
שות ■ודע שהוא הוכיח ..ידיעות התפוצה. אח הגדיל ,מעריב׳ את לע טו ז
סרס! יום יום לי יש ידיעותאחרונות: מיבצע

 ;יוגי נוס ש״ח 5000
וסנת1 הגדלה העוב

7301 ב.מ.וו - השיא ומכונית 3161 ו1ב.מ מכוניות 2 - ובנוסף
פסול; הגרלות כנויבצע אהרוגזת״ ,יריעות

ם ככל ♦  מיידית שיעוגן שיח $000 של סבוס ס־נרל יו
ק של לשבוע ק*מ2ב לזוכה לאומי. מ

ף ♦ ט ס גגגוו. מבתיות שהי יוגרלד לכך מו  וגן ,3161 מ
,7301 בגיוו • השיא מבלגיה

היומית בהגרלה תשתתף איך
ל על מאוד: סשוט  מודגש אחרומתי• ״ידיעות של גלילו ג
מי מספר. א היל מ מ  אל וזראשון העמוד בראש אוהל הג
ש א מי האחרון, חעמלד גי  בשער ר3דםש יופיע ששי ובי
ה שמור ימים*, ׳<? מוסף סגר תעמוד א  בשלמותו. הממו

 ?הוצאות הזוכה, המשפר היורש© גליוו כל הופעה למחרה
ה ג חגי ח יכדי־שסו ששי ימי של ה שי א ־ מי'  הגרלת בי
עות היו© המודסשים המשפרי© מבין הזובח המשכל׳  בידי

ם אתרושת״תיערך עי בעתון. מחר יפורטביי וישצאוהיח ר
 מועד קצר בקרון תעודת יקבל הזוכה במשבי המחזיק

מי בנק של ריבית״ נושאת (פק״©), משלו© לישראל; לאו

 ?מ־ בושת לא אך לו, הרצויה לתקופה ש״ח $000 של
יום לבל אחת רצופות הגרלות 60 ייערכו זו בדרך ימים.

העיתון. של חופעח
הסנונית בהגרלת תשתתף איד

 ©ופס הוגיע ראשון, יו© ובגליון ששי, יום גגליון
.31*1 גגמ.וו - הראשונה המבעית בהגרלת חשתתפוה
 ראשון בעמוד המצמית. מתמונת קטע מוציע בשופט

 ולהדביק לגזור עליך הפטיפט. של נושך קשע ©ופיע היו©
 הבבון, במקו© התם המתפישס הקטע את

 מהפסיפס. נוסף קשע יופיע ששל. ליום פרש יום, בגל
 סישין אה מבא המבוציה תמונת אה שהשליט לאתר
̂ 10־71 מיקוד תל־אכיג, 9300 דואר לתיבת וישלח

 .1089 בסכ?ו©בר 1? ר, ביום תיערץ המכונית הוילה
 גגלייי אחידנדת• ב.ידיעות יפורסמו וי הגרלה תחנאות

 בספטמבר 29ח* השנת, ראש ערג
 הטפסים פל ישתתפו הראשונה חמכמית בהגרלת

 עד אחרמית־ ,ידיעות בית אל בגועל שיגיעו המלאים
 בבוקר־ 9.00 בשעה בנזפממבר 17 ההגרלה, מועד

 יתפרסם השניה המבוצית בהגרלה השתתפות שופט
 וההגדלה אהרומת׳י ״ידיעות של השיח ראש ערב בגליה

 שיסדז גאותח תיערך ,316! מדגם היא אף המכתיוק של
.1969 באוקשיגר 18 ב׳

 אוזריגוחי ,ידיעות של שמחהרחירח ערג בצליין
 םמ.וו מכתית״השיא להגרלת השתתפות שופט יהביש©

חסיגצע של האחרון החלק פרשי ובצירו ,7301

 ת*דזעת8ידין מל רו״ה משרד גפיליה ייעי־בו ההנהלות 5צ
 תגמכריס אהרושיה גל׳יוניה,ידיעות רק יישתפו גתט־לות מרצ<
באסי.

ה החעיתת&ות ר סו ת על א עו די בדי,י די אחרוממ׳י עו ג עו ח ו ר ב  ה
ד א ק הס- ת ממיצי בע״גר, רכב . מ שנ״אל מ  משמחוהיזזס, וגגי גי
א התקכוי ל מ ט גמצא המבצע של ויזמהי׳יג י  ויריד כל ש? לעיו

 איזימויד. מזשידי,יי-יעות
צר ©שרז־ וזיתי־ * ט׳ האו ,192 מ

ק נפק״ט להרוויח יבול אתה מוז מ לאומי נ
 של שנוגיזז סונואמת ריבית ונושא לשבוע מופקד כספן - ימים 7ל" פק"מ

