
הצצה אל הסודות השמורים של מותגי העל של ישראל 2015

www.superbrands.co.il

ספר זה מוקדש בהערכה
לנשים ולגברים, המנהלים בישראל מותגים 

ושמקדישים את זמנם, מרצם וכשרונם
על מנת לטפח ולחזק אותם.
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Superbrands Israel מנכ"לית
אתי עמיעד

עורך ראשי
ערן יסעור

סמנכ"לית
אורטל לביא

Superbrands Israel מנהלות מותג
שני פרי, דנה רוסנסקי

הפקה
נועה גנאור

מזכירת מערכת
חגית זהבי

תחקיר וכתיבה
גיל דיין

עיצוב
סטודיו תמר שפי בע"מ

הפקת דפוס
ניוטון פרו בע"מ

עיצוב עטיפה גנרית
פירמה - חברה למיתוג בע"מ

למידע נוסף על מועדון Superbrands Israel, או להזמנת עותקים מספר זה:
forum@forum.co.il טלפון 09-9559590 או

info@superbrands.com :מהעולם נא לפנות במייל Superbrands להזמנת עותקים של ספרי

מוציא לאור:
פורום פאבלישינג בע"מ

רחוב הכפר 4
ת.ד. 345

רשפון

� כל הזכויות שמורות
אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי 
אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר הכלול בספר זה. שימוש מכל סוג שהוא 

אסור אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל.

כל החברות אשר המותגים שלהן מופיעים בספר זה נתנו את אישורן לעשות שימוש בשם המותג, 
בלוגו, במודעות, בתמונות ובאיורים המופיעים בספר בקשר למותג. כל פנייה בקשר למותג ספציפי 

צריכה להיעשות ישירות מול החברה המשווקת אותו.

הודפס בישראל 2015
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 דברים שלא ידעת על
Rolex

המותג מייצר מדי שנה מיליון שעונים )משוער(,  0
אבל הביקוש עדיין עולה על ההיצע.

שעוני Rolex נענדו באירועים היסטוריים רבים,  0
ובהם כיבוש פסגת האוורסט ושבירת מחסום הקול.

חברת Rolex היא עיזבון של משפחת וילסדורף.  0
70% מרווחי החברה מושקעים בפיתוח – ו-30% 
מופנים לטובת הקהילה, האנושות, החי והסביבה.

לפי מחקרים, נתח השוק של Rolex בקטגוריית  0
שעוני היוקרה בארה“ב הוא כ-25%.

0  Rolex והמנגנונים של שעוני  כל הרכיבים 
מיוצרים בארבעת מפעלי החברה בשווייץ.

ובדיקות  0 ושעון עובר בקרת איכות  כל שעון 
מקיפות של כעשרות שעות לפני שהוא מוצע 

למכירה.

גם  השאר  בין  נובעת  כמותג   Rolex של  הצלחתו 
מאסטרטגיה, שבמבט ראשון נראית ככזאת הבנויה על 
ערכים מנוגדים: מצד אחד, מדובר במותג, שהיה אחראי 
לכמה מן ההמצאות החדשניות ביותר בשוק השעונים – 
ומצד שני, זהו מותג, המבסס את הצלחתו במידה רבה 
על שמרנות ועל מסורת; כך למשל Rolex מוכרת עד 
היום דגמים בני 50 שנה ואף יותר, ולא מרבה להשיק 

דגמים חדשים. 
Rolex מצליח להתגבר על “פרדוקס שיווקי“  המותג 
נוסף: כמותג אקסקלוסיבי, הנמכר במחיר גבוה לצרכני 
פרימיום, ניתן היה לצפות לייצור מוגבל מדי שנה. ואולם 
בניגוד לאמונה הרווחת, Rolex מייצרת ומוכרת בעולם 

כמיליון שעונים חדשים בשנה. 
ובמיתוג  בפרסום  רבים  משאבים  משקיעה   Rolex

ניצבים השעונים שלה.  כשבמרכז הקמפיין הפרסומי 
נותן חסות לאירועים, כדוגמת מירוץ  בנוסף, המותג 
גולף  יאכטות ותחרויות  המכוניות פורמולה 1, משטי 

וטניס. 
בשנים האחרונות חידשה ורעננה Rolex את החברה הבת 
Tudor, שממוצבת כצעירה ונגישה יותר מבחינת המחיר.

 
שבירת שיאים

המותג Rolex, שמאז המצאתו נכרך שמו עם עליונות 
טכנולוגית, משתף פעולה לאורך השנים עם אתגרים פורצי 
דרך. כך למשל, בשנת 2012, שיתף המותג פעולה עם 
הקולנוען והחוקר ג‘יימס קמרון )במאי הסרטים “טיטניק“ 
ג‘יאוגרפיק,  נשיונל  ערוץ הטלוויזיה  ועם  ו“אווטאר“( 
שיצאו לבצע, לראשונה, צלילה בשקע מריאנה – הנקודה 
הנמצאת בתחתית  לאדם,  הידועה  ביותר  העמוקה 

האוקיינוס השקט.
 ,Deep-sea Challenge כחלק ממהלך זה, שזכה לשם 
– מסדרת שעוני הצלילה  פיתחה רולקס שעון מיוחד 
שלה Sea-Dweller – שיכול לעמוד בתנאי הלחץ השוררים 
בעומק של 12,000 מטר מתחת לפני הים. השעון ששירת 

את הצוללים מוצג כיום במוזיאון המותג בעיר באזל.
בשנים האחרונות משתתף Rolex במאמץ פורץ הדרך, 
שמטרתו לשבור עד שנת 2016 את שיא המהירות בנסיעה 
על הקרקע. במסגרת מהלך זה משתף המותג פעולה 
עם חברת Bloodhound SSC, ששמה לה למטרה לייצר 
טיל על גלגלים שיגיע למהירות של לפחות 1,609 קמ“ש 

)מהירות הגבוהה ב-31% ממהירות הקול(.
“מכונית הטיל“ מורכבת משילוב של 50% מכונית מירוץ 
ו-50% מטוס, ושלושת המנועים שלה משתווים בכוחם 

למנועים של 180 מכוניות המירוץ פורמולה 1.
Rolex תורמת לפרויקט, שהעבודה עליו החלה כבר בשנת 

2011, גם את מד המהירות וגם את הכרונוגרף; שניהם 
ימוקמו בתוך תא הנהג-טייס ויעזרו לדייק את הבלימה, 

כך שהרכב לא יסטה מהמסלול שאורכו 19 ק“מ. 

שעוני Rolex מיוצרים במלואם במפעלים בשווייץ על ידי 
6,000 עובדי החברה. 

השעונים עשויים מיציקה אחת של מתכת יקרה, כגון זהב 
18 קראט, פלדת אל חלד או פלטינה, שעברה תהליך 
לא פחות מ-150 שלבים, לשם הגנה  חישול, הכולל 
מחדירת מים ומתנאי שטח קשים. כל שעון, המיוצר על ידי 
Rolex, עובר בדיקה מחמירה, הנמשכת שלושה חודשים.

פעילות המותג בישראל
הזיכיון הבלעדי לשיווק Rolex בישראל נמצא מאז שנת 
1975 בידי חברת ארו-אסיה – חברה משפחתית שהוקמה 

על ידי הורסט פייזר, ומנוהלת כיום על ידי בנו, דני.
בשנת 1939, בהיותו בן תשע בלבד, ולאחר שאביו שוחרר 
ממחנה ריכוז בגרמניה, היגר הורסט עם הוריו לבוליביה, 
שם חיו כמשפחת פליטים. כשהיה בן 16, נשלח הורסט 
ללמוד מקצוע, וכבר בגיל 18 הקים את חנות התיקונים 
הראשונה שלו. לאחר שעלה לישראל, הקים בשנת 1972 
את חברת ארו-אסיה, שבתחילת דרכה נתנה שירות 

בעיקר לשעוני רולקס.
יותר, קיבלה החברה את הזיכיון  שלוש שנים מאוחר 
הבלעדי לייבא את שעוני Rolex לישראל והחלה לשווק 
את דגמי המותג באמצעות סניפי רשת החנויות שלה, 
באילת,  כיום בתל-אביב,  Rolex Show, הממוקמים 

בירושלים, וברעננה – וכן באמצעות הפצה סלקטיבית 
לחנויות שעונים יוקרתיות.

בשנת 2012 השיק המותג את בוטיק הדגל שלו בתל 
אביב ובשנת 2014 את הבוטיק בירושלים. על תכנון 
הבוטיקים הופקד האדריכל הראשי של Rolex העולמית, 
 Rolex היושב במטה החברה בז‘נבה; כל הבוטיקים של
בעולם מתוכננים על פי קונספט שנקבע באמנת העיצוב 
של החברה. בבוטיק, ניתן למצוא לצד שעוני Rolex את 

.Rolex חברה בת של – Tudor המותג
נותנת חסות למועדון הגולף בקיסריה,  Rolex ישראל 

במטרה לקדם ולפתח את ענף הגולף ולהביא תיירות 
גולף מכל העולם לישראל – ובכך לתת יד לפיתוח החברה 

והכלכלה הישראלית.
השנה חגגו בארו-אסיה 40 שנה למותג Rolex בישראל. 
החגיגות נערכו במועדון הגולף בקיסריה, וההזמנה לאירוע 

כללה שיעור התנסות במועדון.

האסטרטגיה השיווקית של המותג
כדי להצליח לאורך זמן, מותג חייב לספק ערך אמיתי 
הזו כבר  Rolex מקיים את ההבטחה  ללקוחות שלו; 
יותר מ-100 שנה. לאורך השנים, טייסים, ספורטאים, 
מגלי ארצות, נהגי מרוצים ושחקני קולנוע בחרו לענוד 
Rolex על פרק ידם – עובדה שסייעה למצב את השעון 

בתור סמל סטטוס, שרכישתו אינה מושפעת מאופנות 
ומטרנדים חולפים.

 Rolex-כבר יותר מ-100 שנה, ש
שומר על מעמדו בשוק שעוני 

היד היוקרתיים – בזכות שמירה 
על ערכיו והקפדה על אסטרטגיה 

שיווקית גלובלית. השנה חוגג 
המותג 40 שנה לפעילותו בישראל

ההיסטוריה של שעוני Rolex מתחילה ב-1908, כאשר 
הנס וילסדורף, בווארי צעיר בן 24, מייצר את שעון היד 
האמין הראשון בעולם תחת שם זה. שם המותג נבחר 
בשל היותו קל להגייה בכל שפה אירופית – ומכיוון שהיה 
קצר דיו על מנת להופיע בצורה ברורה על חוגת השעון. 
במהלך השנים, המותג היה אחראי על מספר רב של 

חידושים והמצאות: 
 – Oyster-השיקה את טכנולוגיית ה Rolex ,1926 בשנת
שהפכה את השעון לראשון בעולם המוגן מפני מים ואבק.

בשנת Rolex ,1931 פיתחה את מנגנון “המנוע הנצחי“ – 
מערכת אוטומטית למתיחת שעונים באמצעות תנועת יד.

בשנת Rolex ,1945 השיקה את ה-Datejust – שעון היד 
הראשון בעל ציון תאריך בחלונית על החוגה.

הצלילה  שעון  את  השיקה   Rolex  ,70 ה- בשנות 
Sea-Dweller והשתתפה בפיתוח מנגנון הקוורץ השווייצרי.

 – Yacht Master II-השיקה את שעון ה Rolex ,2010 בשנת
הראשון מסוגו עם זיכרון מכני – ובשנת 2013 את שעון 
ה-Sky-Dweller – הראשון מסוגו עם תצוגת חודש שיש 

לכוון בו את התאריך רק פעם בשנה.
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1908
המצאת שעון היד הראשון.

1926
המצאת השעון הראשון 

בעולם העמיד למים ולאבק.

1947
צ‘אק ייגר, הטייס הראשון 
שחוצה את מהירות הקול 

.ROLEX עונד שעון

1953
 שעון ROLEX הראשון 

שכובש את פסגת האברסט.

1960
 שעון ROLEX מגיע 

לעומק של 10,916 מטר 
מתחת למים.

1971
 שעון ROLEX מגיע לירח 

עם אפולו 13 ו-14.

1975
 שעוני Rolex מיובאים 

 לישראל בלעדית על ידי 
חברת ארו-אסיה.

2008
השקת 

 ,Deep Sea-Dweller-ה 
 שעון הצלילה המיוחד 

 .Rolex של

2010
– Yacht Master II-השקת ה

 הראשון מסוגו בעל 
זיכרון מכני.

 2011
 השקת המותג 

Tudor בישראל. 

2012
השקת בוטיק הקונספט 
Rolex Show בתל אביב.

2013
Sky-Dweller-השקת ה

2014
 Rolex Show השקת בוטיק

בקניון ממילא בירושלים.

 2015
ארו-אסיה חוגגת 40 שנה 

להשקת Rolex בישראל.

www.euro-asia.co.il
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 דברים שלא ידעת על
Absolut

כל בקבוקי אבסולוט מבוקבקים במקום אחד  0
– העיירה אוהוס שבדרום-מערב  בלבד בעולם 

שבדיה.

כ-11 מיליון קרטוני תשעה ליטרים של אבסולוט  0
נמכרים בעולם בכל שנה. 

טרם מילוי בקבוקי אבסולוט, הם נשטפים  0
ביסודיות... בוודקה אבסולוט.

ממציא וודקה אבסולוט, לארס אולסון סמית,  0
נפטר בשנת 1913, אך דיוקנו מעטר עד היום את 

בקבוקי המותג.

בשנת 2003 תמכה אבסולוט ביצירתו של דגל  0
הגאווה הגדול ביותר בעולם, שנמתח ממפרץ 
מקסיקו עד לחוף האוקיינוס האטלנטי בקי ווסט. 

האתגרים השיווקיים
שוק הוודקה בישראל הפך בשנים האחרונות משוק ריכוזי, 
שבו פועלים שלושה שחקנים מרכזיים, לשוק מבוזר עם 
ריבוי מותגים. אבסולוט הוא המותג בעל המודעות הגבוהה 
ביותר בקטגוריה ושומר על מעמדו כבר שנים רבות. 
האתגר של המותג הוא לשמור על מובילות תפיסתית 
זו תוך יצירת בידול מותגי ושימוש במעמדו האיקוני של 

המותג בישראל.
הוא החוק  נאלץ המותג להתמודד  נוסף עמו   אתגר 
האוסר פרסום של משקאות אלכוהוליים באמצעי מדיה 

שונים.

הפתרונות היצירתיים
כדי לשמור על הבידול ועל הצבע הייחודי של אבסולוט 
בשוק האלכוהול המקומי, תוך הדגשת הערכים שבהם 
בישראל את המהדורה  דוגל המותג, הוחלט להשיק 

.Absolut Colors העולמית המוגבלת
במשך שלושה עשורים מעורבת אבסולוט העולמית 
באופן פעיל במאבק לשוויון של הקהילה הגאה ותומכת 
אמנים,  עם  יצירתיים  פעולה  שיתופי  באמצעות  בו 
ארגוני צדקה ואישים מפורסמים. לאורך השנים, השיקה 
אבסולוט קמפיינים שונים לתמיכה בקהילה, כמו למשל 
Absolut Commitment, שכלל סדרת מודעות  קמפיין 
המציגות עוגות חתונה שבקצה שלהן, במקום בובות 
חתן וכלה, מתנוססים שני בקבוקי אבסולוט זהים, או 
– סדרת מודעות עם   Absolut Achievement קמפיין 
הצורה האיקונית של בקבוק אבסולוט הנוצרת מערימת 
 “Stonewall“ קופסאות פילם של סרטים גאים )כמו למשל

 .)“Boys Life“-ו
 –  Absolut Colors וודקה את  השנה, השיקה אבסולוט 
מהדורה מוגבלת בתפוצה עולמית, המאמצת את דגל 
צבעי הקשת של הקהילה הגאה, שנוצר בשנת 1978 
על ידי האמן גילברט בייקר במסר של סולידריות, אהבה 

וכבוד לגיוון. 
על גבי בקבוקי המהדורה נכתב המסר הבא )בתרגום 
חופשי לעברית(: “אנחנו גאים להאמין בשוויון. אנחנו 
מאמינים שהעולם צריך להשתנות; להשתנות כך שכל 
אדם באשר הוא, יוכל להיות גאה ולהחליט בעצמו עם 
מי לחיות ואת מי לאהוב. מאז 1979, תומכת אבסולוט 
ולא  זכויות הקהילה הלהט“בית בכל העולם,  בקידום 

נפסיק לעשות זאת“.
השקת המהדורה הגאה בישראל כללה שיתופי פעולה 
וחסויות למסיבות שבוע  אביב  גאים בתל  ברים  עם 
הגאווה, כשבכולם נמכרו בקבוקי המהדורה באופן בלעדי. 
בנוסף, את כל אירועי הגאווה ליוותה “חותמת אישית“ 
של המותג – מכונות ליצירת בועות שהוצבו באירועים 
ובברים השונים וייצרו אווירה צבעונית במיוחד וחיבור 

ישיר לקמפיין הצבעים.
את קמפיין Absolut Colors בכל העולם ליווה ההאשטאג 

LoveIsLove# המדגיש את התמיכה בשוויון באהבה.

גם בשנים קודמות יצא המותג עם מהדורות עיצוביות 
מוגבלות כמו למשל מהדורת No Logos, שקראה תיגר 
על דעות קדומות בנושא זהות מינית, באמצעות הפשטת 

הבקבוק מכל התוויות והלוגואים.

כדי שניתן יהיה לרשום את שם המותג כסימן מסחרי. 
שנית, עיצוב הבקבוק שונה, והוא הפך להיות בקבוק 
שקוף, המקבל את השראתו העיצובית מבקבוק רוקחות 

שבדי שיוצר במאה ה-18. 
מיצוב המותג בשוק האמריקאי נתמך במהלך ארוך שנים, 
שבמרכזו מודעות וכרזות פרסום, שעוצבו בידי האמנים 
אנדי וורהול, קית‘ הרינג, ז‘אן מישל בסקיה, דמיאן הירסט 
ואחרים. בכל הכרזות נראה הבקבוק במרכז התמונה, 
בין אם הוא מופיע באופן ישיר ובין אם באופן עקיף. כל 
כרזה לוותה במסר ייחודי, והשילוב בין האמנות לטקסט 
יצרו את סימן הזיהוי הקריאייטיבי של המותג, שגם השכיל 
להתכתב בכל פעם עם רוח התקופה ועם המקום שבו 

התפרסמה הכרזה.
בשנת 1986 שינתה אבסולוט שוב את כללי המשחק 
כשהביאה לראשונה את בשורת הוודקה המתובלת עם 
אבסולוט פפר. השקה זו עוררה גלים רבים ברחבי העולם 
וכעבור שנתיים הושק הטעם השני - אבסולוט ציטרון אשר 
שינה בין לילה את פני עולם הוודקה ועולם הקוקטיילים. 
אבסולוט ציטרון, כמרכיב העיקרי בקוקטייל המפורסם 
האלכוהול  וחנויות  הברים  בכל  כיכב  קוסמופוליטן, 
המובחרות ברחבי העולם. מאז, הקפידה אבסולוט להשיק 
טעמים חדשים ומקוריים ולהציב אתגרים חדשים לשוק 

הוודקה המתפתח.
בשנת 2007 שינתה אבסולוט את הקו השיווקי-פרסומי 
שבו נקטה במשך שלושה עשורים, והחלה לנהל קמפיין 
“In An Absolut World“ )בעולם  חדש תחת הכותרת 
חיים  סיטואציות  מוצגות  “אבסולוטי“(, שבמסגרתו 
שונות, חלקן מופרכות, המראות כיצד יכול היה העולם 

להיראות, אם רק היה פועל ברוח ערכי המותג. 
בשנת 2008 רכש תאגיד האלכוהול פרנו-ריקארד את 
עבר   ,2010 מיולי  והחל  אבסולוט,  במותג  השליטה 
שיווק המותג בישראל לידי חטיבת Wine & Spirits של 

חברת טמפו.

הסביבה התחרותית
הוודקה מהווה כ-50% משוק האלכוהול בישראל, והיא 
נצרכת בעיקר “נקייה“ בשוט או מעורבבת במיקסר עם 
מיצי פירות שונים. מגמה מתחזקת בצריכת הוודקה 
– תרבות שתופסת  בישראל היא שילובה בקוקטיילים 
תאוצה בשנים האחרונות וכבר פרצה את גבולות תל אביב 

והתפשטה לכל רחבי הארץ. 
בשוק הוודקה פרימיום פועלים בישראל שני שחקנים 
מובילים: אבסולוט ופינלנדיה, שניהם מחזיקים יחד כ-60% 
מהשוק. מכירות הוודקה בישראל מתחלקות שווה בשווה 
בין השוק החם )רשתות שיווק, חנויות אלכוהול( לבין 

השוק הקר )פאבים, מסעדות ומלונות(.
ישיר על  חוזקו של המותג בשוק הקר משפיע באופן 
כן חברות  ועל  והביקוש בשוק החם,  רמת המכירות 
האלכוהול משקיעות בפרויקטים שונים ומגוונים ובמובילי 

דעה בשוק הקר.
משקאות  על  המס  מבנה  שונה  האחרונות  בשנים 
אלכוהוליים בישראל מה שגרר עלייה במחיר הוודקה. 
במקביל, הושתו מגבלות על פרסום משקאות אלכוהוליים, 
דבר שדרש חשיבה מחודשת על אופן הפנייה לצרכנים.

כמסר של סולידריות, תמיכה 
באהבה חוצת גבולות וכבוד לגיוון, 
השיקו השנה באבסולוט מהדורה 

מיוחדת בצבעי דגל הגאווה לבקבוק 
האיקוני של מותג הוודקה השבדי

לארס אולסון סמית, יזם שבדי צעיר, שרצה לייצר את 
הוודקה הנקייה והטהורה ביותר בעולם, פיתח שיטת 
זיקוק ייחודית – “זיקוק מתמשך“; שיטה זו אינה מצריכה 
סינון בפחם, ועל כן הוודקה המיוצרת באמצעותה היא 
לא רק נקייה וטהורה, אלא גם שומרת על מאפייני חומר 
הוודקה  א. סמית את  ל.  1879 השיק  הגלם. בשנת 
שלו וקרא לה “אבסולוט רנט ברנווין“ – “וודקה טהורה 

לחלוטין“ בשבדית.
אבסולוט וודקה עשויה מרכיבים טבעיים בלבד: מי באר 
וחיטת חורף מיוחדת הנזרעת בסוף הסתיו  טהורים 
ונובטת בחורף, תחת שכבת הקרח, כשזו שומרת עליה 
עד תום החורף. חיטת החורף עשירה ומאוזנת ברמות 
וודקה רבים,  והפרוטאין שלה. בשונה מסוגי  העמילן 
אבסולוט וודקה אינה מכילה תוספת סוכר, היא בעלת 
טעם עשיר, גוף מלא ומורכב, ועם זאת – חלקה ועדינה. 
כל בקבוק אבסולוט שנמזג בעולם מיוצר באותו המקום – 

העיירה הציורית אוהוס שבדרום-מערב שבדיה. 
להצלחה  וודקה  אבסולוט  מימיה הראשונים, הפכה 
בשבדיה. בתחילה, לא ניתן היה לרכוש את הוודקה בעיר 
הבירה שטוקהולם, אלא רק בחנות באי קטן בסמוך לעיר. 
לארס אולסון סמית הציע ללקוחות הפוטנציאליים שיט 
חינם לאי, ובכך הפך את רכישת הוודקה לטיול ולחוויה 

בפני עצמה. 
ידי תאגיד האלכוהול  על  נרכש המותג  בשנות ה-70 
V&S Group, ובשנת 1979 נמכרה  הממשלתי השבדי 

הוודקה לראשונה גם מחוץ לגבולות שבדיה.
המותג  הצליח  מפורסמים  שיווק  מהלכי  במספר 
לכבוש את השוק האמריקאי: תחילה, שונה שם המותג 
ל-ABSOLUT; האות “E“ הושמטה בכוונה מסוף המילה, 
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1879
 אבסולוט מושקת 
לראשונה בשבדיה.

1970
תאגיד האלכוהול הממשלתי 

V&S Group רוכש את 
השליטה במותג.

1985
אבסולוט הופכת לוודקה 
הנמכרת ביותר בארה“ב.

2008 
 תאגיד האלכוהול 

 פרנו-ריקארד רוכש 
את השליטה במותג.

2013
השקה של בקבוקים 
במהדורה ישראלית 

מקומית, המוקדשת לחיי 
הלילה של תל אביב-יפו.

2014
 השקת אבסולוט 

קראפט בר, אבסולוט בוטיק 
ומארזים לחג האהבה.

2015
.Absolut Colors השקת

www.tempo.co.il
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 דברים שלא ידעת על
LG

השם LG מבוסס על האותיות הראשונות של  0
שתי החברות המקוריות שהקימו את החברה 
)Lucky ו-Goldstar(, והוא גם נבחר כך שיתאים 

.Life‘s Good :למוטו של המותג

לכל אלמנט בלוגו המחייך של LG יש מטרה:  0
ונגישות;  הפנים המחייכות משדרות חברותיות 
העובדה שלדיוקן עין אחת בלבד מסמלת מוכוונות 
מטרה ומיקוד; המעגל מסמל את העולם כמו גם את 
מעגל החיים וההתחדשות; הפינה הימנית העליונה 
בלוגו הושארה ריקה בכוונה על מנת ליצור לוגו 
אסימטרי, שיבטא את יכולתה של החברה להיות 
מקורית ויצירתית; האדום, שהוא הצבע העיקרי 
בלוגו, מסמל חברותיות – בעוד הצבעוניות האפורה 

משדרת חדשנות טכנולוגית ואמינות.

LG היא החברה הראשונה בעולם, שייצרה  0
ללא  בתלת-ממד  לצפייה  מכשירי סמארטפון 

משקפי עזר. 

0 .LG המסכים של אייפון מיוצרים על ידי

לרחפן,  הסמארטפון  חובר  למשל,  כך  החברתית. 
והחומרים שצולמו מהאוויר, נערכו לסרטון וידאו, שזכה 
להצלחה ויראלית ברשתות החברתיות. פעילות נוספת 
כללה שיתוף פעולה עם צלם האופנה רון קדמי שקיבל את 
המכשיר כדי לתעד את חייו למשך 24 שעות. החומרים 
נערכו לשני סרטונים שעלו ל-YouTube, כאשר באחד מהם 
מספק קדמי טיפים לצילום עם המצלמה של המכשיר 

במצבי תאורה ובמיקומים שונים.
נכון להיום, LG מיצבה עצמה כאחד המותגים המובילים 

בשוק הסמארטפונים בישראל.
תחום הטלוויזיות – כאחת השחקניות המרכזיות בשוק 
הטלוויזיות והמסכים העולמי, LG מציגה בכל שנה מגוון 
גדול של חידושים בתחום. כך למשל, LG הייתה החברה 
הראשונה להשיק טלוויזיות בטכנולוגיית ה-OLED, המציגה 
 LED-תמונה קרובה יותר למציאות, בהשוואה לטלוויזיות ה
הרגילות. LG היא היחידה בעולם שהצליחה לייצר באופן 
מסחרי טלוויזיות בטכנולוגיית ה-OLED המתקדמת. 
בשנה החולפת, השיקה LG טלוויזיות OLED ברזולוציית 

4K – רזולוציית הצפייה הגבוהה ביותר בעולם כיום.

