 האם יש –כלומר , כדאי לקבוע רמת תכיפות שתאפשר רמת המשכיות מסוימת

מהי אותה תכיפות אפקטיבית שאנו מנסים  '–מקום להמשכיות גם בצד הגורמים 
  .'להשיג

  
חוסר המשכיות מביא לכך : ונס'ון פיליפ ג'י ג"נתחיל בהסבר שכבר הובא ע
להלן תוצאות מחקר . ת רווחים בטווח הארוךשהרווחים בטווח הקצר לא יגיעו להיו

  :1991 -ב, ב"שערך בארה
  

מכירות טווח קצר פחות מכירות טווח ארוך 
 %ב

 עשירון

54- 1 
43- 2 
26- 3 
12- 4 
13- 5 
10- 6 
9- 7 
7- 8 
5- 9 
4- 10 

  
רק מתוך !  ההשפעה לטווח קצר עצמה–ונס לא סיפק נתון חשוב 'אבל ג

אבל אם הפרסום , ניתן אמנם לראות כי ההשפעות בטווח הארוך ירדו, ההפרש
נותרנו עם , 10% –ולאחר מכן ירדו ב , 20% –העלה את המכירות בטווח הקצר ב 

  +!8%השפעה בטווח הארוך של 
 ,100%- קשה לתרץ בעלייה בטווח הקצר של למעלה מ54%ירידה של , אמנם

היו , אבל אני סבור שרוב המוצרים שהירידה בטווח הארוך הייתה בהם דרסטית
ונס לא ציין האם הוא לקח בחשבון את השינוי במכירות בגדי ים 'ג. מוצרים עונתיים

  .מאז פרסומם בתחילת הקיץ ועד לסוף החורף
וגם אינו טיפש במידה , כנראה שהוא לא ניסה להטות את מחקריו עד כדי כך

ל ישנם הרבה מוצרים פחות עונתיים מבגדי ים שבכל זאת נצרכים בעיקר אב, כזו
והלא ציינו כבר כי למוצרים עונתיים מתאימים פרסום בפעימות , בתקופה מסוימת

עדיין , אפילו אם המפרסמים למוצרים כאלו היו מפרסמים בהמשכיות. ותכיפות
 בעיקר בעונת ברור כי הם יפרסמו. הייתה נרשמת ירידה מסוימת במכירותיהם

  .ונס'ומכאן הירידה החדה שגילה ג, השיא
 הראה תוצאות מתונות 1993 –ונס בגרמניה ב 'מחקר דומה שערך ג, בנוסף
  .הרבה יותר
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מכירות טווח קצר פחות מכירות טווח ארוך 
 %ב

 עשירון

16- 1 
7- 2 
1- 3 
\ 4 
\ 5 
\ 6 
4- 7 
5- 8 
3- 9 
1- 10 

  
,  כמו שצויין–י פעימות "כי ניתן לפרסם ביעילות ע, מהמחקר החדש ברור

אפילו ירידה של , 20% –אם השפעת הפרסום בטווח הקצר היא העלאת המכירות ב 
  +).0.8%(המפרסם בעליית מכירות בטווח הארוך  תותיר את 16%

  
אמנם : לונגמן. הייתה מצד קנת א, טענה נוספת באותו סגנון שהועלתה

אבל ההשפעה על , ) משבוע לשבוע6%שיכחה של (חשיפה אחת מספיקה לזמן רב 
 מהמכירות באות בשבוע שלאחר פרסום 85%-50%(המכירות היא קצרת טווח 

  ).המודעה
עלי לחזור על , תחילה? להפחיד מפרסמים מרוכזים בזמןהאם על הטענה 

: פ"וראוי שאנשים כמו לונגמן ילמדו אותה בע, הטענה המרכזית כנראה בעבודה זו
הקנייה חשיפות xתכיפות היא  זמן אחרת, ולא בחודש,  במרווח מידת כל .     שנה או

זאת . לונגמן מדבר כאן כנראה על מוצרים בעלי מרווח קנייה של שבוע
, למשל, נייפלס ציין. רות שקיימים מוצרים רבים בעלי מרווח קנייה ארוך בהרבהלמ

נניח כי מסקנותיו . כי מרווח הקנייה של דטרגנטים הוא בין ארבעה לשישה שבועות
  :של לונגמן מתייחסות עתה למרווח הקנייה החדש

 5.2אם נניח כי מחזור הצריכה של דטרגנט מסוים הוא .  שבועות52בשנה 
 ממה שהייתה לאחר 57% – שבועות הזכירה שלו תופחת ל 52אזי לאחר , ותשבוע

י "מכאן שעפ. ההשפעה על המכירות תהיה קיצונית אף יותר. התקופה הראשונה
  .מפרסמים המרכזים את זמן פרסומותיהם צריכים לפחד, כן, טענתו של לונגמן

  
נמחיש . ונס ומקדונלד מצביעים על ההסבר התיאורטי מאחורי טענה זו'ון ג'ג

בפרק : אותו באמצעות חזרה לדיון על השגיאות שעשה מקדונלד במחקרו הראשון
מתכנני המדיה במחקר יצאו מההנחה כי , הביקורת על גישת שלוש החשיפות נאמר

  .זמוןהסמויה שמחזורי הקנייה של כל הצרכנים מתרחשים באותו ת
חלק מהצרכנים קונים אותו , לכל מותג שתבחר. טענה זו כמובן איננה נכונה

צרכנים קונים את המוצר . חלק כבר קנו אותו אתמול. חלק יקנו אותו מחר; היום
  .כל שעה ואולי אפילו כל דקה, כל יום

תהיה גדולה ) לגרום לו לקנות את המוצר(השפעת הפרסומת על צרכן מסוים 
בפרסומות המרוכזות , לכן. ככל שהפרסומת קרובה יותר לזמן הקניה, יותר כמובן

על ' ליפול'כדי . ההשפעה על חלק גדול מהצרכנים תהיה מועטה, סביב זמן מצומצם
  .צריך לפרסם בהמשכיות רבה ככל הניתן, כל צרכן בדיוק לפני שהוא יוצא לקניות

  
בנושא האם החל דיון , בשנות השישים. ארווין אפרון מרחיב בנושא זה

אפרון טוען , בלי להכנס לנושא זה. הפרסום גורם לנו לקנות דברים שאנו לא צריכים
הגורם האמיתי הוא מחסור : כי אין זה הפרסום שגורם לאנשים לקנות דברים

נכנס ,  רק לאחר מכן–' מוצר טעון שיפורים וכו, מוצר שהתקלקל, במוצר מסוים
  .הפרסום לתמונה
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צריך להיות שם עם הפרסומת כשהצרכן , כדי לגרום לצרכן לקנות מוצר, לכן
 אבל לא אחרי –למשל , אחרי שנגמר לו מלאי ממוצר מסוים: כלומר, מוכן לקניה

 צורך ראשוני לאלראות פרסומת למוצר זה . שראה עוד פרסומת לאותו המוצר
  .למוצר

לראות את הפרסומת שהשלבים אצלו הם , לכן בניגוד למשל להרברט קרוגמן
לגלות : השלבים שהצרכן עובר הם,  לדעת אפרון–שלישית , שניה, פעם ראשונה

מכאן שלדעת אפרון . ולראות פרסומת שעונה על הצורך, שהוא צריך את המוצר
  .קיימת עליונות של ההגעה לצרכן בזמן הנכון על פני תכיפות גבוהה

ותכיפות , בת המשכיות רבההיות וצוין כי הגעה לכל צרכן בזמן הנכון מחיי
לדעת אפרון יש לוותר על התכיפות לטובת , גבוהה גוררת המשכיות נמוכה

  .ההמשכיות
  

האם אמנם , אפילו אם עדיף להגיע לצרכן בזמן הנכון, נשאלת השאלה
הרי דווקא תכיפות נשמעת כמו רעיון טוב כיצד לבצע ? המפתח לכך הוא המשכיות

  :י בתכיפות גבוההאפרון מסביר מדוע אין ד. זאת
אך ההשפעה , ניתן להגיע לצרכנים פעמים רבות. מתי יותר חשוב מכמה

שלכל צרכן יש חלון לפני הקניה שאליו יש לכוון את , הרעיון הוא. תהיה מזערית
הפרסום נעשה ) א: הסיכוי להיכנס לחלונות של יותר צרכנים גדל ככל ש. הפרסומת

  !ה גדולה יותרככל שההשג)  ב–בהמשכיות רבה יותר ו 
ת עשוי להכניס מספר חשיפו, אך תוך ריכוז בזמן, פרסום בתכיפות גבוהה

או , )זה בזבוז בשל התפוקה השולית הפוחתת, ונס'שכפי שהראה ג(לתוך חלון אחד 
פרסום מחוץ לחלון הוא כמו פרסום , לטענת אפרון. להחטיא את החלון לחלוטין

ולכן , תכיפות גבוהה מצמצמת כמובן השגה, בנוסף. למוצר שאינו קיים על המדפים
  .מספר החלונות אליהם ניתן להיכנס מצטמצם

ולכן גם אם יחטיא כל פעם חלק , סום בתכיפות נמוכה יכול להיות המשכיפר
בוודאי יקלע , )בו זמנית' נפתחים'שהרי כבר הוזכר כי החלונות אינם (מהחלונות 

התכיפות הנמוכה תאפשר גם השגה . לאחרים ויקלע לחלונות שהחטיא מאוחר יותר
  .וכך גדל מספר החלונות אליהם ניתן לקלוע, גבוהה

  
מזהיר אפרון כי לא משתמע מדבריו שתכיפות של , למרות כל זאת: ההער

הדרושה כדי להפעיל ' חשיפה האחת'הוא מציין כי ה. חשיפה אחת היא אפקטיבית
אבל זו חייבת להיות החשיפה שלפני , ונס היא אמנם חשיפה אחת'י ג"צרכנים עפ

  .וכדי לקלוע אליה דרושות לעתים מספר חשיפות, הקניה
אפרון טוען בסך הכל כי לא רק . בפרק על גישת התכיפות המשתנהנשוב לכך 
  .אלא גם גבוהה מדי עשויה בקלות להגיע לתחומים לא יעילים, תכיפות מעטה מדי

  
!". מכונית היא לא קופסת דגנים"טענות נוספת שהועלו כנגד אפרון הן מסוג 

 כאשר חוזה ,למשל: כי לכל מוצר יש את קופסת הדגנים הריקה שלו, אפרון טוען
צרכנים מהווים קונים , בלי קשר לפרסום, כל יום. השכירות על המכונית נגמר

  .פוטנציאליים לכל מיני מוצרים
  

, היות והוא מחייב הקרבה של הרציפות, מכאן שפרסום בתכיפות גבוהה
יש לקחת , בעת ההחלטה מהי התכיפות האפקטיבית, לכן. עשוי להיות לא כדאי
  .ולא ללכת על תכיפות גבוהה מדי, רציפותבחשבון את חשיפות ה
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  ונס על הפרסום'ון פיליפ ג'השלכות התכיפות האפקטיבית של ג
  

, ברוב המקרים: המסקנה הראשונה והכללית של גישת החשיפה האחת היא
  ?כיצד עושים זאת בפועל, ובכן. יש למקסם השגה ולא תכיפות

  
הפרסומת צריכה להיות יצירתית דיה בכדי , ונס'ון פיליפ ג'לפי הצעתו של ג

כך שניתן ,  אופטימליתGRPיש לקבוע רמת . תכיפות נמוכותשתשפיע גם ברמות 
  .יהיה להגיע למקסימום צרכנים פוטנציאליים אך במינימום כפילות

וכך ניתן , חוסר הכפילות מאפשר להשיג השגה גבוהה אך תכיפות נמוכה
. ככל שיאפשר התקציב, לחזור על התבנית הקבועה לאורך מה שיותר מרווחי קנייה

ולחזור לפרסם , בתקופות השפל לעתים עדיף שלא לפרסם, צר עונתיאם המו: חריג
  .ברמה הרגילה בעונות השיא

ונס טוען כי יש לפרסם ברציפות עבור מוצרים שאינם 'ג: במילים אחרות
כיוון שפרסום , אין לפרסם בפעימות. ובגיחות עבור מוצרים עונתיים, עונתיים

  .בפעימות מגדיל תכיפות
תכיפות   

  ותמבנה פעימ
  

  מבנה גיחות              רציפות
  
  
             זמן            זמן
  

תכיפות

  
צריכים לעבוד יחדיו , ולא רק הפרסום, ונס גם מציין כי כל מרכיבי המוצר'ג

תכיפות מביאה יותר . שעליה מתבססת אסטרטגית ההשגה, די להשיג קנייה חוזרתכ
ולכן מטרתה של אסטרטגית השגה צריכה להיות להשיג , רווחים בטווח הקצר
  .רווחים בטווח הארוך

משמש לצורך השגת מטרה ) ולא פעימות(גיחות \אמנם גם מבנה של רציפות
וכך הקנייה תוכל , ות מרוצים מהמוצרהצרכנים חייבים להי. אולם אין די בכך, זו

  .לפעול כפרסומת בפני עצמה לרכישה חוזרת
אולם נראה לי שניתן להסיק מדברים , דבר זה אינו קשור ישירות לפרסום

פרסום בהשגה עשוי לנסות ולגרום : אלו בכל זאת על אסטרטגית פרסום רצויה
, אין לפרסום קשר לכךונס מדבר כאילו 'ג. לצרכן לחוש שביעות רצון מהמוצר שקנה

אבל . לעשות את העבודה) איכות המוצר, למשל(ולכן חייבים מרכיבים אחרים 
ונראה שהם משתלבים יפה באסטרטגית , בהחלט ישנם מסעות פרסום שזו מטרתם

  .ההשגה
  

להגיע , למשל. ונס מעט כלליים ומעורפלים בכמה נקודות'דבריו של ג
אבל ; נימום כפילות נשמע כמו רעיון טובלמקסימום צרכנים פוטנציאליים אך במי

וזוכרים שבחלק זה מטרתנו להעביר את התכיפות , אם בוחנים אותו לרגע
. מגלים שהוא למעשה ריק מתוכן, האפקטיבית ממספר תיאורטי לתכיפות בפועל

  ".יש למקסם השגה אך למזער תכיפות, כדי למקסם השגה", ונס כאילו אומר'ג
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לונגמן משיב על השאלה ביתר . קנת א? כיצד באמת מבצעים זאת בפועל
התכיפות . יש לבדוק את הפרסומת ולנפות פרסומות כושלות, תחילה: פירוט

אם בטעות שודרה פרסומת שנראה שהיא כושלת . האפקטיבית עבורן היא אפס
  .יש להפסיק את שידורה מיד, )השפעתה היתה שלילית או אפסית(

כי במהלך ראיונות שביצעתי במהלך הכנת , הייתי רוצה לצייןבנקודה זו 
הסבירו לי לעתים כי אכן נהוג לא להמשיך בשידור , )ראה בסוף העבודה(הסקר 

אולם בדרך כלל גם לא נהוג לבטל את השידורים המתוכננים של ; פרסומת כושלת
המשיך ואז ל, אלא רק להורידה לזמן מצומצם לצורך שיפוצים, הפרסומת לחלוטין

  .בשידורה
היות ואנו מניחים בחלק זה שהתכיפות האפקטיבית עבור שאר , שנית

אנו באמת מנסים למזער כפילויות בחשיפת קהל , הפרסומות היא חשיפה אחת
ככל . משתמשים בערוצים בעלי קהל רחב ככל האפשר? כיצד עושים זאת. היעד

  .שמפרסמים ביותר ערוצים עשויות להיווצר כפילויות
קניית נקודות רבות . יש לקנות נקודות בעלות רייטינג גבוה, ותו עקרוןעל א

יש להשתדל ולפזר את מיקומי , בנוסף. בעלות רייטינג נמוך תגרור כפילויות
כפי שבהשלכות גישת שלוש החשיפות נאמר שיש למקד את מיקומי . הפרסומת

  .עתה יש לפזרם כדי להמנע מהן, הפרסומת כדי ליצור כפילויות
לא לפרסם פעמים רבות : ור מיקומי הפרסומת יכול להיות בין תכניותפיז

כדי למנוע , כן יש להשתדל ולפרסם בתכניות שונות זו מזו. במהלך תכנית אחת
, פרסום במהלך שני אירועי ספורט עשוי לגרור כפילות רבה, לדוגמה. (כפילויות

 אחת הפרסומות עדיף היה לשים את; בהנחה שאין לקהל היעד קשר מיוחד לספורט
  ).בתכנית אחרת

אמנם נאמר כי פרסום במספר ערוצים . הפיזור יכול להיות גם בין ערוצים
שלא ניכנס (אך היות ולכל ערוץ יתרונות וחסרונות משלו , עשוי לגרור כפילויות

