
 מותגים מובילים שנה אחורה

 

 מחיר מותג/פרזנטור
  טורנדו

 25,925,201 רותם סלע
 25,925,201 סה"כ טורנדו

  ישראכרט
 20,378,510 יובל סמו

 97,572 נטע אלחמיסטר
 20,476,081 סה"כ ישראכרט

  בנק מזרחי טפחות
 18,966,388 דביר בנדק

 705,261 אסף אמדורסקי
 19,671,649 בנק מזרחי טפחות סה"כ

   מיליון9ביטוח 
 15,074,862 שני כהן
 15,074,862  מיליון9סה"כ ביטוח 
AIG  

 13,933,491 מריאנו אידלמן
 150 ארז טל

 AIG 13,933,641סה"כ 
HOT  

 7,671,307 שלום מיכאלשווילי
 930,167 כריסטיאנורונאלדו

 821,170 אסי ישראלוף
 821,170 ציון ברוך

 381,587 עומר פרלמן
 381,587 ישראל אטיאס
 381,587 אורי לייזרוביץ'

 381,587 דניאל גד
 306,419 מושיקגלאמין

 265,248 עוז זהבי
 265,248 לירית בלבן
 9,929 טל מוסרי

 HOT 12,617,004סה"כ 
  לאומי קארד

 5,717,374 קרן מור
 5,716,082 יובל סגל

 968,418 ליאור שוסרד
 133,469 רוני דלומי

 13,535,343 סה"כ לאומי קארד
  בזק

 9,571,419 גידי גוב
 2,485,098 עומר אדם
 12,056,517 סה"כ בזק
PARTNER  
 9,883,003 אייל קיציס
 1,081,102 עדי אשכנזי
 615,304 מאור כהן
 1,048 גורי אלפי
 1,048 רועי לוי



 699 צביקה הדר
 PARTNER 11,582,203סה"כ 

  דנונה
 10,848,095 מושיק רוט

 10,848,095 סה"כ דנונה
  סלקום
 10,805,718 אודי כגן

 10,805,718 סה"כ סלקום
  אופנת קסטרו

 3,024,982 אביב אלוש
 1,915,078 סטטיק ובן אל תבורי

 1,567,140 יובל בנאי
 1,386,053 רותם סלע
 1,115,903 גורי אלפי

 661,313 נטע אלחמיסטר
 39,276 גל גדות

 12,928 רונה לי שמעון
 9,722,672 סה"כ אופנת קסטרו

  אופנת רנואר
 4,918,726 יהודה לוי
 3,989,758 ניבר מדר

 250,595 מיכל אנסקי
 244,716 אליאנה תדהר

 228,742 קורין גדעון
 58,918 לירון ויצמן

 15,504 מיכל אמדורסקי
 9,706,959 סה"כ אופנת רנואר

  דן דיזיין סנטר
 4,736,036 אסי עזר

 4,736,036 רותם סלע
 9,472,072 סה"כ דן דיזיין סנטר

  בנק ירושלים
 9,419,861 אריק זאבי

 9,419,861 סה"כ בנק ירושלים
  אלקטרה

 4,581,978 ליאור אשכנזי
 2,407,949 איל ברקוביץ'
 2,400,961 אופירה אסייג

 9,390,887 סה"כ אלקטרה
CAROLINA LEMKE  

 6,502,944 בר רפאלי
 2,345,410 סטיבן טיילר

 CAROLINA LEMKE 8,848,403סה"כ 
  סמסונג ישראל

 3,508,483 גיא זוארץ
 1,047,877 שיראלמליח
 857,356 שחרצוברי
 780,470 צביקההדר

 699,670 נטעאלחמיסטר
 660,679 יוסיבניון
 60,794 עומרחזן

 52,409 אנהארונוב



 18,867 לאוןשניידרובסקי
 12,578 שחרסויקיס
 8,385 נועהקירל
 4,193 אנהזק

 7,711,761 סה"כ סמסונג ישראל
  מימון ישיר
 7,604,902 ליאור חלפון

 7,604,902 סה"כ מימון ישיר
  תפוזינה

 7,553,322 רותם אבוהב
 7,533,322 סה"כ תפוזינה

 


