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 קורז יעקב        מיטין איליה

הצורך בפרויקט גמר בתחום הנ"ל  התעורר עקב  התבוננות על החדירה של אינטרנט  - . מוטיבציה לפרויקט3
לק נכבד ממערכות מדיה בחי היום יום. יותר ויותר בני אדם אומרים לכל תחומי חיים שלנו ותפיסת ח

בילוי ועוד. אספקט זה מורגש מאוד גם  ידע, שאינטרנט נימצא אצלם במקום הראשון בקבלת אינפורמציה,
על כן נשאלת השאלה מה  בתחום הפרסום אשר היה חייב להגיב באמצעות התאמות לעולם שהולך ומשתנה .

 .להאריך אותה  וממה היא מושפעת ךום באינטרנט ובעזרת איזה כלים ניתן למדוד אותה, איהיא יעילות הפרס
 
אפקטיביות הפרסום באינטרנט הינו נושא שמעניין מאוד את בעלי העסקים. כל בעל עסק  -. סקירת ספרות 2
זרת כלי קטן או גדול ,חברה בתחילת דרכה או קונצרן בינלאומי, משקיע מאמצים רבים בפרסום שלו בע,

פרסום שונים. בזמן האחרון הפרסום באינטרנט תופס פלח שוק ניכר שרק הולך וגדל עם השנים לעומת 
, הבאנרים הפכו 4991בשנת  Hotwiredהפרסום ברדיו או עיתונים. מאז שפורסם לראשונה המגזין האינטרנטי 

 (. Azeem and ul Haq, 2012לצורה השכיחה של הפרסום באינטרנט )
Robinson et al. (7002 בחנו את ההשפעה של מאפיינים שונים של באנרים על אפקטיביות הפרסום באמצעות )

( click-through rate – CTRהבאנרים בשוק ההימורים המקוונים. האפקטיביות נמדדה לפי מספר ההקלקות )
ם לקידום מכירות, ונבדקה ההשפעה של האלמנטים הבאים ששייכים לעיצוב הבאנר: גודל, אורך מסר, תמריצי

אנימציה, סלוגן, לוגו ואלמנט "משחק" המעיד על התמקדות בשוק ההימורים. תוצאות המחקר מעידות שככול 
שגודל הבאנר גדול יותר, המסר ארוך יותר והתמריצים לקידום מכירות נעדרים, אז הבאנר אפקטיבי יותר. על 

 00×  104מאשר על הבאנרים הסטנדרטיים ) 9%... -פיקסלים( מקליקים פחות ב 00×  421הבאנרים הקטנים )
מאשר על  191.1% -פיקסלים( מקליקים יותר ב 710×  00.פיקסלים(. לעומת זאת, על הבאנרים הגדולים )

 המאפיינים היצירתיים, כמו סלוגנים ולוגו, נמצאו כלא יעילים במשיכת תגובה ישירה. .הבאנרים הסטנדרטיים

 
להבין מה מהנתונים משפיע על מס' הקלקות ליום פרסום. לשם כך נאספו   חקר היאהמ מטרת - . מתודולוגיה1 

 תצפיות שכוללו ,עיצוב באנר, סוג באנר ,סוג כיתוב על הבאנר, מיקום באתר האינטרנט. 742
הנתונים אלה נאספו על ידי מאתר פרסומי פעיל אחד מהמובילים בישראל . לאחר מך נתונים  האלה עברו 

 . תבסיסם בוצע פעולת רגרסיה וסטטיסטיקה תיאוריעיבוד  ועל 
 
הם מסוג  % 74הם באנרים  מהסוג סטאטי ורק  29%לאחר עיבוד נתונים ראינו שרוב הבאנרים , – . ממצאים4

  צבעוני וצנוע בהתאם. 14%-ו  19%פלאש. העיצוב של הבאנרים מתחלק בצורה כמעת שווה 
שמסביר  הטוב ביותר שבעזרתו ניתן לגלות את רמת השפעתו על מה הוא המשתנה  בחלק השני ניסינו לגלות 

( ובהמשך בניתוח Cronbach's Alphaניתוחים סטטיסטיים. כבר בניתוח המהימנות )  משתנה מוסבר בעזרת
המשתנים המסבירים. ( ראינו שנאלץ לנפות חלק מהנתונים  שהפרו את האיזון בין  Correlationמדדי הקשר )

נו לתשובה ברורה ושיש אחד ממשתנים המסבירים שמסביר את מס' הקלקות על הבאנר לא הגעלאחר מכן 
 ביום .נצטרך לעבוד על נתונים הללו ויכול להיות שרק ביחד הם מסבירים איזה באנר יותר יעיל ואיזה פחות.

 
סקים. רסום של בעלי העבמסגרת הפרויקט השכלנו לגלות כי לבאנרים אפקטיביות ניכרת על הפ - . סיכום5

בוחר בטקטיקה של באנרים עבור העסק שלו   מפרסם אשר.צלחתו בפועלעל ה ישנם המון משתנים המשפעים 
לא ניתן לשים אצבע על משתנה אחד על מנת להסביר את  .  מקבל חשיפה גבוהה כמו כן המיתוג שלו משתפר

ר נותנים אינדיקציה נלקחים בחשבון משתנים מסבירים רבים אש  הצלחת הבאנר של הלקוח. לצורך כך
 .ופרשנות מדויקת יותר

 