LG מופעלות כיום  בנוסף, הטלוויזיות החכמות של 
באמצעות מערכת webOS 2.0, המאפשרת גישה נוחה 
וקלה יותר לתפעול מגוון הפונקציות של הטלוויזיה החכמה. 
את   LG השיקה   2014 בשנת   – המקררים  תחום 
נוחה  גישה  טכנולוגיית ה-Door in Door, המאפשרת 
לפריטים הנצרכים ביותר במקרר ומובילה בכך לחיסכון 

משמעותי באנרגיה. 
היא   LG של  במקררים  הכלולה  נוספת  טכנולוגיה 
ה-Hygiene Fresh, המאפשרת שמירה על טריות המוצרים 
לזמן ארוך יותר. השנה, במטרה להביא לידיעת הצרכנים 
את הקשר בין המקררים של LG לטריות המזון, השיק 

המותג בישראל קמפיין תחת המסר “המקרר הטרי“.
LG הייתה הראשונה להשיק   – תחום מכונות כביסה 
 ,Direct Drive-בישראל מכונות כביסה בטכנולוגית ה
יותר של המכונה,  ויציבה  המאפשרת פעולה שקטה 
ולא  ישירות לתוף הכביסה,  באמצעות חיבור המנוע 

באמצעות רצועה. 
בנוסף, השיקה LG מכונה שיוצרה בטכנולוגיה חדשה 
ל-6MOTION - LG, המדמה פעולת כביסה  ובלעדית 
ידנית, על ידי הזזת התוף בשישה כיוונים שונים, ומסייעת 

בכך לניקוי טוב יותר של הבגדים. 
תחום שואבי האבק – השנה השיקה LG את טכנולוגיית 
ה-CordZero – שואבי אבק ללא כבל. בדגם הפרימיום של 
הסדרה משולבת טכנולוגיית ה-RoboSense, המאפשרת 

לשואב לעקוב אחר תנועות המשתמש בזמן השאיבה.

פעילות למען הקהילה
כחברה בתאגיד בינלאומי הנוגע בכל תחומי החיים של 
הצרכנים, הגדילה בשנים האחרונות LG את מעורבותה 

בפעילות למען הקהילה בישראל.
יוני השנה, ערכה החברה פעילות  כך למשל, בחודש 
בשיתוף בית החולים סורוקה, שבמסגרתה נערך הפנינג 

ובפיתוח טכנולוגיות ומוצרים המתאימים לצרכים אלה.
LG פועלת כיום באמצעות חמש חטיבות עיקריות: 

חטיבת מוצרי החשמל הביתיים – מקררים, מכונות  0
כביסה, מכשירי מיקרוגל, שואבי אבק ידניים ורובוטיים. 

– טלוויזיות, מערכות  0  IT-חטיבת הבידור הביתי וה
קולנוע ושמע ביתיות, מחשבים ומסכי מחשב. 

טאבלטים  0 חכמים,  טלפונים   – חטיבת המובייל 
ומכשירי קצה סלולאריים. 

חטיבת המיזוג - מיזוג ביתי, מיזוג תעשייתי, פאנלים  0
 .LED סולאריים ותאורת

חטיבת הרכב - המפתחת רכיבים, המציעים פתרונות  0
עבור ניווט, אבטחה ובידור.

LG, הכולל  LG Electronics היא חברה-בת של תאגיד 

חברות בתחומים שונים, החל בכימיקלים, דרך תקשורת, 
בריאות ועד למוצרי קוסמטיקה. החברה מחזיקה נציגויות 
בכ-100 מדינות בעולם ומעסיקה כ-100 אלף עובדים. 
בשנת 2007 הקימה החברה נציגות בישראל, המנוהלת על 
ידי מנכ“ל דרום-קוריאני. תפקידה של הנציגות המקומית 
הוא להוביל את האסטרטגיה השיווקית והמסחרית של 
המותג בישראל, והיא עובדת בשיתוף פעולה עם היבואנים 

בקטגוריות המוצרים השונות, שבהן פועלת החברה.

האתגרים השיווקיים
האתגר המרכזי של המותג הוא לחזק את תפיסת הערך 
של LG כמותג פרימיום באמצעות מענה טכנולוגי מבודל 
וייחודי בכל אחד מתחומי הפעילות של החברה – והשקת 
המוצרים המתקדמים ביותר, הנותנים פתרונות מדויקים 

למגוון רחב של צרכנים.
אתגר נוסף של LG הוא לתקשר את מטריית המוצרים 
איכותיים  פתרונות  המציעה  המותג,  של  הרחבה 

ומתקדמים, מקצה לקצה, בתחומים רבים.

הפתרונות היצירתיים
על מנת לעמוד באתגר, נערכו בשנים האחרונות מספר 
שיווקיות בשוק המקומי בתחומי  גדול של פעילויות 
LG – מסמארטפונים וטלוויזיות  הפעילות השונים של 
בטכנולוגיות מתקדמות ועד מקררים, מכונות כביסה 

ושואבי אבק.
בשוק   LG של  הגדולה  הפריצה   – המובייל  תחום 
הסמארטפונים החלה בשלהי 2013 עם השקת מכשיר 
ה-LG G2, שהציע עיצוב מודרני וממשק משתמש נוח. 
לאחריו הושקו מכשירים נוספים בסדרה, ב-2014 השיקה 

 .LG G4-וב-2015 הושק ה ,LG G3-החברה את ה
הסמארטפונים של LG מציגים טכנולוגיות מתקדמות. 
כך למשל, מכשיר ה-G4 כולל מצלמה, המאפשרת חוויית 
צילום באיכות דומה לזו שמספקות מצלמות דיגיטליות 
מקצועיות; המסך של המכשיר קעור, במטרה להגביר את 
עמידותו; והמכשירים מגיעים עם סוללה נוספת, שנועדה 
לספק ערך מוסף באמצעות זמן שימוש ארוך יותר לצרכן. 
 LG G4 סדרת  של  הצילום  איכות  את  לתקשר  כדי 
השיקה החברה בישראל ובעולם מספר פעילויות במדיה 

ענקית הטכנולוגיה הקוריאנית הינה 
אחד מהמותגים המובילים כיום 
בשוק הסמארטפונים בישראל. 

בנוסף לפעילות המובייל הצומחת, 
הושקו השנה “המקרר הטרי“, 

טלוויזיות בטכנולוגיות מתקדמות, 
מכונות כביסה חדשניות 

ושואבי אבק ללא כבל 

חברת LG אלקטרוניקה נוסדה בסיאול, דרום-קוריאה, 
ב-1958, כתוצאה ממיזוג בין הפעילויות של שתי חברות: 

 .GoldStar-ו Lucky

בשנת 1995, על מנת להתמודד עם מותגים בינלאומיים 
וקליט, הוחלט למתג מחדש את  באמצעות שם קצר 
החברה תחת השם LG, המהווה את ראשי התיבות של 

שתי החברות המקוריות. 
שמלווה  המוטו,  גם  נהגה  מחדש  מהמיתוג  כחלק 
באותן  המתחיל   ,“Life’s Good“ מאז:  המותג   את 
האותיות – L ו-G – שמהן מורכב שם החברה. המוטו נועד 
לתקשר את המשימה שלקח על עצמו המותג – להפוך 
את עולמם של הצרכנים לנוח יותר באמצעות טכנולוגיה 

חכמה, חדשנות בעיצוב ואמינות. 
 – י  משנ ן  ג ו סל תג  המו ף  סי הו  2015 בשנת 
לחזק את ערך  Innovation for a Better Life, שנועד 

החדשנות עמו מזוהה החברה ולתקשר את המסר, לפיו 
LG משקיעה משאבים גדולים בהקשבה לצרכי הצרכנים 



35

 1958
החברה קמה כתוצאה 

ממיזוג בין החברות 
 הדרום-קוריאניות 

.GoldStar-ו Lucky

1966
החברה משיקה את מכשיר 
הטלוויזיה הראשון בקוריאה. 

1995
 מיתוג מחדש 

.LG תחת השם

2007
LG פותחת נציגות בישראל.

2015
LG משיקה בישראל 

סמאטרפונים מתקדמים, 
טלוויזיות בטכנולוגיות 

חכמות, מכונות כביסה 
 חדשניות ושואבי אבק 

ללא כבל.

לילדים שכלל צפייה בסרט על גבי מסכי התלת-ממד של LG; הפעילות 
זכתה במקום השלישי בקטגוריית הקריאייטיב בדירוג הפעילויות למען 

הקהילה של LG העולמית.
LG מקררים למוסדות  במסגרת מהלך נוסף למען הקהילה תרמה 
שונים, ובהם ארגונים המטפלים בנוער בסיכון ומעונות לנשים מוכות. 

בנוסף, הציבה LG עמדות טעינה לטלפונים חכמים במגוון מקומות 
ציבוריים בישראל, כגון בתי חולים ומוסדות אקדמיים, המאפשרות 

לטעון סמארטפונים גם של שאר היצרניות.
LG תמשיך להיות מחוייבת ותרחיב את פעילותה למען הקהילה גם 

בשנים הקרובות.

www.lg.com/il
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 דברים שלא ידעת על
Heineken

הבירה של המותג נמכרת ב-197 מדינות בעולם.  0

הנוסחה המקורית לייצור Heineken לא שונתה  0
מימיה הראשונים של המבשלה, והיא מבוססת על 
שמרים, שפותחו על ידי אחד מתלמידיו של המדען 

הצרפתי לואי פסטר. 

הכוכב שבלוגו Heineken הוא הסמל של גילדת  0
מבשלי הבירה מהמאה ה-19.

מספק המותג לאנשים העובדים במתחמים אלה, מקררים 
עם בירה Heineken. כמו כן, עורך המותג במתחמים 

הרצאות בענייני יזמות והצלחה.
שעולם  כמותג   – המוזיקה  בעולם  פעולה  שיתוף 
 Heineken-המוזיקה הוא אחד מעמודי התווך שלו, בחרו ב
לסדרה  אביב  בתל   ARIA הקוקטיילים  לבר  לחבור 
סגורים, שבמסגרתם מתארחים במקום  ערבים  של 
דיג‘יים מובילים מהעולם להופעות קטנות ואינטימיות; 
כחלק מהמהלך הוחלט על השקה ראשונה בארץ של 
קוקטיילים מבוססי Heineken אשר לוקחים את האמירה 

open your world למקום חדש.

Heineken Extra Cold
ממחקרים של Heineken עולה, כי ההנאה משתיית בירה 
היא מקסימאלית כשהבירה נמזגת לכוס בטמפרטורה 
של אפס מעלות )4 מעלות פחות מהטמפרטורה שבה 
נמזגת בישראל כל בירה אחרת(, מכיוון שבתנאים אלה 
הבירה היא קטיפתית במיוחד ומחליקה בקלילות בגרון. 
על מנת לתת את המענה המיטבי למזיגת הבירה שלה, 
 ,Heineken Extra Cold ב-Heineken את ברזי  פיתחו 
חידוש טכנולוגי של Heineken העולמית, המאפשר לברז 
המזיגה להגיע לטמפרטורה של אפס מעלות, תוך שהוא 
צובר עליו שכבה של קרח – כך שהבירה נשמרת קרה 
ויזואלי חזק  נוצר אלמנט  ובנוסף  עד למזיגתה לכוס, 

בנקודות המכירה. 
לצרכנים,  מושלמת  חוויית שתייה  להעניק  על מנת 
קפואות  כוסות  לתוך  נמזגת   Heineken Extra Cold

ממקפיא כוסות, שמצנן את הבירה ב-2-1 מעלות נוספות, 
ושומר על הטמפרטורה הנמוכה של הבירה לאורך זמן. 
קרירותה של הכוס יוצרת ראש קצף סמיך וחזק יותר, 

וכל המרכיבים יחדיו יוצרים טעם חזק ועשיר.

Heineken 250 CC
לפני כשנתיים השיק המותג בקבוק בירה מוקטן בנפח 
250 מ“ל, בעקבות הצלחת המהלך במדינות שבהן צריכת 
הבירה דומה לרמת הצריכה בישראל. הבקבוק המוקטן 

מוצע במארזי שישייה בעיצובים עדכניים.
בהתאם לציפיות, הבקבוק המוקטן זוכה להצלחה גם 

בישראל.

חיבור עם ליגת האלופות
נותנות החסות  בין  Heineken היא  בשנים האחרונות 
ליגת האלופות בכדורגל. ב-2015,  הראשיות לטורניר 
משחק הגמר של הטורניר, שנערך בין יובנטוס האיטלקית 
לברצלונה מספרד, הוקרן בחסות המותג על גבי מסך 

ענק שהוצב במתחם שרונה בתל אביב.
האירוע, שנערך בשיתוף עיריית תל אביב, משך אליו אלפי 
חובבי כדורגל, שבאו לצפות במשחק וליהנות מבירה קרה.

והמגבלות המגולמות בו, נדרש המותג למצוא דרכים 
חלופיות לתקשר את המסרים שלו לקהל הרחב, מחוץ 

לאמצעי המדיה המסורתיים. 

הפתרונות היצירתיים
כדי לשמור על המיצוב הגבוה של הבירה תוך הרחבת 
 Heineken מעגל הלקוחות והגדלת נתח השוק, השיק 
בשנה החולפת שורה של מהלכים שיווקיים, ובהם פרויקט 
“Heineken גראז‘ גאלרי“, סדרת Chef Nights ושיתופי 

פעולה עם חללי עבודה לסטארט-אפים בתל אביב.
מקונספט  אינטגרלי  כחלק   – בהפתעה  פופ-אפ 
open your world, וכחלק מהמאמצים של המותג לתקשר 

את ערכי הבינלאומיות שלו לקהל הצרכנים מחוץ לערוצי 
הפרסום המסורתיים, השיק השנה Heineken מהלך ארוך 
טווח שמטרתו לחבר בין המותג לבין התרבות האורבנית 
בישראל – ולחבור לקהל היעד הצרכני סביב עולמות של 

אוכל, מוזיקה, אמנות ויזמות.
פרויקט  השנה  הושק  זו,  אסטרטגיה  במסגרת 
גראז‘ גאלרי“, ששם לו למטרה לתת בית   Heineken“
אביב. במסגרת הפרויקט,  ארט בתל  הוידאו  לאמני 
שנערך בשיתוף הבר הקולינרי סורה מארה, הופך מדי 
ערב החניון שמתחת לבר לחלל תצוגה, שבו מתקיימות 

תערוכות של אמני וידאו ארט מקומיים בולטים.
סדרת  היא  זו  אסטרטגיה  במסגרת  אחר  פרויקט 
Chef Nights בברים מובילים בתל אביב. מדי חודש מגיע 

שף אחר לערב קונספט, שבמסגרתו נהפך הבר לערב 
ִּביזּו התארח  זּו  אחד למסעדת גורמה. כך למשל בבר 
השף כאמל השלמון – השף של מסעדת טורקיז ממלון 
סנט ג‘ורג‘ שליד שער שכם בירושלים – שהגיש לאורחי 
הבר ארוחה ערבית-לבנונית. בערב אחר, התארח השף 
תוכנית  העונה הראשונה של  סיבוני, משתתף  מידן 
הטלוויזיה “משחקי השף“, והגיש ארוחה יפנית עם מגוון 

מנות סושי מפתיעות. 
כללו את  זו  נוספות במסגרת אסטרטגיה  פעילויות 
הפיכתה של מעדנייה קטנה במרכז תל אביב למסעדה 
ואת הבאתו של שף  ימים,  מולקולרית למשך כחודש 
יווני מעוטר כוכב מישלן לארוחת טעימות בבר יאסו של 

השף אביב משה.
נפתחים  בישראל   – היזמות  שיתוף פעולה בעולם 
ועוד חללי עבודה, המשמשים  בשנים האחרונות עוד 
בתור משרדים לחברות סטארט-אפ ולמיזמים בתחומים 
שונים; בעוד שמרבית החללים מיועדים לחברות טכנולוגיה 
צעירות, חלקם מתמחים דווקא במיזמים חברתיים או 

במיזמים בתחומי האמנות והיצירה. 
 Heineken על מנת להגיע לקהל היזמים המקומי, יזמה
שיתופי פעולה עם חמישה חללי עבודה בתל אביב, 
המכסים תחומי פעילות שונים – מיזמות טכנולוגית ועד 
ואמנותית. במסגרת שיתוף הפעולה  יזמות חברתית 

על מנת לחזק את המיצוב 
הבינלאומי האיכותי של 

Heineken ולחדד את המסר של 
open your world, השיק השנה 

 מותג הבירה סדרת שיתופי 
 פעולה עם עולמות היזמות, 

האוכל, המוזיקה והאמנות
בשנת 1864, בחור הולנדי בן 22 בשם ג‘רארד אדריאן 
היינקן קנה מבשלת בירה באמסטרדם. ב-1873 הוא 
רקח נוסחה לייצור בירה ממים, לתת וכישות – והחליט 
נולד המותג  ששם משפחתו יתנוסס על התוויות; כך 
Heineken. מאז ייצרה המבשלה מיליארדי ליטרים של 

בירה הנמזגים ב-197 מדינות בעולם, אך המתכון המקורי 
לא השתנה כבר 150 שנה. 

לישראל הגיע מותג הבירה הבינלאומי בשנת 1992, והוא 
משווק מאז על ידי חברת טמפו.

Heineken ממוצב בעולם כבירה של אנשי העולם הגדול, 

 .open your world תחת המסר

הסביבה התחרותית
Heineken הוא מותג המשתייך לסגמנט הפרימיום בעולם 

הבירה. מדובר בבירת לאגר בהירה מסוג פילזנר, שערכי 
המותג שנקשרו בשמה הם בינלאומיות ואיכות. מיצובה 
לגבות פרמיה של  Heineken מאפשר לה  הגבוה של 

20%-30% מעל המחיר של בירות מקומיות. 

האתגרים השיווקיים
את  בישראל  לחזק  ברמת התדמית, המותג מעוניין 
מעמד הפרימיום ואת המיצוב הבינלאומי שלו. ברמה 
הפונקציונאלית, המותג מעוניין לספק לצרכנים חוויית 
שתייה מיטבית, להרחיב את קהל לקוחותיו ולהגדיל את 

נתח השוק שלו. 
בנוסף, לאחר כניסתו לתוקף של חוק פרסום האלכוהול 
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1964
ג‘רארד אדריאן היינקן קונה 
מבשלת בירה באמסטרדם.

1873
בירה Heineken הראשונה 

יוצאת לשוק.

1992
טמפו מקבלת את הזיכיון 
לשיווק Heineken בישראל.

2005
 Heineken העולמית 
רוכשת 40% מטמפו.

2010
ברזי המזיגה 

 Heineken Extra Cold
מושקים בישראל.

2012
השקת 

.Heineken Arctic Glass

2013
השקת בקבוק 250 מ“ל 

בישראל.

2015
השקת “Heineken גראז‘ 

 Chef Nights גאלרי“, פעילות
ושיתופי פעולה עם חללי 

עבודה לסטארט-אפים 
בתל אביב.

www.heineken.com
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 דברים שלא ידעת על
DHL

DHL נגזר מראשי התיבות של שלושת  0 השם 
 Larry Hillblom ,Adrian Dalsey :מייסדי החברה

.Robert Lynn-ו

DHL פועלת ביותר מ-200 מדינות וטריטוריות  0
מתוך 228 הקיימות כיום בעולם.

90% מהשיחות שמתקבלות במוקד השירות  0
של החברה בכל העולם נענות בתוך 10 שניות.

צי מטוסי המטען של DHL כולל יותר מ-250  0
מטוסים.

תוכנית ההדרכה הגלובלית של DHL, המועמדת  0
זהה בכל מדינות  גינס, מועברת בצורה  לפרס 
את  עברו  עובדים  אלף  מ-100  יותר  העולם. 

המודולים השונים בתוכנית ב-42 שפות שונות.

מסלול לימודים ללקוחות יבוא – קורס מקצועי בן שישה 
ביבוא.  מפגשים, הפונה ללקוחות החברה העוסקים 
הקורס מקנה ידע מתקדם על תהליכי המכס, ובוגריו 
מעידים כי הידע שניתן להם חסך כסף וזמן רב לחברה 

בה הם עובדים.
קורס פקידי רישוי – קורס מקצועי שנועד לפקידי רישוי 

)“סוכני מכס מוסמכים“(. 
פורום יבוא – החברה מתחזקת פורום מקוון העוסק 
בנושאי יבוא, במסגרתו יכולים לקוחות DHL להציג שאלות 

ולקבל תשובות מקצועיות ממומחי החברה.
– חוברת אלקטרונית שהופקה  מדריך היבוא האישי 
על ידי DHL במטרה לספק לצרכנים הרוכשים סחורות 

ומוצרים בחו“ל את כל הידע הנדרש בתחום המכס.
DHL משמשת בפועל כגורם   – פעולה מול הרשויות 
לבין  בין הצרכנים שרוכשים סחורות בחו“ל  המקשר 
רשויות המדינה. נציגי החברה משתתפים בכל הפורומים 
הרשויות  לנציגי  ומתקשרים  בתחום,  הרלוונטיים 
נתקלים צרכנים המייבאים  את מגוון הבעיות שבהן 
יחד עם העלאת פתרונות  ומוצרים לישראל,   סחורות 

מומלצים.

פעילות בתחום המסחר המקוון
עם העלייה בהיקף הנפח של המסחר המקוון שבמסגרתו 
ישראלים מבצעים רכישות באתרים בינלאומיים כגון 
eBay ואמאזון, יותר ויותר צרכנים מקומיים נחשפים 

.DHL למותג
 DHL-בשנים האחרונות צמח שוק זה בישראל ב-30%, וב
ללקוחות אלה לקבל את  חיפשו פתרונות שיאפשרו 
השירות הטוב ביותר – תוך מתן מענה אופטימלי לנושא 

זמני החלוקה. 
 הפתרון שנמצא בחברה מתבסס על שיתוף פעולה 
עם חנויות הנוחות מנטה, הממוקמות בתחנות התדלוק 
של חברת דלק. לקוחות שאינם נמצאים בביתם בשעות 
שבהן מתבצעת חלוקת המשלוחים, יכולים לקבל את 
מנטה  בחנות  או  העבודה שלהם  במקום  המשלוח 

הקרובה. 
שיתוף הפעולה עם רשת מנטה זוכה להיענות גבוהה, 
וכיום משתמשים בו לא רק עבור לקוחות פרטיים, אלא 
גם עבור לקוחות עסקיים קטנים. נכון להיום מתפעלת 

DHL בישראל 50 נקודות חלוקה.

אסטרטגיית חסויות לוגיסטיות
בשנים האחרונות, אסטרטגיית השיווק של DHL מתמקדת 
במתן חסויות לוגיסטיות למגוון רחב של חברות וגופים 

בינלאומיים מתחומי הספורט והבידור. 
בין היתר נותנת החברה חסות לשבוע האופנה הבינלאומי 
שנערך בערים מרכזיות מסביב לעולם, לקבוצות הכדורגל 
של באיירן מינכן ומנצ‘סטר יונייטד, לסדרת המירוצים 
העולמית של פורמולה 1 ולסיבוב ההופעות הבינלאומי 
של להקת הקרקס “סירק דו סוליי“. במסגרת חסויות 
אלה, מתפעלת DHL את כלל מערך השינוע והלוגיסטיקה 

של אירועים אלה ברחבי העולם. 
DHL חסות על קבוצת הכדורסל של  בישראל, לקחה 
מכבי תל אביב, שמשדרת גם היא ערכים של בינלאומיות, 

מחויבות אישית ומצוינות. 

לדלת חבילות ומשלוחים – החל מניירת ומסמכים במשקל 
גרמים בודדים ועד מוצרים וסחורות במשקל של כמה 
טונות. כל זאת, תוך התחייבות למסירת המשלוח תוך 

מספר ימי עסקים מוגדר.
שוק שילוח האקספרס בישראל מאופיין ברמת תחרותיות 
גבוהה עם שלוש שחקניות בינלאומיות מרכזיות, המחויבות 
לשירות אמין ומקצועי; מתוכן, DHL היא היחידה שפועלת 
בארץ ללא זכיינות עם טיסה יומית בבעלותה. מאז שנת 
2012 חברת DHL אקספרס מחזיקה בנתח השוק הגדול 

ביותר בישראל ומובילה את שוק היבוא והיצוא.

האתגר השיווקי
בשל אופי השירותים, עיקר הפעילות בתחום השילוח 
נעשית מאחורי הקלעים, ולכן רמת המודעות למותגים 

הפועלים בשוק אינה גבוהה.
ובמזרח הרחוק,  DHL חזק במיוחד באירופה  המותג 
בעוד שתי החברות המתחרות הפועלות בשוק הישראלי, 
מוכרות יותר בצפון אמריקה. מכיוון שהצרכן הישראלי 
חשוף יותר לעולם התוכן האמריקאי, החברות המתחרות 
זוכות למודעות גבוהה יותר בשוק המקומי. לפיכך, האתגר 
 DHL השיווקי של החברה היה לחזק את המודעות למותג

בקרב הקהל הישראלי. 
אתגר נוסף של החברה הוא לבדל עצמה מהשחקניות 

האחרות בתחום התחרותי של משלוחי האקספרס.

Focus 2015
DHL העולמית מהפסדים  בשנת 2010 סבלה חברת 
כבדים. באותה שנה מונה לחברה מנכ“ל בשם קן אלן, 
 .Focus 2015 שבחר להטמיע בחברה אסטרטגיה בשם
האסטרטגיה כללה ארבעה נדבכים: העלאת המוטיבציה 
בקרב העובדים, מתן שירות ברמה הגבוהה ביותר בשוק, 
– ומעבר לרווחיות בשורה  השגה של לקוחות נאמנים 

התחתונה ברמה הגלובלית. 
הדרך להשגת היעדים שהוגדרו באסטרטגיית התפנית 
של DHL, הייתה, בין היתר, באמצעות תוכנית הדרכה 
לעובדים בשם Certified International Specialist )מומחה 
בינלאומי מוסמך(. במסגרת תוכנית זו, 100 אלף מעובדי 
החברה ברחבי העולם השתתפו במערך הדרכה זהה 
ל-42 שפות. מערך ההדרכה שנבנה לצורך  שתורגם 
המהלך נועד להחדיר בקרב העובדים מוטיבציה גבוהה 

ולגרום להם להיות ממוקדים ומקצועיים יותר.
שנתיים מיום השקת התוכנית, עברה החברה למצב 
של איזון – וארבע שנים לאחר תחילת המהלך היא כבר 

רשמה רווח של מיליארד יורו בשנה.

מקצועיות כערך מבדל 
בישראל, לקחה DHL את נושא ההדרכות לעובדים שלב 
אחד קדימה, במטרה לבדל עצמה מהמתחרות. במסגרת 
המהלך המקומי, שהושק לפני כשנתיים, החלה החברה 
“לייצא“ את מערך הידע שלה גם אל לקוחות החברה, 

ולכן השיקה החברה כמה מהלכים:
ימי עיון – פעילויות העשרה המיועדות לעובדים השותפים 
שונות.  בחברות  והלוגיסטיקה  האספקה  לשרשרת 
במסגרת ימי העיון מקבלים המשתתפים הסבר מפורט 
על כל תהליך היבוא ונחשפים אליו מקרוב באופן חווייתי. 

