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אל על משיקה ערוצי תוכן חדשים במערכות הבידור במטוסיה
 Posted on 16בספטמבר  by 2019עוזי בכר

טל קלדרון ,מנהל התוכן והמדיה באל על " :בנינו חבילות תוכן אשר יעניקו לנוסע חווית צפייה קרובה ככל האפשר
לזאת שהוא מכיר מביתו"

 :Categoriesתעופה ,ראשי
 :Tagאל על ,ערוצי בידור במטוסים

אל על הודיעה היום על השקת ערוצי תוכן חדשים ומגוונים במערכות הבידור במטוסיה ,שינעימו את הטיסה של
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נוסעיה ,הכוללים עולם עשיר של תכנים ,ביניהם :סרטים ,סדרות ,מוזיקה ועולם שלם לילדים.
טל קלדרון ,מנהל התוכן והמדיה באל על ציין כי "בנינו חבילות תוכן אשר יעניקו לנוסע חווית צפייה קרובה ככל
האפשר לזאת שהוא מכיר מביתו .כיום ,לנוסע יש אפשרות שליטה על התכנים שלו והוא יכול לבחור אם לראות את
הסרט הכי חדש ,לעשות בינג' של הסדרה האהובה עליו ,לעשות מדיטציה מודרכת ,לצפות בהופעה חיה או משחק גמר
בשידור חי ,או סתם לצ'וטט עם נוסעים אחרים בטיסה ולמצוא שותף למונית או טיפים לטיול .מגוון האפשרויות רחב,
התכנים מרתקים וכל אחד יכול למצוא מה שמתאים לו".
מערכות הבידור משתנות בהתאם לסוג המטוס ,כאשר במטוס הדרימליינר  787תעמוד לרשות הנוסעים
מערכת  AVODבעלת מסך מגע ואפליקציות ייעודיות לחוויית צפייה ובידור מושלמת ועם מגוון תכנים; עד שנת ,2020
ישודרגו מערכות הבידור גם במטוסי ה 777-באופן שבו ניתן יהיה לצפות בכל מגוון התכנים גם במטוסים אלו .עד
לשדרוג המערכות כאמור ,ניתן יהיה לצפות באמצעות המסכים האישיים בחלק מהתכנים המפורטים .בחלק ממטוסי
 737ניתן לצפות בתכנים אלה באמצעות מערכת בידור בטכנולוגיית סטרימינג ,שמאפשרת צפייה במגוון תכני בידור
במהלך הטיסה בנוחות מרבית ,ישירות למכשיר האישי.
https://www.youtube.com/watch?v=lL4FkxQC2Dc&feature=youtu.be
שיתופי פעולה ותכנים נוספים שיושקו לקראת השנה החדשה והחגים:
*אינסטה בייב – סדרת אינסטגרם פופולרית בקרב בני הנוער .סדרה בת  16פרקים בני דקה כל אחד.
*"רגעי קסם" הורות בכל רגע – ערוץ ילדים מבית הופ! המעניק להורים תשובות לשאלות המטרידות אותם בעזרת
סרטונים קצרים המציגים המלצות ורעיונות ממיטב המומחים באקדמיה ובשטח.
*סיון רהב מאיר בפודקאסטים מעודכנים ואקטואליים על פרשת השבוע )רלוונטיים לכל תקופה(.
*שירי נחיתה בשיתוף עם המוזיקאי אבי סינגולדה – בפרויקט נבחרו שירים ישראליים אותם עיבד והפיק מחדש אבי
סינגולדה .השירים יושמעו עם נחיתת המטוס בארץ וינעימו את הגעת הנוסעים חזרה לארץ.
*השקת קטגוריית סינמה  AIRבשיתוף הסינמה סיטי – מאחורי הקלעים של סרטי הקולנוע הבולטים המוקרנים כעת
בבתי הקולנוע
*פודקאסט בהנחיית הקברניט אלון פרג ,העוסקים בהתמודדות עם פחד טיסה.
*סדרת סרטונים של דר' איתי גל ,כתב הרפואה של  YNETורופא שעונה על שאלות רפואיות המתעוררות במהלך
הטיסה :למה ילדים בוכים בטיסה ואיך להקל עליהם? דיאטה גם בחו"ל? ועד לעצות עזרה ראשונה לנפילות וחבלות.
*השקת סדרת ערוצים ל"טיסה רגועה".
*צ'ט חכם במערכת הבידור בדרימליינר – שיסייע לנוסעים למצוא שותף למונית או לטיול או לתת המלצות על היעד.
*מעל ל 600-אלבומים וערוצי שמע הכוללים שיתופי פעולה עם כלל תחנות הרדיו המובילות ,פודקאסטים וספרים
מושמעים.
*כל ערוצי התוכן החדשים מצטרפים לעשרות שיתופי פעולה שאל על מקיימת מזה תקופה עם :נבחרת התכניות של
קשת ,תכני הלייף סטייל של קבוצת ענני תקשורת ,פרויקט המוסיקה 'קולולם' ,גלי צה"ל ,כוכב הרדיו החרדי מנחם
טוקר ,ערוצי הילדים הופ! ,לולי ,ילדות ישראלית ,בייבי  ,TVזום WIZ ,ודיסני ,ספקית הספרים המוקלטים 'אייקסט'
ותחנות הרדיו האזוריות על כוכביהם :טל ואביעד ,דידי הררי ,טייכר וזרחוביץ ,צביקה הדר ועוד.
*אספקת שירותי הבידור ו/או תוכנם יהיו כפופים לסוג המטוס ולזמינות המערכות .אל על שומרת לעצמה את
הזכות לשינוי התכנים במערכת הבידור בכל עת.
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