32.2.7
סיכום ישיבת סמנכ"לי כספים בקשת

משתתפים:
 אורן ברגמן yes CFO
 יוסי יניב  2.. CFOסמייל תקשורת
 יעל אלון  CFOאם אם אס תקשורת ישראל  -פובליסיס ישראל
 כנרת בן אשר ,מנהלת שיווק וקשרי חברים  CFOפורום
 לארי אקרמן  CFOפלאפון
 סיגל אלבוחר  CFOשידורי קשת
 עופר אלשיך  CFOרשת נגה
 עופר בסן  CFOבזק בינ"ל
 שלמה פריידנריך  CFOסינטק מדיה
אורחים:



רו"ח ערן יוהן ,שותף ראש תחום מדיה PWC
טל יעקובי ,ראש מחלקת שיווק PWC

הרצאת רו"ח ערן יוהן ,שותף ראש תחום מדיה PWC
תחום הבידור והמדיה עוסק בגישה לאינטרנט ,טלוויזיה ,פרסום וגם בתחום המסורתי של קולנוע,
ספרים ,מוסיקה ,פרסום חוצות וכו' 2אנו נמצאים בסוף ההתחלה של הדיגיטל 2תחום הדיגיטל נחשב
כבר לחלק מהעשייה של כולם ועכשיו נדרשת חשיבה איך עושים בו כסף 2הסמארט דיוויסס
כסמארטפונים ומכשירי הטאבלט הם המנועים העיקריים להפצת העולם הדיגיטאלי ושל הצריכה של
תוכן דיגיטאלי בעולם2
הדיגיטל היום מהווה כ .2%-מהתעשייה וצפוי להוות שליש מהתעשייה ואף להגיע לכ 02%-ב-
 2.2.2בעולם ,השווקים הבוגרים צומחים ב ,7%-2%-במדינות הבריק הצמיחה היא כ2.2%-.0%-
קיימת התעוררות חזקה במדינות ה"-גולדן  "8ובהן דרא"פ ,ונצואלה ,פקיסטן ועוד ,בהן שיעורי
הצמיחה גבוהים מאד ,אם כי הסכומים יחסית קטנים 2בישראל הצמיחה היא של קצת מעל 22%
תשלום עבור תוכן בדיגיטל
הטלוויזיה ממשיכה להיות כלי מרכזי ולהוביל את צריכת המדיה בעולם 2אנשים כיום מוכנים לשלם
תמורת צריכת דיגיטל –תוכן שאינו בכבלים ולא בפרינט 2בעולם ,במזרח (בעיקר יפן) ובארה"ב מוכנים
לשלם הרבה יותר ,אך המגמות זהות בכל העולם 2בישראל המחזיקים בסמארטפונים ובטאבלטים
מוכנים לשלם תמורת תוכן2
הדעות חלוקות לגבי מגמה זו בישראל 2לדוגמא ,כמות צריכת תוכן של תכניות טלוויזיה היא נמוכה,
בעוד בחברות הלווין הצרכן מוכן לשלם עבור קליפים של מוסיקה2
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ההנחה היא כי המפתח לתשלום הוא הערך המוסף שנותנים לצרכן 2לא רק התוכן ,כמו גם הרגלי שוק
והמחסום הפסיכולוגי של תשלום בכרטיסי אשראי( 2המחסום יכול להישבר כשיש חשבון 2)PAYPAL
עולם הפרסום
עולם הפרסום בישראל ב .2..-עומד על  .מיליארד דולר2
שיעורי הצמיחה של הפרסום באינטרנט בישראל מרשימים ,בעוד נושא העיתונות והדירקטוריס דועך2
הטלוויזיה שומרת על חלקה  ..% -מהפרסום 2פרסום בדיגיטל הולך וצומח לעומת יתר המגזרים,
בעיקר על חשבון התעשייה המסורתית – עיתונים ומגזינים 2הפרסום במובייל צומח בצורה מרשימה
– יש עוד מספר מגבלות טכנולוגיות אך זה הדבר הבא (אפליקציות ,אתרי חדשות וכו')2
הוצאות הצרכנים
הטלוויזיה ממשיכה לצמוח ,בעוד תחום המוסיקה משנה כיוון והייתה עצירה בצמיחה 2בעולם,