חברת DHL אקספרס הינה 
מובילת השוק בישראל בתחום 

 שילוח האקספרס הבינלאומי.
ככזו, היא שמה לה כמטרה להפוך 

את תחום הלוגיסטיקה, השילוח 
והיבוא לפשוט וקל עבור לקוחותיה 

בשוק העסקי והפרטי
ידי  על   1969 בשנת  הוקמה   DHL השילוח  חברת 
והיתה הראשונה שהציעה  שלושה צעירים אמריקאים 
בין  שירות אקספרס להעברת מסמכים מדלת לדלת 

סן פרנסיסקו להונולולו, הוואי.
כיום, החברה נקראת DHL אקספרס והיא חלק מקבוצת 
Deutsche Post DHL הגרמנית – לשעבר חברת הדואר 

הממשלתית של גרמניה – המתמחה במשלוחי אקספרס, 
בשילוח אווירי וימי, בהובלה ברכבות ובכבישים, בשירותי 
לוגיסטיקה ובדואר בינלאומי. כיום DHL מחזיקה בנתח 

השוק הגבוה ביותר בשוק הבלדרות הגלובלי.
DHL אקספרס מחויבת לאחריות סביבתית וחברתית, 

ובהתאם לכך תומכת ביוזמות בינלאומיות ומקומיות 
בהתחממות  ולמאבק  הסביבה  איכות  על  לשמירה 

הגלובלית.
החברה החלה לפעול בישראל כבר בשנת 1986, ומאז 
שנת 1997 היא נמצאת בבעלות מלאה של DHL העולמית.
מטה החברה ומרכז התפעול שלה ממוקמים במתחם 
איירפורט סיטי – בסמוך לשדה התעופה בן גוריון – ובנוסף 
היא מפעילה מוקד שירות ומערך סניפים בפריסה ארצית. 

החברה מעסיקה בישראל כ-420 עובדים.
בשנת 2010 השיקה החברה מרכז מיון משודרג ומתקדם 
בנתב״ג, בהשקעה כספית גבוהה, והפכה אותו לאחד 
ממרכזי המיון הגדולים במזרח התיכון, במטרה לקצר 

את זמני מסירת המשלוחים בארץ ובחו״ל. 

הסביבה התחרותית
DHL פועלת בתחום שילוח האקספרס ומעבירה מדלת 
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1969
חברת DHL מוקמת 

בקליפורניה והיא הראשונה 
לספק שירותי בלדרות.

1986
DHL מתחילה לפעול בשוק 

הישראלי.

2004
 DHL מפעילה את קו 

טיסות המטען לישראל.

2010
החברה משיקה את 

אסטרטגיית המפנה העסקי 
.Focus 2015

2013
DHL משיקה מערך הדרכות 

מקצועיות בשוק הישראלי.

www.dhl.co.il
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 דברים שלא ידעת על
קפה-קפה

נעם צימרמן, מנכ“ל קבוצת קפה-קפה, התחיל  0
את דרכו כזכיין ברשת לפני כשמונה שנים.

היא חלק מקבוצה, שבבעלותה  0 קפה-קפה 
 ,Ruben ארז,  לחם  קפה-קפה,  המותגים 
Fresh Kitchen, לחם בשר ולבורטוריו די פסטה.

ניר מזרחי, שף קבוצת קפה-קפה, התחיל את  0
דרכו כטבח באחד מסניפי הרשת.

מרבית הקינוחים של קפה-קפה פותחו באופן  0
בלעדי לרשת – וניתן למצוא אותם בסניפי קפה-

קפה בלבד.

של עשבי תיבול ופירורי פאנקו יפני, תבשיל ראגו בקר 
וירקות שורש, שקשוקה גלילית, שווארמה טבעונית ועוד. 
מחויבים  אינם  הלקוחות  במסגרת התפריט החדש 
בתוספת תשלום עבור חלב סויה, אורז ושקדים או עבור 

לחמנייה ללא גלוטן. 
משחק הגמד והענק – רשת קפה-קפה השיקה בשנה 
הקפה  בתי  בזירת  חדשני  דיגיטלי  מהלך  החולפת 
לקוחות  בין  ארצי  והענק  הגמד  והמסעדות: משחק 
ייעודית, שפותחה   web הרשת באמצעות אפליקציית 
לשם כך. נקודת המוצא של הפעילות היא המוטו של 
הרשת Better Together. במסגרת המשחק, הלקוח יכול 
להפתיע את מי שהוא אוהב, כאשר ה“גמדים“ שולחים 
ל“ענקים“ מנה במתנה מתוך תפריט בן שבע מנות בליווי 

ברכה אישית – וכל זאת דרך הסמארטפון.
קינוחי פרווה – מתוך הבנה שיש לרשת מגוון לקוחות, 
שחלקם שומרי כשרות וחלקם טבעונים, נוספה בשנה 
זאת מבלי  כל   – פרווה  קינוחי  אופציה של  החולפת 

להתפשר על הטעם ועל חומרי גלם איכותיים.

MOOD מועדון החברים הקולינארי
קבוצת קפה-קפה מפעילה מועדון חברים קולינארי, 
 .MOOD המונה יותר מ-150 אלף חברים, תחת השם
קפה-קפה,   – הקבוצה  מותגי  את  מאגד   המועדון 
לחם ארז, Fresh Kitchen ,Ruben, לחם בשר ולבורטוריו 

די פסטה. 
שמו של המועדון, MOOD )באנגלית: מצב רוח(, נגזר 
נוגעת  מההבנה שכל אחת מהרשתות של הקבוצה 
בתחום קולינארי אחר – ויחד הן מספקות פתרון רחב 

ומגוון, הנותן מענה לכל מצב רוח. 
מועדון MOOD מספק לחבריו הנחות רוחביות בכל מותגי 
והפתעות משתנות על בסיס  הקבוצה, לצד הטבות 
חודשי. באמצעות אפליקציית MOOD, לקוחות המועדון 
יכולים ליהנות מהטבות באמצעות הסמארטפון, לנווט 
אל הסניפים, לבצע הזמנות טלפוניות ולהזמין מקומות, 
לעקוב און-ליין אחר ההטבות שלהם ולשלם באמצעות 

הסלולר, כל זאת ללא צורך בארנק.

חסות למכבי תל אביב 
כחלק מהפעילות לחיזוק המותג קפה-קפה חתמה הרשת 
על הסכם חסות עם מועדון הכדורסל מכבי תל-אביב. 
במסגרת החסות, מתנוסס לוגו החברה על גב גופיות 

המשחק של שחקני מכבי תל-אביב.
בנוסף, קפה-קפה ומכבי עורכות פעילויות משותפות 
לתמיכה בקהילה. כך למשל, נסעו שחקני מכבי לצד 
השפים של קפה-קפה לכפר הנוער רמת הדסה סאלד 
בקרית טבעון, והשתתפו בסדנה קולינארית שהעביר 
שף הקבוצה ניר מזרחי והסו שפים, וכן בליווי דיאטניות 

שעובדות עם הקבוצה.

הסביבה התחרותית
והמסעדות בישראל היה עד בשנים  ענף בתי הקפה 
האחרונות לצמיחה מהירה ומתמשכת. בישראל פועלות 
כמה רשתות בתי קפה בפריסה ארצית, לצד מאות בתי 
קפה עצמאיים. מתחרות נוספות בענף הן המאפיות 
והקונדיטוריות, המציעות גם הן קפה לצד מאפי בצק, 

כריכים ועוגות.

האתגרים השיווקיים
קפה-קפה היא הרשת הגדולה בקטגוריית בתי הקפה 
והמסעדות בישראל. לפיכך, האתגר המרכזי של הרשת 
הוא לשמור על מעמד המובילות שלה, תוך תמיכה 
רוחבית בחוזקו של המותג ובמעמדו בסניפים השונים 

ושדרוג החוויה המוצעת לצרכנים. 
בנוסף, הרשת נדרשה לשמור על סטנדרטים גבוהים 
ליצור תחושה של  על מנת  בכל הסניפים,  ואחידים 
זהות אחידה – ולגרום לצרכנים להיכנס לסניפים שלה 
גם כשהם נמצאים מחוץ לגבולות הסביבה השכונתית 

המקומית, שם נמצא בית הקפה “שלהם“.
אתגר נוסף של הרשת הוא לחזק את התדמית הקולינארית 

שלה בעיני הצרכנים, ולשמור על מטבח מגוון ועדכני.

 הפתרונות היצירתיים 
בסניפי הרשת ובדיגיטל

על מנת לתמוך באסטרטגיה השיווקית שלה ולתת מענה 
לסביבה התחרותית המשתנה, השיקה השנה רשת 
קפה-קפה כמה מהלכים, ובהם תפריט לחודשי הקיץ, 
תפריט מיוחד המותאם לטעמם של הלקוחות, קינוחי 
פרווה לשומרי כשרות ולטבעונים ומשחק דיגיטלי בלעדי 

המחבר בין לקוחות הרשת.  
תפריט “מנות השפים“ – כחלק מהאסטרטגיה שנועדה 
לחזק את ההיצע הקולינארי בסניפים, יצאה השנה רשת 
קפה-קפה עם תפריט לחודשי הקיץ תחת השם “מנות 
השפים“. על הכנת התפריט היו אמונים יותר מעשרה 

שפים ומנהלי מטבח מסניפי הרשת השונים.
 Better Together של  הקונספט  במסגרת  במקביל, 
והפעילות של קפה-קפה במובייל וברשתות החברתיות – 
ערכה הרשת תחרות בעמוד הפייסבוק שלה, שבמסגרתה 
הוזמנו הלקוחות להציע מנות משלהם שישולבו בתפריט 

מנות השפים של הרשת. 
מבין המתכונים שהתקבלו, נבחרה המנה הזוכה - סלט 
סלק מרענן – שזכה להיכנס לתפריט “מנות השפים“, 

שהוצע לסועדים בסניפים במהלך חודשי הקיץ.
התפריט החדש – קפה-קפה לקחה על עצמה להבין 
טוב יותר את הרגלי הצריכה ואת טעמם של הלקוחות 
ברחבי המדינה. בעזרת נתונים שנאספו ברשת, בנה שף 

הקבוצה, ניר מזרחי, תפריט חדש. 
בין המנות בתפריט החדש ניתן למצוא: פילה בס בקראסט 

כרשת בתי הקפה והמסעדות 
הגדולה בישראל, קפה-קפה 

ממשיכה להעשיר את החוויה 
הקולינארית שהיא מציעה 

למבקרים, מתוך הקשבה לטעמם, 
בנייה של תפריטים חדשים 

ופעילות ענפה בערוצים הדיגיטליים
רשת בתי הקפה Café Café הוקמה בשנת 2001 על ידי 
איש העסקים רונן נמני ובת זוגו מיקי טיל. הסניף הראשון 
של הרשת נפתח בכיכר מסריק בתל אביב, וכיום – 14 
שנים מאוחר יותר – מונה הרשת יותר מ-152 סניפים 

ברחבי המדינה, המופעלים באמצעות זכיינים. 
קבוצת קפה-קפה, בניהולו של מנכ“ל הקבוצה נעם 
צימרמן, היא רשת בתי הקפה הגדולה ביותר בישראל; 
ככזו, הרשת שמה לעצמה למטרה להוביל את ענף בתי 
הקפה ולהיות הבחירה המועדפת לבילוי מסוג זה, תוך 
שמירה על סטנדרטים של מצוינות באיכות המזון ובשירות. 
בשנת 2012 עידכנה הרשת את אסטרטגיית המותג ואת 
 Better Together השפה התקשורתית שלה תחת הקונספט
המתייחס לבית הקפה כמקום המחבר בין אנשים – ובה 
בעת מקום המחובר לסביבה ולקהילה. המיתוג מחדש 
נועד להמשיך ולחזק את מעמדה של הרשת כמקום שהוא 
מעבר לפתרון פונקציונאלי לשתיית קפה ולאוכל – אלא 
ולהנאה. המשמעות מאחורי המיתוג  גם מקור לבילוי 
שנבחר – Better Together – היא שכל דבר שעושים, טוב 
יותר לעשות ביחד – וסניפי הרשת מעניקים את הסביבה 

האידיאלית ליצור ביחד ובהנאה.
רשת קפה-קפה היא חלק מקבוצת קפה-קפה, הכוללת 
גם את הרשתות לחם ארז, Fresh Kitchen ,Ruben, לחם 

בשר ולבורטוריו די פסטה.
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 2001
הסניף הראשון של הרשת 

 נפתח בכיכר מסריק 
בתל אביב.

2005
 קפה-קפה פותחת 
 את הסניף הראשון 

מחוץ לגבולות ישראל – 
בסופיה, בולגריה.

2012
הרשת משיקה את פורמט 

 ;Café Café Go האקספרס
הרשת משיקה מהלך מיתוג 

מחדש תחת הקונספט 
.Better Together

2014
השקת מועדון החברים 

 ,MOOD הקולינארי 
המאגד את מותגי הקבוצה.

2015
השקת תפריט חדש;

השקת פעילות קולינארית 
חדשה במסגרת מהלך 

 :Better Together המיצוב 
פרוייקט “מנות השף“.

תרומה לקהילה
ילדים  למען  חיים  עמותת  עם  בשיתוף  פועלת  קפה-קפה   רשת 
ואיכילוב.  במחלקות האונקולוגיות של בתי החולים שניידר, רמב“ם 
במסגרת פעילות זו, מנכ“ל הקבוצה, אנשי מטה, שף הקבוצה וסו-שפים 
ומעבירים להם  מגיעים אל הילדים במחלקות כמה פעמים בשנה 

סדנת אפייה מתוקה. 
בנוסף, רשת קפה-קפה תרמה בשנה החולפת סכום נכבד לעמותת 
“רחשי לב“, הפועלת למען ילדים חולי סרטן ומאפשרת להם לממן 
תרופות מצילות חיים שאינן בסל התרופות. המהלך כלל קמפיין 

אוטובוסים ארצי והצליח לגייס תרומות רבות. 

www.cafecafe.co.il

פרויקט “מנות השפים“
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 דברים שלא ידעת על
שיכון ובינוי

שיכון ובינוי השתתפה בבניית הנמל הראשון  0
בארץ ישראל, משכן הכנסת וסלילת כביש 6.

שיכון ובינוי פעילה בארבע יבשות וב-20 מדינות  0
בעולם בתחומי התשתיות, הנדל“ן, המים והאנרגיה 

הסולארית.

שיכון ובינוי מיישמת את עקרונות הקיימּות בכל  0
תחומי הפעילות שלה.

שיכון ובינוי לקחה על עצמה את משימת הרחבת  0
המודעות לגישת הקיימּות בקרב הציבור בישראל.

בית שיכון ובינוי באיירפורט סיטי תוכנן על פי  0
עקרונות הקיימּות וקיבל הסמכה לתקן הבינלאומי 

.LEED Gold לבנייה ירוקה

אימוץ של פרויקטים סביבתיים בקהילה – וחשפה את 
התלמידים למידע בענייני קיימּות בעזרת מערכי שיעור 
ובינוי תחרות המזמינה  יזמה שיכון  ייעודיים. בנוסף, 
תלמידים וסטודנטים ממכללות הרשת להציע רעיונות 
למיזמים טכנולוגיים, חברתיים או עיצוביים, שמטרתם 
לחסוך במשאבים בדרכים משתפות, חכמות וחדשניות. 

תקשור הקיימּות לציבור
כבר היום, ישראלים רבים חווים הלכה למעשה את חזון 
הקיימּות של שיכון ובינוי: החל בדיירי השכונות הירוקות, 
דרך המבקרים במבני ציבור ירוקים והקונים במרכזי קניות 
ידידותיים לסביבה – וכלה בנוסעים בדרכים המתחשבות 

בטבע, או בצרכנים של אנרגיה ירוקה.
רבים מהנהנים מעשייתה של שיכון ובינוי אינם מודעים 
לכך שהיא זו העומדת מאחורי אותם פרויקטים; לחלקם 
לא ברורה התועלת הצומחת להם מיישום עקרונות 
הקיימּות בפרויקטים אלה. על כן, החברה לקחה על 

עצמה להרחיב את מודעות הציבור לגישת הקיימּות.
ובינוי קמפיין פרסום  שיכון  בשנה החולפת השיקה 
במטרה לתקשר את יתרונות הקיימּות ולהסביר מדוע 
כדאי לרכוש דירה דווקא בפרויקטים שלה. בסרטון שיצרה 
החברה, נראית דמות מאוירת, העוברת בין חדרים בבית 
ומסבירה – אחד לאחד – את יתרונות הבנייה הירוקה 

של שיכון ובינוי. 
כדי לתמוך בקמפיין, הוקם גם מיניסייט אינטראקטיבי, 
שנועד לתקשר גם הוא את יתרונות הקיימּות, הכלולים 
בכל אחת מהדירות שנבנות על ידי שיכון ובינוי. במסגרת 
האתר מוצגת דירה, ובאמצעות העכבר יכולים המבקרים 
ללחוץ על אזורים שונים ולקבל מידע נוסף על יתרונות 

הבנייה הירוקה של שיכון ובינוי.
אזור  כולל  גם אתר האינטרנט הראשי של הקבוצה   
ומציג תכנים רבים  לנושא הקיימּות,  מיוחד המוקדש 
כגון חידושים, מחקרים ומאמרי דעה. חלק מהתכנים 
מופיע גם בערוץ המשותף לשיכון ובינוי ו-ynet, העוסק 

בענייני קיימּות וכלכלה ירוקה.

תוצאות המהלך
ובינוי בתחילת הדרך עלה, כי  מסקרים שערכה שיכון 
40% מהישראלים פירשו את המושג “קיימּות“ כ“שמירה 
על הסביבה“. מעטים מהנשאלים ידעו להגיד כי קיימּות 

נוגעת גם להיבטים כלכליים או חברתיים-קהילתיים. 
בעקבות מהלך התקשור של החברה, מיליוני ישראלים 
למשמעות  והמודעות   – הקיימּות  לעקרונות  נחשפו 
 .24% כלל הציבור רשמה צמיחה של  המושג בקרב 
בנוסף, צרכנים רבים למדו כי קיימּות היא הרבה מעבר 

לשמירה על איכות הסביבה. 
ועל פי סקרי שוק שערכה החברה,  בעקבות המהלך, 
נמצא כי היא ממוצבת כמובילה וכנושאת דגל הקיימּות 
בישראל – ונתפסת כחברה המשקיעה משאבים גדולים 

במטרה ליצור סביבת חיים טובה יותר.

מדינות שונות בעולם. החברות בקבוצה פועלות בענפי 
על  והסביבה  הזכיינות  הנדל“ן,  הבנייה,  התשתיות, 
ותשתית, קבלנות  לרבות סלילה  תחומיהם השונים, 
בנייה, ייזום נדל“ן, החזקה והשכרה של נכסים מניבים, 
בניית שכונות מגורים ירוקות, אנרגיה מתחדשת, טיהור 

וטיפול במים ועוד.

חזון הקיימּות של שיכון ובינוי
 )Sustainability( ההגדרה המקובלת בעולם לקיימּות 
היא: “פיתוח העונה על צרכי ההווה, מבלי לפגוע ביכולת 
זו  הדורות הבאים לענות על צרכיהם שלהם“. הגדרה 
מבטאת את השאיפה לאזן בין הצורך לפתח ולבנות את 
סביבת החיים האנושית, לבין המחויבות להגן על ערכים 
סביבתיים, חברתיים וכלכליים, הנדרשים כדי להבטיח כי 
העולם שנשאר לדורות הבאים יהיה כזה שטוב לחיות בו. 
כחברה בינלאומית, העוסקת בתחומי הבנייה והתשתיות, 
אשר להם השפעה ארוכת טווח על הסביבה הטבעית 
והאנושית, הצטרפה שיכון ובינוי למגמה העולמית של 
גיבוש שיטות התנהלות, המקדמות קיימּות. בישראל, 
שיכון ובינוי היא החברה שמובילה את יישום עקרונות 

הקיימּות בתחומי הפעילות שלה.

הטמעת ערך הקיימּות בתוך 
החברה וקידום קשרי קהילה

על מנת להפוך את עקרונות הקיימּות לנדבך מרכזי בכל 
רבדי הפעילות שלה, ולהטמיעם בתרבות הארגונית, מונה 
לקבוצה סמנכ“ל קיימּות, הוקמה מחלקת קיימּות במטה 
החברה – ונציגי קיימּות שולבו בכל אחת מהחברות הבנות. 
במקביל, עובדי החברה עוברים סדנאות ומשתתפים על 

בסיס קבוע בקורסים מקצועיים בענייני קיימּות. 
בפרויקטים שהחברה מקימה, מוטמעים סטנדרטים 
ירוקה, תוך שימוש חוזר בחומרים  בנייה  גבוהים של 
וחיסכון במשאבים. החברה משקיעה משאבי מחקר 
ופיתוח בתחום הבנייה הירוקה, והיא גם נוקטת צעדים 
יזומים להגנת החי והצומח במקומות שבהם היא פעילה.

בנוסף, החברה משתתפת בצורה פעילה בפורומים 
ובוועדות  העוסקים בקביעת מדיניות בענייני קיימּות 
רלוונטיות – ויוצרת שיתופי פעולה עם משרדי ממשלה, 

רשויות וארגונים, המתעניינים ועוסקים בקיימּות.
במקביל להטמעת ערכי הקיימּות בתוך הארגון, פועלת 

שיכון ובינוי לקידום ערכים אלה במגוון ערוצים:
קשרי קהילה ושיתוף מחזיקי עניין – בכל אחד מהאתרים 
שבהם היא פועלת, יוצרת שיכון ובינוי דיאלוג עם בעלי 
והמושפעים מצעדיה  העניין הרלוונטיים, המשפיעים 
באזור. יצירת הדיאלוג מפחיתה חששות ותורמת ליחסי 

שכנות תקינים ולמהלך שוטף ותקין של הפרויקט.
תרומה לקהילה – מדי שנה מתנדבים עובדי החברה 
לבצע שיפוצים ועבודות נגרות עבור עמותות ונזקקים. 
ובינוי הקימה בבתי הספר  – שיכון  חינוך הדור הבא 
של רשת אורט שורה של מיזמים ופינות ירוקות, עודדה 

קבוצת שיכון ובינוי שפועלת בארץ 
ובעולם כבר 90 שנה, אימצה 

בחזונה את גישת הקיימות, במטרה 
להבטיח קיום ארוך טווח, צמיחה 
ושגשוג עבור הדור הנוכחי ועבור 

הדורות הבאים
סיפורן של חברות קבוצת שיכון ובינוי שזור בסיפורה של 
המדינה. הוותיקה בחברות הקבוצה, סולל בונה, נוסדה 
בשנת 1924 תחת השם “המשרד לעבודות ציבוריות“. 
עם הקמתה יועדה החברה להפוך לזרוע המבצעת של 
ההסתדרות בתחומי הבנייה והעבודות הציבוריות בארץ 
ישראל, וכן מכשיר לקליטת עלייה ולהכשרה מקצועית 

של עובדים.
ובתים בכל רחבי  דירות  בנייתן של מאות אלפי  לצד 
הארץ, הייתה החברה שותפה במהלך השנים להקמת 
הפרויקטים המובילים במדינה, החל בבניית הנמל הראשון 
בארץ ישראל ומפעל החשמל בנהריים, דרך הקמת משכן 
הכנסת, וכלה בסלילת כביש 6 ומתקן ההתפלה בחדרה.

הפעילות הבינלאומית של חברות הקבוצה החלה כבר 
בשנות ה-50 של המאה שעברה, כאשר שרת החוץ דאז, 
גולדה מאיר )שכיהנה לפני כן כחשבת בסולל בונה(, ראתה 
חשיבות לאומית ביצירת קשרים עם מדינות אפריקה 
המתפתחות – וגייסה את סולל בונה לביצוע המשימה.

בשנת 1989 הועברה השליטה בסולל בונה לידי קונצרן 
ידי  על  הקבוצה  נרכשה   1996 ובשנת  ובינוי,  שיכון 
העובדים וחברת אריסון השקעות. בשנת 2006 רכשה 
אריסון השקעות את מרבית מניות העובדים – והפכה 

לבעלת השליטה בחברה. 
כיום, שיכון ובינוי מקבוצת אריסון השקעות היא קבוצת 
ובכ-20  בישראל  גלובלית, הפועלת  ונדל“ן  תשתיות 
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1924
הקמת חברת סולל בונה.

1927
 החברה מקימה את 

מפעל החשמל בנהריים.

1936
בניית נמל תל אביב.

1960
 התחלת הקמתו של 
משכן כנסת ישראל.

1989
 מוקמת חברת 

שיכון ובינוי אחזקות.

1999
תחילת סלילתו של כביש 6.

2006
אריסון השקעות הופכת 
 לבעלת שליטה בחברה; 

 שיכון ובינוי מאמצת 
את חזון הקיימּות.

2007
 תחילת העבודה 

על מנהרות הכרמל.

2013
שיכון ובינוי זוכה באות 

“הגלובוס הירוק“, המהווה 
הכרה רשמית לפועלה של 
החברה מארגוני הסביבה.

2014
הקמת תחנת כוח 

הידרואלקטרית בגואטמלה.

2015
התחלת העבודות להקמת 

פארק תרמו-סולארי באשלים.

www.shikunbinui.co.il

מרכז הדרכה פוליסיטי, צילום: דגן פתרונות ויזואליים מתקדמים

כביש 6, צילום אלבטרוס

חלומות רחובות, צילום: רמי זינגר

חלומות יוקנעם, צילום: רמי זינגר

חלומות צוקי השמורה, צילום: רמי זינגר
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 דברים שלא ידעת על
שיבאס ריגאל

היחיד,  0 הוא הבלנד הסקוטי  ריגאל  שיבאס 
שדרגת הבסיס שלו היא 12 שנה. 

ה“לב“ של שיבאס ריגאל הוא הסינגל מאלט  0
ביותר  הוותיקה  Strathisla, המיוצר במזקקה 

בהיילנדס בסקוטלנד, שפועלת משנת 1786. 

קולין סקוט הוא המאסטר בלנדר הראשי של  0
שיבאס, דור שלישי ליוצרי וויסקי ומאסטר בלנדרים, 
בעל ותק של יותר מ-40 שנים בתעשיית הוויסקי 
וניסיון של 30 שנים כמאסטר בלנדר  הסקוטית 

הראשי של שיבאס. 

שיבאס ריגאל הינו ממותגי הוויסקי פרימיום  0
הנמכרים ביותר בעולם; כ-45 מיליון ליטר ממנו 
נמכרים מדי שנה. כ-30 מנות של שיבאס ריגאל 

נמזגות בעולם מדי שנייה.

שיבאס ריגאל – שיבאס ריגאל אקסטרה. 
הסוד של שיבאס ריגאל אקסטרה נובע משימוש בסוגי 
וויסקי שיושנו בחביות נבחרות ביחד עם מבחר מצומצם 
של מאלטים נדירים; המאלטים הנדירים נבחרו בקפידה 
מתוך מספר מצומצם של מזקקות הידועות בארומות 
הייחודיות והעמוקות שלהן. שיבאס ריגאל אקסטרה לוקח 
את בית שיבאס המפורסם והמעוטר בפרסים לרמה 
והוא ממוקם בתוך רמת  איכות,  חדשה לחלוטין של 

הסופר-פרימיום, בין שיבאס 12 לשיבאס 18. 
השקת שיבאס ריגאל אקסטרה בישראל לוותה בתחילת 
מאי בקמפיין דיגיטל באינטרנט ובמובייל, שיצר באז בקרב 
אוהבי הוויסקי ועורר שיחה בעמוד הפייסבוק של שיבאס. 
המהלך לווה גם בהקמה של כ-10 חנויות דגל של שיבאס 
יין ואלכוהול מובילות בפורמט  אקסטרה בתוך חנויות 
של חנות-בתוך-חנות. בחנויות אלה, שהוקמו במיצוב 
ובניראות סופר-פרימיום, התקיימו הטעמות שבועיות 
ריגאל  שיבאס  הוצבו סטנדים של  בנוסף,  ייחודיות. 
אקסטרה והתקיימו הטעמות בעשרות חנויות נוספות.