חכסף, את למשוך תוכל זה מועד בתום ומעלה. שיח 1,000 של לסכומים 8.595:!
 אתה שגה. עד וכך נוסף, לשבוע איטומסית הפקדון יחודש זאת תעשה לא ואס

דריבית. ריבית מרוויח
מ3 " ט ק י ת  מתתת לרדת יבולה ולא לעלות יכולה התשואה בו פקדון - ב

 חודש 30ל־ הינו הפקדון ההתחלתיוב מהריבית 100* עד בגובה ובונוס 10.5ל־*
 י׳רח. 2,000 הפקדה מינימום חודשים. 3 כל יציאה אפשרות עם

.14.9.89 ליום נבונות הריביות
ק סניפי בכל פרטים לאומי. מ

 לזכות השאיפה לכולם היא. שלא מוכיח
המדינה. ביותר הנמכר העיתון בתואר

 התפוצה. להגברת לפעול החליטו במעריב
 את הזניקו לא האחרות השנים של השינויים

המו הצוות על־ידי הוחלט, לפיסגה. העיתון
 אמיר העיתון, מנכ״ל עומד שבראשו ביל,

 אטרא־ מכונית הקוראים בין להגריל דוידסון,
 קוראים שאינם אגשים לפתות ובכך קטיבית,

 ד־ט־־איי מכונית העיתון. את לקנות מעריב
 סינוחאן חברת במחסני רבים. אנשים מפתה
מפר החברה רבות. מכוניות נמצאות במילא

 להם להציע מקום יש בסכומי״עתק. סמת
 על מדברות השמועות משותפת. עיסקה

 מעריב מוצר. תמורת מוצר עיסקת־בארטר,
 עמודי־פירסום לובינסק׳ דויד לחברת יתנו

ירוויחו. וכולם מכוניות 10 תמורת
 מנהל- רז, שי אומר קישקוש', ״הכל
 ולא דובים ״לא לובינסק׳, חברת של השיווק

 פרח. עורבא הוא הנ׳י־טי־א״ על הסיפור יער.
 במי־ אנחנו לחמניות. כמו נמכרת המכונית

לשנ ואחריות משמעותית הנחה של בצע
מכירות. יש המכוניות. עם נתקענו לא תיים.

קי)0וולקונ ערן של הבדיחה(בקאויקטווה
מחבלים..הצונח״ ״,1 קונים..סונאו שאם אומות

שניים לנחות של ! מנהלי־המכיוות בחינם.

 את מעריב החל מאז שבועיים ברו ך ץ
ע צ ב מי  שבוע עבר המכוניות. הגרלת <

ד אחרהות ■רישת העיתונים הצטרפו מאז ח  ו
משלהם. בהגרלות ויצאו למישחק, שות

ל סיכום־ביניים, ולעשות לנסות הזמן זה
גד ובכמה מיבצעי-ההגרלות הצליחו אם ברר
העיתונים. תפוצת לה

 שלה הראשונית התהודה אחרי כי נראה
 איש להירגע. מתחיל העסק המיבצעים, זכו

עי להשיג כדי דוחפים לא בתור, עומד אינו
 מיב־ — מחלוקת אין אחד בנושא יומי. תון
ה מכירת את הגדילו אכן ההגרלות צעי

עיתונים.
 בהרבה המסופר זדוני, סיפור כל קודם אבל
 העסק. כל התחיל איך על לאיד, שימחה

מכו של היבואן לובינסקי, שדויד מספרים
 בשנת הצליח לישראל, וסיטריאן פיז־ו ניות

 בי־אקס. סיטחאן מכונית אלפי למכור 87
 החברה אין מדוע לברר לסוכנות פנו רבים

 של הספורטיבי הדגם את לארץ מייבאת
ד־טי־א״. בי־אקס, הסיטחאן

 לחברה־האם פנה השמועות, כך לובינסקי,
 מכוניות את המייצרת חברה אותה בצרפת,

 להם והציע פדו. מכוניות ואת הסיטחאן,
 בעל בי־אקס של דגם בשבילו במיוחד לייצר

המ מיוצרת בחו׳׳ל סמ׳׳ק. 1600 מנוע נפח
 לקחו סמ׳׳ק. 1900 מנוע בנפח רק כונית

 מכונית של המנוע את והרכיבו היצרנים
 התאימו הסיטחאן, למכונית ד־טי־אי׳ הפדו

 את ושלחו המכונית לצרכי המנוע את
לארץ. המכוניות

 כי הכל, יודעים שתמיד מי מספרים עוד
 לובינסקי נאלץ המיוחד, הייצור לצורך
 יש מכוניות, של לא־מבוטלת כמות להזמין

 המכירות אבל מ״סססז. שיותר האומרים
 ובמחסנים להסתיים, עמדה הדגם שגת צלעו.
 סיטחאן פדו חברת רבות. מכוניות נותרו
 בעיתונות גדול־מימדים במסע־פירסום יצאה

ללקוחות בהבטיחה ובפירסום־חוצות, היומית
״ ■ 12 -

לשנתיים. ואחריות משמעותית הנחה
לפעולה. מעריב בעיתון נכנסו הזה בשלב

ב תפוצה מילחמת שמתנהלת רב זמן זה
והאחר הוא, שלי אומר זה היומית. עיתונות

 אבו צוחקים, לא אול■ היומיים מהעיתונים
 שלהם. ממיסנוי־חתנוצח שבעי־וצון בהחלט

 אוד■ ■וועים, לא הגידול? ״משו זמן נמה
לחבות־הימווים העיתונות אח להפוך יחליטו

רום שרית

^—ן — ן ■ .