ולכן עדיף גם לפזר את , בדרך כלל אין להימנע מפרסום במספר ערוצים, )אליהם
  .הפרסומות ביניהם

:  כלומר–הוא הפיזור בזמן , וסוג נוסף של פיזור מיקומי הפרסומת שהוזכר
לא ניתן לפזר אמנם שווה בשווה , במוצרים עונתיים. לפרסם ברציפות ולא בפעימות

, אולם בתקופות השיא עצמן יש להשתדל לשמור על רציפות, בתקופות השיא והשפל
  .ל גיחותמבנה ש,  כפי שנאמר–ולהמנע מפרסום בתקופות השפל 

  

 ולא lעקומת התגובה לפרסום היא בצורת : לסיכום גישת החשיפה האחת
S .מנוי, כמו מוצר עונתי, הסף שדיבר עליו נייפלס לא קיים פרט למקרים חריגים ,

  .או פרסום המיועד למשתמשים קלים במוצר, מסע פרסום חדש\מוצר
יפה אחת תכיפות אפקטיבית היא חש(מכאן שיש למקסם השגה ולא תכיפות 

  ).אפס חשיפות לכושלת, לפרסומת מוצלחת
קיים . אחד היתרונות של תכיפות מינימלית הוא היכולת לפרסם ברציפות

ולכן יתרונות הרציפות חלים גם על , )הפוךקשר (קשר הדוק בין רציפות לתכיפות 
  .ההשגה ולהיפך

ך כדי להשיג תכיפות של חשיפה אחת עליך לשים דגש על הגדלת השגה ולצור
לא להגיע פעמיים (כך יש למנוע כפילויות בקרב הצרכנים הפוטנציאליים המושגים 

  :לכן יש). לאותו אדם
  .ובגיחות עבור עונתיים, לפרסם ברציפות עבור מוצרים לא עונתיים )1
  .לפזר ככל האפשר את מיקומי הפרסומת )2
 .לקנות נקודות מעטות אך בעלות רייטינג גבוה )3
  .להם רחבלהשתמש בערוצים שקהל היעד ש )4
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  הביקורת על גישת החשיפה האחת
  

כך גם , כפי שמצדדי גישת החשיפה האחת מבקרים את מחקרי יריביהם
ונס להתחמק בלי לספוג ביקורת חריפה 'נייפלס וחבריו אינם מניחים לתומכיו של ג

  .על גישתם
כי בשנים האחרונות ,  ראוי לציין כי למרות ביקורתו מודיע נייפלס בשמחה

בזכות מחקרים ,  תכיפות אפקטיבית לקבל תשומת לבזכה הנושא החשוב של
יש לנו עתה נתונים , בזכות מחקרים אלו. ונס ואחרים מתומכי גישתו'חדשים של ג

והויכוח בנוגע לתכיפות האפקטיבית עזר להסב את תשומת הלב של , עדכניים
  .חוקרים רבים לנושא

  
נייפלס . נלד קולין מקדו–נתחיל באותו חוקר שבו התחלנו בגישה הקודמת 

אלא גם על , מאשים מצדו מקדונלד שהוא מתבסס בדבריו לא על מחקריו שלו
  :טים לטובת גישת החשיפה האחתמוש, ונס'ון פיליפ ג'מחקריו של ג

כתוצאה מכך . ונס מתייחס תמיד למחזור הקנייה כאל שבוע אחד'ון פיליפ ג'ג
, קונים חוזרים של המותג' קונים בעקבות החשיפה הראשונה'ונס כ'ון פיליפ ג'כלל ג

או כאלו שקנו את המותג בעבר , )אך בתוך מחזור הקנייה(או כאלו שנחשפו לו בעבר 
  .ולכן היו נכונים יותר לקבל את הפרסומות אליו

  
ראינו כי עקרון התכיפות האפקטיבית כחשיפה אחת סובל מהרבה , כמו כן

, במוצרים חדשים מחוץ,  חשיפה אחתתמידהתכיפות האפקטיבית היא : מגבלות
 מכאשר מנסים ליצור בסיס צריכה רחב שיוליד צריכה חוץ,  מבמוצרים עונתייםחוץ

  … מעבור צרכנים קליםחוץ,  מבמסעות פרסום חדשיםחוץ, חוזרת בטווח הארוך
ולא ייפלא אם כל החוצים , לא ממש תמיד חשיפה אחת, במילים אחרות

מו מוסיף כי כדי להצליח כבר ונס עצ'ג.  מהמקרים ומעלה50%למיניהם כוללים 
  .הפרסומת צריכה כנראה להיות גם יצירתית, מהחשיפה הראשונה

טליס מצביע על גורמים נוספים העשויים להגדיל את התכיפות ' רארד ג' ג
שהצרכן אינו , )משמעי-דו, עשיר, מסובך(אחד מהם הוא מסר מורכב : האפקטיבית

  .מסוגל לספוג בפעם אחת
צדדית היא גישה בה -גישה דו(צדדית או מפריכה -גם על גישה דוטליס מדבר 

החסרונות באים כדי להגדיל . מוצגים חסרונות קלים של המוצר בנוסף ליתרונותיו
, גישה מפריכה היא גישה בה מוצגים הטיעונים כנגד המוצר. את אמינות הפרסומת
שיפות כדי דורש מספר ח, לטענתו, פרסום בגישות אלו). ואז מפריכים אותם

  .להשפיע
פרסומת שבה אין בקשה ישירה לפעולה (' רכה'טליס מוסיף גם לגבי מכירה 

. מספר החשיפות הנדרש גדול יותר, ככל שהמכירה רכה יותר). או שינוי מצד הצרכן
, טליס מסווג כמכירה רכה גם פרסומת המתבססת רק או בעיקר על גישה רגשית

  .ולא כוללת טיעונים
האם המוצר מוכר והאם מסע , שני גורמים שכבר צויינוטליס גם מזכיר 

הגורמים שהוזכרו לעיל הם הקובעים מהי התכיפות , לטענתו. הפרסום מוכר
  .נחזור אליו מיד בגישת החשיפה המשתנה. האפקטיבית

  
 תו של אפרוןלתומכי גישת שלוש החשיפות עוד אין תשובה לטענ, עם זאת

ים אינם קונים רק תוך כדי הפעימה או צרכנ ברור כי .בדבר הקרבת הרציפות
  .חלק יקנו אותו מחר, חלק מהצרכנים קונים את המוצר היום. לקראת סופה

יומיים לפני -כי לא ניתן לתזמן פעימה כך שתבוא יום, מקדונלד גם הוא טוען
המתאים לצורך הגדלת תכיפות (פרסום הפעימות , לכן. שהצרכנים יוצאים לקניות

כך שהפרסומות ייפלו על כל אחד , רציפות פרסום ב.נו יעילאי) על חשבון השגה
  .מצריכה הגדלת השגה על חשבון תכיפות, רוח לקניות-בהיותו במצב
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  גישת החשיפה המשתנה
  

π -" זה היחס בין היקף המעגל לקוטרו" פאי .e  זה הגבול של(1+1/X)X .
יהיה תמיד   e). בערך (3.14פאי יהיה תמיד , לכל מעגל שנבחר. פאי הוא גודל קבוע

  .תמיד, אלו הם ערכים קבועים. 2.718
 אולי ?3 –או ל ? 1 –האם זה גודל קבוע ששווה ל ? "תכיפות אפקטיבית"מהי 
כל גישה ניסתה להוכיח . רוב הטענות ששמענו היו מסוג זה, עד עכשיו? למספר אחר

  .שתכיפות אפקטיבית זה המספר שהיא מצאה
הרי ? או אולי שלוש החשיפות? האם צודקים מצדדי גישת החשיפה האחת
הייתכן בכלל ? אולי כולם טועים. לכל אחד טיעונים ומחקרים המוכיחים את טענתו

  ? צודקיםכי כולם
כי תכיפות , המסקנה מכל מה שראינו עד עתה היא. כן: התשובה שלי היא

כל גישה צודקת . אלא היא תלויה בגורמים רבים, אפקטיבית איננה מספר קבוע
,  ובכן–חוץ מ , בטענתה כי תכיפות אפקטיבית חייבת להיות המספר שהיא מצאה

  .חוץ מכאשר המספר השני הוא הנכון
כי ברוב המקרים התכיפות האפקטיבית היא , שר טענהכל גישה טעתה כא

התכיפות , ולמעשה. ורק במקרים חריגים זהו המספר השני, המספר שמצאה
גישת התכיפות . האפקטיבית לא חייבת להיות דווקא חשיפה אחת או שלוש חשיפות

גורסת כי התכיפות האפקטיבית , שהיא למרבה הצער מעוטת חוקרים, המשתנה
  .ויורדת בהתאם לגורמים רביםעולה , משתנה

  
מטרת החלק הזה של העבודה הוא לרכז את הגורמים המשפיעים על 

אינני . התכיפות האפקטיבית ולאתר את הסיבה והתוצאה של השפעתם עליה
כיוון שאינספור , לא ניתן בכלל לעשות זאת, לדעתי. מר להקיף את כל הגורמיםמתיי

  .לכאן או לכאן, גורמים עשויים להשפיע על התכיפות האפקטיבית
נתחיל . אתרכז בעבודה זו בכמה גורמים מרכזיים, כפי שציינתי במבוא

ר של ברצוני להביא מסקנות מחק, אך לפני כן. רארד טליס לעיל'בגורמים שציין ג
  :שהן הבסיס לגישת התכיפות המשתנה, 1994 –מספר מתכנני מדיה ב 

  

התעשיה . אין שיטה אחת מדוייקת לקביעת תכיפות אפקטיבית •
  .באמצעות דיון ומחקר, צריכה להיות מעודכנת בנושא

היא לא מטרה אלא . תכיפות אפקטיבית אינה עומדת בפני עצמה •
ת ההוצאה על העוזר למפרסמים להחליט כיצד לחלק א, כלי

 .הפרסומות
לכל מותג . יש להיזהר משימוש במספר קסם כתכיפות אפקטיבית •

 .י ניסוי וטעיה"שניתן למצוא ע, תכיפות אפקטיבית משלו
כל הניתוחים בנושא אינם יכולים להיות טובים יותר מהמידע עליו  •

 .הם מתבססים
  

ד לחוקרים בניגו. נחזור לטליס ולטענותיו לגביו התכיפות האפקטיבית, כעת
סתרה את המסקנה השלישית ' מהי תכיפות אפקטיבית'שטענתם לגבי , עד עכשיו

טליס אינו טוען כי קיים מספר שהוא תכיפות , של גישת החשיפה המשתנה לעיל
  .אפקטיבית

ואולי החשובה ביותר , טענותיו סותרות את המסקנה הראשונה, למרות זאת
, לקביעת התכיפות האפקטיביתכשהוא טוען שגילה שיטה אחידה , מביניהן

  .המבוססת על מספר גורמים מצומצם
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הוא . 'מינימליסטים'הגישה הראשונה מכונה בפיו : טליס מציין שתי גישות
. החל ממקדונלד וקרוגמן דרך נייפלס, מכנה כך את תומכי גישת שלוש החשיפות

 שתיהמחקר של מקדונלד הראה כי תכיפות אפקטיבית היא לפחות , לטענתו
מן היה הראשון וקרוג, )אם כי תכיפות אופטימלית לפיו היא עדיין שלוש(חשיפות 

אולם הוא כולל בתוכם גם את מצדדי גישת ; חשיפותשלושלטעון שדרושות לפחות 
  .ונס'וביניהם ג, אחתהחשיפה ה

שלא הצלחתי למצוא לה זכר מחוץ למאמר , טליס מציין גם גישה נוספת
אחד ). חוזרים על הפרסומת מה שיותר פעמים(' חוזרים'הוא מכנה אותה . שלו

עדיין (!!) עשרה חשיפות -הראה כי תכיפות של שלוש, ייןהמחקרים שטליס מצ
  …מגדילה את תגובת הצרכנים

לא אקדיש . כבר ציינתי כי מחקרים רבים מוטים בכוונה לצד זה או אחר
  :יותר מקום מהנדרש להפרכת התיאוריה המוזרה

ברור כי מדד ). קנייה, למשל, ולא(היה היזכרות ' תגובת הצרכנים'המדד ל )1
אולם צרכן היכול לזכור עשר , ר משתמשים בתכיפות גבוההזה נוח כאש

  . אין זה אומר כי יקנה את המוצר עשר פעמים-פרסומות 
כפי שהראה (ההיזכרות צנחה בקצב מסחרר , לאחר סוף מסע הפרסום )2

 . ההישגים היו בטווח הקצר בלבד–) ונס'ג
 השגיאה –התכיפות התייחסה לתקופה מסוימת ולא למרווח הקנייה  )3

מצחיק לראות  . חית שכמעט כל החוקרים המוזכרים בעבודה עשוהנצ
 13והמשיכו במשך , שכאשר מדדו את התכיפות לפי תקופה של שבוע

התוצאות היו גרועות מכאשר מדדו אותה לפי חודש והמשיכו , שבועות
י טליס דווקא "מכאן כי המחקר המצויין ע).  חודשים12(במשך שנה 

 . ה של החוזריםמפריך ולא מאשש את התיאורי
כן לא יקנה יותר מפעם אחת צר, לא משנה כמה פעמים תחשוף אותו )4

המחקרים מראים כי ). זו הרי הגדרה של מרווח קנייה(במרווח הקנייה 
לכן . רוב הצרכנים כבר קונים את המוצר, גם בתכיפות של שלוש חשיפות

… ארבע, מקסימיזציה של תכיפות צריכה לשאוף לתכיפות של שלוש
הפרסום התפוקה השולית של , מעבר לשבע.  שבע חשיפות–מקסימום 

 .ואולי אף שלילית, שואפת לאפס
עשרה פעם לפרסומת לא יוכל לקנות יותר -צרכן שנחשף שלוש, בכל אופן

או , עשר שנחשפו פעם אחת-עדיף להניע שניים מתוך שלושה. מפעם אחת
  .או מתוך ארבעה שנחשפו שלוש פעמים, מתוך ששה שנחשפו פעמיים

  הגבוהה ככל שמתקדמים ניתן לראות ירידה מפורשת ביעילות התכיפות  )5
מקסימום ; 15מקסימום חשיפה לפרסומת בתכיפות :  במדרג ההשפעות

ההשפעה , ברמות תכיפות גבוהות, לעומת זאת; 12 תכיפות -היזכרות 
  .השולית על אהדה שלילית

  
כמה , כמה המוצר מּוכר: כי המציאות תלויה בשלושה גורמים, טליס טוען

  .ומהי מורכבות המסר, המסר מוכר
הוא מציג ארבע סיבות . הגורם העיקרי לטענתו הוא עד כמה המוצר מוכר

הזדהות עם , תגובה סלקטיבית לפרסומות: השלוש הפשוטות הן. לחשיבות גורם זה
  .פרסומות ופירוש הפרסומות

הצרכנים יקדישו תשומת לב רבה יותר לפרסומות של מוצרים , לטענת טליס
. אלו של מוצרים שאינם מוכרים להםמאשר ל) ברמת תכיפות נמוכה(מוכרים 

כי כדי , טליס טוען גם. הצרכנים גם יזדהו יותר עם הפרסומות למוצרים המוכרים
הצרכנים יפרשו את הפרסומות למוצרים , לתמוך בדעות ובמעשים הנוכחיים שלהם

  .המוכרים בצורה אוהדת יותר
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הסיבה הרביעית והמורכבת יותר שמציג טליס היא תיאוריה שפיתח לטענתו 
הזרות , כשהצרכנים נחשפים לגילוי לא מוכר להם, י גישה זו"עפ. 1981 –סויר ב 

המובילות , י חשיפות נוספות"אלו מופחתים ע. מובילה לחוסר בטחון ומתח
ים חדשים ולא לכן יש חשיבות לתכיפות גבוהה עבור מוצר. למוכרות והתקשרות

  .מוכרים
תכיפות גבוהה במוצרים מוכרים מובילה לשעמום וחוסר , לעומת זאת

טליס טוען כי שני הגורמים המנוגדים הללו יוצרים את עקומת התגובה . התקשרות
  ).האופקי תכיפות, הציר האנכי מייצג תגובה. (לפרסום
  
  

  אהדה

השפעת 
   התקשרות

  
  
  

מוצר לא 
  מוכר

 מוצר מוכר

פעת 
  מום

בעוד , רים מספיקה תכיפות נמוכה
שכבר , מודל זה מסביר את הטענה

יבה להבדל בין מחקרי גישת שלוש 
מחקרי גישת שלוש החשיפות נערכו 

 בקרב מוצרים – החשיפה האחת 

גילה כי , 1988 –ם שערך בעצמו ב 
 תכיפות –מתי כבר תלמדו … טליס

עיקר בקרב משפחות שלא רק הכירו 

. המוצר נזקקו לתכיפות גבוהה יותר
למה אם כן הוא לא מזכיר במפורש 

ולמה לדעתו מפרסמים שהחליטו ; ת
יפנו את חלק ההשגה המצומצם , פות
  .צר

גורם זה נדון כבר . מורכבות המסר
  : את טענותיו

הצרכן אינו מסוגל , במקרה זה): מעי
מובן כי יהיה צורך להגדיל את , 

 .סתפק בתכיפות נמוכה
, שות כאלוכאשר נוקטים בגי,  טליס

היות , כנראה). ואינו מנמק מדוע(ע 
בא לכאורה לשכנע אותו כנגד קניית 
. שהצרכן מאכל את המסר האמיתי

איר אותו מבולבל במידה מסוימת 
  
  

  
הש  

שע

מוכ
 .