The Venture – The Venture היא תחרות בינלאומית 

ריגאל, שבה המותג מחפש אחר  שנתית של שיבאס 
סטארט-אפ חברתי; 16 הפיינליסטים הסופיים בתחרות 
מתמודדים על השקעה של מיליון דולר מטעם שיבאס. 
גם  לדרך, בפעם הראשונה,  יצאה השנה  זו  תחרות 
בישראל, כאשר הציפיות מישראל כ“אומת הסטארט-אפ“ 

הינן גבוהות במיוחד. 
התחרות מתקיימת לאור החשיבות הרבה שמייחסים 
ולקהילה. התקווה  ריגאל לתרומה לסביבה  בשיבאס 
יזכה  היא כי הזוכה הישראלי שייבחר בתחילת 2016, 

גם בתחרות הבינלאומית. 
עולם הקוקטיילים – כחלק מהפנייה לקהל המקצועי, 
 – זו השנה השנייה ברציפות   – המשיך השנה המותג 
בתחרות הקוקטיילים הבינלאומית של שיבאס תחת 

השם “שיבאס מאסטרס“. 
בשלב המוקדם של התחרות, התחרו שמונה ברמנים 
שונים  קוקטיילים  ארבעה  להכין  שנדרשו  ישראלים, 
מתקופות הזוהר של הקוקטיילים לאורך השנים: התקופה 
הקלאסית )1920-1880( – תקופת הולדתו של המותג 
שיבאס ריגאל; תקופת הפריחה שאחרי מלחמת העולם 
שיבאס  הושק  – שבמהלכה   )1965-1945( השנייה 
– שבמהלכן   )1990-1975( 12; שנות הדיסקו  ריגאל 

המותג הפך להיות אייקון עולמי – והעידן הנוכחי.
הזוכה מישראל נשלח להתמודד בגמר הבינלאומי של 
יורק, שם התחרה מול ברמנים  התחרות שנערך בניו 
ממדינות מכל העולם. הברמנים שהשתתפו בתחרות 
העולמית נמדדו על פי קריטריונים שונים, כמו למשל 
הידע שיש להם במורשת הקוקטיילים של כל תקופה, 
היצירתיות בהכנת הקוקטייל – ויכולתם להציג את הסיפור 

שמאחורי גישתם לחיים בכלל ולקוקטיילים בפרט. 

המאלט המרכזי הינו סתראת‘יילה )Strathisla(. למרות 
שנות היישון הרבות שלו, שיבאס ריגאל 12 מפגין חלקות 
ואלגנטיות, ארומות פירותיות ונגיעות של דבש. שיבאס 
ריגאל 12 הינו הנמכר ביותר מתוך המגוון שמציע המותג. 
שיבאס ריגאל אקסטרה – חבר חדש במשפחת שיבאס 
אשר הושק השנה. בלנדד וויסקי עשיר ונדיב, שהסוד שלו 
נובע משימוש בסוגי וויסקי שיושנו בחביות נבחרות ביחד 

עם מבחר מצומצם של מאלטים נדירים.
סקוט,  קולין   – 18 “חתימת הזהב“  ריגאל  שיבאס 
המאסטר בלנדר של שיבאס, הוא היוצר של וויסקי זה – 
וחתימתו מוטבעת על הבקבוק. שיבאס ריגאל 18 “חתימת 
בינלאומיים  וויסקי  זכה במספר רב של פרסי  הזהב“ 
בקטגוריית ה-18 שנה. מדובר בוויסקי עשיר בטעמים 
ובארומות, חלק ואלגנטי, בעל סיומת ארוכה וחמימה. 

גולת הכותרת היוקרתית של קו   – שיבאס ריגאל 25 
מוצרי שיבאס ריגאל. המשקה היוקרתי והאותנטי הושק 
במקור ב-1909 בארה“ב כוויסקי המתיישן 25 שנה – 
ועינג באותן השנים את החברה האמריקאית העילית. 

הסביבה התחרותית
נמצא במגמת צמיחה בשנים  בישראל  הוויסקי  שוק 
האחרונות. אחת הסיבות לכך היא הירידה בגילם של 
הצרכנים: אם בעבר וויסקי נחשב ל“משקה של מבוגרים“, 
הרי שכיום מתחילה צריכתו בגילאי ה-30, ולעתים אף 

בגילאים צעירים יותר. 
עד לשנים האחרונות, נשלט השוק על ידי שני מותגים, 
ששניהם שיחקו בסגמנט הסופר-פרימיום. בעקבות 
מותגים  לשוק  נכנסו  בקטגוריה,  הצמיחה המהירה 
וחלקם בסגמנט  נוספים, חלקם בסגמנט הפרימיום 

הסופר-פרימיום. 
במהלך 2013, ירד שיעור המס המוטל על וויסקי, מה 
שהפך את מחירו לתחרותי יותר ואת המשקה לנגיש יותר, 

בעיקר בקטגוריית הסופר-פרימיום ומעלה.

האתגרים השיווקיים
האתגר של חטיבת Wine & Spirits בטמפו בשנת 2015 
ריגאל,  וחדשנותו של שיבאס  היה לשמר את מעמדו 
– ולפתח  למצבו כמוביל בקטגוריית הוויסקי פרימיום 

את קטגוריית הסופר-פרימיום ומעלה.

הפתרונות היצירתיים
כדי לשמר את המיצוב החדשני והמוביל, ערך המותג 
בשנה החולפת מגוון פעילויות במספר ערוצים, ובהם 
אקסטרה,  ריגאל  שיבאס   – חדש  מוצר  של  השקה 
השתתפות בתחרות בינלאומית לסטארט-אפים חברתיים 

והעמקת הפעילות בעולם הקוקטיילים הצומח. 
– לראשונה זה שבע  השקת שיבאס ריגאל אקסטרה 
שנים, נוסף וויסקי חדש למשפחה של המותג האיקוני 

בשנה החולפת, הצטרף חבר 
חדש למשפחת שיבאס – שיבאס 

ריגאל אקסטרה – והושקה תחרות 
לבחירת סטארט-אפ חברתי. 

הפרס: מיליון דולר
בשנת 1801 פתחו האחים הסקוטים ג‘יימס וג‘ון שיבאס 
מכולת קטנה ויוקרתית והיו מהחלוצים הראשונים של 
אמנות הערבוב )Blending( של סוגי וויסקי שונים. בניגוד 
לוויסקי המצוי של תקופתם, שהיה קשה לשתייה, יצרו 
השניים תערובות וויסקי קטיפתיות, המחליקות בגרון. 
האחים שיבאס ערבבו סוגים שונים של וויסקי מרחבי 
סקוטלנד, ובשנת 1840 הגיעו לנוסחה מאוזנת ומקורית, 
שהפכה בתוך זמן קצר לפופולארית בכל רחבי המדינה. 
כשנתיים לאחר מכן הגיעה למחוזות סקוטלנד ויקטוריה, 
מלכת אנגליה, אשר נחשפה לראשונה לוויסקי של האחים. 
המלכה התרשמה מאוד מהמשקה והורתה כי האחים 
שיבאס יוכרזו כספקים הרשמיים לבית המלוכה. הכרזה זו 
איפשרה לאחים להוסיף לשם המותג שיבאס את המילה 
Regal )באנגלית: מלכותי(. בשנת 1909 הושק לראשונה 

מותג הפרסטיג‘ הראשון – שיבאס ריגאל 25 שנה.
בשנת 2002 נרכש המותג שיבאס ריגאל על ידי תאגיד 
פרנו ריקארד, וכיום הוא מופץ ומשווק בישראל על ידי 

חטיבת Wine & Spirits של חברת טמפו. 
שיבאס ריגאל הינו מותג פרימיום עם דרגת בסיס של 12 
שנה; מספר זה מציין את הוויסקי הצעיר ביותר בתערובת. 
למותג מגוון רחב של מוצרים, ובארץ משווק המגוון הבא: 
שיבאס ריגאל 12 – וויסקי הפרימיום הראשון שיצא בגרסת 
12 שנה. הוויסקי מורכב מעשרות מאלטים שונים, כאשר 
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 1801
ג‘יימס וג‘ון שיבאס פותחים 

את המעדנייה שלהם 
בסקוטלנד ומתחילים 

לערבב וויסקי.

1843
האחים שיבאס הופכים 

 לספקי הוויסקי של 
מלכת בריטניה. 

1909
 האחים שיבאס משיקים 

את מותג הוויסקי 
האולטרה-פרימיום הראשון 

מסוגו – שיבאס ריגאל 25.

1997
קולין סקוט יוצר את שיבאס 

ריגאל 18 “חתימת הזהב“.

2002
 חברת פרנו ריקארד 
רוכשת את המותג.

2011
 טמפו מתחילה לשווק 

את שיבאס ריגאל בישראל.

2014
השקת שיבאס ריגאל 25 

בישראל והשקה מחודשת 
לשיבאס 18.

2015
השקת שיבאס ריגאל 

אקסטרה בישראל.

www.tempo.co.il
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 דברים שלא ידעת על
שופרסל

השם שופרסל מבוסס על צמד המילים “שופרא“  0
)שמשמעו בארמית איכותי, מובחר( והמילה “סל“.

שופרסל היא מנפיקת כרטיס האשראי החוץ- 0
בנקאי הגדולה בישראל. 

במרחק נסיעה קצר מביתו של כל צרכן בישראל  0
ממוקם אחד מסניפי שופרסל. 

בסניפי שופרסל מוצבות כיום כ-400 קופות  0
בשירות עצמי, בדומה לרשתות המובילות בעולם.

כ“חברה  0 שופרסל  הוכתרה   ,2014 בשנת 
פרסי  בישראל מטעם  השנה“  של  החדשנית 

החדשנות הבינלאומיים של מוצר השנה.

במותג  0 מוצרי החלב  בעקבות ההשקה של 
הפרטי, נבחר מנכ“ל שופרסל, איציק אברכהן, 

לאיש השיווק של יוני 2015. 

מוצרי המפתח בקטגוריית המלוחים: חטיף בוטנים, 
חטיף חיטה בטעמי גריל, ברביקיו ובצל, חטיף תירס 
קלאסי וחטיף תפוח אדמה לבבות. ההשקה תוקשרה 

תחת המסר: “אותו הכיף, ללא המותג, פחות כסף“.
קטגוריית הסלטים – ברבעון האחרון של 2014 השיקה 
שופרסל סדרת סלטים, הכוללת בין השאר חומוס, טחינה, 
חציל קלוי וחציל במיונז. מחירי הסלטים בסדרה נמוכים 
בכ-25% מאלו של המוצרים המתחרים בקטגוריה, והם 

זכו לציונים טובים במבחני טעימה עיוורים.
– באוגוסט 2015, כהכנה לגידול  תחום הבשר הטרי 
גם  נכנסה שופרסל  במכירות בתקופת ראש השנה, 
לקטגוריית הבשר הטרי, באמצעות יבוא של נתחי בשר 
טרי שמקורו בפרות מגזע אנגוס מארגנטינה. בהתאם 
להבטחת התמחור של המותג הפרטי, גם מוצרי הבשר 
הטרי של שופרסל זולים מהמוצרים המתחרים בקטגוריה, 
וההשקה לוותה בסלוגן: “הפכנו עולמות בשבילך“. תחום 
זה, שהוגבל עד לאחרונה ביבוא בשל מכסות ומכסים, 
פתח אפשרויות צריכה חדשות ללקוחות הרשת, הנהנים 
משורה רחבה של מוצרים איכותיים בעלות נמוכה יותר. 
מעבר לאלטרנטיבה הצרכנית שנפתחה בפני לקוחות 
שופרסל, שורת ההשקות במותג הפרטי משנה את פני 
שוק המזון בישראל – שהתאפיין עד כה בריכוזיות ספקים 
גבוהה במיוחד – ומחייבת את הספקים להגיב ולהוריד 

מחירים של מוצרים ממותגים. 

תיקשור חוויית הטריות
השקת הבשר הטרי במסגרת המותג הפרטי, איפשרה 
לשופרסל להציג בידול מבוסס איכות מוצרית בקטגוריה 
משמעותית בסל הקניות של הצרכן הישראלי. במקביל 
להשקה, יצאה הרשת במהלך הקיץ בקמפיין טלוויזיה, 
שנועד לתקשר את איכות המוצרים ואת חווית הקנייה 

בסניפים. 
הסרטונים בסדרה הציגו את הקצבייה, את מחלקת 
הדגים ואת מחלקת המאפים, תוך שימוש בצילומי מזון 
מעוררי תאבון, כאשר הסלוגן שליווה את הקמפיין היה: 

“איכות כמו שצריך, במחיר כמו שצריך“. 
בנוסף, הגדילה שופרסל את מגוון המוצרים והמחלקות 
ברשת הבריאות אורגניק מרקט שבבעלותה, המפעילה הן 
סניפים עצמאיים והן חנות-בתוך-חנות בסניפי שופרסל, 
ומציעה מגוון רחב של מוצרים אורגניים, ללא גלוטן, ללא 

לקטוז וללא סוכר. 

חוויית שירות 360°
החל בקופות בשירות עצמי, דרך הקמת מרכז שירות 
אחוד ומשוכלל, ועד מערך השירות בערוצים הדיגיטליים 
וברשתות החברתיות, שופרסל משקיעה משאבים גדולים 
כדי לשפר את חוויית השירות שהיא מעניקה לקונים 

בכל הערוצים. 
שופרסל רואה בערוץ הדיגיטלי את העתיד של תחום 
הקמעונאות ולכן היא משקיעה בו משאבים משמעותיים – 
 ,online בין אם בשיפור ושדרוג אתר הסחר המקוון שופרסל
שמגדיל מדי שנה בעשרות אחוזים את היקפי המכירות 

האתגר השיווקי
ב-2015, החליטה שופרסל לשנות את השיח מהתמקדות 
בזירת המחיר בלבד, להתייחסות גם לזירות של איכות, 
טריות ושירות – ולתקשר באופן בולט את היתרונות שיש 
לשופרסל בתחומים אלה, על מנת להעמיק את עמדת 

היתרון והמובילות שלה.

הפתרונות היצירתיים
על מנת לעמוד באתגר פעלה השנה שופרסל בשלושה 
המותג  של  משמעותית  הרחבה  מרכזיים:  ערוצים 
הפרטי דרך כניסה לקטגוריות חדשות ומשמעותיות; 
בעיני  והטריות של שופרסל  שיפור תפיסת האיכות 
הן  חוויית השירות,  ושדרוג מתמשך של   – הצרכנים 

הפיזית והן הדיגיטלית. 

מהפכת המותג הפרטי
המותג הפרטי של שופרסל הושק לראשונה בשנת 2006, 
ותפס עד לאחרונה נתח של 10% מכלל מכירות הרשת.

היצע  את  להרחיב  שופרסל  החליטה   ,2014 בשנת 
המוצרים תחת המותג ולהגדיל את מכירותיו, בין השאר 
באמצעות כניסה לקטגוריות שעד היום פעלו בהם רק 

מותגים מובילים ומבוססים.
המסר התקשורתי שתמך בהשקות אלה התבסס על 
התובנה שהצרכנים יכולים כעת להשיג מוצרים ב“אותה 

איכות, ללא המותג, בפחות כסף“.
במהלך השנה האחרונה נכנס המותג הפרטי של שופרסל 

לקטגוריות החדשות הבאות: 
קטגוריית החלב ומוצריו – ענף החלב הוא אחד הוותיקים, 
היציבים והריכוזיים בישראל, והיקף המכירות בו עומד 
על כ-9-8 מיליארד שקל בשנה. במשך שנים ארוכות, 
מובילים,  מותגים  לשלושה  הישראלי  התרגל הצרכן 
השייכים לחברות מזון מהגדולות במשק הישראלי, ששלטו 

בקטגוריה ללא עוררין. 
במחצית 2015, במהלך שעורר הדים רבים בשוק המזון 
הישראלי, הושקו לראשונה מוצרי המותג הפרטי של 
ומוצריו עם השקת חלב  שופרסל בקטגוריית החלב 
טרי, שלוותה בהשקות של שוקו וגבינות מסוגים שונים. 
הסלוגן שליווה את ההשקה הותאם לתחום החלב: “אותו 

החלב. ללא המותג. פחות כסף“.
תזמון ההשקה נקבע לתחילת חודש מאי, בסמוך לחג 
השבועות, המאופיין בצריכה מוגברת של מוצרי חלב. 
בעקבות הצלחת ההשקה, מתעתדת שופרסל להרחיב 
את האחיזה שלה בתחום מוצרי החלב ולהשיק מוצרי 

חלב נוספים תחת המותג הפרטי.
קטגוריית החיתולים – בסוף שנת 2014 הושק “שופרסל 
בייבי“ בקטגוריית החיתולים, ומיד עם השקתו תפס נתח 
משמעותי מהקטגוריה, שנשלטה עד אותה עת על ידי 

שני מותגים מובילים וידועים.
– בקיץ 2015, לאחר  קטגוריית החטיפים המלוחים 
תהליך פיתוח ארוך שנועד להתאים את המוצרים החדשים 
לחיך הישראלי, הושקה תחת המותג הפרטי של שופרסל 
סדרת חטיפים מלוחים בשם SNAX. הסדרה כוללת את 

השנה יזמה שופרסל מהפכה 
צרכנית בתחום המותג הפרטי עם 
כניסה לקטגוריות שהיו שמורות עד 

כה רק למספר מותגים גדולים – 
ובכלל זאת חלב, חיתולים, בשר טרי 

וסלטים; בנוסף, ממשיכה הרשת 
לבדל עצמה עם חוויית קנייה 

ששמה דגש על טריות ועל שירות 
לקוחות חוצה-ערוצים

רשת שופרסל הוקמה בשנת 1958, עם השקת סניף 
יהודה בתל  הסופרמרקט הראשון בישראל ברחוב בן 
אביב. כיום, מפעילה הרשת יותר מ-280 סניפים, מחזור 
המכירות השנתי שלה הינו כ-12 מיליארד שקל – והיא 

רשת השיווק הגדולה בישראל. 

הסביבה התחרותית
שוק קמעונאות המזון בישראל מאופיין בשנים האחרונות 
בגידול בשטחי  ביטוי  לידי  מוגברת, הבאה  בתחרות 
המסחר, בקרבות בזירת המחיר – הן ברמה הארצית והן 
במתחמים תחרותיים במיוחד, שם פועלים בסמיכות 
סניפים של רשתות מתחרות – ובקונסולידציה של רשתות 

פרטיות, החוברות יחד לשם יצירת יתרון לגודל.
מאז המחאה החברתית של שנת 2011, השיח הצרכני 
בקטגוריה התנהל, ברובו הגדול, בזירת המחיר. בהתאם, 
יצאה שופרסל בסוף שנת 2014 במהלך “הורדת המחירים 
הגדולה“ במסגרתו הוזלו מחיריהם של אלפי מוצרים 
השונים  הקמעונאיים  בפורמטים  מחירונים  ואוחדו 

שהרשת מפעילה.
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 1958
הסניף הראשון של שופרסל 

נפתח ברחוב בן יהודה 
בתל אביב.

1982
הרשת הייתה הראשונה 

בישראל להכניס לסניפיה 
קופות ממוחשבות.

2005
שופרסל מיישמת תוכנית 

אסטרטגית לכינוס מותגים 
תחת מותג התאגיד 

שופרסל.

2012
“שופרסל שלי“ עובר 

מיתוג מחדש.

2013
מושק אתר שופרסל 

Online, ומושקת אפליקציית 
קניות בסמארטפון.

2015
שופרסל מרחיבה את 

המותג הפרטי, ומבדלת 
את עצמה באמצעות 
טריות, איכות ושירות.

ובין אם בפעילות ענפה ברשתות החברתיות, שבאמצעותן  שלו, 
שופרסל נותנת שירות, מספרת על מוצרים ושירותים חדשים ומנהלת 

את קהילת החדשנות של שופרסטארס.
על התפתחות הערוצים הדיגיטליים ניתן ללמוד מהעובדה שכשליש 
מהקופונים הממומשים כיום ברשת הם קופונים דיגיטליים, המשולבים 
באפליקציית המובייל של שופרסל וחוסכים ללקוח את הצורך לשמור 

את הקופון המודפס ולהציגו בקופה.

שופרסל מתאימה לכל לקוח את הקופונים הנשלחים אליו באופן אישי 
בהתאם למאפייני הרכישות שלו. התאמה זו מתאפשרת הודות לניתוח 
הביג דאטה ממועדון הלקוחות של הרשת, הנעשה באמצעות מערכות 

מידע מהמתקדמות בעולם.
הערוצים הדיגיטליים מהווים מנועי צמיחה מרכזיים בפעילותה של 
שופרסל ומאפשרים לה לייצר בידול אל מול המתחרים הרבים בשוק, 

תוך שימור נאמנות הלקוחות ושיפור הערך המוצע להם.

www.shufersal.co.il
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 דברים שלא ידעת על
קסטרו

גדות, הפרזנטורית של קסטרו בשמונה  0 גל 
השנים האחרונות, החלה את דרכה בבית האופנה 
עוד כשהייתה אלמונית יחסית. כיום, גדות היא 

הישראלית המצליחה ביותר בהוליווד. 

TheMarker את  0 בשנת 2010 הכתיר עיתון 
קסטרו בתור “מותג האופנה של העשור“.

“רשת  0 בתואר  קסטרו  זכתה   2012 בשנת 
האופנה המועדפת על הישראלים“ )על פי סקר 

גיאוקרטוגרפיה(.

קסטרו מנוהלת כיום על ידי אתי רוטר – בתו  0
של אהרון קסטרו ונכדתה של אנינה קסטרו – ועל 

ידי בעלה גבי רוטר.

תל אביב לאמנות והשקת קולקציית הסתיו של הרשת. 
T-ART – במהלך קיץ 2015 השיקה קסטרו,  פרויקט 
בשיתוף פעולה עם מוזיאון תל אביב לאמנות, פרויקט 
ייחודי המפגיש בין אופנה לאמנות ישראלית: קולקציית 
קפסולה של טי-שרטים בשילוב מגוון יצירות של מיטב 
האמנים הישראלים, מתוך אוסף האמנות הישראלית 

של המוזיאון. 
חולצת ה-T הקלאסית, שנחשבת כ“קנבס“ של מעצבי 
לעולם האמנות  למחווה  בפרויקט  הופכת  האופנה, 
בכירי  של  יצירות   19 כוללת  הקולקציה  הישראלית. 
האמנים הישראלים, ובהם מיכל רובנר, אורי גרשט, ג‘ניפר 
בר לב, דוד טרטקובר, רפי לביא, מנשה קדישמן, נחום 

גוטמן ודליה אמוץ. 
קולקציית T-ART נמכרה בחנויות רשת קסטרו ובאתר 
המותג, וכן בחנות פופ-אפ שהוקמה במוזיאון תל אביב 

לאמנות.
בנוסף, במסגרת הפרויקט ערכו קסטרו ומוזיאון תל אביב 
פעילות משותפת המחברת בין אמנות לאופנה תחת 
השם “חמישי ב-T“: בכל יום חמישי במהלך חודש אוגוסט, 
נהנו אלפי ישראלים מכניסה חופשית למוזיאון, כאשר 
לצד התערוכות נערכו במקום הרצאות, סיורים וסדנאות.
השקת קולקציית הסתיו – קסטרו בחרה להשיק את 
קולקציית סתיו 2015 באירוע אינטימי, חדשני וחווייתי, 
שחיבר בין אופנה ישראלית לקולינאריה איכותית, תחת 
השם Flavors of Fall. אירוע השקת הקולקציה נערך בתוך 
מבנה אדריכלי ענק דמוי בניין בן שתי קומות, שעל גביו 
הופיעו הדוגמנים לעיני הקהל – וחשפו את קולקציית 

הנשים והגברים של קסטרו.
לאחר התצוגה, הוגשו לאורחים מנות שנוצרו בהשראת 
הקולקציה. כך למשל, קוקטייל בהשראת גווני הקולקציה 
״נקטף״ על ידי האורחים מבין ענפי עץ עם ענני קרמל-
המובילה  הפרנזים  מגמת  בהשראת  מתוק;  קינמון 
בקולקציה, עוצבו מנות פסטה שנתלו על גבי מתקנים 
והדפסים מתוך הקולקציה   – מיוחדים על השולחנות 

זכו לעיבוד גרפי מוחשי באמצעות תערובות תבלינים.
בסטודיו של קסטרו יצרו השנה פרשנות חדשה ומודרנית 
לארבע תקופות מכוננות בעולם האופנה של המאה 
ה-60, מראה הבוהו-שיק  הקודמת: המוד של שנות 
שאפיין את שנות ה-70, אופנת הפאנק והמראה הנשי 
החזק של שנות ה-80, והגראנג׳ הבועט של שנות ה-90.

לצאת  בחרה  קסטרו   – “אתגר המזוודה“   פרויקט 
בקמפיין פורץ דרך, שבו הציעה לזוגות ישראלים שנחתו 
גל  בלונדון להחליף את המזוודה שלהם במזוודה של 
גדות – ובתוכה קולקציית סתיו 2015 של המותג. מהלך 
דיגיטלי זה נהפך לוויראלי וזכה בתוך ימים ספורים למאות 
אלפי צפיות ולתגובות חיוביות של עשרות אלפי לקוחות. 

קסטרו באינטרנט
ארוכות פעלה קסטרו במרחב המקוון  במשך שנים 
דיגיטלית. הפעילות במרחב  אוהדים  ובנתה קהילת 
הדיגיטלי מסייעת לקסטרו לחזק את הקשר הישיר שלה 
עם הצרכנים וליצור דיאלוג עם קהילת אוהבי המותג. 

בנוסף למידע שהיא מפרסמת בעמוד הפייסבוק שלה – 

גשר ההלכה בנתיבי איילון.
בשנת 2000, שוב במהלך פורץ דרך, השיקה קסטרו 
את Castro Men – רשת האופנה הישראלית הראשונה 
לגברים. הצלחת הרשת הייתה מהירה, וזמן קצר לאחר 
פתיחת חנות Castro Men הראשונה בקניון איילון נפתחו 
חנויות רבות של המותג בכל הארץ. בשנת 2003 פתחה 
קסטרו במרכז תל אביב את חנות הקונספט קסטרו 
תל אביב, שלוש קומות של אופנה בחוויה אורבאנית 

המתאימה לקצב החיים של העיר.
בשנת 2013 הושק קו “הילדים של קסטרו“ במציאות 
וכיום, שנתיים בלבד לאחר ההשקה,   – רווי  של שוק 
מיקם את עצמו המותג כאחד המובילים בקטגוריה. 
המיצוב המוביל את המותג הוא: “אהבה ממבט ראשון“. 
הקולקציה לילדים נותנת מענה אופנתי מגיל לידה ועד גיל 
14 וכוללת פריטים רבים – החל מפריטי לבוש אופנתיים 
ונוחים לפעוטות, דרך בגדי קז‘ואל ליומיום לילדים, וכלה 
בלבוש חגיגי לאירועים. את קולקציית הלבוש מלווה קו 

אקססוריז, הכולל נעליים, חגורות, כובעים ועוד.
הקולקציות של קסטרו כוללות שלושה קווים עיקריים: 
Red – קו אופנת הקז‘ואל, Black – קו מתוחכם ואלגנטי, 

ו-Blue – קו הג‘ינס של קסטרו. לצידם של שלושת קווי 
האופנה העיקריים מציעה קסטרו קולקציות משלימות, 
הכוללות מגוון פריטי אופנה – החל מנעליים ותיקים, דרך 
הלבשה תחתונה, משקפיים ותכשיטים, וכלה באופניים 

ובאביזרים משלימים.