בתל־אביב: עיתונים חנויות בין שאל מי
תל־׳אביב: בן״יהודה, רחוב רצון, משה
 אמנם היה העיתונים. על התנפלות היתה לא אצלי
 נאלצתי לא אבל למיבצע, הראשונים בימים מוגבר ביקוש
 שידיעות שמאז הוא המעניין נוספים. עיתונים להזמין

 בשלב חדשות, למעריב. גם הביקוש גדל הצסרפו, אחרונות
 של הנפגעים הם המכירות. את הגבירו לא עדיין הזה,

המיבצע.
שוג, רחוב עזרא, זלייט תל-אביב: גוגר

 לתפוצת-יחר. לב שמתי לא התחילו, כשמעריב
 התפוצה עלתה במיבצע, הם גם יצאו אחרונות כשידיעות

 שבכלל לאנשים נודע ידיעות באמצעות העיתונים. שגי של
 עלתה העיתונים שני תפוצת כזה. מיבצע״הגרלות מתקיים

 זה בסד״הבל תפוצה. שיט לא חדשות אחוזים. 20ב״ בערן
 להירגע. מתחיל זה עכשיו כבר חולפת. בחגיגה לי נראה

 אחר עיתון לקרוא עברו לא עיתון, לקרוא שרגילים אנשים
 מיבצע־פרסים. בגלל רק

תל־אביב: פמטקר, רחוב רדליד,

 אחרונות. ידיעות לטובת ביותר קלה עלייה היתה
 בימים שלהם. העיתונים קניית הרגל* את שינו לא אנשים

 במקום. לא אבל כתוספת, אחר עיתון קנו הראשונים
 בחנות נמצא שהוא חדשות של הפלוס כרגיל. נמכר חדשות

 אנשים אז שמגיע, הראשון העיתון זה בבוקר. 7 בשעה כבר
אותו. קונים

תל־אביב: דיזנגוף, כיכר ולגטין, ברק
 סג של אילי המיבצע, בעיקבות משמעותית עלייה אין

 לקרוא נוהגים שהיו שאנשים, הוא שמעניין מה אחוזים.
 לבדוק בדי הביתה, עיתון לקחת מקפידים עיתון, אצלי

 כמות אותה כמעט לי נשארת היום בסוף המיספרים. את
 כלל. בדרך נשארה, אם שנשארה, עיתונים

תל־אביב: פינטקר, רחוב מיזרחי, איתן
 לידיעות וגם למעריב תוספת גם יום כל להזמין נאלץ אני

טם הזמן. כל צגמרים העיתונים אחרונות.  וגם ידיעות גם קו
 שינה לא חדשות רגיל. באופן אחד עיתון במקום מעריב.

20 של גידול מעריך אני שהיה. בפי נשאר התפוצה. את
לידיעות אחוזים 25 של וגידול למעריב אחוזים

:□ ני קו עו אין ה
מיקרי. קונים מישאל

ת אטא, ענת :25 ב
 את יום בל קוראת אגי במיבצעים. משתתפת לא אני
 הרגלי־הקריאה את שינה לא והמיבצע חדשות ואת הארץ

אותי. מפתה לא וזה במיבצע, להשתתף זמן לי אין שלי.
גחג־אוטובוס: ,29 בן מיזרחי, אילן

 שכן, מה המיבצע. בגלל עיתון קונה לא אני שטויות. זה
 המיטפר את ובודק היום למחרת עד ידיעות את שומר אני

לא אני במכונית בכסף. אז לזכות, אם בכסף. הזובה

 ולהדביק. לגזור זמן לי אין מתעסק.
 צבא־־קבע: איש ,39 בן מיימון, מוטי

 לא אני עכשיו. גם בכך וממשיך מעריב רק קורא אני
 לא אני אותי. מעניין לא זה הזוכה. המיספר את מחפש

 קטן. מאוד הוא לזכות הסיכוי להתאכזב. רוצה
ת לוי, יטמין  גננת: ,29 ב

 בהתחלה תמיד. לקנות שנהגתי העיתון את קונה אני
 אולי ונשביתי. להגרלה עד הגיליונות את לשמור נהגתי

טובה. דוגמה לא אני