הס
וב 
שת

רי
, וי
ת ב
  .ו

ת 
 – 

יבי
כי
מו

א 
רט
ש
לכן
לה
נת
שפי
 ה
עד 
הש
כי במוצרים , אם כן, ניתן לראות
וצרים חדשים דרושה תכיפות גבוהה

  .תה בעבודה
טליס מצביע במפורש על כך בתור 
ר: יפות למחקרי גישת החשיפה האחת

בעוד שמחקרי גי, םב מוצרים חדשי
  .ססים

טליס טוען כי ממחק, למרות זאת
א(ות של שלוש חשיפות ומטה בשבוע 

הייתה אפקטיבי!) ים במרווח הקנייה
אלא הייתה להם גם נאמנות אלי, המוצר

משפחות שלא הכירו א, לעומת זאת
י כאן שתי בעיות עם הטענות של טליס

 כגורם הקובע את התכיפות האפקטות
ת)  חשיפות2-3(ת על פחות השגה ויותר 

ם דווקא לצרכנים שאינם מכירים את ה
  

הגורם השני עליו מצביע טליס הו
נחזור ונפ. שיפה האחתורת על גישת הח

מ-דו, עשיר, מסובך(מסר מורכב  )1
. לספוג את המסר בפעם אחת

ניתן , אם המסר פשוט. התכיפות
לטע: צדדית או מפריכה-גישה דו )2

דרושות מספר חשיפות כדי לה
והצרכן נחשף בגישות אלו למידע

לוקחות מספר חשיפות , המוצר
החשיפות הראשונות עשויות ל

 .ת הפרסומתבאשר לכוונ
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ברור כי קל יותר לצרכן לאכל מסר הכולל : 'רכה'מכירה   )3
וכי פרסומות כאלו יכולות , פנייה מפורשת לקניית המוצר
פרסומות שאינן , לעומתן. להסתפק בתכיפות נמוכה

מביאות טיעונים ישירים ופניה ישירה לצרכן  במטרה 
צריכות לחזור מספר , ברורה לגרום פעולה כלשהי מצידו

 .יאו לפעולה זופעמים עד שיב
. גם את הגישה המשווה, 2בסעיף ', מסר מורכב'הייתי מכניס לתוך , בנוסף

וסעיפים מסוימים של , הצרכן נחשף למידע רב שלא יוכל לאכל בבת אחת, גם כאן
  .ההשוואה עשויים להצביע דווקא על חסרונות של המוצר

, צדדית-או דו, צדדית-גם השוואה בין מוצרים יכולה להיות בצורה חד(
', אידיאלי'או ' מושלם'ההשוואה יכולה לנסות וליצור רושם של מוצר : כלומר

של מוצר שיש לו חסרונות , או רושם אמין יותר; שעדיף מכל הבחינות על מתחריו
  ).אך עדיף על מתחריו בנושאים החשובים באמת, שוליים

טליס אינו מציין האם פרסומות בגישה המשווה אכן מצריכות תכיפות 
  ".מסר מורכב"אולם כנראה שגם הן צריכות להיכלל תחת הכותרת של , גבוהה יותר

  
מסע הפרסום מוכר \הוא עד כמה המסר, שגם הוא הוזכר, הגורם השלישי

בלי שינויים , מסעות פרסום מסוימים נמשכים לאורך של עד עשרות שנים. לציבור
יש לשנות , המקריםברוב . זהו כמובן רק חלק קטן ממסעות הפרסום. משמעותיים

  ".נשחק"משום שלא היה מוצלח מלכתחילה או משום ש, את מסע הפרסום
שעמום שהוזכרה לעיל בתור גורם -טליס מביא את תיאורית ההתקשרות

השפעת השעמום גדלה בקצב , בנקודה מסוימת. מרכזי לשחיקת מסעות פרסום
ומאותו רגע לחזרה נוספת על הפרסומות לא תהיה כל , מהיר מהשפעת ההתקשרות

יעיל ויהיה , מסע פרסום חדש ימשוך את תשומת הלב של הצרכנים. השפעה חיובית
  .ממסע הפרסום השחוק
מסע פרסום שלא : כלל אינה קיימת-כי התופעה ההפוכה בדרך, טליס מזהיר

גם מקדונלד ציין כי מסע . כנראה שלא יהפוך ליעיל לעולם, היה יעיל כבר בהתחלה
ולונגמן ציין כי אם הפרסומת כושלת בהתחלה , פרסום יעיל ישפיע כבר בטווח הקצר

  .יש לחדול מידית מפרסומה
. מציע טליס לפרסם ברציפות, כדי למנוע שחיקה מהירה של מסע הפרסום

פריסת החשיפות על פני זמן ממושך עוזרת להפחית את השעמום ולהגדיל את 
היות ועמדנו על הקשר בין . וכך מגדילה את אפקטיביות הפרסומת, ההתקשרות

כי שימוש , )זאתאם כי טליס אינו מזכיר (ניתן לציין בנקודה זו , תכיפות לרציפות
  .באסטרטגית השגה ולא תכיפות עשוי לעזור לשמר את מסע הפרסום לאורך זמן

הצעתו של טליס למניעת שחיקה של מסע הפרסום היא שמירת הנושא 
  ).'עלילה וכו, דמויות, סמלים(והאסטרטגיה אך שינוי דרך הביצוע 

  
ה טליס הביא את הנושא של מסעות פרסום ישנים לעומת חדשים מסיב

, במסעות פרסום חדשים: על התכיפות האפקטיבית' זרות' השפעת גורם ה–אחרת 
כי השפעת ההתקשרות , יש לפרסם בתכיפות, שעמום-לפי תיאורית ההתקשרות

  .גדלה במהירות והשפעת השעמום כמעט שאינה קיימת
עד , כך יש להפחית את התכיפות, ככל שמסעות הפרסום מוכרים יותר

שם התכיפות האפקטיבית , פעת השעמום על ההתקשרותלנקודה בה גוברת הש
  .ויש להחליפו בחדש" נשחק"יורדת לאפס ומסע הפרסום 
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  :לסיכום גישתו של טליס

מותגים מוכרים מגיעים לתכיפות אופטימלית ברמות תכיפות  •
  .נמוכות יותר ממותגים חדשים ולא מוכרים

עשויים להזדקק , כולל מכירה רכה וגישה רגשית, מסר מורכב •
 .לתכיפות גבוהה יותר ממסר רציונלי ומכירה קשה

או , דיתעשויים להשיג השפעה חיובית מי' זרים'מסעות פרסום  •
היא עשויה להישחק עם , אם ההשפעה הייתה חיובית. לעולם לא
 .ואז יש לצמצם תכיפות, החזרה

י פרסום ברציפות ושינוי אופן הביצוע של "ניתן להאט שחיקה ע •
 .הפרסומות

  .כאשר מסע הפרסום נשחק לחלוטין יש להחליפו בחדש •
  

, הגורמיםניתן היה לתת משקל מסוים לכל אחד משלושת , י גישה זו"עפ
וציונים , אם ניתן משקל שווה לשלושת הגורמים, למשל. וציון באותה קטיגוריה

  בזרות המוצר 6,  במורכבות המסר9אזי מסע פרסום שקיבל ציון , 1-10בסקלה של 
  .8יקבל ממוצע משוקלל ,  בזרות מסע הפרסום9 –ו 

י אז, אם נניח כי תכיפות אפקטיבית נעה בין חשיפה אחת לחמש חשיפות
גישה כזו עדיפה אמנם על . התכיפות האפקטיבית עבור מוצר זה היא ארבע חשיפות

אבל סותרת כפי , "תכיפות אפקטיבית היא איקס חשיפות"קביעות נחרצות בסגנון 
  .שנאמר את המסקנה הראשונה של גישת התכיפות המשתנה

, אם נרצה גישה שתוכל לתת באמת את התכיפות האפקטיבית בכל מצב
דרך ) ולא מתיימרת להיות(היות וזו לא נשמעת . נצטרך להשתמש באינספור גורמים

המירב שביכולתי לעשות יהיה , מעשית לקביעה מספרית של התכיפות האפקטיבית
  . האפקטיביתלהציג את הגורמים העיקריים המשפיעים לכאן או לכאן על התכיפות

  
אותן יש , אני מביא כאן שנית את רשימת השאלות מתחילת העבודה, לפיכך

זאת בצירוף אזהרת הגישה . לשאול לדעתי כדי לדעת מהי התכיפות האפקטיבית
לקביעת " שיטת קסם"אלא אף לא קיימת , "מספר קסם"כי לא רק שאין , הזו

  :תכיפות אפקטיבית
  
  '? כבדים'במוצר או למשתמשים ' ליםק'האם פונים בעיקר למשתמשים * 
   ?קנייה חוזרתפרסומת באה לעודד האם ה* 
   ?מהו אורך מחזור הצריכה של המוצר* 
  ?מהי עקומת התגובה לפרסום שהמפרסם רואה בפניו* 
  ?האם מנסים לגרום החלפת מותגים* 
  ?האם המוצר מוצג לציבור לראשונה* 
  ?האם מסע הפרסום מוצג לציבור לראשונה* 
  ? האם המוצר הוא עונתי*

  ?מהי רמת התחרות הניצבת בפני המפרסם* 
  )מנוי(? שיוליד צריכה בטווח הארוך,האם מנסים ליצור בסיס צריכה רחב* 
  ?האם המותג מוביל* 
  ?האם  קהל היעד עדיין מושפע מחשיפות קודמות* 
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  שינוי צורתה של עקומת התגובה לפרסום
  
העלינו גורמים רבים המשפיעים על צורתה של עקומת , במהלך העבודה

  :הגיע הזמן לדון בקשר הישיר בין העקומה לתכיפות האפקטיבית. התגובה לפרסום
תפוקה : כבר הוזכר כי העקומה נוטה ללבוש אחת משתי צורות עיקריות

  ).Sשסומנה כעקומת (וסף תכיפות אפקטיבית , )lשסומנה כעקומת (שולית פוחתת 
בעוד , התכיפות האפקטיבית היא חשיפה אחת lנאמר כי בעקומות 

והאופטימום הוא ,  התכיפות האפקטיבית היא לפחות שתי חשיפותSשבעקומות 
  .לרוב בשלוש
כי בשתי העקומות התפוקה השולית חיובית עד ערכים , כן הוזכר-כמו

  .אך משם היא עשויה להפוך שלילית, ת במרווח הקנייהחשיפו+ 7-גבוהים של כ
, )אך נותרת חיובית(כי בתחומים בהם התפוקה השולית פוחתת , יש לשים לב

אינו אולם הפרסום בתחומים אלו , התפוקה הכוללת של התכיפות ממשיכה לעלות
  :אפקטיבי

, )lמסוג (' שבפניו עומדת העקומה א', נניח כעת כי קיימים מפרסם א
נשתמש בעקומות הללו לכל אורך ). Sמסוג (' שלפניו עומדת עקומה ב', רסם בומפ

נשוב אליהם . התעלם מהקווים האלכסוניים ומהכוכבים, לעת עתה. (פרק זה
  ).בהמשך

  
  
  
  
  
  

       4   3   2   1    0                   4   3   2   1    0  
  
  )100 לפי השגה –עליית המכירות (
  'עקומה ב  'עקומה ב  'עקומה א  'עקומה א
 עליית מכירות תכיפות  עליית מכירות  תכיפות

0  0%  0 0% 
1  15%  1 2.5% 
2  25%  2 7.5% 
3  28%  3 27% 
4  30%  4 30% 

  
 60נניח כי לשני המפרסמים שלנו עומד תקציב פרסום המספיק לקנייה של 

GRP .מהי התכיפות האפקטיבית עבור כל מפרסם?  
ניתן לראות כי אצל שני , שהתפוקה השולית נותרת חיוביתלמרות 

  : חשיפות איננה אפקטיבית4תכיפות של , המפרסמים
 –וכך להעלות את המכירות ב , 60 והשגה 1יכול להשיג תכיפות ' מפרסם א

ולכן למרות , 30ההשגה רק , 2בתכיפות . זוהי התכיפות האפקטיבית עבורו. 9%
  . בלבד7.5% –הפעם יעלו המכירות אצלו ב , )25% –  ל20% –מ  (–השיפור לכאורה 

ברמה . 5.6% – ולכן המכירות תעלינה רק ב 20ההשגה ,  חשיפות3ברמה של 
כי , ניתן לראות). 30%*15%השגה  (4.5% –המכירות תעלינה ב ,  חשיפות4של 

  .התכיפות האפקטיבית היא באמת חשיפה אחת, lבעקומה מסוג 
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: ניתן לראות את קיומו של סף התכיפות האפקטיבית', אצל מפרסם ב
לא נתונות . 1.5% – תעלה את המכירות רק ב –חשיפה אחת איננה אפקטיבית 

אך יתכן כי ברמת תכיפות זו עליית המכירות אפילו לא תחזיר , הוצאות הפרסום 
  .את ההשקעה

אם כי (בית במיוחד  עדיין לא אפקטי- 2.25%עליית מכירות של , 2בתכיפות 
 חשיפות עשויה כבר להיות 2רמה של , י חלק מהמחקרים בעבודה זו"עפ

  .הדבר תלוי כמובן בתקציב הפרסום וברווח כתוצאה מעליית המכירות). אפקטיבית
, 5.4% –רמת תכיפות של שלוש חשיפות מקפיצה מיד את עליית המכירות ל 

 אינה תלויהי עלות הפרסום יש לשים לב כ. כמעט כפליים באשר בשתי חשיפות
ללא , לכן. המתחלק בין השגה לתכיפות,  אנו מדברים על תקציב קבוע–בתכיפות 

  . חשיפות3התכיפות האפקטיבית היא ' ספק עבור מפרסם ב
לכן עליו להפסיק , 4.5%הפעם הוא יקבל רק ?  חשיפות4 –מה קורה ב 

יג גם תכיפות של שלוש כלל קשה להש-כי בדרך, יש לציין.  חשיפות3בתכיפות של 
אולם כדי להשיג שלוש , אין זה בתחום העבודה הזו: חשיפות במרווח הקנייה

, לרוב. את הפרסומת" הזדמנויות לראות "11יש להציג בפניו , פעמים צרכן מסוים
  .והצרכן אינו מודע כלל לקיומן, "חולפות מעליו"הפרסומות פשוט 

יהיה לנסות ' על מפרסם ב, גהלנסות ולמקסם הש' כפי שעל מפרסם א, לכן
לא סביר כי יגיע לתכיפות של למעלה משלוש חשיפות במרווח . ולמקסם תכיפות

,  עליו לחדול מנסיונותיו להגדיל תכיפות-אולם אם הצליח לעשות כן  , הקנייה
  .ולעבור להגדיל את ההשגה

  
אם נניח כי : 'טוב ממצבו של מפרסם ב' אולי הבחנת כי מצבו של מפרסם א

 0אזי מצבם בתכיפות , פרט לעקומת התגובה לעיל, כל הנתונים שלהם זהים
מצבו של , ) חשיפות1-2(ברמות תכיפות נמוכות , אף על פי כן.  זהה4ובתכיפות 
  .'עדיף בהרבה על זה של מפרסם ב' מפרסם א

האם ניתן לשנות את צורתה של עקומת התגובה : הדבר מציג את השאלה
ראיתי צורך להראות בעבודה כי , למרות שאין הדבר נעשה לעתים קרובות? לפרסום

  :ברוננברג מסביר כיצד ניתן לעשות זאת. 'בארט ג!  דרךקיימתאמנם 
קל שו' נניח כי מפרסם א. נשוב עתה לאלכסונים המצויירים על גבי העקומות

עוברים בין רמת התכיפות האפקטיבית שנקבעה  , במבנה גיחות: פרסום בגיחות
  .0לבין תכיפות 

. הצרכנים לרוב נמצאים על הקו האלכסוני, כאשר מפרסמים במבנה גיחות
ותקופות הפרסום והפסקת ,  מהזמן מפרסמים ובחצי השני לא50% -אם ב : כלומר