הסביבה התחרותית
בשנים האחרונות, עם כניסתן לארץ של מספר רשתות 
אופנה בינלאומיות, והאפשרויות הרבות שנפתחו בפני 
הצרכנים לרכישת בגדים בערוצים המקוונים, הפך שוק 

האופנה בישראל לתחרותי מאוד. 

האתגר השיווקי
האתגר המרכזי של קסטרו הוא להמשיך להוביל את 
שוק האופנה בישראל באמצעות עיצוב של מוצרי אופנה 
ולייף-סטייל ברמה גבוהה ושיווקם במחירים הוגנים, תוך 

מתן פתרונות ממוקדים לצרכן הישראלי.

הפתרונות היצירתיים
שינוי הסביבה התחרותית בעקבות כניסתן לישראל של 
רשתות האופנה הבינלאומיות הביא את קסטרו לתובנה כי 
נקודת הבידול והחוזקה המרכזית שלה, שגורמת לצרכנים 
לבחור בה שוב ושוב, היא היותה מותג, המחובר לצרכן 
הישראלי ולצרכיו כמו גם להוויה הישראלית ולקריאייטיב 
ישראלי – עובדה שיוצרת אצל הצרכנים תחושה של בית 

ושל שייכות.
על כן, הקולקציות של קסטרו אינן מעוצבות בחו“ל על ידי 
מעצבים שאינם מחוברים פיזית ורגשית אל ההוויה התל 
אביבית והישראלית, אלא בסטודיו של קסטרו בישראל 
ועל ידי מעצבי אופנה, גרפיקה וטקסטיל ישראלים – כולם 

בוגרים מצטיינים של בתי הספר המקומיים לעיצוב.
בשנה החולפת באה אסטרטגיה זו של קסטרו לידי ביטוי 
בכמה פרויקטים, ובהם פרויקט T-ART בשיתוף מוזיאון 

בשנה החולפת, חיברה קסטרו בין 
אופנה לאמנות ישראלית באמצעות 
קולקציית קפסולה של טי-שירטים 

וסדרת אירועים בשיתוף מוזיאון 
תל אביב לאמנות

סיפורה של רשת קסטרו התחיל בשנות ה-30 של המאה 
הקודמת, כאשר אנינה, אימו של אהרון קסטרו, מייסד 
בדירה  והקימה סלון שמלות  לישראל  הרשת, עלתה 
המשפחתית. 20 שנה מאוחר יותר, בנה אהרון, שנחשף 
לעולם האופנה מילדות, השתחרר מהצבא ופתח חנות 
קטנה ברחוב אלנבי בתל אביב, שלימים נהפכה למפעל 
 .Castro :קטן לייצור הלבשה שנקרא על שם המשפחה
הבגדים שיוצרו במפעל הקטן שווקו בחנויות האופנה 
“שניידמן“,  “מצקין“,   – אותם הזמנים  המובילות של 

ו“איווניר“. 
בשנת 1985 פתחה קסטרו את החנות הקמעונאית 
אביב. הצלחת  בתל  דיזנגוף  ברחוב  הראשונה שלה 
החנות שכנעה את קסטרו כי הקשר הישיר בין המותג 
לבין הצרכן הסופי הוא הדרך הנכונה לבסס את צמיחת 
בית האופנה. בעקבות תובנה זו הפסיקה קסטרו להיות 
ספקית של חנויות אחרות והחלה לשווק את תוצרתה 
בחנויות, שפתחה בעצמה ושנשאו את שם המותג שלה.

במהלך שנות ה-90 המשיכה קסטרו בהקמת רשת של 
ועברה לאסטרטגיית  עשרות חנויות ברחבי המדינה, 
צמיחה מהירה, עם דגש על פעילויות שיווק חדשניות 

וגיוס מעצבים מצטיינים לשורותיה. 
כיום, מפעילה הרשת בישראל כ-150 חנויות, כולל חנות 
דגל בדיזנגוף סנטר, המשתרעת על פני שלוש קומות.

הפריצה הגדולה של קסטרו התרחשה בשנת 1993, עם 
עלייתו לאוויר של ערוץ 2. פרסומת “המעיל“ המפורסמת 
של בית האופנה, בכיכובם של יעל אבקסיס וליאור מילר, 
נהפכה לשיחת היום והפכה את קסטרו למותג מוכר, 

הממוצב כצעיר, נועז, חדשני ועדכני.
נוסף, עם  שיווקי  יצרה קסטרו תקדים   1998 בשנת 
השקתו של שלט החוצות הענק הראשון בישראל – מעל 
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 1950
 אהרון קסטרו פותח 

 חנות הלבשה ובהמשך 
.Castro את מפעל

1985
קסטרו פותחת את החנות 
הראשונה שלה בתל אביב.

1993
 פרסומת “המעיל“ עם 

יעל אבקסיס וליאור מילר 
עולה לאוויר.

2000
.Castro Men השקת רשת

2003
השקת קסטרו תל אביב.

2013
 אתר המכירות 

האינטרנטי עולה לאוויר.
 השקת קו הילדים 

של קסטרו.

2015
 T-ART יוצא לדרך פרויקט

 בשיתוף פעולה עם 
מוזיאון תל אביב לאמנות.

שחברים בו כבר יותר מ-570 אלף אוהדים – קסטרו מוציאה לאור מגזין 
דיגיטלי לאופנה, תרבות ולייף סטייל, ומפעילה אפליקציות מובייל, ערוץ 
יוטיוב וחשבון אינסטגרם פופולאריים, המאפשרים הצצה אל עולמות 
ההשראה של מעצבי קסטרו ואל המתרחש מאחורי הקלעים של המותג.

כנדבך משלים לפעילות ארוכת השנים במרחב המקוון, ולאחר תהליך 
פיתוח ארוך והשקעה של מיליוני שקלים, השיקה לפני כשנתיים קסטרו 
את החנות המקוונת שלה, המאפשרת לצרכנים מכל העולם לרכוש 

את כל מוצרי המותג היישר מהמחשב, הטאבלט או הסמארטפון.
החנות המקוונת של קסטרו מספקת חוויית משתמש נוחה וקלה, 
לוגיסטי  ניהול  עדכני,  עיצוב  טכנולוגיה מתקדמת,  בין  המחברת 
ושירות לקוחות. החנות מאפשרת לצרכנים להיחשף בכל זמן נתון 
לכל קולקציות האופנה של קסטרו, תוך שהיא מספקת מידע מקיף 
על כל פריט ופריט, כמו גם מדריך להתאמת המידה לגוף או המלצות 

מסטייליסטית הבית של קסטרו להשלמת המראה. 

 www.castro.com
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 דברים שלא ידעת על
קניוני עזריאלי

דוד עזריאלי הגה את המילה “קניון“, המהווה  0
ֶהְלֵחם של המילים “קניות“ ו“חניון“.

קניונים.  0  14 ל-2015 מפעילה החברה  נכון 
ב-2016 יושק בראשון לציון הקניון ה-15. 

מנגו,  0  ,H&M הבינלאומיות  סניפי הרשתות 
forever 21, סווטש ועוד רבות אחרות,   ,TOUS

נכנסו לראשונה לישראל דרך קניוני עזריאלי.

ביסוס השפה התקשורתית
בשנים האחרונות, הפכו הקניונים בישראל ליותר ממקום, 
שאליו הולכים כדי לרכוש פריטי אופנה או מתנות. החל 
בקומפלקסים של בתי קולנוע, דרך ירידי אוכל, הופעות, 
מגוון פעילויות לכל הגילאים – ובעיקר השופינג עצמו – 
כל אלה הפכו את הקניונים למקום בילוי מועדף ומרכזי 

עבור חלק לא מבוטל של הישראלים.
כחלק ממגמה זו, ובמטרה להגביר עוד יותר את התנועה 
לקניוני קבוצת עזריאלי, הושק ב-2014 מהלך שיווקי נרחב 

תחת הקונספט: “כמה קל להיות מאושר“. 
כי  על התובנה  הקונספט מאחורי המהלך מתבסס 
קניון הוא מקום שבו – ללא מאמץ רב, ובאופן שנגיש 
לכלל האוכלוסיה – ניתן לספק הנאה רגעית ורגעי אושר 
לצרכנים רבים. לאור התובנה, החליטה קבוצת קניוני 
עזריאלי, לפעול במגוון דרכים כדי להמשיך ולהעצים את 
חוויית הביקור בקניונים – ולהפוך אותה לנגישה, חווייתית 

ומשמחת עוד יותר עבור הצרכנים. 
החל מפתיחת קניונים, דרך השקת חנויות חדשות ועד 
למהלכי הקד“מ השונים, כל פעילויות הקבוצה מתנהלות 
כיום תחת “שפת האושר“. כך למשל, את השקת הקניון 
ברמלה ליווה הסלוגן “האושר מגיע לרמלה“, ובהשקת 
הקומה השנייה בקניון איילון נעשה שימוש בסלוגן “האושר 

עולה קומה“.
גם כרטיס האשראי החוץ-בנקאי של הקבוצה, שהושק 
לפני מספר שנים בשיתוף לאומי קארד, תחת השם 
והמכירה הדו-שנתית של הקבוצה,  “מולטי-עזריאלי“ 
קונספט  תחת  עתה  ממותגים  סייל“,   “עזריאלי 

האושר.

מיקוד בצרכן באמצעות הדיגיטל
העולם הדיגיטלי, על מגוון הכלים שהוא מספק, מאפשר 
לקבוצת עזריאלי להבין טוב יותר את הצרכים של הלקוחות 

השונים – ולתקשר איתם ברמה אישית.
כחלק מהאסטרטגיה ממוקדת הצרכן, השיקה השנה 
)Gift Card( המאפשר רכישה  הקבוצה כרטיס מתנה 
במגוון רחב של חנויות הפועלות בקניונים שלה, בקלות, 
ומבלי להגביל את מקבל המתנה לחנות אחת. את הכרטיס 
ניתן לרכוש באינטרנט, ולהעביר אותו לבן משפחה או 

 .)SMS( חבר באמצעות דואר אלקטרוני או מסרון
בנוסף, השיקה השנה הקבוצה מתחם תוכן מיוחד באתר 
הבלוגים סלונה, תחת השם “סיבוב שופינג“. המתחם 
טיפים  ובהם המלצות,  תכנים  של  גדול  מגוון  כולל 
וכתבות, והוא משמש כפלטפורמה לעידוד תנועה של 

צרכנים לקניוני הקבוצה.

 התאמת שטחי המסחר 
לצרכי הלקוחות

קבוצת עזריאלי נמצאת עם היד על הדופק בכל הנוגע 
לטרנדים בשוק הקמעונאות – במטרה ללמוד ולהבין את 
הצרכים המשתנים של הלקוחות. לאור השינויים בשוק, 
קידמה החברה בשנה החולפת שני מהלכים משמעותיים: 
השקה מחודשת של קניון איילון ברמת גן והשקת קניון 

ראשון בעיר רמלה.
קניון איילון החדש – קניון איילון, שהושק על ידי עזריאלי 
לפני 30 שנה, שינה לחלוטין את תרבות הצריכה והשיח 
הצרכני בישראל, בהיותו הקניון הראשון במדינה. עם זאת, 
בשנים שחלפו מאז הקמתו, זוהרו הועם במקצת – וחלק 

מהצרכנים עברו לקניונים אחרים באזור.
בקבוצת עזריאלי הבינו כי הקניון נדרש לשדרוג מהותי 
שיחזיר אליו את הצרכנים. במקביל, הבחינו בקבוצת 
עזריאלי בטרנד עולמי של מותגי אופנה גדולים המקימים 

חנויות ענק בקניונים. 
כדי לתת מענה לצרכי השוק, פתחה השנה קבוצת 
עזריאלי את קומת המותגים של קניון איילון, המשתרעת 
על פני 10,000 מ“ר וכוללת 20 חנויות דגל של רשתות 
ביותר  הגדולות  והמקומיות  הבינלאומיות  האופנה 

שפועלות בישראל.
מעבר לשטחי המסחר הגדולים של כל אחת מהחנויות 
בקומת המותגים, תקרת הקומה מתנשאת לגובה של 
שבעה מטרים, והחללים הגדולים במיוחד מייצרים חוויית 

קנייה יוצאת דופן בישראל.
בקומת המותגים בקניון איילון החדש הושקעה מחשבה 
לכל המשפחה.  והפנאי  ובאווירת הבילוי   גם בתכנון 
לצד שדרת המותגים, כוללת הקומה החדשה מתחם 
וחדרי משפחה  לילדים  בילויים, מסעדות, משחקיות 

מרווחים.
לאחר פתיחת הקומה השנייה גדלה כמות המבקרים 
בקניון בעשרות אחוזים, והוא חזר למעמד האיקוני שהיה 

נחלתו לאורך השנים. 
– כחלק מהמדיניות של קבוצת  השקת קניון רמלה 
עזריאלי להיות ראשונה בפתיחת קניונים במיקומים שונים 
בארץ, השיקה השנה הקבוצה את קניון עזריאלי רמלה. 
הקניון החדש משתרע על שטח של 23 אלף מ“ר של 
שטחי מסחר, ותמהיל החנויות כולל מותגים בינלאומיים 
גדולים לצד מותגים ישראליים וחנויות מקומיות שעברו 

לפעול בקניון. 
הקניון מעוצב בסטנדרטים הגבוהים ביותר בתחום, וכבר 
עם פתיחתו, זכה להצלחה בקרב הקהל המקומי: ביום 

השקת הקניון ביקרו בו 20% מתושבי רמלה.

קבוצת עזריאלי ממשיכה להוביל 
את תחום הקניונים תחת 

הקונספט “כמה קל להיות 
מאושר“; השנה שידרגה הקבוצה 
את קניון איילון האיקוני עם קומה 
חדשה של מותגי אופנה – ופתחה 

לראשונה קניון ברמלה
לעידן הקניונים:  ישראל  עזריאלי הכניסה את  קבוצת 
בשנת 1982, דוד עזריאלי המנוח – יזם, פילנתרופ ואיש 
ייסד את קבוצת עזריאלי והחל   – עסקים ישראלי-קנדי 
בבניית הקניון הראשון בישראל – קניון איילון ברמת גן. 
יותר מכך, עזריאלי גם היה זה שהגה את המילה “קניון“ 

בעברית – ֶהְלֵחם של המילים “קניות“ ו“חניון“. 
לאחר פתיחתם של קניונים נוספים בירושלים ובבאר 
שבע, נפתחה בחודש אפריל 1998 ספינת הדגל של 
הקבוצה – קניון עזריאלי הממוקם במרכז עזריאלי, שהפך 

מאז לאייקון הבולט ביותר של תל אביב.
כיום כוללת הקבוצה 14 קניונים: קניון עזריאלי תל אביב, 
איילון, קניון עזריאלי הנגב, קניון עזריאלי מלחה  קניון 
)ירושלים(, קניון עזריאלי חולון, קניון עזריאלי הוד השרון, 
קניון עזריאלי מודיעין, קניון עזריאלי גבעתיים, קניון עזריאלי 
חיפה, קניון עזריאלי עכו, קניון עזריאלי קריית אתא, קניון 
עזריאלי רמלה, Outlet עזריאלי הרצליה ו-Outlet עזריאלי 

אור יהודה.
בנוסף, קבוצת עזריאלי בונה בהיקף של 730 אלף מ“ר 
נכסים בפיתוח, המיועדים להקמת שטחי מסחר ומשרדים 
בישראל. בין הפרויקטים ניתן למצוא את מרכז עזריאלי 
עזריאלי ראשונים,  קניון  עזריאלי שרונה,  חולון, מרכז 

הרחבת מרכז עזריאלי בתל אביב ועוד.
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1983
השקת הקניון הראשון 
 בישראל – קניון איילון 

ברמת גן.

1990
הקבוצה משיקה את 
 קניון עזריאלי הנגב - 

חלוץ קניוני הדרום.

1993
פתיחת קניון עזריאלי 

ירושלים בשכונת מלחה, 
שמאז ועד היום מהווה 

מרכז חשוב בעיר, ואחד 
הקניונים המובילים בישראל.

1998
נפתח הקניון במגדלי 

 עזריאלי, ששינו את 
קו הרקיע של תל אביב.

2011
עזריאלי מנגישה את 
הקניונים לפריפריה 

הצפונית עם פתיחת הקניון 
 הראשון בעיר עכו 

וקניון בקריית אתא.

2014
קבוצת קניוני עזריאלי 
משיקה את הקונספט 

“כמה קל להיות מאושר“.

2015
 השקת הקומה השנייה 
של קניון איילון ופתיחת 

קניון רמלה.

 www.azrieli.com
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 דברים שלא ידעת על
עמינח

לעמינח יש פעילות בינלאומית ענפה ברוסיה,  0
באוקראינה ובהונגריה, כמו גם באמריקה. 

הצרכן הישראלי מחליף מזרן פעם בשבע שנים  0
בממוצע. 

טכנולוגיית המיטה המתרוממת, שמשלבת  0
בתוכה ארגז מצעים, הומצאה בעמינח בשנות 

ה-70 של המאה הקודמת. 

השחקנים עוז זהבי, סנדי בר, אגם רודברג, עומר  0
ברנע ואחרים התחילו את קריירת הדוגמנות שלהם 

כילדים, המקפצים על מזרני עמינח.

עמינח מאפשרת לצרכנים לשלוט במיטות  0
החשמליות המתכווננות שלה באמצעות אפליקציה 

לסמארטפון.

 12 ערוצים: המהלך מתבסס על שיתוף פעולה עם 
 אדריכלים ומעצבי פנים, שכל אחד מהם קיבל משימה – 
“לעצב את חדר השינה של חלומותיו“; במרכז כל חדר 
פי  על  היא  גם  עמינח, שהוכנה  ניצבת מיטת  שינה 

דרישות המעצבים. 
חדרי השינה צולמו וכונסו במסגרת ספר המוצג בסניפים 
במטרה להעניק השראה לקונים בענייני עיצוב – ולמצב את 
עמינח בתור מותג, שעיצוב הוא אחד מערכיו הבולטים. 
במסגרת הקונספט העיצובי, עוצבו מחדש כל הסניפים – 
וניתן בהם דגש חזותי משמעותי על חדרי השינה שיצרו 
המעצבים, כשכל המיטות המעוצבות מוצעות למכירה 
ומאפשרות לצרכנים להכניס טאצ‘ עיצובי  בסניפים, 

עדכני לחדרי השינה שלהם.
כחלק ממהלך מקדים לשינוי תפישת העיצוב של המותג, 
יצאה עמינח בסדרת מודעות פרינט תחת המסר “אופנה 
בחדר השינה“. במודעות מתקשרות המיטות של עמינח 
יוקרה,  עם שמלות ערב במטרה להעביר מסרים של 

רכות ואיכות.

פנייה לשוק הצעירים
לאורך השנים  לא מבוטל מהצלחתה  עמינח, שחלק 
התבסס על הצעת פתרונות שינה לילדים ולבני נוער, 
יעד  מחפשת דרכים לחזק את הקשר שלה עם קהל 
ולהתאים את עצמה לעולם התוכן שלהם. כחלק  זה 
מהמאמצים בתחום, השיקה עמינח בשנה החולפת מיטת 
“סמארט קונטרול“ – מיטה מתכווננת המאפשרת לשנות 
את מיקום הראש והרגליים ישירות מהטלפון הסלולרי, 
וכך ליהנות משינה נוחה יותר, המותאמת אישית לצרכי 

הלקוחות הצעירים. 

חיבור בין שינה לספורט
אחד הדגשים שעמינח מקדמת בשנים האחרונות, הוא 
המסר, שלפיו המתכון לחיים בריאים מבוסס על שלושה 
מרכיבים עיקריים: פעילות גופנית, תזונה נכונה ושינה 

איכותית.
וכהכנה לקראת המשחקים האולימפיים  זו,  במסגרת 
ז‘ניירו, השיקה עמינח  שייערכו בשנה הבאה בריו דה 
שיתוף פעולה עם הוועד האולימפי הישראלי. במסגרת 
שיתוף הפעולה, פיתחה עמינח את הדור החדש של 
דגם Sport ומיתגה אותו תחת השם עמינח Rio, והוא 
משווק תחת הכותרת “המזרן הרשמי של נבחרת ישראל 

לאולימפיאדה“. 
המזרן החדש פותח במטרה להעניק מנוחה לספורטאים 
ולאנשים המנהלים אורח חיים פעיל וספורטיבי. במסגרת 
שיתוף הפעולה, ספורטאי הנבחרת האולימפית של ישראל 

משמשים כפרזנטורים של עמינח.

גם מערכות ישיבה מתכווננות, מזרנים ומיטות מתכווננות. 
לאחרונה הכניסה הרשת למגוון כורסאות המולבשות 
וז‘אן  לורן, מיסוני  כגון ראלף  בבדים של מעצבי-על, 

פול גוטיה.
עמינח היא גם הבעלים של רשת קמעונאית לפתרונות 
שינה בהונגריה, ומפעילה חנויות הנושאות את שמות 
המותג שלה בארצות הברית, ברוסיה, באוקראינה, בקנדה 

ובמדינות נוספות.
גובר  גם במדינות מפותחות אחרות,  כמו  בישראל, 
בשנים האחרונות הביקוש למיטות מתכווננות, כשעמינח 
הייתה הראשונה, שפיתחה מיטה מתכווננת, הכוללת 

גם ארגז מצעים.
עד לאחרונה, תחום המיטות המתכווננות נחשב ל“שוק 
פרימיום“ בשל מחירן היקר, שבחלקו נבע מעלויות ייצור 
ופניאומאטיים  גבוהות ומהצורך במנגנונים חשמליים 
מורכבים. ואולם, ההתקדמות הטכנולוגית של השנים 
המיטות  את  לייצר  לעמינח  מאפשרת  האחרונות 
וכך להנגיש אותן  יותר,  המתכווננות בעלויות נמוכות 

לפלח גדל והולך של צרכנים.
בשנת 2014, לאחר שבעמינח זיהו את הדרישה הגוברת 
של צרכנים בגילאי 50+ למיטות מתכווננות, הוחלט 
בחברה לשים דגש שיווקי על תחום זה. האסטרטגיה 
עמינח בתחום המיטות המתכווננות  השיווקית של 
מתבססת על פנייה מפולחת לקהלי יעד שונים באמצעות 

מגוון המותגים שהחברה מנהלת:
אמריקן קומפורט – מיטות מתכווננות, המוגדרות כ“סופר 
פרימיום“, ומציעות עיצוב חדיש, ריפודים מבדים של 

מעצבי-על, מנועי מסאז‘ ותאורה אוטומטית. 
קינג קויל – מיטות מתכווננות, המוגדרות כ“פרימיום“, 

.iSpace ומשווקות עם מזרני
יותר,  נמוכים  – מיטות מתכווננות במחירים  עמינח 

המשווקות תחת מותג הבית של החברה.

האתגר השיווקי
בעמינח הבינו בשנה החולפת, שבנוסף למותג מּוָּכר 
ואמין, היודע לספק פתרונות שינה מתאימים, לקוחות 
מחפשים גם משהו מעבר לאיכות ולנוחות עבור חדר 
השינה שלהם; רבים מחפשים חוויה עיצובית שתהפוך 
את חדר השינה הפרטי למקום אישי ושקט, שיכול להציע 

מפלט מחיי היומיום.
בעקבות תובנה זו, הוחלט בעמינח לחזק את תפישת 

העיצוב של המותג בקרב הצרכנים. 

הפתרונות היצירתיים
בקרב  המותג  של  העיצוב  תפישת  את  לחזק  כדי 
הצרכנים, יצאה עמינח בשנה החולפת בפרויקט חוצה 

בשנה החולפת, התמקדה 
עמינח בתחום העיצוב ופנתה 
ל-12 אדריכלים ומעצבי פנים 

כדי שיתכננו עבורה חדרי שינה, 
שבמרכזם דגמי המיטות של 

המותג; במקביל, חוזקה הפעילות 
השיווקית לביסוס קטגוריית 

המיטות המתכווננות של עמינח
קבוצת עמינח פועלת בתחום השינה באמצעות שתי זרועות 
מרכזיות: מצד אחד, הקבוצה מפתחת ומייצרת מזרנים 
ופתרונות שינה לקהלים מגוונים – ומצד שני, בבעלותה 
ערוצי הפצה קמעונאיים, המתמחים בתחום השינה.

בתור יצרנית של מזרנים ופתרונות שינה, השיקה עמינח 
לאורך השנים מותגים וקונספטים שיווקיים שונים, כגון 
 iSpace ,King Koil ,המרכז הבריאותי, ספפה, מיטה וחצי

ואמריקן קומפורט.
בתור קמעונאית, פועלת עמינח באמצעות כ-60 חנויות 

בפריסה ארצית, המופעלות תחת שלושה פורמטים: 
– רשת קמעונאית, הפונה לקהל צעיר תחת  גודנייט 

הקונספט “חדר השינה הראשון שלי“.
– רשת המפעילה סניפים בכל הארץ,  עמינח סנטר 
ומוגדרת כ“רשת פרימיום“; מציעה חדרי שינה ללקוחות 
בוגרים יותר, המחפשים את “חדר השינה השני“ שלהם.

אמריקן קומפורט – רשת המוגדרת כ“סופר-פרימיום“, 
ומשווקת לצד כורסאות הטלוויזיה של אמריקן קומפורט 
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 1965
עמינח מוקמת. 

1970
 עמינח משיקה את 
“המרכז הבריאותי“.

1975
 עמינח מפתחת

את “ספפה“. 

1994
 עמינח משיקה את 

“מיטה וחצי“.

2000
 עמינח מקימה את 

עמינח מדיק.

2013
 עמינח משיקה את 
.iSpace קינג קויל

2014
עמינח מקדמת את קו 
המיטות המתכווננות.

2015
 עמינח מתמקדת 

בתחום העיצוב.

www.aminach.co.il
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 דברים שלא ידעת על
סטימצקי

על פי דן אנד ברדסטריט, סטימצקי מדורגת  0
כאחת מ-250 החברות הגדולות במשק.

בשנת 2012, מגזין TheMarker ביקש לבדוק מי  0
הם המותגים בישראל שבלעדיהם חיי לקוחותיהם 
לא יהיו כשהיו. סטימצקי הגיעה למקום השלישי 

– אחרי גוגל וסופר-פארם. 

ותק העובדים ברשת סטימצקי הינו מהגבוהים  0
בענף הקמעונאות.

בשנות העשרים של המאה הקודמת פתחה  0
סטימצקי חנויות בבגדד, קהיר ודמשק.

מאז הקמתה, השיקה “החממה הספרותית“  0
של סטימצקי יותר מ-200 כותרים. 

