
סיכום פעילות תקשורתית
התאחדות התעשיינים מרחב דרום  

2017לשנת 



2017הפעילות התקשורתית לשנת מטרות

נכתבה לאחר מיפוי התדמית של מרחב  2017תכנית יחסי ציבור לשנת 
.דרום בקרב התעשיינים והציבור הרחב

.  לכן חילקנו את מטרות יחסי הציבור למיתוג חוץ ומיתוג פנים



2017הפעילות התקשורתית לשנת מטרות

:  מיתוג חוץ

מיתוג מרחב דרום כשחקן מפתח מרכזי ובולט בזירה הכלכלית 1.
הדרומית וכן בזירה המוניציפאלית הדרומית בחלוקה לשלושה אזורי  

( ג)שבע והסביבה -גת באר-קריית( ב)אשקלון ונגב מערבי ( א: )משנה 
. נגב מזרחי

שיפור תדמית התעשייה והעובד בתעשייה כמנוע כלכלי מהותי 2.
בפיתוח הדרום זאת על ידי יצירת שיח ציבורי תקשורתי



2017הפעילות התקשורתית לשנת מטרות

:  מיתוג פנים

הגברת מודעות בעלי התפקידים במפעלי התעשייה והגברת השייכות 1.
"בית מקצועי לתעשיינים"–והאמון של התעשיינים במרחב 

,  שיפור פעילות המרחב והתאמתם לצרכי השטח כדוגמת פורומים2.
.  פתרון בעיות אזוריות ועוד

מוביל ויוצר פעילות לקידום התעשייה , מיתוג מרחב דרום כגוף יוזם3.
.הדרומית



2017הפעילות התקשורתית לשנת מטרות

: מטרות הפנים והחוץ הובילו אותנו למטרת העל של יחסי הציבור

הגברת מעורבות מרחב דרום בהתאחדות  , מיתוג התעשייה הדרומית
מרחב -התאחדות התעשיינים"התעשיינים ברמה האזורית וחיזוק מיתוג 

" דרום





?ואיך יישמנו את זה בשטח

.2017הנתונים מעודכנים עד תחילת דצמבר * 



"  העובד בתעשייה" + "זרקור על התעשייה"



דוגמאות



דוגמאות



דוגמאות



:  מיתוג מרחב דרום כשחקן בולט בזירה המוניציפאלית הדרומית
.  כנסים וכדומה, פורומים, ימי עיון, שיתופי פעולה להכשרת עובדים



לים"מועדון מנכ–דוגמאות 



פורום איכות–פורומים –דוגמאות 



פורום משאבי אנוש–פורומים –דוגמאות 



כנס איכות במכללת סמי שמעון–ועידות וכנסים –דוגמאות 



ועידת משאבי אנוש בשיתוף עם מרכז לאודר–ועידות וכנסים –דוגמאות 



כנס גז טבעי בשיתוף המכללה הטכנולוגית–ועידות וכנסים –דוגמאות 



ימי עיון –דוגמאות 



:הגברת החשיפה התקשורתית של התאחדות התעשיינים בדרום
.ראיונות בתקשורת ועוד, טורי דעה



ראיונות בתקשורת המדוברת והכתובה–דוגמאות 

ר מרחב דרום בראיון על אגרת  "יו, אבי שקד

-פסולת ממפעלים לאתר איכות הסביבה 

infospot

מנהל מרחב דרום בראיון מקיף  , אביב חצבני

2017לעיתון שבע על פעילות המרחב בשנת 



ראיונות בתקשורת המדוברת והכתובה–דוגמאות 

כפאנליסטר מרחב דרום השתתף "יו, אבי שקד

בתוכנית מחוץ  תוכנית10-ומומחה תעשייה ב

10לבועה בערוץ 

מנהל מרחב דרום בראיון על מצב  , אביב חצבני

בתוכנית אקטואליה ברדיו , התעסוקה בדרום

דרום



מאמרים–דוגמאות 

ר מרחב דרום בטור דעה לדה "יו, אבי שקד

איך הארנונה שמשלמת התעשייה  -מרקר  

מגדילה את יוקר המחיה

מנהל מרחב דרום בטור דעה  , אביב חצבני

ה על מצב התעסוקה של התעשייה  'לאתר ברנז

בדרום



תודה
,  הנגב מלא באיים של מצוינות

התאחדות התעשיינים היא אחד מהם 
ונשמח להגביר את שיתוף הפעולה  

2018שלב בשנת כדי לעלות 