על אמצע , ת המסומנות בכוכבהצרכנים ימצאו בנקודו, הפרסום קצרות דין
  .האלכסונים

  
-עדיף להימנע ממעבר תכוף בין פרסום לאי' בעוד שלמפרסם א: מסקנה

מסוגל דווקא לנצל את המבנה כדי לשנות את ' מפרסם ב, פרסום במבנה גיחות
 1.5התכיפות שלו תהיה , יפרסם כך' אם מפרסם ב. עקומת התגובה לפרסום אצלו

               5.4%יוכל להביא לעליית מכירות של , לכן. 40% ומכאן כי ההשגה, חשיפות
  .ברמת תכיפות נמוכה משלוש חשיפות, )0.4*27/2(

עם אותה עליית , יוכל להשיג תכיפות ממוצעת של חשיפה אחת, באותו אופן
מפרסם הרואה : מסקנה.  שהושגה בתכיפות של שלוש חשיפות5.4%מכירות של 

וכך להשיג , את תחילתה בקו ישר) באופן מלאכותי(יף יכול להחל, Sבפניו עקומת 
שתניב אותה עליית , שירצה) ממוצעת(י מבנה גיחות איזו תכיפות אפקטיבית "ע

  .מכירות כמו תכיפות של שלוש חשיפות
, כמו יתרונות הרציפות(יוכל להנות מיתרונות שונים של השגה , באופן זה

  . עבור התכיפות הנמוכהבלי לשלם את המחיר, )הנשמרים במבנה גיחות
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  תכיפות והשגה בפרסום באינטרנט
  

חשוב לי מאוד שהעבודה לא תכלול רק הסברים באוויר לגבי מיני גורמים 
מפרסמים לא הולכים לעבודה ופוגשים שם עקומת תגובה , עם כל הכבוד. ועקומות

  .לפרסום יושבת ומחכה להם
מהעבודה יוקדש לחלקים פחות תיאורטיים ויותר ) כחצי(חלק ניכר , לכן

אולם תחילה הייתי מעוניין , בסוף העבודה יוצג המחקר האישי שלי. ם לקרקעקרובי
ולהעמיד את , לדון בתכיפות האפקטיבית בפי שנמדדה בפועל במדיה מסוימת

  .התיאוריות השונות שהועלו בעבודה במבחן המציאות
אלא בשאלת ', מהי התכיפות האפקטיבית'חלק זה לא עוסק כלל בשאלת ה

נבחן את התשובות שניתנו לשאלה במהלך . 'גה במגבלות תקציבכיצד ניתן להשי'ה
  .ונראה כיצד הן מסתדרות עם האינטרנט, העבודה

  
בתחומים ) אולי משום היותה חדשה(ובעייתית , האינטרנט היא מדיה חדשה

מצאתי חוקרים שבדקו את נושא התכיפות האפקטיבית , למרות זאת. מסויימים
 העבודה נשתמש בנתונים האמיתיים הלקוחים ובחלק זה של, בפרסום באינטרנט

  .ממדיה זו כדי לבדוק את התיאוריות של התכיפות האפקטיבית
יש לציין שוב כי המדיה הזו חריגה במעט מהמדיות שעליהן התבססו רוב 

ולכן גם , )רוב המחקרים נעשו לגבי מדיה כתובה או טלוויזיה(התיאוריות בעבודה 
אין זה מבטל עדיין את התאמתה לעולם , יאוריהאם בממצאים יתגלו חריגות מהת

  .המעשי
מטרה נוספת ולא פחות חשובה של חלק זה היא להתאים את דרכי , אכן

 כיצד ניתן –כלומר , השגת התכיפות האפקטיבית שנדונו בעבודה זו למדיה החדשה
  ?בפרסום באינטרנט, להשיג תכיפות אופטימלית במגבלות תקציב

  
ווד החליטה להעריך את התכיפות בפרסום . נתחיל במחקרים של לסלי ווד

בעבודה . ולהוסיף יסודות משלה, י מדדים שפותחו במקור לטלוויזיה"באינטרנט עפ
  :התבססו החוקרים על ההנחות הבאות, למשל, זו

 
  . לחשיפהGRP –הפרסומת הראשונה מעבירה את כל ה  •

ולכן חלק , פילות מסוימתקיימת כ, כאשר ישנן פרסומות נוספות •
 .הולך ופוחת מכל פרסומת נוספת מתווסף להשגה

 .קיים מקסימום השגה אפשרי בפרק זמן מסוים •
  

הנחות יסוד אלו היוו את הבסיס לטענה כי כאשר מעוניינים למקסם , למשל
ולהשתמש בערוצים , )רציפות(כולל בזמן , השגה יש לפזר את מיקומי הפרסומות

, הגדלת מספר מיקומי הפרסומת. קודות בעלות רייטינג גבוהבעלי קהל רחב ובנ
  . מהשגה לתכיפותGRP -גרר כפילות שהעבירה חלק מה , למשל

 מקסימום השגה –הנחות אלו גם עמדו בבסיס הקשר בין רציפות לתכיפות 
הכפילות הנוצרת כאשר מיקומי הפרסומת אינם מפוזרים , אפשרי בפרק זמן מסוים

  .בזמן
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הפוגעות בכל מה שנאמר בעבודה , מצביעה ווד על הנחות אחרות, באינטרנט
  :על כיצד יש לפעול כדי למקסם תכיפות או השגה

 GRP –שתעביר את כל ה " ראשונה"לא קיימת כלל פרסומת  •
  .להשגה

ולכן חלק הולך , נוצרת עדיין הכפילות, ככל שגדל מספר הפרסומות •
 ). תקפה עדיין2הנחה . (שגהופוחת מכל פרסומת נוספת מתווסף לה

אם כי יש לדבר , קיים מקסימום פוטנציאל השגה בפרק זמן מסוים •
 .על אתר יחיד ולא על האינטרנט כולה מן הסתם

  
נראה בינתיים כי האינטרנט ? מה ניתן להסיק משבירת ההנחה הראשונה

הכפילות בין , ואכן. תכיפותהיא מדיה המיועדת בעיקר למפרסמים המחפשים 
נראה כי חלק ניכר מהגולשים מבקרים : רים הגדולים באינטרנט היא גבוהההאת

אם כי הם מבקרים רק בחלק מהם בכל פעם (ברוב האתרים הגדולים מדי חודש 
  ).שהם מתחברים לרשת

שאר העקרונות שנדונו במהלך העבודה נותרים נכונים גם כשמעבירים אותם 
  :למדית האינטרנט
יצטרך , קסם השגה בפרסום באינטרנטמפרסם המעוניין למ, לדוגמא

בין (להמשיך ולשמור על העקרונות של פרסום ברציפות ופיזור מיקומי הפרסומת 
, הוא גם יעדיף לפרסם במעט אתרים בעלי פוטנציאל השגה גבוה). אתרים שונים

מפרסם המעוניין ). בשל הצורך למנוע כפילויות(מאשר בהרבה בעלי פוטנציאל נמוך 
  . ינהג בדיוק להיפךלמקסם תכיפות

. למרות השוני בין המדיות, האינטרנט מאששת איפוא את מסקנות העבודה
בלי קשר למדיה בה נעשה , מכאן כי ייתכן והמסקנות הללו נכונות באופן כללי

  .הפרסום
  

אל תתפלא על שנאמר כי נראה שהאינטרנט מיועדת בעיקר למפרסמים 
מדיה כמו האינטרנט היא ללא ספק בעלת קהל צרכנים , נכון. המחפשים תכיפות
  .ובהחלט ניתן להשתמש בה גם כאשר מעוניינים בהשגה גבוהה, פוטנציאליים עצום

יקר כי אף על פי שאתרים שלמים מביאים בע": נראה"הדגש הוא על המלה 
  .חלוקה לחלקי אתרים מראה כי החלקים עצמם מעבירים בעיקר השגה, תכיפות

שכן כפי שנאמר גולשים רבים מבקרים ברוב האתרים , קל להבין זאת
 אך ברור כי אינם סורקים את האתרים מחדש בכל פעם -הגדולים מדי חודש 

חשפים כך הם נ. ובכל פעם נכנסים רק לחלק מסוים של האתר, לאורכם ולרוחבם
  .ולא בבת אחת לכל הפרסומות באתר, רק לפרסומות באותו חלק מצומצם

 –עם עליית ה , למשל, מציינת ווד את העובדה כי בעוד שבטלוויזיה, בנוסף
GRPבאינטרנט  ההשגה גדלה ,  חלק גדול והולך ממנו מועבר בלית ברירה לתכיפות

  . בקצב קבוע למדיGRP –והולכת עם עליית ב 
 50% ההשגה הוסיפה לגדול גם אחרי שנוצלו 76 –ב , ים אתר87מתוך 
ווד מציינת כי הסיבה לכך היא כנראה צמיחתה המהירה של . GRP –מפוטנציאל ה 

  .העובדה כי כל הזמן נוספים מבקרים חדשים, האינטרנט
ניתן לנצל את האינטרנט גם כמדיה לצורכי הגדלת השגה ולא רק , אם כן

  .להגדלת התכיפות
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ניתן : מכאן ניתן לראות כי לאינטרנט יתרון חשוב על פני מדיות אחרות
ווד מציינת כי קיים . לבחור בה ביתר קלות האם מעוניינים בהשגה או בתכיפות

  .קשר בין סוג האתר לבין המידה בה האתר מעביר תכיפות או השגה
רוב . נוטים להעביר יותר תכיפות, ואחריהם אתרי ספורט, אתרי משחקים

  .מבקרים בהם הם מבקרים יומיים וחוזריםה
זאת . מעבירים בעיקר השגה, למשל, מנועי חיפוש ואתרי נסיעות, לעומתם

לגבי ; ולכן ההשגה שלהם גבוהה, משום שמנועי חיפוש מושכים קהל רב במיוחד
בכל אופן לא חוזרים לשם שוב , המבקרים בהם הם לרוב חד פעמיים, אתרי נסיעות

  .רים כאלו אינם מאופיינים בתכיפות גבוההולכן גם את, ושוב
יבחר לפרסם , למשל, מכאן כי מפרסם באינטרנט המעוניין למקסם השגה

  .או שהביקור בהם הוא חד פעמי\באתרים המושכים קהל רב ו
יתרון נוסף הגלום בסוגי האתרים השונים הוא כמובן היכולת לפנות 

  ).'חובבי ספורט וכו, ילדים(לאוכלוסיה מצומצמת 
  

ברור , אולם. האינטרנט היא מדיה המתאימה להשגה ותכיפות כאחד, אם כן
בתור מה , נשאלת השאלה. כי לא ניתן למקסם את שניהם תחת מגבלות תקציב

  ? מדיה של השגה או של תכיפות–האינטרנט מתאימה יותר לפרסום 
  :ב שערכה ווד הפיקה את העקומה הבאה"השוואה למדיות אחרות בארה

  
טלוויזיה 

 )פריימטיים(
  אינטרנט

טלוויזיה 
  )יום(

מגזיני

השגה  

  
  
  
  

GRP

יתרון על פני האינטרנט ' טיים-פריים'ות ה
אמין כי האינטרנט תשאיר בקרוב את כל 

, למשל, הטלוויזיה. ובעלות קהל קבוע, ות
. כלל קהל מצומצם-עוד שלמגזינים בדרך

ניתן וקל יותר להגיע להשגה גבוהה , מדיה
ואם , ישאר במקומןמבוססות עתידות לה

ועתידה כנראה לעקוף את כל , בקצב מהיר
, אליו תגיע המדיה הזו יהיה כלל עולמי

האוכלוסיה העולמית לא תוכלנה להביא 

שהאינטרנט היא מדיה המיועדת בעיקר , ך
שתמש בה ביעילות גם לצורך מקסימיזציה 

  . להגיע לאוכלוסיות מסוימות
להשיג רמת תכיפות מדיות האחרות כדי 
  .הבדלים בין המדיות
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ניתן לראות כי רק לטלוויזיה בש
יש אף יסוד ל. כאשר מעוניינים בהשגה

  :שאר המדיות מאחור
רוב המדיות הקיימות כבר מבוס
, נחשבת למדיה בעלת קהל רחב יחסית
ברור כי ככל שגדל הקהל אליו מגיעה ה

לכן העקומות של המדיות . במדיה זו
.תעלינה תהיה העליה קלה בלבד ואיטית

האינטרנט עדיין צומחת, לעומתן
הקהל : שאר המדיות הקיימות כיום

ומדיות המתרכזות בחלק מצומצם של
  .גה כמו האינטרנטאותה הש
  

את המחקר של ווד ניתן לסכם ב
אם כי ניתן לה, לקבלת מקסימום השגה

ניתן להשתמש באינטרנט כד. של תכיפות
העקרונות עליהם יש להקפיד ב

למרות , מסוימת נשמרים גם באינטרנט
  
  
  

 



. ון ד'מחקר נוסף בנושא התכיפות האפקטיבית בפרסום באינטרנט ערכו ג
גם מחקר זה לא התרכז בשאלת , כמו המחקר של לסלי ווד. לקנבי ויונגפיל הונג

ולכן , קיימת עדיין בעיה של דלות מחקרים לגבי האינטרנט. התכיפות האפקטיבית
דים את התכיפות התבססתי על מחקרים שמטרתם העיקרית היתה לבדוק כיצד מוד

  .באינטרנט
האם בכלל הכלים של השגה ותכיפות יעילים : שאלתם הראשונה הייתה
האם המודלים שפותחו במשך : והשאלה השנייה? כשמדובר בפרסום באינטרנט

או שיש להמציא , חמישים שנה האחרונות יעילים לגבי המדיה החדשה-הארבעים
  ?שיטות חדשות לגמרי עבורה

  
ניתן להבחין כי השאלות הללו הן גם השאלות , שא המרכזילמרות השוני בנו

שאיתן יצאתי אני לבדוק בחלק זה של העבודה את נושא התכיפות האפקטיבית 
 האם –כיצד להשיג תכיפות אפקטיבית בפרסום באינטרנט : בפרסום באינטרנט

האם יש לפתח שיטה חדשה לחלוטין עבור המדיה ? יעילות" ישנות"השיטות ה
  ?החדושה

מצאתי כי הדרכים להשגת התכיפות , על פי המחקר של לסלי ווד
  ?מה מצאו לקנבי והונג. האפקטיבית בשאר המדיות נכונות גם עבור האינטרנט

  
מסקנתם .  אתרים בגדלים שונים560המחקר נערך על פני מדגם של 
תכיפות מתפקדים \מודלים של השגה: הראשונה של לקנבי והונג ממנו הייתה

  .ות לגבי האינטרנט ולגבי טלוויזיה ומגזיניםבאותה יעיל
: גילו כי קיימות הקבלות רבות נוספות בין האינטרנט לשאר המדיות, בנוסף

 מגזינים 98 האתרים הגדולים דומה לזו שנמצאה בקרב 50הכפילות בקרב , למשל
שההקבלה קיימת לא רק בין המדיות , טענו, מכאן. 1979 משנת SMRBבמחקר של 

  .א גם בין תקופות שונותאל, השונות
פה הייתי מעוניין להזכיר כי אף שהמגזינים לא עברו שינויים רציניים 

האינטרנט , השגה ואינם צפויים לעבור אותם בעתיד הנראה לעין\מבחינת תכיפות
, האינטרנט נמצאת עדיין בשלב של צמיחה מהירה. משתנה ועוד איך במשך הזמן

  .מצאים כיום שנה עשויים לא להתאים למ20והממצאים לגבי האינטרנט בעוד 
יש להביא ממצאים מתקופות , לפני שמצביעים על הקבלה בין תקופות, לכן

שמשתנים באיטיות רבה (ולא רק לגבי המגזינים , שונות לגבי האינטרנט עצמה
ויתכן כי מיהרו לקפוץ , מכאן שטענה זו של לקנבי והונג אינה מבוססת דיה). בהרבה

  .למסקנות
  

ניתן , היות וכפילות משרתת תכיפות? אמה בכל זאת ניתן ללמוד מהממצ
 הכפילות –לראות כי יש לאינטרנט יתרון מסוים לגבי השגה על פני המגזינים 

  .דומה לזו של כמעט פי שניים מגזינים!) הגדולים(שנמצאה בחמישים אתרים 
כנראה שהיא טובה , היות והכפילות באינטרנט נמוכה מזו של המגזינים

לפיהם האינטרנט , אים לממצאים מהמחקר של וודהדבר מת. מהם כמדית השגה
  .טיים-היא מדית ההשגה הטובה ביותר לאחר הטלוויזיה בשעות הפריים