לרשת סטימצקי 140 סניפים בכל רחבי הארץ. 0

ונאמן הוא נדבך משמעותי בייצור העדפה למותג. בשנים 
האחרונות, הקדישה סטימצקי משאבים בכדי להגדיל 
את מועדון “הסיפור שלי“, שהושק ב-2010, ולחזק את 
הקשר עם החברים בו. חברי המועדון ממשיכים ליהנות 
פעילויות,  בדמות  מוסף  ומערך  ייעודיים  ממבצעים 

הטבות, ניוזלטרים ועוד.
מתחברים לעולם הדיגיטלי. בחודשים הקרובים תשיק 
הרשת אתר אינטרנט חדש ועדכני שצפוי לשמש בתור 
יעילה ואטרקטיבית עבור  פלטפורמת סחר אלקטרוני 

לקוחות סטימצקי. 
בענף  וייחודית  בלעדית  אפליקציה  תושק  במקביל, 
שתעניק ערך מוסף ניכר לחברי המועדון – הטבות, הנחות 
בין אפיקי מדיה. כך למשל, חבר מועדון  ואינטגרציה 
שירכוש דיסק ברשת חנויות צליל מבית סטימצקי, יקבל 
באמצעות האפליקציה קובץ דיגיטלי של האלבום היישר 
אל המכשיר הנייד או הטאבלט שלו – ללא תוספת תשלום. 
מיזם “החממה הספרותית“. כחלק מהיעד שהציבה 
לעצמה הרשת – לקדם את התרבות במדינת ישראל – 
השיקה סטימצקי בשנת 2011 את “החממה הספרותית“: 
מיזם ייחודי המאפשר לכותבים חדשים, כמו גם ותיקים, 
להגשים חלום ולהוציא את ספרם לאור. במסגרת המיזם 
מציעה הרשת חבילה, הכוללת עריכה של הספר ועיצובו, 
השקתו, המרתו לספר דיגיטלי והתחייבות לשטח מדף 

ברשת. 
כסוכן  עצמו  שרואה  כמותג  עוד“.  “רוצים  קמפיין 
תרבות וכבית הקמעונאי של התרבות בישראל, החליטו 
בסטימצקי להעלות קמפיין שבמקום להלל את הרשת, 
יציב בחזית את האנשים שאחראים לעשייה התרבותית 

בישראל – היוצרים עצמם. 
קמפיין “רוצים עוד“ של סטימצקי נוצר מתוך כבוד ליוצרים 
ולכותבים שהיצירות שלהם מניעות את גלגלי השיניים של 
מכונת התרבות הישראלית. במקום פרסום מבוסס-אגו 
ששם את המותג במרכז, החליטו בסטימצקי לתת לקהל 
טעימה ממה שהוא מחפש כשהוא נכנס לרשת – תרבות. 
במסגרת המהלך הופקו תשדירי פרסומת קצרים שבהן 
סופרות, כמו שירה גפן ודורית רביניאן, והזמרים עברי 
לידר וקרן פלס מתחילים להקריא או לשיר בקולם “טיזר“ 
 – ולפתע מפסיקים. ההבטחה  מתוך היצירה שלהם, 

“רוצים עוד? היכנסו לסטימצקי“. 

ובעתיד...
בקרוב צפויה הרשת להקים חנויות המתמחות בקהל 
הילדים – “סטימצקידס“. החנויות יציעו ספרים, מוסיקה, 
משחקי חשיבה ומוצרי תרבות נוספים עם דגש על העולם 
הפנימי, הצרכים ותרבות הפנאי של ילדים מכל הגילאים.
כמו כן, סטימצקי פועלת על מנת להתמחות בכל הנוגע 
להפרעות קשב, ריכוז ולמידה, כך שהורים המתמודדים 
עם סוגיות אלו, יוכלו למצוא ברשת מגוון רחב של ספרות 
ולסיוע  לטיפול  ומשחקים  הדרכה  חומרי  מקצועית, 

בהתמודדות עם הפרעות נפוצות אלו.

המבינים את צרכי הלקוח ויודעים לספק את הפתרונות 
המתאימים לו ביותר. המוכרים הם הפנים של הרשת 
ולכן הם אינם רק אנשי מכירות, אלא “שגרירי תרבות“ 
שבאים לייעץ, לכוון, להמליץ – ולסייע. בכך הם מהווים 
נדבך מרכזי בחוויית הקנייה שמציעה הרשת למבקריה.

קטלוג המוצרים של סטימצקי השתנה משמעותית עם 
השנים, כאשר המחסן הלוגיסטי מאפשר לרשת להציע 
מגוון רחב ביותר של ספרים לציבור הלקוחות. בתחום 
ה-Non Books פיתחה סטימצקי תחומי פעילות נוספים 
והיא   – נייר  ומוצרי  כגון צעצועים חינוכיים, משחקים 
גם הרשת המובילה בתחום המוזיקה בישראל. עדיין 
“ספרים זה סטימצקי“, אך לצידם הרשת מציעה מגוון 

של מוצרי תרבות.

הסביבה התחרותית
אינו מוצר צריכה טיפוסי, אלא  כי ספר  מתוך הבנה 
ולעצב את התרבות  מוצר תרבות, שתפקידו לפתח 
המקומית, התנהל עולם הספרים לאורך השנים בצורה 
מכובדת – ומרבית חנויות הספרים בישראל שמרו על 
איזון עדין בין הרצון לקדם את תרבות הקריאה לבין הרצון 
להציע ללקוחות מבצעים והטבות. ואולם, ב-15 השנים 
האחרונות, עם התגברות התחרות, נפתחה מלחמת 
רווחיות בענף הספרים,  ושוחקת  מחירים אגרסיבית 
שגרמה למותגי הספרים להתנהל כמו קמעונאי דיסקאונט. 
בהתאם, השיחה בקטגוריה התמקדה במחיר – במקום 

בערך ובתרבות.
כניסתו של חוק הספרים לתוקף בתחילת 2014 חוללה 
שינוי במגמה זו והיוותה הזדמנות עבור רשת סטימצקי 
לחזור ולמקד את השיח בעולמות של ערך ותוכן, במקום 

בעולמות של מבצעים ומחיר.

האתגרים השיווקיים
ניצב בפני אתגר כפול: מצד אחד,  המותג סטימצקי 
לסחוף את השיח בקטגוריה בחזרה למחוזות של מתן 
נוספת למלחמות מחירים  להיגרר פעם  ערך, מבלי 
שוחקות רווחיות – ובמקביל, להיערך לשינויים שמחוללת 

המדיה הדיגיטלית בכל הנוגע לקריאה ולצריכת תוכן.

הפתרונות היצירתיים
בכדי להתמודד עם התחרות האגרסיבית בענף, סטימצקי 
פעלה בשני צירים מקבילים: על ציר הערך – המשיכה 
הרשת להעשיר את חייהם של לקוחות הרשת בתכנים 
תרבותיים ולחזק את החיבור הרגשי שלהם אל המותג. 
על ציר המחיר – סטימצקי פעלה על מנת להוכיח שניתן 
להיות אטרקטיביים מבחינת המחיר לצרכן, תוך שמירה 
על כבוד הספר והסופר – זאת על ידי התמקדות במועדון 
הלקוחות שלה המונה יותר מ-400 אלף שוחרי תרבות 

ואוהבי קריאה.
– מקהל של קונים לקהילה  מועדון “הסיפור שלי“ 
של קוראים. בעולם הקמעונאות, מועדון לקוחות רחב 

 90 שנה לאחר הקמתה,
סטימצקי הפכה מחנות ספרים 
לסוכנת תרבות, המשפיעה על 

סדר היום התרבותי בישראל. 
עם 400 אלף חברים במועדון 

הלקוחות “הסיפור שלי“ ועם אתר 
מכירות חדש באינטרנט שיושק 

 בקרוב, היעד הבא של הרשת
הוא חנויות “סטימצקידס“, 

המתמחות בקהל הילדים
אין הרבה מותגים שהם נדבך כה משמעותי בחיי היום-יום 
של צרכניהם, עד שהם מתקשים לתאר עולם בלעדיהם. 
כאשר מגזין TheMarker ביקש להבין מי הם המותגים 
בישראל שבלעדיהם חיי הלקוחות לא יהיו כשהיו, רשת 
סטימצקי הגיעה למקום השלישי – אחרי גוגל וסופר-פארם. 
ומעשיר את  כבר 90 שנה שהמותג סטימצקי מעצב 
ישראל. במשך שנים פעלו מייסדי  התרבות במדינת 
סטימצקי כדי לקדם את חזונם: לטפח ולתמוך בתרבות 
ובספרות העברית בישראל. עוד לפני קום המדינה הם 
יצרו את ה-Bookmobile שהביא את חוויית הקריאה לכל 
ייסדו מגוון פרויקטים חברתיים במטרה  פינה בארץ, 
לקדם את קהילת הספרות, ופתחו עשרות חנויות ברחבי 
הארץ – מקצרין ועד אילת – מתוך אמונה שכל אדם זכאי 

לחנות ספרים בקרבת ביתו.
אחת הסיבות המרכזיות להצלחתה של סטימצקי לאורך 
השנים היא עובדי החברה. עובדי הרשת נבחרים על 
סמך היותם אנשי ספר ואוהבי תרבות בעלי ידע נרחב, 
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1925
 יחזקאל סטימצקי מקים

 את החנות הראשונה 
של הרשת בירושלים.

1963
 ערי סטימצקי 

מתמנה למנהל הרשת. 

2010
 סטימצקי משיקה 

את מועדון הלקוחות 
“הסיפור שלי“.

2011
 סטימצקי משיקה

 את ההוצאה לאור 
“החממה הספרותית“.

2013
מועדון “הסיפור שלי“ חוצה 
את רף ה-400 אלף חברים.

2014
הרשת נרכשה על ידי 

קבוצת אבן החכמים וממנה 
למנכ“ל את אייל גרינברג 

וליו”ר - את גידי הירש.

www.steimatzky.co.il
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 דברים שלא ידעת על
סופר-פארם

0  Shoppers Drug סופר-פארם הוקמה בהשראת
Mart – רשת דראגסטור קנדית שייסד מורי קופלר 

בשנת 1962.

בנו של מורי, ליאון, הוא בעל השליטה בסופר- 0
פארם ישראל.

בסופר-פארם ישראל מועסקים כ-7,000 עובדים. 0

לייף הוא המותג שמשיק הכי הרבה מוצרים  0
בישראל; בכל שבוע מושק מוצר חדש.

Life Baby’s מחזיק ב-25% ממכירות  0 המותג 
החיתולים בסופר-פארם.

בשנת 2015 נמכרו בסופר-פארם 350 אלף  0
זוגות משקפיים.

יותר מ-1.5 מיליון צרכנים הורידו את אפליקציית  0
המובייל של סופר-פארם, ומדי חודש משתמשים 

בה יותר מחצי מיליון קונים.

הושקו מעל 20 מוצרים בקטגוריה זו.
SUNDAY – מותג פרטי הפועל בתחומי טיפוח הבית 

והניקיון, וכולל עשרות מוצרים – ובהם אבקות ומרככי 
ונייר טואלט – המתומחרים נמוך  כביסה, סבוני כלים 

יותר מהמותגים המובילים בשוק.

הרחבת תחום האופטיקה
פעילותה בתחום  את  לבסס  סופר-פארם ממשיכה 
האופטיקה, והיא מפעילה שני קונספטים: סופר-פארם 
אופטומטריסטים  חנויות, המעסיקות   33  - אופטיק 
וכמאה   - ראייה  בדיקות  המבצעים  בלבד  מורשים 
סניפים נוספים בהם מוצעים שירותי שכפול משקפיים, 
– מכשיר  “לנסומטר“  המתבצעים באמצעות עמדות 
חדשני, המאפשר שכפול משקפי ראייה ללא צורך בבדיקת 
ראייה. בנוסף, בכלל חנויות הרשת מוצע מגוון רחב של 

משקפי שמש ממיטב המותגים, לצד עדשות מגע. 
כיום, סופר-פארם היא הרשת השלישית בגודלה בישראל 
בתחום האופטיקה, וכניסתה לתחום גרמה למהפכה של 
ממש בשוק. המהפכה מתבטאת בירידה ממוצעת של 
50% במחירי עדשות המגע ומשקפי המולטיפוקל, וירידה 
של 30% במחירים של משקפי הראייה ומשקפי השמש.

ניהול מועדוני לקוחות
סופר-פארם מנהלת כיום שני מועדוני לקוחות:

LifeStyle – מועדון הלקוחות של סופר-פארם בשיתוף 

המעניק  חוץ-בנקאי,  אשראי  כרטיס  הוא  ישראכרט 
וכן   – לחברי המועדון הטבות לרכישה בסופר-פארם 
סטייל.  הלייף  בתחומי  הפעילות  נוספות  ברשתות 
המועדון מונה יותר מחצי מיליון לקוחות, כשבין נותנות 
ההטבות הקבועות לחבריו נמצאות דלק, מנטה, איסתא, 
מקדונלד‘ס, קרביץ, גו אקטיב, אייס, אוטו דיפו, וואלה 

שופס ואלקטרה בר. 
בסוף 2013 הושק כרטיס לייף סטייל אמריקן אקספרס – 
שבאמצעותו נהנים מחזיקי הכרטיס ממגוון ההטבות של 

מועדון לייף סטייל וכן של אמריקן אקספרס.
סופר-פארם YNG – קהילה דיגיטלית של בנות בגילאי 
16 עד 18 שהוקמה בשנה שעברה ומנוהלת בשיתוף 
בנות הנוער עצמן. קהילת YNG, שחברות בה כיום יותר 
מ-50 אלף נערות, מציעה לחברותיה תכנים רלוונטיים 

לצד קופונים והנחות ממוקדות. 

פעילויות בתחום הביטוח והספורט
Life Direct – סופר-פארם ממשיכה בשיתוף פעולה עם 

חברת “ביטוח ישיר“ לשיווק מוצרי ביטוח ללקוחות הרשת 
וללקוחות מועדון לייף סטייל. מוצרי הביטוח משווקים 
תחת המותג המשותף Life Direct, שכולל קשת רחבה 
של ביטוחים, כדוגמת ביטוח רכב ודירה, ביטוחי בריאות, 

ביטוח תאונות אישיות וביטוח נסיעות לחו“ל.
הספורט  טרנד  לאור התרחבות   – מחלקת ספורט 
החובבני בקרב ישראלים, השיקה הרשת מחלקות ספורט. 
במחלקות אלה ניתן למצוא מגוון עזרים ומוצרים נלווים 
לספורטאים, ובהם ויטמינים ותוספי תזונה ייעודיים, ג‘לים 
וחטיפי בריאות, משקאות איזוטוניים ואביזרים משלימים.

הפתרונות היצירתיים
כדי להתמודד עם האתגר השיווקי, משלבת סופר-פארם, 
מאז היווסדה, בין חוויית קנייה ומתן ערך מוסף ללקוחותיה 
מצד אחד – ומדיניות מבצעים אטרקטיבית, מצד שני. 

לידי ביטוי, בין השאר, במיקומים  חוויית הקנייה באה 
אסטרטגיים, בשעות פתיחה גמישות, במגוון המוצרים, 
בין  וכן בשילוב   – בעיצוב הסניפים, באיכות השירות 
)בית מרקחת, מחלקת תינוקות,  המחלקות השונות 

מחלקת טואלטיקה ומחלקת קוסמטיקה(. 
סופר- פועלת  בסניפים,  הקנייה  לחוויית  במקביל 

פארם לשיפור התקשורת האישית עם לקוחותיה גם 
באמצעות נכסיה הדיגיטליים – אתר החברה, אפליקציית 
הסמארטפון, ניוזלטרים אישיים, מועדון לייף סטייל ועוד.

פרסומית  השנים שפה  לאורך  מציגה  סופר-פארם 
מאופיינת, המייחדת אותה, ומשלבת בין פרסום תדמיתי 

לבין הצעות מכר.
שירות כגורם מבדל – יותר מכל, סופר-פארם הביאה 
הידע  בין  שירות חדשה, המשלבת  לישראל תפיסת 
חוויית  לבין  היופי  ויועצות  הרוקחים  של  המקצועי 
הקנייה של הצרכנים. סופר-פארם משקיעה משאבים 
רבים בהדרכה וברתימת העובדים למתן שירות איכותי, 
מתוך תפיסה שמדובר באחד הגורמים המבדלים אותה 

מהמתחרים – והקשים ביותר לחיקוי.
בנוסף, משקיעה הרשת בפיתוחים טכנולוגיים שיעצימו 
את חוויית הקנייה וישפרו את השירות בסניף ומחוצה 
לו. כך למשל, הרשת מציעה ללקוחותיה להימנע מהתור 
בבית המרקחת באמצעות Click Pharm – שירות המאפשר 
ללקוחות להזמין תור לבית המרקחת באתר האינטרנט 

של הרשת באמצעות הקלדה של המרשם.
– אפליקציית המובייל של  סופר-פארם בסמאטרפון 
סופר-פארם, שרשמה כבר יותר מ-1.6 מיליון הורדות 
למכשירי האייפון והאנדרואיד, מאפשרת לצרכנים – לצד 
ניתן  – להכין רשימת קניות, שאותה  מימוש קופונים 
לשמור או לשתף עם אחרים, לאתר סניפים ולהתעדכן 
במבצעים. כיום האפליקציה היא הכלי העיקרי במימוש 

קופונים בסופר-פארם.

המותגים הפרטיים
סופר-פארם הייתה הרשת הקמעונאית הראשונה בישראל 
שהשיקה מותג פרטי כבר בשנת 1994, במטרה להציע 
ללקוחותיה מוצרים איכותיים במחירים אטרקטיביים – 
וכן במטרה לבדל את עצמה. כיום מציעה סופר-פארם 

בסניפיה שני מותגים פרטיים:
Life – פועל בתחומי הבריאות, היופי והתינוקות, תוך מתן 

דגש על חדשנות מוצרית לצד הצעת ערך אטרקטיבית. 
תחת המותג מוצעים כ-3,000 מוצרים במגוון קטגוריות: 
גלולות למניעת  תינוקות, טבע, תרופות ללא מרשם, 

הריון, טואלטיקה, מזון בריאות, טיפוח ואיפור. 
ב-2014 השיקה הרשת את חיתולי Life Baby’s – חיתול 
של  יותר מאלה  נמוכים  פרימיום במחירים  באיכות 
המותגים הגדולים המתחרים בקטגוריה. ההשקה הובילה 
להוזלת מחירים בכלל קטגוריית החיתולים בישראל. כל 
מוצרי התינוקות כונסו תחת Life Baby’s ובשנה החולפת 

הסוד של סופר-פארם טמון 
בשילוב בין חוויית קנייה ייחודית 

לבין מדיניות מבצעים אטרקטיבית. 
בשנה החולפת המשיכה 

סופר-פארם להשקיע בפיתוח 
מותג Life ובנכסים הדיגיטליים 
 שלה, בהם אפליקציית הסלולר 

 של הרשת, שזכתה ליותר 
מ-1.6 מיליון הורדות

רשת סופר-פארם נוסדה בשנת 1978 על ידי משפחת 
קופלר, והיא מפעילה כיום מעל ל-215 סניפים בכל רחבי 
ישראל. הרשת פועלת בשיטת ניהול ייחודית – כל סניף 
מצוי בבעלותו ובניהולו של זכיין עצמאי הנקרא “עמית“. 
יצאה סופר-פארם אל מחוץ  בתחילת שנות ה-2000 
לישראל, מתוך ההבנה שהקונספט הקמעונאי של הרשת 
מתאים לצרכים של לקוחות במדינות שונות בעולם, וכיום 
מפעילה הרשת כ-60 סניפים בפולין תחת שם המותג 
שלה. בשנה החולפת פתחה הרשת חנות ראשונה גם 

בבייג‘ינג, בירת סין. 

האתגר השיווקי
סופר-פארם פועלת בסביבה תחרותית מורכבת, שכן 
בכל אחד משלושת תחומי הליבה של פעילותה – בית 
מרקחת, קוסמטיקה ומוצרי תינוקות וטואלטיקה – היא 
ניצבת מול מתחרות אחרות, הפועלות בדרכים שונות. 
האתגר השיווקי של הרשת, אם כך, הוא לתת מענה 
משולב לתחרות בכל אחד מתחומי הליבה, במטרה 

ללוות את הצרכנים בכל צומת מרכזי בחייהם. 
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1978
 פתיחת הסניף הראשון 

של הרשת בהרצליה.

1994
.Life השקת המותג הפרטי

2001
 פתיחת רשת 

סופר-פארם בפולין.

2008
 השקת רשת 

סופר-פארם אופטיק.

2012
 השקת המותג 

.SUNDAY הפרטי

2014
.Life Baby’s השקת חיתולי

2015
פתיחת סניף סופר-פארם 

בבייג‘ינג, סין.

תרומה לקהילה
ויוזמת פעילויות  סופר-פארם שומרת על קשר קבוע עם הקהילה 
מגוונות בבתי חולים, בבתי ספר ובמרכזים קהילתיים שונים. בנוסף 
ובהן האגודה  מקיימת הרשת מדי שנה התרמות לעמותות שונות, 

לסוכרת נעורים )שבעל השליטה בסופר-פארם, ליאון קופלר, מכהן 
ואיגוד מרכזי  ילדי ישראל  כנשיאּה(, עמותת חיים, המרכז להכשרת 

הסיוע לנפגעות תקיפה מינית.

www.super-pharm.co.il
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 דברים שלא ידעת על
ניקול

השם ניקול הומצא כקיצור של “ניקיון לכל“. 0

המותג ניקול פועל בכ-20 קטגוריות שונות. 0

עד למיתוג החדש של ניקול, לא היה נהוג שאריזות  0
יעוצבו בצבע שחור. ועזרים לבית  של מוצרים 

שיעור החדירה של ניקול עומד על כ-90% מבתי  0
האב בישראל.

ייעודיים באתרים mako וסלונה, זכו להצלחה רבה ועברו 
את רף מיליון הצפיות כחודשיים לאחר שעלו לאוויר, כאשר 
40% מהצפיות הן אורגניות, מה שמעיד על רלוונטיות 

לקהל היעד.
ממחקר שנערך בחוגלה-קימברלי, כשלושה חודשים 
לאחר העלאת הקמפיין לאוויר, עלה כי אחת מכל שתי 
נשים שנחשפה לאחד מסרטוני הקמפיין דיברה עליו עם 
אחרים או שיתפה אותו ברשתות החברתיות. עוד עלה, 
כי אחת מכל חמש צרכניות שנחשפו לקמפיין, אימצה 

את אחד הטיפים שתוקשרו במסגרת המהלך.

השקת מוצרים חדשים
וכחלק  ליבה מוביל,  החדשנות בניקול הוגדרה כערך 
מאסטרטגיית הצמיחה שלה, ניקול משיקה חדשנויות, 
ממומשים  בלתי  צרכים  איתור  על   המבוססות 
והצעת פתרונות, המתורגמים לתועלות ברורות עבור 

הצרכנים. 
כך, למשל, היתווסף בשנת 2014 מוצר נוסף בקטגוריית 
מטליות הניקוי הלחות, שניקול הייתה הראשונה להשיק 
בישראל – מטליות לחות לניקוי וחיטוי חדרי האמבטיה 
ויעיל  והשירותים. המטליות הללו הן פתרון חכם, קל 
שעוזר לשמור על סביבה נקייה ומחוטאת בקלות, ביעילות 

ובמינימום זמן. 
כדי לצמצם את הזמן הנדרש למילוי עבודות הבית, ובכדי 
לפנות זמן יקר לפעילויות אחרות הקרובות ללבם של 
הצרכנים, השיקה ניקול לקראת תקופת החגים סדרה 

של מוצרים חדשים:
כיסוי מגן רב פעמי לכיריים – יריעה ריבועית עם פתח 
למבער, המיוצרת מחומר Non-stick, שניתן לניקוי בקלות 
במים וסבון ובמדיח כלים. הכיסוי עוזר לשמור על ניקיון 
ומונע לפיכך את  הכיריים מכתמי השמן והתבשילים, 
הצורך בשפשוף או בשימוש בחומרי ניקוי רעילים ומחליף 
את הפתרון המאולתר שהיה נהוג במטבחים רבים: כיסוי 

הכיריים ברדיד אלומיניום חד-פעמי.
מפות חד-פעמיות מעוצבות – לקראת חגי תשרי הושקו 
מפות בשישה עיצובים מקוריים, המהוות פתרון פשוט, 
קל ומעוצב למארחים, וחוסכות את המאמץ ובזבוז הזמן 
הכרוכים בכביסה, גיהוץ וקיפול. המפות עשויות מחומר 
פלסטי מיוחד העמיד לשמן ולמים, כך שבעזרת ניגוב 
קל ומהיר ניתן להמשיך להשתמש בהן בכל אירוע, גם 

אם המפה נרטבה או הוכתמה בעקבות נוזל שנשפך.

מבצע ניו יורק 
ינואר 2015 השיקה ניקול מהלך קד“מ חוצה- בחודש 
יורק.  זוגיות לניו  ערוצים, שבמסגרתו הוגרלו חופשות 
צרכנים שרצו להשתתף במבצע התבקשו לרכוש שלושה 
מוצרים של ניקול באחת מרשתות השיווק או רשתות 
הפארם, ולאחר מכן להזין את מספר החשבונית באתר 

החברה או בטלפון.
בכל 48 שעות חולק נופש זוגי בניו יורק. הזוכים נהנו 
משהייה בבית מלון במרכז העיר ומ-500 דולר למסע 

קניות בליווי סטייליסטית צמודה.

ומתוך הבנת האמוציות הקיימות סביב כל מה שקשור 
למשימות הבית.

בפעילות  רק  לא  יושמה  השיווקית  האסטרטגיה 
התקשורתית אלא גם בנקודות המכירה ודרך החלפת 
כל אריזות המוצרים והאחדתן תחת שפה אחת ברורה 
ומבודלת )צבע שחור, תמונת המוצר על האריזה וכדומה(, 
אשר ייצרה למותג בולטות והביאה לידי ביטוי את תפיסת 

המותג ואת ערכיו.
נכונה:  השנים שעברו הוכיחו, כי האסטרטגיה הייתה 
מניהול של מספר מותגים נשחקים בקטגוריה שהיא 
רווחי,  לנהל מותג  חוגלה-קימברלי  קומודיטי, עברה 
ומוביל  המחזיק בנתח השוק הגדול ביותר בקטגוריה 
בפרמטרים של מודעות, Top of Mind, העדפה וחיבור 

רגשי – מותג הנותן פתרון אמיתי לצרכי הצרכנים.

האתגרים השיווקיים
לאור ריבוי השחקנים בקטגוריה והתגברות התחרות מצד 
מותגים פרטיים של רשתות השיווק, האתגר של ניקול 
בשנה החולפת היה להמשיך ולהכניס ערך לקטגוריה, 
וטיפוח  לניקוי  ויצירתיים  באמצעות פתרונות חכמים 

הבית – ולשמר את מובילות המותג.

הפתרונות היצירתיים
כדי להתמודד עם האתגר השיווקי, השיקה ניקול בשנה 
החולפת אסטרטגיה תקשורתית חדשה, יצאה במהלך 
“ההברקות של ניקול“ – 18 סרטוני “how to“ קצרצרים – 

והעלתה על המדפים שורה של מוצרים חדשים. 
אסטרטגיה תקשורתית חדשה – מתוך הבנת הצורך 
לשמור על קשר רציף עם הצרכנים לאורך כל השנה, בכל 
מקום שבו הם נמצאים, השיק השנה המותג אסטרטגיה 
לייף-סטייל  של   look & feel-ב חדשה  תקשורתית 

ואופנתיות, כאשר המוצר תמיד במרכז. 
אתר  המותג  השיק  במסגרת האסטרטגיה החדשה 
אינטרנט, שמלבד הצגה גרפית של מגוון מוצרי המותג 
והפניה לרכישתם בחנויות המקוונות של רשתות השיווק 
השונות, כולל גם מגזין, המכסה מגוון נרחב של תחומים.