המדינות המתפתחות עולות בדירוג כשארה"ב ,יפן וסין מובילות ברשימת המדינות בעלות צמיחה
בהוצאות הצרכנים 2בישראל סדר הגודל של השוק ב .2.2-יהיה  0232מיליארד דולר 2צמיחה של
 0%בלבד 2השוק כולל תשלום למפעילי גישה לאינטרנט ,לפרסום ,למדיה הישנה (ספרים וכו')2
בשנת  .2.2הצרכן יוציא  .32דולר לשנה לאדם בממוצע (לא משק בית) על בידור ומדיה – לא כולל
אינטרנט2
גישה לאינטרנט – צמיחה ממוצעת של  2..%האינטרנט בחיוג נעלם כמעט לחלוטין2
הצרכנים בכל העולם רוצים מולטי סקרין ,מסכים לקריאה ,וידאו וכו' 2המלצות חברים ,רשתות
חברתיות ,שיתוף ,מוכנים לשלם עבור איכות וחוויה 2פרסום ששווה משהו ששווה לצרכן אחרת אין
אפקט 2יצירה של קומיוניטיס בכדי לייצר קשר עם הצרכנים 2המפרסמים מעורבים בתהליך וחיים את
הצרכנים 2שינוי גדול עם המעבר לדיגיטל2
רגולציה
קיים קשר הפוך וחזק מאד בין כמות הרגולציה במדינה לבין הצלחת חברות המדיה2
 :CFOברשתות הטלוויזיה בעולם אין רגולציה 2האזרח ,הצופה ,הוא הרגולציה היחידה 2יש בישראל
עשרות ומאות ערוצים שהאזרח יכול לראות 2אין רגולציה על עיתונים או אינטרנט2
הרגולציה מתנה התניות לגבי מה צריך לשדר ובאיזה אחוזים :הם דורשים מאה אחוז הפקות מקור2
יש בארץ שוק יצירה מצוין ונדרשת תמיכת הטלוויזיה ביוצרים בישראל 2השאלה היא באיזה גבול
ואיך 2בערוץ  .נדרש לייצר סוגה עילית :דרמה ,תכניות תעודה ,סרטי תעודה וז'אנר מיוחד 2תכניות
הדרמה הן הכי יקרות – תכניות בנות  .0דקות שמייצרות את הרייטינג הכי נמוך בטלוויזיה ולא כל
אחת יכולה לשאת את עצמה ברייטינג 2אולי אחד 2עלות לדקה בדרמה יותר יקרה מעלות דקה של
ריאליטי 2ריאליטי הוא לא זול אבל הגדולים ביניהם מייצרים ערב שלם בו הרייטינג מאד גבוה 2קשת
יכולה להחזיק את עולם הסוגה עילית לבד רק בזכות הריאליטי 2בלי זה אין להם כסף2
אם מחברים את הרגולציה שקשת התחייבה אליה ,הם הגוף הכי ממוסה במדינת ישראל .הם
משלמים תמלוגים ,את  .2.7ביטלו 2קשת מחזיקה את הרשות שמפקחת עליה  -זה אבסורד2
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עצם העובדה שנאלצים לשדר תכניות מסוימות רק בשל התחייבות לרגולטור אינה תקינה 2הם יכולים
לנהל את לוח השידורים ואת המודל העסקי ללא דרישת הרגולציה .עושים זאת מעולה .זה מוכח2
טלוויזיה לא יכולה לחיות רק מריאליטי ,גם ללא רגולציה 2הדרמות הן אבן שואבת והן נמכרות בעולם
בהצלחה מרובה – חטופים ,פלפלים צהובים ,גם סברי מרנן 2קשת היו מייצרים אותן ,את עובדה וגם
את ארץ נהדרת  -ללא רגולציה2
עמלות יתר במשרדי הפרסום  -עמלות יתר לא הולכות לחברות הפרסום 2לרוב ,הן מוחזרות ללקוח2
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