  
יגדל מספר , היות והאינטרנט צפויה לגדול ולהתרחב במידה רבה, בנוסף

כאשר הקהל אליו מגיעה : ולכן הכפילות תצטמצם, המבקרים באתרים השונים
  . ים נחשפים בפעם הראשונה לפרסומת באתר מסויםיותר אנש, האינטרנט מתרחב
מספר מועט של מבקרים נחשפים , כאשר הקהל מצומצם, לעומת זאת

ולאחר מכן הם יגלשו באתרים אחרים ועשויים לראותה , לפרסומת בפעם הראשונה
  .שוב ושוב

יתרונה על פני המגזינים בתור מדית , מכאן כי עם צמיחתה של האינטרנט
  .להשגה ילך ויגד
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משום , מפתיע כי לקנבי והונג התעלמו מהשפעות צמיחתה של האינטרנט
, בשל חשיבותה של צמיחה זו. שהם מזכירים צמיחה זו ואף דנים בה בהרחבה

  .ראיתי צורך להבהיר את היקפה בעבודה
וההערכות שהם מציינים לגבי , 1997המחקר של לקנבי והונג נערך בשנת 

ההערכות משנת .  מיליון62 לבין 20 נעות בין כמות המבקרים באינטרנט באותה שנה
לגבי כמות הגולשים שיהיו ) לא מצאתי הערכות עדכניות יותר, למרבה הצער (1997

  . מיליון200 לבין 120 נעות בין 2000בשנת 
 500%-225%אזי חלה תוך שלוש שנים עלייה של , אם הערכות אלו נכונות

  .בקהל אליו מגיעה המדיה
  

 שהציבו לקנבי והונג ונדון יותר לעומק בשאלת התאמת עתה נשוב לשאלות
  .המודלים הישנים למדיה החדשה

השגה למדיה החדשה צצה עוד \שאלת התאמת המודלים הישנים של תכיפות
אם כי התחום לא היה (רוב הטכניקות . עם כניסת הטלוויזיה, לפני האינטרנט

התאימו גם לרדיו שהתאימו למגזינים ועיתונים ) מפותח במיוחד בתקופה זו
  .ולטלוויזיה

וכי , ראינו כי אכן קיימת הקבלה מסוימת בין האינטרנט למדיות האחרות
אולם לקנבי והונג מבצעים כאן . המודלים הקיימים ניתנים להתאמה לאינטרנט

  :הבדלה בין המישור העקרוני למישור הטכני
  

שנם הרי שמעשית י, אם בתיאוריה המודלים מתאימים גם למדיה החדשה
לקנבי והונג . מספר קשיים בהתאמת מודלים של תכיפות והשגה לאינטרנט

  .מצביעים על כמה מקשיים אלו
היו בחירת , בין העקרונות שדיברנו עליהם לגבי קבלת התכיפות הרצוייה

אחד . מצומצם\ופרסום במדיות בעלות קהל רחב, נמוך\מיקומים בעלי רייטינג גבוה
האם זו .  והונג הוא מדידת גודלה של האינטרנטהקשיים עליהם מצביעים לקנבי

  ?"מצומצם"או " רחב"מדיה בעלת קהל 
אולם לקנבי והונג מצביעים על , אמנם האינטרנט היא מדיה כלל עולמית

האם ניתן לדבר על כל מי שמחובר . הקושי בהגדרת הקהל אליו היא מגיעה
  ? הימים האחרונים30 למי שגלש באינטרנט במשך האם יש להתייחס רק? לאינטרנט

 מליון או 5 האם זו מדיה של –לא ברור אם כן כיצד יש להתייחס לאינטרנט 
 120ראינו כי ההערכות לגבי גודלה של האינטרנט נעות בין , בנוסף?  מליון50של 

  ).67% –יחי ההבדל הקטן ( מליון משתמשים 200לבין 
צמיחתה ,  שוב–שלקנבי והונג התעלמו ממנה לכך ניתן לצרף בעייה נוספת 

וקשה לומר , הקהל אליו מגיעה האינטרנט צומח במהירות. המהירה של האינטרנט
  .מתי תיעצר צמיחה זו או באיזה קצב תימשך

מצביעים לקנבי והונג על קושי בהערכת התרומה מבחינת , לבסוף
. דיות אחרותהשגה של פרסום באינטרנט כשהוא משולב עם פרסום במ\תכיפות

דלות הממצאים לגבי האינטרנט כיום אינה מאפשרת לאמוד את הכפילות בינה לבין 
השגה באינטרנט רק עבור \ולכן ניתן להשתמש בכלים של תכיפות, מדיות אחרות

  .פרסום באינטרנט בלבד
במסעות פרסום המשלבים אינטרנט ומדיות אחרות קיים קושי ליישם את 

ניתן לדעתי להתגבר על בעיה זו אם נניח כי  גם , זאתלמרות . המודלים הקיימים
  :כאן קיימת הקבלה למדיות האחרות

בעת מקסימיזציה של השגה יש לפזר , פי המודלים שנידונו בעבודה זו-על
ולעומת זאת יש לרכזם , )כולל בין מדיות שונות(ככל האפשר את מיקומי הפרסומת 

בלי הערכות לגבי הכפילות בין גם , לכן. ככל האפשר כשמנסים למקסם תכיפות
 פיזור הפרסומות בין -ניתן לומר כי כאשר מנסים למקסם השגה , המדיות

ולעומת זאת אינו רצוי כאשר מנסים למקסם , האינטרנט ומדיות אחרות רצוי
  .תכיפות

  

 33



 

היות וזהו נושא . של אתר רבים גם הם' רייטינג'הקשיים הטכניים בהערכת 
  :מציינים לקנבי והונג קשיים רבים שכאלו, מחקרם המרכזי

האתרים , בעוד שקיימת סטנדרטיזציה מסויימת באתרים הגדולים •
הקטנים שונים ביותר זה מזה ונראה כי לעולם לא תחול בהם 

על השוואת רייטינג בקרב דבר זה מקשה . סטנדרטיזציה שכזו
  .האתרים הקטנים

אינן ) ולא במבקרים בהם(מדידות המתרכזות באתרים עצמם  •
. מספקות מידע לגבי משתמשים המבקרים באתר לעתים קרובות

ולכן , ביקורים אלו יוצרים כמובן כפילות רבה ומגדילים תכיפות
 .מדידות שכאלו מעוותות את הממצאים לטובת השגה

הקהל הממוצע יכול , בטלוויזיה.  הקהל הממוצעקשה להגדיר את •
להיות המספר הממוצע של אנשים הצופים בתוכנית מסוימת במשך 

 .תקופה מסוימת
ניתן לדבר על המספר הממוצע של אנשים הקוראים את , בעיתונות

 ).'חודש בירחון וכו, יום בעיתון יומי(העיתון במשך תקופה אחת 
וצע של אנשים המבקרים האם הכוונה למספר הממ, באינטרנט •

לקנבי והונג טוענים כי ? …חודש, שבוע, יום, באתר במשך שעה
התקופה לפיה יש לקבוע את הקהל הממוצע צריכה להיות מחזור 

אולם ראינו כי , הם ממליצים על תקופה של שבוע, לפיכך. הצריכה
  .קיימים מוצרים שמחזור הצריכה שלהם ארוך בהרבה

 לגבי האינטרנט צריכות להתייחס האם מדידות: מושא המדידה •
בעוד שהמפרסם עצמו מעוניין בעיקר ? או פרסומת, דף, לאתר

ממליצים לקנבי והונג למדוד , במספר הנחשפים לפרסומת עצמה
 .רייטינג של אתרים שלמים

זאת משום שמדד כמו שיעור הלוחצים על פרסומת מסוימת תלוי 
ולכן אינו , בפרסומת) וידאו, גרפיקה, מסר(בגורמים יצירתיים 

 איזה קהל צפויה לקבל –מספק את המידע הנדרש לגבי הרייטינג 
  ?פרסומת אחרת באותו מיקום

  
מכאן כי אף על פי שתיאורתית המפרסם אמור לדעת מה עליו לעשות כדי 

בשל ההתאמה של מודלים שפותחו עבור (מקסם תכיפות או השגה באינטרנט ל
הוא יתקשה ליישם מעשית את התיאוריה בשל , )מדיות אחרות למדיה החדשה

  .הקשיים בהערכת רייטינג של אתר וגודל המדיה
  

האינטרנט היא מדיה : לסיכום מחקרם של לקנבי והונג והפרסום באינטרנט
, היא מתאימה בעיקר לצורך הגדלת השגה. ירות גבוהההצומחת במה, חדשה יחסית

כיום רק טלוויזיה בשעות . אולם ניתן להשתמש בה גם לצורך קבלת תכיפות גבוהה
והאינטרנט צפויה לעקוף גם , טיים היא מדית השגה טובה מהאינטרנט-הפריים

  .אותה בעתיד הקרוב
אוכלוסיות ועם זאת ניתן לכוון בה ל, עולמית-האינטרנט היא מדיה כלל

  .ולקהלי יעד מצומצמים ומוגדרים באמצעות בחירת האתרים הנכונים
המודלים של תכיפות והשגה שפותחו עבור המדיות האחרות מתאימים גם 

אולם מבחינה טכנית קשה יותר לאמוד גדלים מסוימים , לפרסום באינטרנט
  . בשטחקיימות בעיות ביישומם, בפרסום באינטרנט ולכן על אף התאמת המודלים
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  סקר תכיפות אפקטיבית
  

הוא . המחקר העצמאי מהווה את החלק הגדול והחשוב ביותר בעבודה זו
אלא שאלון , אינו עוד תגובה וניתוח מאמרים ומחקרים של חוקרים אחרים בתחום

  .שחיברתי בעצמי והעברתי לעשרה מנהלים בארץ
כל המנהלים שענו על השאלון ניצבים בעמדות בכירות המחייבות שליטה 

ביניהם , תחום השגת התכיפות האפקטיבית לצורך ביצוע אופטימלי של תפקידםב
  .מנהלי שיווק ופרסום

  
פנים לארבעה מתוך -אל-חיברתי שאלון ראשוני שהעברתי פנים, בהתחלה

פיהן הוכנסו שיפורים בנוסח השאלון -וקיבלתי מהם תגובות והערות שעל, המנהלים
  ).ראה נספח(עד לנוסח הסופי 
שהסכימו לענות עליו אך רובם , ועבר למספר מנהלים נוספיםהשאלון ה
מכאן המספר המצומצם של עשרה מנהלים בסך הכל שהשיבו . פשוט לא עשו זאת

  ).…תארתי לעצמי שאגיע לפחות לעשרים(על השאלון 
נראה כי המסקנות העיקריות ברורות למדי גם מניתוח עשרת , למרות זאת
  :ן שני חלקיםלניתוח השאלו. השאלונים שמולאו

  
 חלק זה יוצא מההנחה  שהמנהלים באמת מבינים היטב – חלק ראשון

וכי ניתן לסמוך על תשובותיהם כמייצגות את המצב , בנושא התכיפות האפקטיבית
  .בשטח

מקום ,  שם– כולל פרטים אישיים 1חלק : לשאלון עצמו חמישה חלקים
  .עבודה ותפקיד

החלק .  בא לבדוק מהי התכיפות האפקטיבית וכיצד מוצאים אותה2חלק 
וכיצד יש ) פרסומות כושלות (0כולל גם התייחסות לנושא של תכיפות אפקטיבית 

  .להתמודד עמן
כדי , אך בודק מהי התכיפות הקיימת בשטח, 2 בשאלון מקביל לחלק 3חלק 

 3 – ו 2אה בין חלקים מטרת ההשוו. 2להשוות אותה לתכיפות האפקטיבית מחלק 
  .היא לבדוק האם התכיפות ודרכי קבלתה תואמות את התכיפות האפקטיבית

 כיצד להשיג את -החלק הרביעי בא לבדוק את התשובה לשאלה השניה  
. השגה\המנהלים נשאלים כיצד יש לפעול כאשר רוצים למקסם תכיפות. התכיפות

הרצויה בשטח לדרכים גם חלק זה כולל השוואה בין דרכי השגת התכיפות 
מטרתו לבדוק האם החברות פועלות בצורה נכונה כדי . האידיאליות לדעת המנהלים

  .להשיג את התכיפות שהציבו לעצמן כמטרה להשיגה
החלק .  ואחרון מתייחס לשאלת צורתה של עקומת התגובה לפרסום5חלק 

 עבורה בודק האם החברה יודעת כיצד נראית עקומת התגובה לפרסום הרלוונטית
נבדקת בחלק זה דרך הפעולה האופטימלית בהתאם לצורתה , בנוסף. ומהי צורתה
  .של העקומה
: כן עוסק חלק זה בשאלת שינוי צורתה של עקומת התגובה לפרסום-כמו

האם החברה ניסתה לבצע זאת כבר , ולבסוף? ואם כן כיצד, האם ניתן לשנותה
  ?בפועל
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 – בחלק זה נבדקת נכונותה של ההנחה בחלק הראשון, כלומר: עד חלק שני
.כמה המנהלים בארצנו באמת מבינים בנושא החשוב של תכיפות אפקטיבית  

לתיאוריה ולתשובות שאר , חלק זה משווה את התשובות בכל שאלון לעצמן
המנהלים במטרה לברר האם המנהלים הם מומחים בנושא או שמא אינם מבינים 

  .בו כלל
ברור כי למסקנות חלק זה השפעה רבה על ערכן של המסקנות בחלק 

וניתן לאשש או , מהשטח, האם המנהלים מכירים את הנושא מקרוב. הראשון
ואולי בזבזתי זמן בנסיון למצוא כמה ? לדחות את התיאוריה בהתאם לתשובותיהם

 ושבים ולשאול כשיכולתי באותה מידה לעצור עוברים, מנהלים שישיבו על השאלון
  ?אותם לדעתם בנושא

  
  חלק ראשון

  2חלק 
  ?מהי תכיפות הפרסום האפקטיבית* 

כמעט כל המנהלים טענו כי התכיפות . שלוש חשיפות: חד משמעית
. האפקטיבית בחברה שלהם היא שלוש חשיפות במרווח הקנייה

  .מכאן כי המנהלים מסכימים עם נייפלס וגישת שלוש החשיפות
להמה *       ? תכיפות אפקטיביתיותיכולה

קבוצה ראשונה : התשובות בחלק זה התחלקו לשתי קבוצות עיקריות
טענה כי התכיפות האפקטיבית יכולה להיות בין חשיפה אחת לשלוש 

כלומר כל תכיפות אפקטיבית , וגם גדולה משלוש חשיפות, חשיפות
  .תיתכן בתנאים מסוימים) לפחות עד גבול מסוים(

, שוב. חשיפה אחתמלבד, אכן תיתכן כל תכיפותקבוצה שניה טענה כי 
שטען כי חשיפה אחת אינה (מים עם נייפלס רואים כי המנהלים מסכי

שתי חשיפות יכולות להיות תכיפות אפקטיבית ושלוש , אפקטיבית
מחצית המנהלים שללו לחלוטין את ). היא בדרך כלל האופטימלית
וטענו כי כלל לא יתכן מצב שבו , ונס'גישת החשיפה האחת של ג

  .תכיפות של חשיפה אחת תהיה אפקטיבית
  ?ספר או נוסחא לקביעת תכיפות אפקטיביתהאם קיימים מ*   

מכאן כי המנהלים . כיוון שהיא תלויה במספר רב של גורמים, לא
לפיה אין מספר או נוסחא , מסכימים עם גישת החשיפה המשתנה

  .לקביעת התכיפות האפקטיבית
  ?מה משפיע על התכיפות האפקטיבית*   

…מתאים לגישתכיוון השפעהגורם
  חשיפות3, הרברט קרוגמן מגדיל תכיפות שיפות קודמותקהל היעד מושפע מח

 !בסתירה לתיאוריה מקטין תכיפות )בעונת השיא(מוצר עונתי 
 מוסכם על כולם מגדיל תכיפות רמת תחרות גבוהה

 )ונס כנגד מקדונלד'טענת ג (1חשיפה  מגדיל תכיפות החלפת מותגים: המטרה
 !ה לתיאוריהבסתיר מגדיל תכיפות החתמה על מנוי: המטרה

 )סותר את לונגמן( חשיפות 3 מגדיל תכיפות המוצר מיועד לקניה חוזרת
 )ונס'טענה כנגד ג( נייפלס - חשיפות 3 מגדיל תכיפות מחזור צריכה ארוך

  חשיפות3, נייפלס מגדיל תכיפות מותג מוביל
 מחזק את קרוגמן; מוסכם על כולם מגדיל תכיפות החדרת מוצר חדש

 מחזק את קרוגמן; מוסכם על כולם מגדיל תכיפות דשמסע פרסום ח
  דעות חלוקות הפרסום מיועד למשתמשים קלים

 לא מצויין בתיאוריה מגדיל תכיפות  מוצר רב שימושי
, את הטבלה ניתן לסכם בכך שהמנהלים שוב מצדדים בגישת שלוש החשיפות