גם דף הפייסבוק של המותג מדבר כעת בשפה החדשה, 
ובשנה האחרונה הפך לערוץ מרכזי שבאמצעותו מנהל 
המותג תקשורת יומיומית עם כ-70 אלף צרכנים, המגלים 

רמת מעורבות גבוהה מאוד. 
“ההברקות של ניקול“ – מתוך היכרות עם קהל הצרכנים 
העסוק, שמחפש פתרונות יעילים וזריזים, שיאפשרו לבצע 
את מלאכות הבית במינימום זמן ומאמץ, השיקה ניקול 

סדרה של 18 סרטוני וידאו קצרצרים.
הסרטונים, בני כ-20 שניות כל אחד, מציעים טיפים 
בתחומי הבישול, הניקיון והפנאי – כאשר בכל אחד מהם 

מוצג שימוש במוצר אחר של ניקול.
כגון   כך למשל, מספקים הסרטונים טיפים בנושאים 
אבק  לשאוב  “איך  ללכלך“,  בלי  שניצל  להכין   “איך 
מהפינות הכי קשות בבית“ או “איך לתת לילדים לצייר 

מבלי ללכלך“. 
הסרטונים, שהופצו ביוטיוב, בפייסבוק ובמתחמי תוכן 

על מנת להעמיק את הבידול שלה 
בקטגוריית עזרי המטבח והניקיון, 

השיקה השנה ניקול אסטרטגיה 
 תקשורתית חדשה והעלתה 

לאוויר את “ההברקות של ניקול“ – 
סדרת סרטוני “how to“ קצרצרים 

שחוסכים זמן ומאמץ בניקיון 
ותחזוקת הבית

על אף שהוא נראה כמו בן בית, ניקול הוא מותג בן תשע 
שנים בלבד, שלפני כן היה, למעשה, אוסף של שישה 
מותגים שונים, שישבו תחת ארבעה תחומי פעילות 
נפרדים בחוגלה-קימברלי, ופעלו בזירה של תתי-קטגוריות 
בידול  ללא  לניקוי,  וסקוטשים  כגון מטליות  מוצריות, 
בין המוצרים, ללא מעורבות צרכנית, ללא  משמעותי 

ריגוש וחדשנות – ועם תחרותיות הולכת וגוברת. 
בשנת 2004, החליטו בחוגלה-קימברלי למזג את אוסף 
אחד,  לעסק  והמפסידות  הפעילויות הלא-ממותגות 
ממותג ורווחי, וזאת באמצעות כינוס קטגוריות ובניית 

מותג בעולם חדש של עזרים למטבח ולבית.
בשלב הראשון, חוגלה-קימברלי שמה במרכז את הצרכן 
וחשבה על התועלת עבורו. בעקבות התובנה כי השימוש 
ברוב המוצרים נעשה בסביבת המטבח, וכי סביבה זו 
מציפה אצל הצרכנים עולם רגשי עשיר, מעבר לעולם 
הפונקציונאלי, הוחלט להשיק מותג, שייתן מענה לצורך 
הקיים בסביבה זו ויציע ערך מוסף פונקציונאלי ורגשי. 
קומודיטי  לרגש בשוק של  חוגלה-קימברלי החליטה 
באמצעות ערך מוסף אמיתי ושינוי כללי המשחק. על 
כן, החדשנות בניקול הוגדרה כערך ליבה מוביל, והחברה 
חדשניים, המקצרים  תדיר פתרונות  באופן  השיקה 

תהליכים וחוסכים זמן ומאמץ בעבודות הבית.
מטרת מהלך זה הייתה לשנות הרגלים צרכניים, לקבוע 
סדר יום שיווקי ולהציף בכל פעם מחדש את השאלה 
“איך לא חשבו על זה קודם?“, מתוך רצון לבנות נכסיות 

מותג ולמצבו כחדשני וכמביא תועלת לצרכן. 
 USP עוד החליטה חוגלה-קימברלי, כי על מנת לבנות
למותג לאורך זמן, עליה לבחור רעיון מותג אמוציונאלי 
ומבודל, שידבר אל הצרכנים לא רק מתוך התכונות 
הפונקציונאליות של המוצרים אלא דרך הצרכים שלהם, 
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2004
כינוס מוצרים בקטגוריית 

 העזרים לבית ולמטבח 
תחת המותג ניקול.

2006
ניקול עוברת מיתוג מחדש 

ומחדירה את הצבע השחור 
למדפים.

2009
ניקול ממציאה ומפתחת את 
קטגוריית המטליות הלחות 

לניקוי הבית.

2012
המשך הפיתוח והעמקת 

החדירה של קטגוריית 
המטליות הלחות.

2013
השקה של סדרת המוצרים 

“ניקול משתחררת 
מהסמרטוטים“ ושל שפת 

אריזות חדשה.

2015
השקת אסטרטגיה 
תקשורתית חדשה.

חפשו ‘ניקול‘ ב-
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 דברים שלא ידעת על
מחלבות גד

שמו האמצעי של עזרא כהן, המנכ“ל והבעלים  0
של החברה, הוא גד והוא נולד בחג השבועות.

ולשווק  0 לייצר  גד הייתה הראשונה  מחלבות 
בישראל גבינת מוצרלה. 

במחלבות גד בדקו ומצאו, שגודלה האופטימאלי  0
של קוביית הגבינה הבולגרית, המלווה פלח אבטיח, 

הוא 1x1x1 סנטימטר. 

בייבי  0 מיליון  יותר מחצי  נמכרים  חודש  כל 
מוצרלה של גד.

יוגורט העיזים של גד זכה בפרס החדשנות של  0
“מוצר השנה“ לשנת 2015.

קמפיין שבועות
השנה נערך קמפיין השבועות של גד תחת הקונספט 
“עם מי אתה עושה את הגד?“, המתכתב עם השאלה 
הישראלית המוכרת: “עם מי אתה עושה את החג?“. זאת, 
במטרה לתקשר את המשפחתיות והמסורת, המזוהים 

עם ערכי המחלבה.
השאלה הוצגה בפתיח של סרטוני הפרסומת, ולאחריה 
ניתנו תשובות שונות כגון: “זה לא שבועות בלי הבולגרית 

של גד“, או “זה לא שבועות בלי הצפתיות של גד“. 
ולשילוט החוצות, נתמך  בנוסף לפרסומות הטלוויזיה 
המהלך גם במשחק נושא פרסים ברשתות החברתיות. 
במסגרת המשחק, צרכנים פתחו לעצמם שולחן חג 
– והזמינו את  וירטואלי, בחרו את המנות שיוגשו עליו 

חבריהם להצטרף לשולחן. 

New York המשך החדרת המותג
כחלק מהאסטרטגיה להיכנס לעולמות חדשים, נכנסה 
בשנה שעברה מחלבות גד לקטגוריית הגבינות למריחה – 
עם דגש על גבינות השמנת וקרם השמנת. כדי לחדור 
זו, השיקה החברה, לראשונה בתולדותיה,  לקטגוריה 

 .New York תת-מותג תחת השם
גבינת שמנת  כוללת   New York סדרת המוצרים של 
30% בארבעה טעמים: טבעי, ירקות קלויים, בזיליקום 
טרי וזיתים – כשאותם טעמים מוצעים גם בגרסת לייט 

עם 5% שומן בלבד.
לאחר השקה מוצלחת של גבינות New York בתחילת 
טלוויזיה,  גד בקמפיין  2014, עלתה השנה מחלבות 
המציג לציבור את הטעמים השונים. במקביל, נערכו 

גם הטעמות בנקודות המכירה. 

פעילות בשוק המקצועי
גם במהלך 2015 המשיכה מחלבות גד לשים דגש על 
הפעילות בשוק המקצועי, במטרה לפתח מגוון מוצרים 
העונים על הצרכים הייחודיים של אנשי המקצוע בענף. 
לשוק  מוצרים חדשים  שני  השנה השיקה המחלבה 
המותאמים  איכותיים  מוצרים  על  בדגש  המקצועי, 

למטבח המודרני: 
סלטה – ריקוטה קשה לגירוד, המיוצרת בשיטת הייצור 
האיטלקית המסורתית; בעלת אחוזי שומן נמוכים יחסית 
לגבינה קשה. השפים משתמשים בה לגירוד מעל פסטות 

חריפות, בפיצות ובסלטים טריים. 
– חמאה מזוקקת  חמאת גהי )הידועה גם כסאמנה( 
למטבח  במיוחד  עיזים; מתאימה  המיוצרת משומן 

המקצועי והמוסדי. 
בפיצריות  לתמוך  ממשיכה  המחלבה  במקביל, 
המשתמשות ב-100% מוצרלה של גד באמצעות “תו 

.“Inside תקן“ מיוחד תחת השם “גד
תו התקן מאפשר לפיצריות לתקשר את העובדה שהן 
שימוש  תוך  איכותית,  מוצרלה  בגבינת  משתמשות 

בתדמית ובמיצוב הגבוה של מחלבות גד.

האתגר השיווקי
האתגר המרכזי של המותג מחלבות גד הוא להמשיך 
המיוחדות,  הגבינות  בקטגוריית  על מעמדו  לשמור 
באמצעות חיזוק הקשר עם הצרכנים ועם השוק המקצועי. 

הפתרונות היצירתיים
על מנת לעמוד באתגרים שניצבו בפניה השנה, פעלה 
מחלבות גד במספר מישורים: חדשנות מוצרית, קמפיין 
להרחבת השימושים ביוגורטים הבלקניים והמשך פעילות 

הקד“מ “גד מורנינג“.
חדשנות מוצרית – אחד הערכים המלווים את מחלבות 

גד מאז הקמתה הוא חוויית הטעם של מוצריה. 
על מנת להגדיל את המגוון, השיקה השנה מחלבות 
גד, לקראת חג השבועות, מהדורה מיוחדת של גבינת 
קממבר צרפתית 100% חלב צאן, בשילוב פטריות כמהין 

מיובאות מצרפת. 
הכמהין נחשבת לפטרייה היקרה בעולם – הן בשל טעמה 
המשובח והן בשל הקושי באיתורה בטבע – והיא נחשבת 
לחומר גלם איכותי וסמל ליוקרה. שילוב המרקם החמאתי 
והנימוח של גבינת הקממבר בשילוב עם פטריית הכמהין 

יוצר טעם פיקנטי מעודן. 
ההשקה נתמכה בפרסום במגזיני הקולינאריה וביחסי 

ציבור.
יוגורטים בלקניים – מחלבות גד מציעה שלושה סוגי 
בשיטה  המוכנים   – ובקר  כבשים  עיזים,   – יוגורטים 

המסורתית הנהוגה בארצות הבלקן. 
השנה, כדי להרחיב את השימוש של הצרכנים ביוגורטים, 
השיקה המחלבה קמפיין שימושים, שבמסגרתו הוצגו 
לצרכנים הצעות הגשה, המשלבות את היוגורטים של 

המחלבה. 
קמפיין הדיגיטל שתמך במהלך כלל שישה סרטונים 
קצרים המציגים, בין היתר, הכנת יוגורט עם סלק, יוגורט 

עם קישואים – ואפילו ארטיק יוגורט.
יצאה המחלבה בקמפיין הטעמות בנקודות  במקביל, 
המכירה, שבמסגרתו הוצעו לצרכנים היוגורטים של גד 
בליווי תוספות כגון גרנולה וחמוציות. המטרה הייתה 
לאפשרויות הצריכה השונות של  לחשוף את הקהל 
היוגורטים, ולספק לצרכנים רעיונות לגבי דרכים להשתמש 

ולצרוך יוגורט בבית. 
גד מורנינג – בשלוש השנים האחרונות מקיימת מחלבות 
“גד מורנינג“.  גד פעילות קד“מ מקורית תחת השם 
במסגרת הפעילות, מאתגרת גד שפים במסעדות שונות 
יצירתיות, המבוססת על מוצרי  בוקר  להכין ארוחות 
המחלבה. השנה, הוחלט להתמקד במנה אחת שמזוהה 

במיוחד עם ישראליּות: השקשוקה. 
בגד ביקשו משפים של 60 מסעדות שונות להכין את 
האינטרפטציה שלהם למנה, באמצעות שילוב הגבינות 
של המותג. המהלך, שנמשך חודש ימים, תוקשר בערוצים 
הדיגיטליים וגם באינסרטים מיוחדים ששולבו בתפריטי 

המסעדות המשתתפות. 

השנה, לצד הרחבת סל המוצרים 
שלה לשוק הפרטי והמקצועי, 

התמקדה מחלבות גד בתקשור 
הזדמנויות הצריכה של גבינות 

ויוגורטים מתוצרתה
הסיפור של מחלבות גד מתחיל בחבל הבלקן של המאה 
ה-19, עם הקמתה של המחלבה הראשונה של משפחת 
כהן בטורקיה. המשפחה המשיכה לייצר ולמכור גבינות 
מתוצרתה גם לאחר שעלתה לארץ ישראל בשנת 1904. 
והבעלים של  1980 פתח עזרא כהן, המנכ“ל  בשנת 
מחלבות גד, את המחלבה הראשונה שלו – 100 שנים 
לאחר שהסבא-רבא שלו שעל שמו הוא קרוי, החל לייצר 

לראשונה גבינות בטורקיה. 
לאחר שנים ארוכות שבהן התמקדה בשוק המקצועי, 
גבינות  גד לספק מגוון של  ב-1996 החלה מחלבות 

פרימיום גם לשוק הפרטי. 
בשנת 1999 יצרה מחלבות גד ניראות כחולה ואחידה 
לכל מוצריה תחת ההבטחה הפרסומית: “מחלבות גד, 

תמיד מיוחד“.

הסביבה התחרותית
לאורך שנים, ניתן היה לרכוש בישראל גבינות מיוחדות 
רק במעדניות. ואולם מאז כניסתה של מחלבות גד לשוק 
הפרטי ולרשתות השיווק באמצע שנות ה-90, קטגוריית 
הגבינות המיוחדות נמצאת בעלייה מתמדת, וגד מגדילה 

את שליטתה בה. 
המיתוג הכחול ומראה הפרימיום של האריזות לצד איכות 
בלתי מתפשרת, ביססו את מעמדה של גד ושמרו על 
בידול ומובילות המותג בקטגוריית הגבינות המיוחדות. 
במרכז האסטרטגיה ניצב “סבא גד“ שהחתימה שלו 
מופיעה על כל אריזה ומעניקה לה חותמת של איכות 

ומחויבות.



109

המאה ה-19
מוקמת המחלבה הראשונה 

של משפחת כהן.

1980
עזרא כהן מקים את 

מחלבות גד.

1983
 מחלבות גד מתחילה 

לייצר מוצרלה.

1996
בתהליך המיתוג מחדש 

 נקבע צבע המותג 
כחול-סגול.

2012
מושק גד Inside – תו תקן 

לשוק המקצועי.

2013
גד מחזקת את נוכחות 

הסבא בתקשורת השיווקית 
של המותג.

2014
השקת מהלך החדירה 

לתחום גבינות השמנת 
באמצעות תת-המותג 

.New York

www.gad-dairy.co.il
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 דברים שלא ידעת על
מאפיית אנג‘ל

במאפיית אנג‘ל מיוצרים למעלה מ-800 מוצרי  0
מאפה שונים.

מדי דקה נמכרים בישראל כ-500 מוצרים של  0
מאפיית אנג‘ל.

היא הספקית הבלעדית של  0 אנג‘ל  מאפיית 
הלחמניות ברשת מקדונלד‘ס בישראל.

בשנת 2002 נאפתה בתנורי החברה החלה  0
הקלועה הארוכה בעולם )20.7 מטר אורכה(.

חמשת אתרי הייצור של מאפיית אנג‘ל פעילים  0
24 שעות ביממה, מצאת השבת ועד לכניסתה.

השנה מיתגה אנג‘ל מחדש את קו העוגות  0
והמאפים האישיים שלה תחת השמות הבאים: 
אנג‘לנו – מארז מוצרים משפחתי, ואנג‘לי – עוגות 
במארז אישי; במסגרת פיתוח סדרת המאפים 
החדשה השיקה מאפיית אנג‘ל קו ייצור בטכנולוגיה 

מהמתקדמות בעולם. 

האתגר השיווקי
תחום הלחם והמאפים הוא אחד התחומים הבודדים 
לכל  יומיומית  הפצה  נדרשת  שבהם  המזון,  בשוק 
אחת מנקודות המכירה, שבהן פועל המותג. לכן, אחד 
האתגרים העומדים בפני מאפיית אנג‘ל הוא תיפעול 
שרשרת ייצור ואספקה יעילה ומקצועית, שתאפשר מדי 
יום הגעת לחמים ומאפים טריים לאלפי נקודות מכירה 

ולמיליוני צרכנים.
אתגר נוסף וחשוב העומד בפני מאפיית אנג‘ל, בשנים 
האחרונות, הוא לספק מענה למגמות הצרכנים בתחומי 
החיים  ואורח  הבריאה  התזונה  מגמות  הבריאות. 
את  הביאו  האחרונות,  בשנים  הרווחות  הספורטיבי 
הצרכנים להיות מודעים הרבה יותר לערכים התזונתיים 
של מוצרי המזון השונים, ובהם גם המזון הבסיסי ביותר – 
הלחם. בהתאם לכך, מאפיית אנג‘ל שמה לה למטרה 
ולהשיק מוצרים חדשים בקטגוריית הלחמים  לפתח 

הבריאים, וזאת תוך שמירה על האיכות והטעם.

מענה למגמת הבריאות
על מנת לתת מענה לצרכנים המודעים לבריאות ומוטי 
תזונה בריאה, הרחיבה מאפיית אנג‘ל בשנים האחרונות 
בצורה משמעותית את מגוון המוצרים בתחום הלחמים 
הנתרן  כמויות  הורדת  עם  יחד  וזאת   – מקמח מלא 

המצויות בלחם. 
בשנה שעברה השיקה מאפיית אנג‘ל לחמנייה מקמח 
מלא עם 99 קלוריות בלבד, במטרה לגוון את התמהיל 
שהיא מציעה לצרכני הלחמים הקלים. השנה, השיקה 
המאפייה פיתה קלה בקטנה – פיתה העשויה מ-100% 
קמח מלא ומכילה רק 78 קלוריות. בדיוק כמו הלחמנייה 
הקלה, גם הפיתה מיועדת בעיקר לקהל הנשי, שעד היום 
נמנע מאכילת פיתות בשל כמות הקלוריות הגבוהה 
שהן מכילות. מוצרים דלי קלוריות שכאלה, מאפשרים 
גיוון  לאלו הנמצאים במשטר דיאטטי, שלא לוותר על 
בארוחות וליהנות גם מלחמניות ופיתות – שבדרך כלל 

נמנעו מהם. 
לחמים  בצריכה של  לצד העלייה  הילדים?  ומה עם 
מקמחים מלאים – שהם בעלי ערכים תזונתיים גבוהים 
יותר – בקרב קהל הצרכנים הבוגר, הקהל הצעיר – קרי 
ילדים, עדיין נשאר ברובו עם הלחם האחיד. רתיעתם 
של הילדים נובעת בדרך כלל בשל הגוון הכהה יותר של 
ובשל תוספות הגרעינים בלחמים  לחם מקמח מלא, 
שכאלו. כדי להתמודד עם האתגר של הגדלת הצריכה 
וההעדפה של לחם מקמח מלא בקרב ילדים, השיקה 
השנה מאפיית אנג‘ל את לחם פשוט מלא – לחם מקמח 
ודגנים )המכונים בשפה  גרעינים  מלא, ללא תוספת 
הילדים “קשקושים“(. הלחם החדש הינו בעל מרקם חלק, 
וצורת הפרוסה וצבעה זהים ללחם אליו הם רגילים – או 

במילים אחרות “לחם מלא שילדים פשוט אוהבים“. 
כמו שאר הלחמים המלאים הנאפים באנג‘ל, גם פשוט 
מלא מיוצר מקמח מלא הנטחן מגרעין החיטה בשלמותו, 

הגדיל את כושר הייצור ואת קהל הלקוחות, ותוך שנים 
מעטות הפך את “לחם אנג‘ל“ לשם דבר בירושלים. עם 
התרחבות הייצור, עברה המאפייה בירושלים למשכנּה 
הנוכחי שבשכונת גבעת שאול, ולאור נפח הפעילות הגדל, 
גדלו גם ההשקעות והחלה ההתרחבות אל מחוץ לבירה. 
בשנת 1995 הוקמה מאפייה נוספת בלוד, ולאורך השנים 
רכשה מאפיית אנג‘ל מספר מאפיות נוספות: אחדות 
ת“א, טוב טעם נתיבות, מאפיית אילת, מאפיית אורנים 
)בבעלות של 50%( ומאפיית לחם חי. בעקבות הרכישות 
הוכנסו תחת המותג אנג‘ל רוב מוצרי המאפיות שנרכשו. 
כיום, בבעלות מאפיית אנג‘ל ארבע מאפיות לחם ומוצריו 
)בירושלים, בלוד, בנתיבות ובכפר החורש(, מפעל עוגות 
 28 ומאפים, המונה  חנויות לחם  בבית שמש, רשת 
חנויות, ורשת של פינות אפייה בסניפי רשתות השיווק.

ב-2014 חצתה אנג‘ל את האוקיינוס והקימה מאפייה 
בניו ג‘רזי, המשווקת מגוון מאפים ופיתות בטכנולוגיית 
ולרשתות השיווק בצפון  וקפוא“ לשוק המוסדי  “אפוי 

אמריקה.
נכדיו של  לאחר הקמת המאפייה,  כ-88 שנה  כיום, 
שלמה אנג‘ל, שגדלו וחונכו בין כתלי העסק המשפחתי, 
ממשיכים את דרכו של הסב. מאפיית אנג‘ל שומרת 
גם היום על ערכי היסוד המלווים אותה מיום הקמתה: 
אמינות, איכות, שורשיות, מסורת וחדשנות. ערכים אלו, 
שעברו במשפחה מדור לדור, הם המתכון שהפך את 
משפחת אנג‘ל ממשפחת סוחרים, למשפחה המנהלת 
את המאפייה הגדולה במדינה ומספקת מדי יום לחם 

ומאפים למיליוני צרכנים.
מגוון המוצרים של מאפיית אנג‘ל כולל לחמים בפיקוח 
ממשלתי, לחמים מקמח מלא, דגנים ושיפון, לחמים קלים, 
מגוון רחב של פיתות ולחמניות, מוצרים בטכנולוגיית 
“חצי אפוי“ )המשווקים לפינות האפייה ברשתות השיווק 
וללקוחות מוסדיים( ומוצרים אפויים קפואים המיועדים 
לפינות אפייה, לשוק המוסדי וליצוא. החברה מייצאת את 
מוצריה הקפואים לרשתות שיווק והסעדה ברחבי אירופה.

מערך ההפצה של החברה פרוס מצפון הארץ עד דרומה 
וכולל כ-200 קווי חלוקה, היוצאים מדי יום ביומו מחמשת 
אתרי ההפצה של החברה, ומביאים את מגוון המוצרים 
הטריים של אנג‘ל לכ-3,500 לקוחות קמעונאיים, לקוחות 

מוסדיים ורשתות מזון מהיר.
בשנת 2014 עמד מחזור המכירות של מאפיית אנג‘ל 

על כ-600 מליון שקל.

הסביבה התחרותית
מאפיית אנג‘ל היא השחקן הגדול ביותר בקטגוריית הלחם 
ודברי המאפה בישראל. לצדה פועלים עוד מתחרים 

גדולים וקטנים שמוצריהם נמכרים בתפוצה ארצית. 
ישנה גם תחרות  ודברי המאפה של המותג  ללחמים 
עקיפה מצדן של פינות המאפה ברשתות המזון, מאפיות 
יצרן לחם גדול כקטן )מאפיות שכונתיות,  וכל  בוטיק 

בתי לחם וכדומה(.

לאור מגמות התזונה הבריאה 
המתחזקות, השיקה מאפיית אנג‘ל 
בשנתיים האחרונות מגוון מוצרים 

מקמח מלא; השנה נוספו לתמהיל 
המוצרים גם פיתה קלה בקטנה, 

המכילה רק 78 קלוריות, ולחם 
פשוט מלא, המיועד לראשונה גם 

לקהל הילדים

ואהבתה לתחום הלחם  אנג‘ל  סיפורה של משפחת 
והמאפים החל כבר בראשית המאה ה-20. שלמה אנג‘ל, 
דור שביעי בארץ ישראל, היה אחד הסוחרים הגדולים 
והידועים בירושלים של אותם הימים; אנג‘ל היה יבואן 
היבוא  ובין מוצרי  וקשרים עסקיים בעולם,  בעל שם 

המבוקשים ביותר שלו היו שקי קמח.
ביישוב  ודאות כלכלית  וחוסר  ימי מחסור  היו  הימים 
כנגד כל הסיכויים, הקימו שני  ישראל.  היהודי בארץ 
שותפים מאפייה גדולה בירושלים, אך לאחר שנקלעו 
לחובות זמן קצר לאחר מכן, נאלצו להכריז על פשיטת 
רגל. שלמה אנג‘ל, שהיה ספק הקמח של המאפייה, 
אך לא קיבל תשלום עבור הסחורה, רכש מהשניים את 
המאפייה בתמורה למחיקת חובותיהם. כך, נולד איש 

הלחם הראשון לבית משפחת אנג‘ל.
שלמה אנג‘ל, איש משפחה צעיר ונמרץ שהיה חדש בעולם 
האפייה והלחם, השקיע את כל מרצו, כספו ותשוקתו 
בעסק החדש. הוא הכניס למאפייה מכונות חדישות, 
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 1927
מאפיית אנג‘ל מוקמת 

בשכונת בית וגן בירושלים.

1956
 מאפיית אנג‘ל מציגה 

את הלחם הפרוס והארוז 
הראשון בישראל.

1984
הקמת קונדיטוריה במאפייה 

בירושלים ובעקבותיה 
הקמת רשת חנויות ארצית.

1995
הקמת מאפיית אנג‘ל לוד.

2009
כניסה לתחום פינות 

האפייה “אנג‘ל אפוי בחום“. 

2014
הקמת המאפייה בניו ג‘רזי, 

ארה“ב.

2015
השקת “לחם פשוט מלא“ – 

הלחם המלא הראשון 
לילדים.

וכך למעשה שומר על ערכיו התזונתיים של גרעין החיטה המקורי כפי 
שהוא מצוי בטבע.

בנוסף, מאפיית אנג‘ל היא בעלת מגוון המוצרים הרחב ביותר הנושא 
את התו החדש של משרד הבריאות – אפשריבריא – הניתן למוצרים 
העומדים בהמלצת המשרד לתזונה בריאה יותר. התו מוענק ללחם 
ומוצריו, המכילים לפחות 80% קמח מלא, לא יותר מ-400 מ“ג נתרן 

ועד 250 קלוריות ל-100 גרם מוצר. 
במקביל, פונה החברה לקהל המקצועי )דיאטנים ותזונאים( על מנת 
להרחיב את מאגר הידע שלהם במגוון הנושאים הרחב הקשורים 
ללחם – פחמימות, דגנים, גלוטן וכדומה. השנה השיקה אנג‘ל עבור 

השוק המקצועי פרויקט בשם פרוסות מידע – ספר המאגד בתוכו 
את כל המחקרים והמידע הרלוונטי בענייני לחם ודגנים, שהתפרסמו 
דיאטנית  רותי אבירי,  ואיגדה  בשנים האחרונות. את הספר ערכה 

קלינית ויועצת למאפייה. 