שת שלוש משום שההשפעות שצויינו סותרות את רוב הטענות שהועלו כנגד גי
  .ומאששות את דברי נייפלס) הרברט קרוגמן בעיקר(החשיפות 
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  ?כיצד מונעים שידור פרסומות כושלות* 
כמעט כל המנהלים מסכימים . חובה לבדוק כל פרסומת לפני שידורה

תהא , כי לפני שמתחילית בשידור הפרסומת יש לבחון אותה היטב
  .העלות אשר תהא

  ?ומה אם בכל זאת משדרים פרסומת כושלת*   
אין טעם להמשיך בשידור הפרסומת אם לא הצליחה ! מפסיקים
אפשרי לתקן את הפרסומת במהירות ולשדר במקומה . מלכתחילה

  .את הפרסומת החדשה
    

  3חלק 
  ?האם בתכנון לוח הערוצים כוללים שיקולים של תכיפות אפקטיבית* 

כמעט כל המנהלים טענו שהתכיפות האפקטיבית לדעת החברה . כן
  .משפיעה על תכנון לוח הערוצים שלה

  ?מהי תכיפות הפרסום כיום*   
רוב המנהלים לא סברו כי התכיפות , שוב. וש חשיפות ומעלהשל

בקרב המפרסמים בתכיפות של . אצלם היא למטה משלוש חשיפות
בקרב . הרוב סברו כי שלוש חשיפות תספקנה, למעלה משלוש חשיפות
לדעת רובם התכיפות של החברה כיום , המפרסמים בסך הכל

  .אפקטיבית
  ?מה הייתה התכיפות אי פעם*   

אולם רוב , התשובות שהתקבלו מגוונות. חשיפות ומעלהשתי 
לעומת . המנהלים טוענים כי התכיפות מעולם לא הייתה חשיפה אחת

גם אם , חשיפות כבר התקבלה אצל רובם+ 2רמת תכיפות של , זאת
  .איננה רמת התכיפות הנוכחית

אצל רוב המנהלים הייתה התאמה מלאה בין התכיפות האפקטיבית 
- לבין התכיפות שהייתה בחברה שלהם אי2האפשרית שסימנו בחלק 

  .פעם
  ?האם לחברה יש נוסחא לקביעת התכיפות האפקטיבית*   

המנהלים ציינו שלא קיימת אצלם נוסחא כזו או ) אך לא כל(רוב 
  .שאינם יודעים האם קיימת

קהל היעד מושפע : יינו כמשפיעים על התכיפות הםהגורמים שצו
קניה חוזרת ומותג , החתמה על מנוי, מוצר עונתי, מחשיפות קודמות

כל הקריטריונים הללו צוינו כמגדילים את התכיפות . מוביל
  .האפקטיבית בנוסחא של החברה

הייתה התאמה בין כיוון השפעתם של הקריטריונים על התכיפות 
 הייתה לא. בין השפעתם לדעת המנהל בחברהבנוסחא של החברה ל

התאמה שכזו בין הקריטריונים המשפיעים על התכיפות האפקטיבית 
  .בנוסחא לבין אלו המשפיעים לדעת המנהל) לכאן או לכאן(

  ?כיצד החברה מונעת שידור פרסומות כושלות*   
אפילו אם , רוב החברות מבצעות בדיקה של הפרסומת לפני שידורה

, בחברות בהן לא תמיד מתבצעת בדיקה כזו. ה גבוההעלות הבדיק
בחברות בהן לא מתבצעת . המנהלים סבורים כי דווקא יש בה צורך

  .המנהלים סבורים כי אכן אין צורך בבדיקה, כלל בדיקה
  ?כיצד נוהגים במידה והוחל בשידור פרסומת כושלת*   
  .מפסיקים לשדר אותה כדי למנוע הפסדים    
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  4חלק 
  ?כיצד פועלים כדי להשיג את התכיפות האפקטיבית* 

גישה מתאימה…משמש להגדלתאמצעי
 חשיפה אחת, קנת לונגמן השגה שימוש בערוצים בעלי קהל רחב

  דעות חלוקות פיזור מיקומי הפרסומת
 רציפות-סתירת הקשר השגה: חשיפות3 תכיפות או לא משפיע )רציפות(פרסום בהמשכיות 

 חשיפה אחת, קנת לונגמן השגה נקודות בעלות רייטינג גבוהקניית 
ראינו כי המנהלים מסכימים עם " ?מהי התכיפות האפקטיבית"אם בשאלת 

מצדד גישת , לונגמן. הרי שכעת הם דווקא נוטים להסכים עם קנת א, נייפלס
המנהלים סותרים את הטיעון בדבר הקשר ההפוך בין . החשיפה האחת

אולם נראה כי בעוד שהתכיפות האפקטיבית נקבעת , המשכיות לתכיפות
דרכי השגת התכיפות הרצויה , לדעתם לפי דרכה של גישת שלוש החשיפות

  .נקבעות לדעתם לפי גישת החשיפה האחת
  ?פעם למקסם תכיפות-האם החברה ניסתה אי* 

רוב המנהלים מודים שהחברות שלהם ניסו למקסם תכיפות . כן
מנהלים שטענו כי החברה מעולם לא בקרב ה. בשלב זה או אחר

היו שטענו כי התכיפות האפקטיבית לדעת , ניסתה למקסם תכיפות
הגוררת נסיון , תכיפות גבוהה. (החברה הייתה מעל שלוש חשיפות

  ).כ"למקסימיזציה של תכיפות בד
 כי 3טענו בחלק , המנהלים שטענו כי החברה ניסתה למקסם תכיפות

החברה הייתה שלוש חשיפות ומעלה אכן התכיפות האפקטיבית של 
  .בשלב מסוים

  ?כיצד ניסתה החברה למקסם תכיפות*   
  

גישה מתאימהמה שפחות\מה שיותראמצעי
  דעות חלוקות ערוצים בעלי קהל רחב

 )סותר את לונגמן( חשיפות 3 יותר רמת הפיזור
 רציפות-סתירת הקשר השגה:  חשיפות3 יותר רמת ההמשכיות

 לונגמן. קנת א, חשיפה אחת פחות קניית נקודות בעלות רייטינג גבוה
  

למרות . רוב החברות פעלו בהתאם לשיטות שהמנהלים שלהן ראו כנכונות
אלא האם הוא משפיע או , לא כיוון ההשפעה של הגורם(סתירות קלות , זאת
בעוד שלדעת המנהלים יש : היטו מעט את דרכי הפעולה של החברות) לא
ניתן לראות כי הפעם , ל על פי השיטות של מצדדי גישת החשיפה האחתלפעו

  .קיימת נטייה דווקא לצד גישת שלוש החשיפות
חשוב לציין כי העובדה שבוחרים להשתמש בגישה זו או אחרת להשגת 

אין זה אומר כי מנסים להשיג את התכיפות שנחשבת , תכיפות רצויה
יתן בהחלט להשתמש בשיטות של נ, כלומר. פי אותה גישה-לאפקטיבית  על

  .גישת שלוש החשיפות בכדי להשיג תכיפות של חשיפה אחת ולהיפך
שאם גישה אחת טוענת כי כדי למקסם תכיפות יש לפעול כך , הרעיון הוא

פי -כך פועלים על. אזי כשמנסים למקסם השגה ניתן לפעול בדיוק להיפך, וכך
  .אך בכיוון הפוך, אותה גישה
הבודקת כיצד , תי לבטל שאלה שהופיעה בשאלון הראשוניהחלט, מסיבה זו

תשובות המנהלים שענו על השאלון הראשוני . ניסתה החברה למקסם השגה
הראו כי דרכי הפעולה של החברות תואמות במידה רבה את הדרכים 

  .שלדעתם משמשות כדי למקסם השגה
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  5חלק 
  ?lמהי התכיפות האפקטיבית כאשר עקומת התגובה לפרסום היא בצורת *

רוב המנהלים לא היו מסתכנים בתכיפות של חשיפה . שתי חשיפות
אחת גם כאשר עקומת התגובה לפרסום מראה בבירור על תפוקה 

  .שולית פוחתת
  ?Sמהי התכיפות האפקטיבית כשהעקומה בצורת *   

כאשר :  רוב המנהלים עם התיאוריההפעם הסכימו. שלוש חשיפות
עקומת התגובה לפרסום מראה על סף מסוים שמתחתיו הפרסום 

אך גם לא , בחרו המנהלים לא לפרסם מתחת לסף זה, אינו יעיל
  .להגדיל את התכיפות מעבר אליו שלא לצורך

תשובות המנהלים לשתי השאלות הללו מראות שוב בבירור על נטייה 
תכיפות של חשיפה אחת לעולם אינה : לצד גישתו של נייפלס

,  אפקטיבית–שלוש חשיפות ,  לפעמים–שתי חשיפות , אפקטיבית
  .ולרוב זוהי התכיפות האופטימלית

רק מחצית המנהלים טענו כי התכיפות האפקטיבית עבור החברה 
י עקומת התגובה "היא התכיפות האפקטיבית עפ) 2חלק (שלהם כיום 

 מכירים את עקומות התגובה המנהלים אינם, כלומר. לפרסום
או שאינם סבורים שהן מהוות מדד טוב , לפרסום העומדות בפניהם

  .להערכת התכיפות האפקטיבית
בתשובה לשאלה כיצד נראית עקומת התגובה לפרסום העומדת בפני 

אחד מהם טען שהעקומה . רק שני מנהלים ידעו את צורתה, החברה
  .Cצורת והשני טען שהעקומה היא ב, lהיא בצורת 

  ?כיצד משנים את צורתה של עקומת התגובה לפרסום*   
השיטות שהוצעו לא . מחצית המנהלים לא ידעו על שיטה לעשות זאת

  :להלן הצעותיהם של המנהלים. היו השיטות שהצגתי בעבודה

l-<S : הצעה זו חזרה אצל –) חוסר המשכיות(ריכוז פרסומות בזמן   
מנהל אחד הציע לעבור מפרסומת פשוטה ; רוב המנהלים

יש לציין כי שיטות אלו ). הגדלת מורכבות המסר(למורכבת 
  :מתאימות לתיאוריה

, י הקשר ההפוך בין המשכיות לתכיפות"עפ, חוסר המשכיות
כלומר ייצור סף תכיפות , יגרום להגדלת הצורך בתכיפות

ר מתואר הדב. אפקטיבית שמתחתיו הפרסום אינו יעיל
בעקומת התגובה לפרסום כמעבר מעקומה בעלת תפוקה 

  ).S(שולית פוחתת לעקומה בעלת סף 
תביא שוב , י גישתו של טליס"עפ, הגדלת מורכבות המסר

 –להגדלת הצורך בתכיפות ולאותה תוצאה המתוארת לעיל 
מעבר מעקומה בעלת תפוקה שולית פוחתת לעקומה בעלת סף 

  .תכיפות אפקטיבית
  S-<l:  הצעה זו היא –) המשכיות(פריסת הפרסומות על פני זמן   

אם חוסר המשכיות . כמובן היפוך ההצעה מהסעיף הקודם
  .ההמשכיות תבטל אותו, יצר סף

מעבר מפרסומת בולטת לפרסומת : הצעה חדשה שהועלתה
בניגוד להצעות ). הפחתת המימד היצירתי בפרסומת" (שקטה"

  :ת התיאוריההצעה זו דווקא סותרת א, הקודמות
לב תפעל כבר מהחשיפה -פרסומת יצירתית ומושכת תשומת

לכן דווקא פרסומת יצירתית עשויה לעזור לבטל . הראשונה
  .את סף התכיפות האפקטיבית
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  חלק שני
או מי שהוא במקרה עובד או חוקר הבא , מי שקרא היטב את העבודה הזו

בוודאי הרים גבה לגבי כמה מהתשובות שפירטתי בחלק , מהתחום הרלוונטי
האמנם ניתן לסמוך על המנהלים שסיפקו תשובות נכונות יותר . הראשון

  ?מהתיאוריה
 באמת יש מטרתו הראשונה של השאלון הייתה רק לבדוק האם, למעשה

ראיתי כי , לאחר שקיבלתי את התשובות לשאלונים. לקבל או לדחות את התיאוריה
  .במקרים רבים השאלה היא האם לקבל או לדחות את התשובות עצמן

כיוון שרובם הודו , מאוד חבל שהמנהלים שלנו אינם בקיאים בנושא
 והם ,שבתכנון לוח הערוצים משתמשת החברה בשיקולים של תכיפות אפקטיבית
  .באו מעמדות המחייבות שליטה מסוימת בנושא בכדי לקבל החלטות נכונות

  
כבר ידעתי שלא יהיו , עוד לפני שהעברתי את ארבעת השאלונים הראשונים
לא בכל חברה . מילא. מנהלים רבים שידעו כיצד נראית עקומת התגובה לפרסום

סום מחייב היחס בין המשאבים העומדים לרשותה לבין אלו שהיא מקצה לפר
  .שכזו) די יקרה למעשה(בדיקה 

. תארתי לעצמי גם שחלק מהמנהלים לא ידעו כלל מהי תכיפות אפקטיבית
אספתי הערות ובקשות והנוסח החדש של השאלון כבר , במהלך העברת השאלונים

המלווים לעתים בגרפים לשם המחשה , כולל הסברים למונחים כמו השגה ותכיפות
השאלון בנוסח החדש מופיע ). ות לעומת פעימות וגיחותרציפ, למשל(ויזואלית 

  .במלואו בסוף העבודה
בעת העברת השאלונים בדקתי בעיקר היכן המנהלים מבינים את השאלה 

. הסברתי להם את כוונת השאלות ווידאתי כי הם מבינים אותן, בצורה לא נכונה
לים ניסוח השאלות וקטעי ההסבר בשאלון החדש הוא כזה שהמנה, בהתאם

  .אמורים להבין את כוונת השאלות ללא הסברים מצדי
והם מילאו אותם בלי , השאלונים החדשים ניתנו או נשלחו למנהלים

 כי יחס השגיאות הגסות בקרב יש לציין. נוכחותי במקום והחזירו אותם אלי
: כלומר, השאלונים אינו מראה על נטייה לצד השאלונים הראשוניים או החדשים

  .לא חוסר הבנת השאלות הוא שגרם למתן תשובות לא הגיוניות
הערתי למנהלים כי נראה לי , לאחר מילוי השאלונים הראשוניים

, כמו שציינתי. ע ענו כךושאלתי אותם מדו, שתשובותיהם כאן וכאן אינן הגיוניות
וידאתי כי המנהלים הבינו את השאלות לפני שנתתי להם לענות עליהן תשובה 

הם פשוט הודו , לאחר שהבהרתי למנהלים כי התשובה אינה הגיונית, לרוב. סופית
רק אחד מן המנהלים ידע להציג הסברים מניחים את הדעת לתשובות . שטעו
  .שסימן

  
ניתן באמת להחליט כי , ת את התיאוריהכאשר תשובת המנהלים סותר
אבל תשובות רבות מגלות כי רוב המנהלים . המנהל צודק ויש לדחות את התיאוריה

כפי שחלקם הודו כשהעברתי את השאלונים , הם פשוט חסרי הבנה בנושא
  .הראשוניים

המראה לדעתי כי לא רק , בחלק זה אציג ניתוח של תשובות המנהלים
אלא פשוט אין להם ידע ,  בסתירה לחלק מתשובותיהםהתיאוריה היא שעומדת

  .מספיק בנושא התכיפות האפקטיבית
חובה על מנהלים בכירים העוסקים בתחום ללמוד ולבדוק את הנושא , לדעתי

  .ולא להסתמך רק על עצות שהם מקבלים מהפרסומאים, יותר לעומק בעצמם
 באי אילו למרות שעבודה זו אינה מחקר מעמיק ואינה עתידה להתפרסם

אני מקווה שלפחות למחקרים שכן מתפרסמים עכשיו , מגזינים בתחום הפרסום
והמנהלים יתחילו להתייחס לנושא התכיפות , בתחום תהיה השפעה מסוימת

  .האפקטיבית יותר ברצינות
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  :הגורמים המשפיעים על התכיפות הרצויה* 
איך ייתכן כי רוב המנהלים עונים לי שכאשר המוצר עונתי ובעונת 

הרי במוצרים עונתיים יש ! ?יש לצמצם את התכיפות, השיא שלו
ולכן התכיפות בתקופה , לדחוס את הפרסום לתוך תקופה מצומצמת

  !זו צריכה להיות גבוהה
ל היעד מושפע עדיין מחשיפות לא ברור לי גם מדוע כאשר קה

המשמעות הפשוטה . יש לדעתם צורך בתכיפות רבה יותר, קודמות
היא שעוד לא מיצינו את ' מושפע עדיין מחשיפות קודמות'של 

לכן ניתן להסתפק בפחות חשיפות בתקופה , התכיפות הקודמת
  .הנוכחית

  ו יש כי אינו יודע האם לחברה של, לא פחות ולא יותר, מנהל אחד טען* 
  .נוסחא לקביעת התכיפות האפקטיבית

  :כיצד יש למקסם תכיפות והשגה*   
קטעי ההסבר שהוספתי , לאור התשובות על השאלונים הראשוניים

. היבהירו מעבר לכל ספק כי תכיפות והשגה באות זו על חשבון זו
חששתי אפילו שאני מטה את התשובות כדי למנוע מהמנהלים לטעות 

 שימוש באותו גורם מגדיל או מקטין את ולענות בחלק זה כי
  .התכיפות וההשגה ביחד
רוב המנהלים רשמו לפחות לגבי גורם אחד . לא הייתי צריך לחשוש

אחד אפילו הגדיל . שהוא משפיע באותו כיוון על התכיפות ועל ההשגה
ורשם לגבי כל הגורמים שהם פועלים באותו כיוון על תכיפות , לעשות
  .והשגה

השאלה מבקשת לרשום לגבי כל גורם האם הוא מגדיל , בנוסח החדש
 –כאשר רשימת הגורמים כללה אמצעי והיפוכו , תכיפות או השגה

  .פיזור מיקומי הפרסומת ומיקוד מיקומי הפרסומת, לדוגמא
ילים את אותו חלק מהמנהלים רשמו כי שני האמצעים ההפוכים מגד

אם נפזר את מיקומי הפרסומת , כלומר). תכיפות או השגה(דבר 
  .נגדיל את התכיפות שלנו עוד ועוד, ונמקד אותם בחזרה

  :עקומת התגובה לפרסום*   
נכונות לפי "התשובות הנכונות כאן הן לא . אין אפילו ויכוח בנושא זה

ות או לא  נכונ–אלא חד משמעית " ונס'נכונות לפי ג"או " נייפלס
  .כמעט כל המנהלים טעו בחלק זה. עניין מתימטי. נכונות

ואין סיבה שמנהלי שיווק שמעולם לא , החלק הזה באמת די מבלבל
בדקו כיצד נראית עקומת התגובה שלהם לפרסום ידעו באמת כיצד 

  .עונים על השאלות הראשונות
הבעיה מתחילה דווקא כאשר המנהלים יודעים לענות על השאלה  

  .צד נראית עקומת התגובה לפרסום העומדת בפניהםכי
, אחד המנהלים טען כי העקומה היא מסוג של תפוקה שולית פוחתת

ואכן התכיפות האפקטיבית עבור החברה שלו כיום היא לדעתו 
שהוא , הבעיה היא. התכיפות האפקטיבית שסימן עבור עקומה כזו

עה בבירור כאשר עקומה כזו מצבי, "למעלה משלוש חשיפות"סימן 
  ).חשיפה אחת(על צורך במקסימיזציה של השגה 

למה לבזבז כל כך הרבה כסף עבור מחקר שיגלה את צורתה של 
כאשר מנהל השיווק והפרסום מסיק ממנה את המסקנות , העקומה
  ?ההפוכות
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היה , אבל מה שבאמת גרם לי לתהות האם עלי לצחוק או לבכות
המנהל שטען כי עקומת התגובה לפרסום העומדת בפני החברה שלו 

  .Cהיא מצורת 
שלאותה רמה של תכיפות ? מה בעצם הוא טוען! זו אפילו לא פונקציה

השוות בערכן המוחלט אך סימנן , קיימות שתי רמות תגובה אפשריות
כך גם גדלה תגובת , ככל שעולה התכיפות: חרותבמילים א? הפוך

  .רנדומלי) עליית או ירידת(אך כיוון התגובה , הצרכנים
אני מקווה שאותו מנהל באמת לא הבין את הנושא הקשה של עקומת 

ולא שבאמת נערך , התגובה לפרסום וניחש שכך נראית העקומה
, בדרך אג. עבורו מחקר שתוצאתו הייתה עקומה בלתי אפשרית זו

  … הנפוצה היא בלתי אפשריתS –אותו מנהל סימן גם שעקומת ה 
מספר מנהלים הציעו דרכים לשנות את עקומת התגובה , דרך אגב

אם כי אחת (רוב הדרכים שהוצעו היו טובות . S – ל l -לפרסום מ 
אף , רגע… אבל, )l– ל S –מהן נרשמה תחת הכותרת של מעבר מ 

  ?עבר שכזהאחד לא שם לב שאין צורך לבצע מ
המשמעות של מעבר בכיוון זה הוא שהפרסום מתחיל להיות 

כאשר למנהלים יש סיבות . אפקטיבי רק מרמת תכיפות גבוהה יותר
הם עשויים לחפש דרך לשנות את העקומה , לרצות השגה גבוהה

אבל לעולם אין , בכיוון הפוך כדי שהפרסום יעבוד גם בתכיפות נמוכה
  !וון ההפוךלשנות את צורת העקומה בכי

הנושא של עקומת התגובה לפרסום באמת מאוד מבלבל , בסך הכל
. רוב המנהלים אינם מכירים אותו כלל, בנוסף. ומכאן רוב השגיאות

חבל לערוך מחקר שיגלה את צורת העקומה אם לא , למרות זאת
  .יודעים מה ניתן ללמוד מכך

השוואות בין תשובות של מספר *   
  :מנהלים

אך (שלושה מתוך המנהלים שענו על השאלון באו מאותה החברה 
ל והשלישי לא סימן "שני מנכ, ר"האחד יו): נושאים בתפקידים שונים

  .את תפקידו
בעוד שייתכן בהחלט כי ישנם חילוקי דעות ביניהם בנוגע לתכיפות 

סביר היה כי לפחות לגבי התכיפות השוררת כרגע , האפקטיבית
השאלות (' ה לקביעת התכיפות האפקטיבית וכונוסחת החבר, בחברה

כפי שמצויין , המתייחסות לא לדעת המנהל אלא למצב החברה
  …תהיה ביניהם הסכמה) במפורש על גבי השאלון

  :מעניין להשוות בין תשובותיהם לשאלות אלו
תכיפות *  החברה שיקולים של הערוצים כוללת לוח בתכנון האם

  ).כן (?אפקטיבית
     

 

     

 
   

   

    

תכיפות*   יותר    -ל "מנכ; 2 -ר "יו (? הפרסום של החברה כיוםמהי
  ).3 –מנהל שלישי ; 3-מ
החברה*  של הפרסום הייתה תכיפות אי פעם  לא –ר "יו (…האם

  ). שתיים ומעלה–מנהל שלישי ;  שלוש ומעלה–ל "מנכ; 3-למעלה מ
לקביעת התכיפות האפקטיבית*    ).לא (?האם יש לחברה נוסחא

של החשיפה , ותישנן פרסומות כושל*  שלילית השפעה בעלות
אליהן פרסומות . הראשונה למנוע שידור מה נהוג בחברה לעשות כדי

 מתבצעת בדיקה של הפרסומת רק אם -ל "מנכ;  כלום-ר "יו (?כאלו
 תמיד מתבצעת בדיקה של –מנהל שלישי ; עלותה מוערכת כזניחה

  ).הפרסומת
במידה והוחל בשידורה*  לעשות נהוג בחברה פרסומת כושלת מה  של
 לחדול מיד משידור –האחרים ;  להמשיך כרגיל–ר "יו (?כזו

  ).הפרסומת כדי למנוע הפסדים
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תכיפות*  למקסם פעם בתנאים בהם ניסתה החברה היתה אי  ?האם
  ).כן(

    

זאת*    החברה לעשות   :כיצד ניסתה
מנהל שלישיל"מנכר"יוגורם

ערוצים בעלי 
קהל רחב או 
 ?מצומצם

 קהל מצומצם קהל מצומצם קהל רחב

 
 

לפזר או למקד
מיקומי  את
 ?הפרסומת

רמת פיזור 
 נמוכה

רמת פיזור 
 גבוהה

רמת פיזור 
 בוההג

פרסום מתמשך 
 ?או בפעימות

רמת המשכיות 
 גבוהה

רמת המשכיות 
 גבוהה

רמת המשכיות 
 גבוהה

נקודות  מעט
רייטינג  בעלות
להיפך  ?גבוה או

 
 

 

, מעט נקודות
 רייטינג גבוה

, הרבה נקודות
 רייטינג נמוך

, מעט נקודות
 רייטינג גבוה

  
ות ניתן לראות כי המנהלים אינם בקיאים בנושא התכיפ, לסיכום
הם אינם . ואף אינם בטוחים מהי התכיפות השוררת בחברה שלהם, האפקטיבית

  .יודעים בדיוק האם או כיצד הם קובעים את רמתה ומנסים להשיגה
  :מתשובות רוב המנהלים ניתן להסיק את המסקנות הבאות

הגישה הרווחת בקרב המנהלים לקביעת התכיפות האפקטיבית  )1
  ).הרברט קרוגמן, נייפלס(היא גישת שלוש החשיפות 

המנהלים אינם מבינים את משמעות הקשר ההפוך בין תכיפות  )2
ייתכן שמכך . הגדלת התכיפות מחייבת ויתור על השגה: להשגה

 .נובע רצונם להגדיל את התכיפות
אולם , פות תלויה במספר רב של גורמיםקיימת הסכמה כי התכי )3

אף על פי שהמנהלים לא תמיד מבינים או מסכימים לגבי כיוון 
. הם הגיעו לאותה תכיפות אפקטיבית, ההשפעה של אותם גורמים

, מכאן שהמנהלים לא מחליטים עליה באמת לפי רשימת גורמים
 .שהוא עבורם התכיפות הרצויה" מספר קסם"אלא קובעים 

אין ביניהם הסכמה על , יטות שונות להשגת תכיפות זולמנהלים ש )4
השיטות הנכונות ולעתים הם משתמשים באותה שיטה לרמות 

מכאן שאינם מבינים כיצד לווסת גורמים שונים . תכיפות שונות
 .בכדי להביא לרמת תכיפות מסוימת

רוב המנהלים מסכימים כי אין טעם לשדר פעמים נוספות פרסומת  )5
. ם בודקים היטב את הפרסומות לפני שידורןכן ה-ועל, כושלת

מופסק מיד שידורה , כאשר מתברר כי משודרת פרסומת כושלת
.  לפרסומות הכושלות0ובכך מסייעים המנהלים להשגת תכיפות 

 .פעולה זו רצויה בהחלט
בדרך כלל החברות אינן בודקות מהי צורת עקומת התגובה  )6

ה כדי להתאים את ואינן מנסות לשנות, לפרסום העומדת בפניהן
הם גם אינם יודעים . תגובת הצרכנים לרמת התכיפות הקיימת

ולכן , מהי השפעתה של צורת העקומה על התכיפות האפקטיבית
באמת רצוי שלא יבזבזו כסף בעבור מחקר שתוצאותיו תהיינה 

  .חסרות ערך בעבורן
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  סיכום
  

העבודה באה לבדוק כיצד ניתן להשיג תכיפות פרסום אופטימלית במגבלות 
יש למצוא מהי התכיפות המבוקשת וכיצד : משימה זו מחולקת לשניים. תקציב

  .להשיג אותה
התשובות הפשוטות טוענות כי .  תשובות לשאלה הראשונהמספרישנן 

שהתשובה היא שלוש  גישה אחת טוענת .התכיפות האופטימלית היא מספר קבוע
, נייפלס מוביל את הגישה הראשונה.  שמספיקה חשיפה אחת-והשנייה , חשיפות

  .שתי הגישות טוענות בצדקתן. ונס את השנייה'ון פיליפ ג'וג
 מספרהמסקנה העיקרית מן העבודה היא שלא ניתן להצביע על , למעשה

סחה פשוטה לא ניתן ליצור נו, מלבד זאת. ןנכו) או בדרך כלל( שתמיד דאח
רשימה . המורכבת ממספר גורמים מצומצם כדי למצוא את התכיפות הרצויה

בין הגורמים שהשפעתם נבדקה . ארוכה של גורמים דרושה כדי להחליט על כך
  :בעבודה

כאשר ; S כאשר מדובר בעקומת תגובה לפרסום מסוג תכיפותיש להעדיף 
במיוחד , וצר הוא עונתיכאשר המ; המוצר או מסע הפרסום מוצג לציבור לראשונה

וכאשר מנסים ליצור במהירות בסיס צריכה רחב שיוליד צריכה ; בתנאי תחרות רבה
  .תכופה בטווח הארוך

 כאשר מדובר בעקומת תגובה לפרסום מסוג תפוקה שולית השגהיש להעדיף 
כאשר המותג מוביל ; כאשר המוצר ומסע הפרסום אינם חדשים לציבור;  פוחתת

  . וכאשר הציבור מושפע עדיין מחשיפות קודמות;ומּוכר לציבור
  

התכיפות . החלק השני של הבעיה הוא כיצד להשיג את התכיפות הרצויה
שפעת החשיפה הראשונה אליהן ה: האופטימלית של כשליש מהפרסומות היא אפס

תמיד נותרת קרובה , וגם אם ההשפעה נהיית חיובית עם החשיפות הבאות, שלילית
  ).חוסר השפעה(למדי לנקודת האפס 

מצדיקה בדיקה ) שמתבזבזת כולה(ההשקעה הניכרת בפרסומות הללו 
אם כבר . תהא העלות הבדיקה אשר תהא, מדוקדקת של כל פרסומת לפני שידורה

יש להפסיק מיד את . אין טעם להמשיך ולשדרה, בשידור פרסומת כושלתהוחל 
אם כי לעתים ניתן לתקן את , שידורה כדי לחסוך בהוצאות מיותרות נוספות

  .הפרסומת ולהחזירה לשידור
; כדאי לפרסם בפרסום מתמשך, אחתכאשר התכיפות הרצויה היא חשיפה 

; ודות בעלות רייטינג גבוהלקנות מעט נק; לפרסם בערוצי מדיה בעלי קהל רחב
  .ולפזר את מיקומי הפרסומת

לקנות ; כדאי לפרסם בפעימות,  חשיפותשלושכאשר התכיפות הרצויה היא 
ולרכז את מיקומי הפרסומת במספר מצומצם ; הרבה נקודות בעלות רייטינג נמוך

  .של תכניות או ערוצים
הבעיה באינטרנט . כולל באינטרנט, ראינו שעקרונות אלו נכונים לכל המדיות

למרות ". מצומצם\קהל רחב"או " נמוך\רייטינג גבוה"היא הקושי לקבוע מהו למשל 
בעיקר כאשר , לפרסום באינטרנט יתרונות משלו, החסרונות ביישום המודלים

  .מכוונים להשגה
אחד היתרונות בפרסום באינטרנט הוא היכולת למקד את הפרסומות 

. רה נכונה של האתרים שמפרסמים בהםי בחי"לאוכלוסיות מאוד מסוימות ע
 מה מעדיפים –בחירה זו גם מאפשרת לשלוט בקצב שבו תגדלנה התכיפות וההשגה 

  .למקסם
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אך , Sראינו כי כאשר בפני המפרסם עומדת עקומת תגובה לפרסום מסוג 
הוא יכול לפרסם בגיחות כדי להעביר את , המפרסם זקוק להשגה ולא לתכיפות

כך הוא יוכל לפרסם בתכיפות של חשיפה אחת . lהעקומה באופן מלאכותי לצורת 
 משלוש אך לקבל אותן תוצאות שהיה זוכה להן בעקומה המקורית, או שתיים
  .חשיפות

  
את העבודה סיימתי בסקר תכיפות אפקטיבית שערכתי בקרב עשרה מנהלים 

מטרת הסקר המקורית הייתה לבדוק האם התיאוריות של התכיפות . בארץ
  .האפקטיבית מתאימות למציאות או מנותקות ממנה

, היות ולא מדדתי תכיפות בעצמי אלא השתמשתי בדעותיהם של המנהלים
  .מה חושבים המנהלים שלנו על תכיפות אפקטיבית) יקרובע(למדתי גם 

ודואגים לכך , מהמחקר למדתי כי המנהלים נוהגים נכון בפרסומות כושלות
זאת בניגוד לטעות . 0שהן לא תשודרנה ובכך מביאים אותן לרמת תכיפות 

אצל מנהלים שהחליטו כי אין ללמוד על הצלחת , שחוקרים אחרים מצאו לעתים
הם טענו שאם תשודר הפרסומת הכושלת מספר . יפות הראשונותהפרסומת מהחש

  ).דבר זה כמעט ואינו קורה במציאות. (היא תהפוך למצליחה, רב של פעמים
כן למדתי כי המנהלים אינם עורכים מחקר שיזהה את צורתה של -כמו

היות ואינם מבינים ). מחקר יקר למדי(עקומת התגובה לפרסום העומדת בפניהם 
  .רצוי שימשיכו גם בכיוון זה,  העקומה על התכיפות האפקטיביתאת השלכות

המנהלים אינם יודעים מהי התכיפות הנוכחית או : שאר המסקנות עגומות
וקובעים אותן לא לפי הגורמים המשפיעים על , האפקטיבית עבור החברה שלהם

אלא בוחרים את מספר הקסם , )משום שאינם מבינים את השפעתם(התכיפות 
  .שיפותשלוש ח

מבוססת לא על הבנה מעמיקה של ) הנחשבת לגבוהה(בחירת תכיפות זו 
המנהלים אינם מבינים . הקשר בין השגה לתכיפות אלא על חוסר הבנה של קשר זה

ולעתים אפילו לא שקיים קשר הפוך שכזה , עד כמה הגדלת התכיפות פוגעת בהשגה
  .ביניהן

. ודעים כיצד לגשת ולהשיגהאין הם י, גם לאחר שבחרו את התכיפות הרצויה
ומשתמשים בהם , הם חלוקים לגבי הגורמים הקובעים את רמת התכיפות שתושג

  .לעתים הם מנסים להשיג רמות תכיפות שונות באותה הדרך. בצורה לא נכונה
  

נייפלס מציין כי בשנים האחרונות : את העבודה אני אסיים בנימה אופטימית
בעקבות המחקרים , ומת לב מחודשתזכה נושא התכיפות האפקטיבית לתש

מחקרים אלו מביאים לנו גם נתונים עדכניים על . ונס ואחרים'החדשים של ג
  .התכיפות האפקטיבית

תוך מספר שנים נראה התקדמות ניכרת , אני מקווה שבעקבות מחקרים אלו
  .בנושא ומנהלים יקדישו תשומת לב רבה יותר לתכיפות האפקטיבית
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  ) שאלון סקר תכיפות אפקטיבית–נספח א ( 
  :פרטים אישיים) 1חלק 

  
  מנהל פרסום.  א:תפקיד_________________ :מקום עבודה__________   :שם

  מנהל שיווק. ב                
  ל"מנכ. ג                
  _______________):פרט(אחר . ד                

  ?לדעתך' תכיפות פרסום אפקטיבית'מהי ) 2חלק 
  ?מהן תכיפות והשגה: 3-2 הקדמה לחלקים

  ).GRP)Gross Rating Points 60תקציב זה מאפשר לך לקנות . ₪ מיליון 10נניח שלרשותך תקציב פרסום של 

 30%לחשוף ; )1תכיפות , 60השגה ( מהציבור פעם אחת 60%לחשוף :  זה בכמה דרכיםGRPתוכל לחלק 
השגה ( ארבע פעמים 15%או ; )3 תכיפות ,20השגה ( שלוש פעמים 20%; )2תכיפות , 30השגה (פעמיים 

  ).4תכיפות , 15
אם הצרכן קונה את המוצר פעם , לדוגמא. (חשיפות במרווח הקנייה X –היא ל  Xהכוונה בתכיפות של  

  ). אומרת כי הצרכנים שנחשפו לפרסומת ראו אותה פעמיים בחודש2תכיפות של , בחודש

  
  ! לפי מדיניות החברהלא, תך ענה לפי דע-2 חלק -על כל חלק זה ! שים לב

  
  ? מהי תכיפות הפרסום האפקטיבית עבור החברה שלך כיום. 1

  חשיפה אחת. א
 שתי חשיפות. ב
 שלוש חשיפות. ג
  למעלה משלוש חשיפות. ד

  
  )סמן לגבי כל תכיפות(… האם ייתכן מקרה בו תכיפות אפקטיבית תהיה. 2

  לא יודע. ג  לא . ב  כן. א    ?חשיפה אחת.א   
  לא יודע. ג  לא. ב  כן. א    ?חשיפותשתי .ב  
  לא יודע. ג  לא. ב  כן. א   ?שלוש חשיפות.ג  
  לא יודע. ג  לא. ב  כן. א  ?ארבע חשיפות.ד  

  
  ?לפיה ניתן לקבוע תכיפות אפקטיבית, מצומצםהאם לדעתך קיימת נוסחא המורכבת ממספר גורמים . 3

  ______:היא) ים חריגיםלמעט מקר(משום שהתכיפות האפקטיבית , אין צורך בנוסחא כזו. א
 .קיימת נוסחא כזו, כן. ב
 .התכיפות האפקטיבית תלויה במספר רב של גורמים, לא. ג

  
  פרט אילו מהגורמים משפיעים על התכיפות , בשאלה הקודמת.  במידה ולא סימנת את תשובה א.4

  ):מקטינים את התכיפות האפקטיבית\מגדילים(האפקטיבית ומהו כיוון השפעתם 
, תכיפות אם אתה חושב כי כאשר קהל היעד מושפע מחשיפות קודמות צריך להגדיל את ה:לדוגמא

אם אתה חושב כי כאשר מכירת המוצר מתמקדת בעונה מסוימת צריך . בסעיף א' מגדיל'סמן 
אם אתה חושב כי רמת התחרות הניצבת בפני המפרסם לא . ' ב–ב ' מקטין'סמן , השגהלהגדיל את ה

  .' ג–ב ' לא משפיע'סמן , לטת החלוקה בין תכיפות להשגהצריכה להשפיע על הח
  

 לא משפיע\מקטין\מגדיל        קהל היעד מושפע מחשיפות קודמות. א
 לא משפיע\מקטין\מגדיל        )בעונת השיא(המוצר הוא עונתי . ב
 לא משפיע\מקטין\מגדיל      רמת התחרות הניצבת בפני המפרסם גבוהה. ג
 לא משפיע\מקטין\מגדיל      לפת מותגיםמטרת הפרסום העקרית היא הח. ד
 לא משפיע\מקטין\מגדיל  מטרת הפרסום העקרית היא החתמה על מנוי לטווח ארוך. ה
 לא משפיע\מקטין\מגדיל          המוצר מיועד לקניה חוזרת. ו
 לא משפיע\מקטין\מגדיל        מחזור הצריכה של המוצר ארוך. ז
 לא משפיע\מקטין\מגדיל          הפרסום מיועד למותג מוביל. ח
 לא משפיע\מקטין\מגדיל    )החדרת מוצר חדש(= המוצר מוצג לציבור בראשונה . ט
 לא משפיע\מקטין\מגדיל        מסע הפרסום מוצג לציבור בראשונה. י
  לא משפיע\מקטין\מגדיל    במוצר' קלים'הפרסום מיועד בעיקר למשתמשים . א"י
 מקטין\ מגדיל___________________________________) פרט: (אחר. ב"י
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מה יש לעשות כדי למנוע . בעלות השפעה שלילית של החשיפה הראשונה אליהן, ישנן פרסומות כושלות. 5
 ?שידור פרסומות כאלו

 .רק אחרי שידור הפרסומת ניתן לדעת אם הצליחה. אין דרך למנוע שידור פרסומות כושלות. א
 ).יש לבדוק אותהאין צורך שתפרט כיצד (חובה לבדוק תחילה את הפרסומת לפני שידורה . ב
 .מומלץ לבדוק את הפרסומת לפני שידורה רק אם עלות בדיקה כזו מוערכת כזניחה. ג

  
  ?מה יש לעשות במידה והוחל בשידורה של פרסומת כושלת כזו. 6

  ניתן לתקן בינתיים את הפרסומת . (יש לחדול מיד משידור הפרסומת הכושלת כדי למנוע הפסדים. א
 ). הפרסומת המתוקנתואחר כך לשדר במקומה את

 ).החשיפה השניה תנטרל את הראשונה (2יש להמשיך בשידור הפרסומת עד להשגת תכיפות . ב
  .מהחשיפה הראשונה לא ניתן ללמוד האם הפרסומת טובה או כושלת: ממשיכים כרגיל. ג

  
  ?החברהלפי ' תכיפות פרסום אפקטיבית'מהי ) 3חלק 

  

  לא לפי דעתך, ות החברה ענה לפי מדיני-3 חלק -על כל חלק זה 
  
  לא.ב  כן.א  ?האם בתכנון לוח הערוצים כוללת החברה שיקולים של תכיפות אפקטיבית. 1

  )השיקולים לא חייבים להתבצע דווקא ברמה שלך: הערה(  
  

ענית 3המשך לענות על חלק  אם הראשונה בחלק זה' כןרק  '     !על השאלה
  ?מהי תכיפות הפרסום של החברה כיום. 2

   אחתחשיפה. א
 שתי חשיפות. ב
 שלוש חשיפות. ג
 למעלה משלוש חשיפות. ד

  
  )סמן לגבי כל אחד(… האם אי פעם הייתה תכיפות הפרסום של החברה. 3

  לא. ב  כן. א      חשיפה אחת
 לא. ב  כן. א      שתי חשיפות
 לא. ב  כן. א      שלוש חשיפות

  לא. ב  כן. א    למעלה משלוש חשיפות
  

  לא יודע. ג  לא. ב  כן. א    ?חברה נוסחא לקביעת התכיפות האפקטיביתהאם יש ל. 4  
  

  ? אילו מהגורמים הבאים מופיעים בנוסחא ומהי השפעתם, 4על שאלה ' כן'אם ענית . 5
  )מקטינים את התכיפות האפקטיבית\מגדילים(
 לא משפיע\מקטין\מגדיל        קהל היעד מושפע מחשיפות קודמות. א
 לא משפיע\מקטין\מגדיל            המוצר הוא עונתי. ב
 לא משפיע\מקטין\מגדיל        רמת התחרות הניצבת בפניכם גבוהה. ג
 לא משפיע\מקטין\מגדיל      מטרת הפרסום העקרית היא החלפת מותגים. ד
 לא משפיע\מקטין\מגדיל  מטרת הפרסום העקרית היא החתמה על מנוי לטווח ארוך. ה
 לא משפיע\ןמקטי\מגדיל          המוצר מיועד לקניה חוזרת. ו
 לא משפיע\מקטין\מגדיל        מחזור הצריכה של המוצר ארוך. ז
 לא משפיע\מקטין\מגדיל          הפרסום מיועד למותג מוביל. ח
 לא משפיע\מקטין\מגדיל          המוצר מוצג לציבור בראשונה. ט
 לא משפיע\מקטין\מגדיל        מסע הפרסום מוצג לציבור בראשונה. י
  לא משפיע\מקטין\מגדיל    במוצר' קלים'שתמשים הפרסום מיועד בעיקר למ. א"י
 מקטין\מגדיל___________________________________ ) פרט: (אחר. ב"י

  
  מה נהוג בחברה לעשות . בעלות השפעה שלילית של החשיפה הראשונה אליהן, ישנן פרסומות כושלות. 6

  ?כדי למנוע שידור פרסומות כאלו
  .לא נעשה דבר בנידון. א
 . מתבצעת בדיקה כלשהי של הפרסומת לפני שידורהתמיד. ב
 .מתבצעת בדיקה של הפרסומת רק אם עלות הבדיקה מוערכת כזניחה. ג
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 ?מה נהוג בחברה לעשות במידה והוחל בשידורה של פרסומת כושלת כזו. 7
  ניתן לתקן אותה ולשדר אחר כך את . (לחדול מיד משידור הפרסומת הכושלת כדי למנוע הפסדים. א

 ).הפרסומת המתוקנת
 .2להמשיך בשידור הפרסומת עד להשגת תכיפות . ב
  .ממשיכים כרגיל. ג

 
  ?להשיג את התכיפות הרצויהכיצד יש לפעול כדי ) 4חלק 

 2 בחלק 4בשאלה , למשל.  בחלק הקודם נשאלת מהי התכיפות האפקטיבית:4הקדמה לחלק 
  .נשאלת מהם הגורמים שלדעתך ישפיעו על התכיפות האפקטיבית

לחשוף  (1נניח כי החלטנו שבתנאים הקיימים אנו מעוניינים למקסם השגה ולהסתפק בתכיפות 
החלטה אחרת יכולה להיות שעלינו למקסם תכיפות ). חות פעמיםמה שפ, מה שיותר אנשים

בחלק זה אתה נשאל לא מהי התכיפות ). מה שיותר פעמים, מה שפחות אנשיםלחשוף (
  .אלא כיצד להשיג אותה, האפקטיבית

  
  )והאנכי את אינטנסיביות הפרסום, הציר האופקי מייצג זמן: (4גרפים לחלק 

  
  פרסום בגיחות      ם בפעימותפרסו    רציפות\פרסום מתמשך

  
  
  
  
  
  
  :סמן לגבי כל אחד מהגורמים הבאים האם הוא משמש כדי להשיג מקסימום תכיפות או השגה.1

  )צא מהנחה כי יש אמינות גבוהה לרייטינג שניתן לאותן נקודות' ח-'לסעיפים ז(  
   משנה לא\ השגה \תכיפות     :שימוש בערוצי מדיה בעלי קהל רחב. א      

   לא משנה\ השגה \תכיפות   :שימוש בערוצי מדיה בעלי קהל מצומצם. ב  
   לא משנה\ השגה \תכיפות       :פיזור של מיקומי הפרסומת. ג  
   לא משנה\ השגה \תכיפות       :מיקוד של מיקומי הפרסומת. ד  
   לא משנה\ השגה \תכיפות       ):ראה גרפים(פרסום מתמשך . ה  
   לא משנה\ השגה \תכיפות         :פרסום בפעימות. ו  
   לא משנה\ השגה \תכיפות   :לקנות מעט נקודות בעלות רייטינג גבוה. ז
   לא משנה\ השגה \תכיפות   :לקנות הרבה נקודות בעלות רייטינג נמוך. ח
  ___________________________________________________): פרט(אחר. ט

______          _____________________________________________  
  
  לא.ב  כן. א  ?האם החברה היתה אי פעם בתנאים בהם ניסתה למקסם תכיפות. 2
  
  :כיצד ניסתה החברה לעשות זאת,  לעיל2על שאלה ' כן'אם ענית . 3

   לא משנה\ מה שפחות \מה שיותר   :י שימוש בערוצי מדיה בעלי קהל רחב"ע. א  
   לא משנה\ מה שפחות \מה שיותר   :מת הפיזור של מיקומי הפרסומת לקביעת ר. ב  
   לא משנה\ מה שפחות \מה שיותר       :קביעת רמת המשכיות רבה. ג  
   לא משנה\ מה שפחות \מה שיותר     :קניית נקודות בעלות רייטינג גבוה. ד  
  ___________________________________________________): פרט(אחר. ה

   ___________________________________________________         
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  עקומת התגובה לפרסום) 5חלק 
 לעתים חברות עורכות מחקרים שמהן ניתן ללמוד על צורתה של עקומת התגובה של :5הקדמה לחלק 

  .עקומה זו מהווה גורם מכריע בקביעת התכיפות האפקטיבית. הצרכנים לפרסום
  . תכיפות את רמת המכירות שהביאה אותה–ועל הציר האנכי , על הציר האופקי מסמנים את התכיפות

  :המחקרים הראו כי בדרך כלל נראית עקומת התגובה לפרסום באחת מהצורות הבאות
  

  Sצורת                 jצורת 
  
  
  
  
  
  
  

      4           3            2         1                4           3           2       1  
  

  ?jרסום בצורת כשעקומת התגובה לפ' תכיפות אפקטיבית'מהי . 1
 )?1-4במה תבחר , במידה ועקומת התגובה לפרסום נראית כך: ענה לפי הגרף(
  חשיפה אחת. א
 שתי חשיפות. ב
 שלוש חשיפות. ג
 למעלה משלוש חשיפות. ד
 לא ייתכן שעקומת התגובה לפרסום תראה כך. ה

  
 )י הגרףענה לפ(? Sכשעקומת התגובה לפרסום היא בצורת ' תכיפות אפקטיבית'מהי .   2

  חשיפה אחת. א
 שתי חשיפות. ב
 שלוש חשיפות. ג
 למעלה משלוש חשיפות. ד
 לא ייתכן שעקומת התגובה לפרסום תראה כך. ה

  

  :פרט? S – ל j -האם ידועה לך שיטה לשנות את צורת עקומת התגובה לפרסום מ .   3
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  

  
  

  :פרט? j – ל S -האם ידועה לך שיטה לשנות את צורת עקומת התגובה לפרסום מ .   4
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  

  
  ?האם החברה נקטה כבר באסטרטגיה כדי לשנות את עקומת התגובה לפרסום. 5

  . בלבדS – ל j -מ . א

 . בלבד j - ל S –מ . ב
 . בהזדמנות אחרתj - ל S –ומ , )לפחות(אחת  בהזדמנות S – ל j -מ . ג
  .לא. ד
  

  ?מהי צורת עקומת התגובה לפרסום בחברה. 6      
  לא יודע. א

  j. ב
  S. ג
  ):אנא צייר(אחרת . ד
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