כניסה לתחום פינות האפייה
לפני מספר שנים, החלה מאפיית אנג‘ל לתפעל פינות אפייה ברשתות 
השיווק במטרה לפתח ערוצי מכירה נוספים למוצריה. במסגרת זו, 
מספקת החברה מוצרים ומתפעלת את פינות האפייה, הממותגות 

תחת השם “אנג‘ל אפוי בחום“, בסניפי רשת רמי לוי. 

www.angel.co.il
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 דברים שלא ידעת על
לאומי

שירות הפקדת הצ‘קים באמצעות הסלולר  0
זכה בפרס החדשנות  של לאומי, צ‘ק בסלולר, 
הבינלאומי של “מוצר השנה – בחירת הצרכנים“ 
בקטגוריית שירותים בנקאיים, ובפרס “ההשקה 

המנצחת“ של איגוד השיווק הישראלי. 

המשתמשים  0 לאומי  מלקוחות   30% כ-
כערוץ  אותה  מגדירים  באפליקציית המובייל, 

המרכזי בקשר שלהם מול הבנק. 

בתחרות  0 ן  הראשו במקום  זכה  לאומי 
בקטגוריית  הפרסום  Effie לאפקטיביות  ה-
הפיננסים, על מהלך “זירת העסקים של לאומי“.

המגזין The Banker מקבוצת הפייננשל טיימס  0
הכתיר את לאומי כ“בנק השנה בישראל“ )דצמבר 

.)2014

המגזין הכלכלי Global Finance בחר בלאומי,  0
ביותר  כבנק הטוב  בפעם הרביעית ברציפות, 

בישראל בתחום המסחר במט“ח )מרץ 2015(.

המגזין הכלכלי Global Finance בחר בלאומי  0
כבנק הדיגיטלי הטוב ביותר בישראל ללקוחות 

עסקיים )יולי 2015(.

במקביל, השיק השנה לאומי שירות חדש תחת השם 
“צלם ושלם“. השירות מאפשר ללקוחות הבנק לשלם 
ידי צילום  מגוון חשבונות באמצעות הסמארטפון, על 
שובר התשלום בלבד – וללא צורך בהקלדת פרטי השובר. 
השירות תומך בשוברי עירייה כגון ארנונה, מים וחנייה, 

וכן בתשלומים עבור חברת החשמל ובזק. 
בנוסף, עבור לקוחות שמבצעים את מרבית הפעולות 
הבנקאיות שלהם בערוצים הישירים, מפעיל לאומי חשבון 
מיוחד בשם Leumi Total Digital. החשבון, שהינו פטור 
מעמלות עו“ש, מספק פתרונות ללקוחות הממעטים 

להיעזר בסניפים הפיזיים.

פתרונות יצירתיים לעסקים
מעטפת השירותים של לאומי עסקים כוללת הצעות 
פיננסיות אטרקטיביות של אשראי ומימון לעסקים, ומוקד 
מקצועי הזמין בשעות מורחבות, שנועדו לאפשר לעסקים 
להתמודד עם המציאות הכלכלית המאתגרת וגם לצמוח: 
קרן לאומי לעסקים – קרן המעניקה לבעלי עסקים קטנים 
הלוואה של עד מיליון שקל בתנאים מועדפים; הלוואה 
בקליק – הלוואות אוטומטיות בסכום של עד 200 אלף 
שקל, ללא ביטחונות וללא כל צורך להגיע לסניף; הלוואות 
לעסק עד 500 אלף שקל ללא ביטחונות – וכן לאומי קארד 

BUSINESS, כרטיס אשראי ייעודי לעסקים קטנים.

בית הספר  – בשיתוף  ב-2014  לאומי  בנוסף, הקים 
למנהלים של האוניברסיטה הפתוחה – את בית הספר 
לניהול עסקים. במסגרת בית הספר זוכים בעלי עסקים 
קטנים בקורס בן חמישה מפגשים, המאפשר להם לרכוש 
כלים מעשיים שיסייעו לעסק שלהם לצמוח ולהתפתח. 
כמו כן, הושק ערוץ לאומי ב-YouTube, המציע סדרת 
לה,  ומחוצה  לאומי  מומחים מקבוצת  של  הרצאות 
המנגישה ידע חשוב בנושאים הרלוונטיים לעסקים קטנים.
לאומי עד אליך – בשנה החולפת, במטרה לספק מענה 
פרסונלי ממוקד לבעלי עסקים קטנים, השיק לאומי מהלך 
רוחבי תחת השם “לאומי עד אליך“. במסגרת המהלך, 
מנהלי הסניפים העסקיים של לאומי נפגשים עם אלפי 
בעלי עסקים קטנים בכל הארץ, בבית העסק שלהם – 
ובוחנים כיצד ניתן לספק להם מענה בנקאי טוב יותר, 

התפור במדויק לצרכים שלהם.
בכל יום חמישי בשבוע יוצאים עשרות מנהלים בסניפים 
העסקיים של לאומי לפגישות שנקבעו מראש עם בעלי 
עסקים קטנים. לפני הפגישה, לומדים אנשי הבנק את 
העסק ואת ההתנהלות הפיננסית שלו. במהלך הפגישה, 
משתמשים המנהלים של הבנק באפליקציית מובייל 
ייעודית שפותחה בבנק, על מנת לתפור ללקוח חבילת 

שירותים ומוצרים פרסונלית שתתאים בדיוק לצרכיו.
ובדיגיטל,  המהלך נתמך בקמפיין פרסומי בטלוויזיה 
ואלפים רבים של בעלי עסקים פנו לבנק במטרה לתאם 

את ביקור המנהלים ולעבור את התהליך.

ובעתיד...
עוברים  רבים  צרכנים  כחלק מהמגמה שבמסגרתה 
לביצוע חלק משמעותי מהפעילות הבנקאית שלהם 
בערוצים הישירים, מתעתד בנק לאומי להשיק בשנת 

2016 בנק אינטרנטי.

פתרונות יצירתיים בזירת הדיגיטל
מרבית הלקוחות מחפשים את הדרך הפשוטה, המהירה 
והנוחה ביותר לצרוך שירותי בנקאות, “על הדרך“, בצורה 
שמשתלבת בחייהם ומתאימה את עצמה אליהם. בלאומי 
הבינו כי כדי לספק דרך זאת ללקוחות, יש להעניק להם 
את חוויית המשתמש המתקדמת, הנוחה והאינטואיטיבית 
וכי האמצעים המתאימים ביותר לשם כך הם  ביותר, 

הסמארטפון והטאבלט.
כבנק הנמצא בחוד החנית של הדיגיטל בקטגוריה, לאומי 
היה הראשון לאמץ את הסמארטפון כפלטפורמת שירות, 
ולהשתמש במאפיינים הייחודיים שלו על מנת לייצר ערך, 
ששום מכשיר אחר לא יכול היה לייצר קודם לכן. כל זאת, 
על בסיס אסטרטגיה שיווקית עקבית וברורה הממוקדת 
בלקוח ובטובתו. לאחר תהליך פיתוח ממושך, שהתבסס 
ניתוח הסביבה הצרכנית, הושק  ועל  על תובנות אלו 
ב-2014 “לאומי דיגיטל TOUCH“ – מעטפת המאגדת 
דיגיטל,  לאומי  שירותי הבנקאות הסלולרית של  את 
המעניקים חוויית משתמש שונה מהמתחרים: פשוטה, 
זמינה ופונקציונאלית, כזו שרואה את הצרכן במרכז ובונה 

סביבו את הבנקאות שהוא מצפה לה.
ובין  בישראל,  הראשון  הבנק  היה  לאומי  למשל,  כך 
ולהשיק את הפקדת הצ‘ק  הראשונים בעולם, לפתח 
בסמארטפון – שירות הממנף את התכונות הייחודיות 
של הסמארטפון – והוסיף לאפליקציית לאומי אפשרות 
לסרוק את הצ‘ק היישר לחשבון. מלבד האטרקטיביות 
של השירות שאומץ במהרה על ידי לקוחות הבנק, זכה 
המהלך בפרס החדשנות הבינלאומי של “מוצר השנה – 

בחירת הצרכנים“ ובתואר “ההשקה המנצחת“. 
השקה נוספת הממנפת את תכונות הסמארטפון הייתה 
השקת “יתרה ברגע“: שירות בלעדי ללאומי, לבירור יתרת 
ובנוחות. כל שעל הלקוח לעשות הוא  העו“ש בקלות 
Swipe באפליקציה, והיתרה מופיעה על הצג: ללא צורך 

בהקלדת סיסמה, וללא צורך בקוד או בהזדהות אחרת.
ברבעון האחרון של 2014 השיק לאומי את “מזומן בסלולר“, 
שירות המאפשר למשוך כסף מכספומטים של לאומי 

ללא צורך בכרטיס. 
כלל השירותים פותחו בצורה שתעניק ללקוחות חוויית 

שימוש נוחה, פשוטה וקלה - אך גם מאובטחת. 
בשנה החולפת השיק לאומי גרסה משודרגת לאפליקציית 
המובייל, המרחיבה עוד יותר את מגוון הפעולות הניתנות 
לביצוע באמצעות הסלולר. כך למשל, לקוחות לאומי 
יכולים להיכנס לחשבונם מכל מכשיר נייד, על ידי ציור 
– במקום הקשת סיסמה. האפליקציה  תבנית במסך 
כוללת, בין היתר, את החידושים הבאים: בחירת תמונת 
פרופיל; תמונת מצב מלאה של החשבון על גבי מסך 
“יתרה ברגע“ המאפשר, בנוסף לצפייה  אחד; שירות 
ביתרת העו“ש, גם צפייה בחיובים בכרטיסי האשראי 
באמצעות החלקת האצבע על גבי מסך הכניסה ללא 
צורך בהזנת פרטי הגישה לחשבון; שירות “העברה לאיש 
קשר“; איתור סניפי הבנק והכספומטים של לאומי על 
בסיס GPS – ואפשרות לניווט לסניף באמצעות אפליקציית 
Waze; מעבר ישיר לאפליקציית “הארנק הדיגיטלי“ של 

לביצוע  “לאומי טרייד“  וכן לאפליקציית  לאומי קארד 
פעולות בשוק ההון – ללא צורך בהזנת פרטים מזהים.

 השנה המשיך לאומי לפעול 
 בשתי חזיתות עיקריות: 

פיתוח והנגשת שירותים בנקאיים 
מתקדמים במובייל – וחיזוק הקשר 

עם העסקים הקטנים
בשנים האחרונות, סביבת הצרכן משתנה ללא הרף, 
ארגונים  מחייב  והדבר  וגוברים,  הולכים  בקצבים 
המעניקים שירות להתאים כל הזמן ללקוחותיהם את 
הצעות הערך ואת ערוצי השירות. בנוסף, זירת המובייל 
)טלפונים חכמים וטאבלטים( הופכת לסביבה הקרובה 

ביותר לצרכנים.
כחלק מאסטרטגיית הדיגיטל והחדשנות הטכנולוגית, 
שלאומי מיישם בחמש השנים האחרונות, הבנק עשה 
ב-2015 צעד נוסף לעבר הלקוח – ובמטרה להעניק לו 
ונוחה, התמקד  יותר, אישית  חוויית שירות מתקדמת 
ובהנגשת שירותים בנקאיים במובייל  הבנק בפיתוח 
באמצעות אפליקציה אחת ויחידה, הנותנת מענה מלא 

וכולל ללקוחות לאומי, לניהול חשבונם. 
במקביל, לאומי המשיך לפתח את זירת העסקים הקטנים 
והבינוניים, שהופכת בשנים האחרונות לזירה משמעותית 
בקטגוריית הבנקאות בישראל. הבנק, שהחליט לפעול 
בזירה זו כשותף אסטרטגי של לקוחותיו משלב הקמת 
העסק וייצובו ועד להצמחתו והצלחתו לאורך זמן, בנה 
ייחודית של מוצרים  עבור לקוחותיו העסקיים חבילה 
ושירותים פיננסיים ועסקיים, לצד הנגשת מידע ותוכן 
פרקטי לעסקים, המעניקה ערך מוסף מעבר לשירותים 

הבנקאיים השוטפים. 



העברה
לאיש קשר
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 1902
חברת “אנגליה פלשתינה“ 

נרשמת בלונדון, וסניף 
ראשון של הבנק נפתח 

בירושלים.

1906
 נפתח סניף 

של הבנק בלבנון.

1923
 סניף ראשון 

נפתח בתל אביב.

1971
בנק לאומי משיק לראשונה 

בישראל מכשיר ֶטֶלר 
אוטומטי – הכספומט.

2001
לאומי מגבש זהות תאגידית 

חדשה ומשיק לוגו חדש.

2009
לאומי משיק את 

אסטרטגיית “לאומי דיגיטל“.

2013
לאומי משיק, לראשונה 

בישראל, שירות הפקדת 
 צ‘קים בסלולר ואת 

“זירת העסקים“.

2014
השקת לאומי 

דיגיטל טאצ‘ – מעטפת 
 השירותים הדיגיטלית 

של לאומי.

2015
השקת מהלך לעסקים 

קטנים “לאומי עד אליך“.

www.leumi.co.il
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 דברים שלא ידעת על
כללית

כללית הינה הקופה היחידה המפעילה 14 בתי  0
חולים ציבוריים, מתוכם תשעה כלליים, שניים 

פסיכיאטריים, שניים גריאטריים ואחד שיקומי. 

כללית מציגה ציונים גבוהים במדדי האיכות  0
הרפואית, ושבעה מבתי החולים שלה זכו לציון 
הממוצע הגבוה ביותר בעמידה ביעדים בהקשר 

לטיפולים מהותיים ב“כירורגיה כללית“ – 94.9.

בתי החולים הכלליים – העמק, סורוקה, מאיר,  0
– וכן בתי החולים בית רבקה  רבין, קפלן וכרמל 
ושניידר, הינם בתי החולים הציבוריים הראשונים 
JCI לאיכות  בארץ בעלי תו האיכות האמריקאי 

ולבטיחות המטופל.

תוצאות – וחלקן הגדול אינן רלוונטיות או שאינן מקצועיות 
או מוסמכות.

מתוך תפיסת אחריות לבריאות הציבור, עלתה כללית 
בקמפיין שנועד לתקשר את המסר, שלפיו חיפוש מידע 
בצורה לא אחראית עשוי להזיק לבריאות. באמצעות 
הקמפיין, שהציג בצורה הומוריסטית “נפגעי חיפוש“, 
תיקשרה כללית את העקרונות הנדרשים לביצוע חיפוש 
מושכל באינטרנט – והפנתה לכללי הזהב ל“חיפוש בריא“, 

באתר האינטרנט של כללית.
– ממחקרים שנערכו  2. חשיבות רפואת המשפחה 
בשנים האחרונות עולה, כי שמירה על קשר רציף עם 
רופא המשפחה משפרת את איכות החיים של הלקוחות – 

ופעמים רבות אף מאריכה את חייהם.
למרות כל זאת, בעשורים האחרונים חל פיחות משמעותי 
בעיני הציבור, כאשר  רופאי המשפחה  בתדמית של 
אנשים רבים תופסים את רופא המשפחה שלהם כגורם, 
שתפקידו המרכזי הוא להפנות אותם להמשך טיפול אצל 

רופאים מומחים.
במטרה לשנות את התפיסה הזו, עלתה כללית בקמפיין 
שנועד לתקשר את המסר שלפיו רפואת משפחה אינה 
רק “רפואה מפנה“, אלא “רפואה מונעת“; דיסציפלינה 
חשובה לשמירה על בריאות המטופל לאורך חייו – הן 

במצבי מחלה והן ביום-יום.
המסר שליווה את הקמפיין היה, כי שמירה על קשר עם 
רופא המשפחה מגיל צעיר תאפשר ללקוחות לשמור על 

בריאות טובה יותר לאורך חייהם.

הרחבת שירותי התייעצות און-ליין
במקביל לקמפיינים התקשורתיים, כללית המשיכה לפתח 
שירותים ומוצרים חדשים, העולים בקנה אחד עם הדגש 
על צרכיו האישיים של כל לקוח במסגרת האסטרטגיה 

)“עובד בשבילך“(.
פעמים רבות, מתעוררים מצבים שבהם נדרש מענה 
רפואי מעבר לשעות הפעילות של רופאי המשפחה – 
והאופציה של יציאה מהבית אינה מהווה פתרון אידיאלי 

למקרים אלה. 
כדי לספק מענה אמיתי לבעיה זו, השיקה כללית ביוני 
השנה שירות חדש תחת השם “רופא משפחה און־ליין“; 
השירות החדש מאפשר למבוטחים להתייעץ עם מומחה 
ברפואת משפחה באמצעות וידאו-צ‘ט – מהסמארטפון 

או מהמחשב הביתי.
השירות נותן מענה לבעיות רפואיות שאינן בגדר מצבי 
עד  ומענה  אך מצריכות התייחסות  רפואיים,  חירום 
להגעתו של המטופל לבדיקת רופא, כמו למשל כאבי 
וכדומה.  גרון, קוצר נשימה  בטן, אלרגיות, חום, כאבי 
הייעוץ המקוון ניתן על ידי מומחים ברפואת משפחה, 
כאשר הרופא צופה בזמן אמת בנתונים מהתיק הרפואי 

האישי של המטופל.
יכול הרופא לספק במידת הצורך  במסגרת השירות 
מרשמים לתרופות, להפנות למיון, להוציא אישורי מחלה, 

ואפילו לספק אישורים לחדר כושר.
השירות מיתווסף לשירות “רופא ילדים און-ליין“ שהשיקה 
ולציוני  רבה  וזוכה מאז להצלחה   – ב-2010  הכללית 

שביעות רצון גבוהים מאוד.

רק סל של שירותי בריאות מבוזרים, אלא מערכת ארגונית 
שלמה, המשפיעה באופן נרחב על חייהם של אנשים. 

האסטרטגיה  את  כללית  עידכנה  זו,  תובנה  לאור 
התקשורתית תחת המסר “ארגון הבריאות הגדול במדינה 
עובד בשבילכם“. מצד אחד ארגון שיש בו הכל )“הגדול 
במדינה“(, ומצד שני ארגון שרואה את הלקוח )“עובד 
בשבילכם“(. בכך מבטאת האסטרטגיה המעודכנת את 
והעוצמה של כללית לבין הצרכים  השילוב בין הגודל 

האישיים של כל לקוח.
קהלי היעד של האסטרטגיה התקשורתית הם לקוחות 
כללית והקהל הרחב, וכן עובדי כללית עצמם – במטרה 

לשפר את גאוות היחידה בתוך הארגון. 
כחלק מהמהלך, יצאה כללית בשנה החולפת בקמפיין 
תדמיתי תחת המסר “ארגון הבריאות הגדול במדינה עובד 
בשבילך“, בקמפיין בנושא “שיטת המרכזים הרפואיים“ 

וקמפיינים כלליים לקידום בריאות הציבור: 
 – “ארגון הבריאות הגדול במדינה עובד בשבילך“ 
בכללית הבינו שהלקוחות נחשפים לארגון רק באמצעות 
נקודות הממשק האישיות שלהם עם המערכת. במילים 
אחרות, הם מודעים רק ל“קצה הקרחון“ של פעילות 
כללית – ואינם מודעים למערכת הגדולה והמקצועית, 
 הפועלת מאחורי הקלעים, ולהיותה ארגון הבריאות הגדול 

במדינה.
לפיכך, השלב הראשון במסגרת האסטרטגיה היה קמפיין 
שנועד לתקשר את המסר, שלפיו מאחורי כל מפגש עם 
אחד מאנשי הצוות הרפואי של כללית עומד ניסיון מצטבר 

של מאות אלפי שעות וידע ארגוני נרחב.
בקמפיין נעשה לראשונה שימוש בשפה התקשורתית 
המעודכנת של המותג, השמה במרכז הבמה את הצוותים 
הרפואיים של כללית – כאשר בכל הפרסומים משתתפים 
צוותים רפואיים אמיתיים, ולא שחקנים כנהוג בפרסומות.

לתמוך  מנת  על   – הרפואיים“  המרכזים  “שיטת 
באסטרטגיה בצורה עמוקה יותר, עלה המותג בקמפיין 
פרסומי ברבעון השני של 2015, אשר הסביר על שיטת 

המרכזים הרפואיים של כללית.
במסגרת הקמפיין, הוצגו היתרונות הגלומים בשיטת 
המרכזים הרפואיים שבה פועלת כללית, המחזיקה ביותר 
מ-1,000 מרכזים מקצועיים ברחבי ישראל. המרכזים 
הרפואיים של כללית מציעים ללקוחות הקופה מעטפת 
שירותים רחבה תחת קורת גג אחת: רופאי משפחה, 
רופאי ילדים, רופאים יועצים, שירותי אחיות, בתי מרקחת 
ועוד. כך, בביקור אחד במרכז רפואי, יכול הלקוח לקבל 
את מכלול השירותים הנדרשים לו – ממפגש עם רופא, 

דרך בדיקות במידת הצורך, וכלה בבית מרקחת. 
– כדי לצקת תוכן  מהלכים כלליים לקידום הבריאות 
למסר “ארגון הבריאות הגדול במדינה עובד בשבילכם“, 
השיקה כללית בשנה החולפת קמפיינים כלליים להעלאת 

המודעות בקרב הציבור לסוגיות בריאותיות חשובות:
– עם התפתחות העולם הדיגיטלי  1. “חיפוש בריא“ 
בעשור האחרון והנגישות הקלה למידע מכל סוג, אנשים 
רפואיים, מחפשים  עניינים  עם  רבים המתמודדים 
תשובות באינטרנט – ולצורך כך פונים ל“דוקטור גוגל“ 
כדי למצוא מידע הקשור למצבם הרפואי. הבעיה במגמה 
זו נעוצה בכך, שהאינטרנט מציג לצרכנים מאות אלפי 

כללית עידכנה השנה את 
האסטרטגיה התקשורתית 

במטרה לחזק את תדמיתה 
כארגון הבריאות הגדול בישראל. 

במרכז האסטרטגיה: אנשי הצוות 
הרפואי – ומערכת התמיכה 
המקצועית הגדולה הניצבת 

מאחורי כל אחד מהם
שירותי בריאות כללית הוא ארגון הבריאות הגדול ביותר 
מיליון  ליותר מ-4  רפואיים  הנותן שירותים  בישראל, 
לקוחות. לכללית פריסה ארצית של כ-1,400 מרפאות, 
40 מרכזי בריאות הילד, 39 מרכזי בריאות האישה, 14 
בתי חולים, כ-400 בתי מרקחת )ועוד כ-250 בהסדר( 
ומאות מכונים ומעבדות. בנוסף לכל אלה, לכללית יש 
מערך של חברות בנות, המעניק שירותי בריאות משלימים: 
ביטוחים )כללית מושלם, כללית חו“ל וביטוח סיעודי(, 
אסתטיקה, רפואה משלימה, כללית סמייל ומור – מכונים 

ושירותים רפואיים בפריסה ארצית.
בין השנים 2013-2009 פעלה כללית במטרה לבסס את 
המובילות שלה בתחום שירותי הבריאות בישראל. כדי 
לייצר את קפיצת המדרגה הבאה, עידכנה כללית בשנה 

החולפת את האסטרטגיה התקשורתית.

האתגר השיווקי
בשנים האחרונות, כללית הצליחה לזהות את הזירות 
הצומחות והחשובות בשוק הבריאות ולהוביל בהן – בזכות 
פיתוח מגוון שירותים, כיסויים חדשים במערך הביטוחים 

ומוצרים אחרים.
האתגר בשנה החולפת היה לייצר עמדת הובלה חזקה 

וברורה של המותג ברמה התדמיתית.

הפתרונות היצירתיים
כדי להתמודד עם האתגר השיווקי, התגבשה בכללית 
התובנה שיש לחזק את תפיסת כללית כארגון מוביל – 
ארגון הבריאות הגדול ביותר בישראל, מותג שאינו מציע 
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1911
בעקבות הצעתו של ברל 
כצנלסון מוקמת “קופת 

חולים הכללית של העובדים 
העבריים בארץ ישראל“. 

1930
בית החולים הראשון של 
הקופה, “העמק“, מוקם 

בעפולה.

2005
כללית מאמצת את 

הסיסמה “הכי טובה 
למשפחה“.

2009
כללית משיקה את 

 אסטרטגיית המובילות 
ואת מהפכת השירות.

2011
כללית עוברת למאזן 

לקוחות חיובי ומשתפרת 
בכל המדדים התפעוליים, 

השירותיים והתדמיתיים.

2013
אסטרטגיית המובילות של 

כללית מבשילה ומתוקשרת 
באופן נרחב לצרכנים.

2015
כללית מעדכנת את 

האסטרטגיה התקשורתית.

www.clalit.co.il
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 דברים שלא ידעת על
טמבור

– מרכז הייעוץ לעיצוב  0 מלבד “בית טמבור“ 
בצבע הממוקם ברמת גן – טמבור מפעילה גם 
את “טמבור סטודיו“, הפועל כבר ב-35 מיקומים 
קמעונאיים ברחבי הארץ, ומציע לצרכנים תצוגה 

רחבה של דוגמאות צבע ושירותי ייעוץ.

בנייה  0 גמר  וחומרי  צבעים  תורמת  טמבור 
לפרויקטים בקהילה; גם מנהלי החברה ועובדיה 

מגויסים למאמץ ועוזרים בשיפוצים.

בכל חודש פוקדים את הפלטפורמות הדיגיטליות  0
של טמבור יותר מ-100 אלף צרכנים )“יוניקים“(. 

ידי הצרכנים  0 נבחר על  סופרקריל סופרמט 
לתואר “מוצר השנה“ בקטגוריית הצבע.

לשוק  0 שלה  החדירה  את  מעמיקה  טמבור 
הגלובלי באמצעות הקמת מפעלים בווייטנאם, 

ברוסיה ובמדינות נוספות באסיה המתפתחת.

נכון בגוונים ובאפקטים הייחודיים של  לעשות שימוש 
טמבור – וכיצד לבחור את העיצוב הנכון המתאים לאופי 

הבית והדיירים. 
בנוסף להסברים הפשוטים, מזמין חסון בסוף כל סרטון 
את הצופים לפגישת ייעוץ בבית טמבור – ומי שמעוניין 
בכך מופנה לדף נחיתה שמאפשר לתאם פגישת ייעוץ 
ללא עלות. בית טמבור, הממוקם מול קניון איילון ברמת 
גן, הוא מרכז מומחיות לעיצוב בצבע, המציע לצרכנים 
והדרכה. בבית  ייעוץ  ולאנשי מקצוע שירותי  פרטיים 
טמבור ניתן לקבל רעיונות חדשים לשדרוג הבית – ובמקום 
מתקיימות גם סדנאות, כמו למשל סדנת אפקטים או 

סדנא לחידוש ולצביעת רהיטים. 
“בית טמבור עד  כן, מציעה החברה את שירות  כמו 
הבית“, המאפשר לצרכנים שעומדים בפני שיפוץ או 
בנייה חדשה להזמין לביתם את אחד ממעצבי הפנים 

של טמבור, במחיר סמלי.

חדשנות מוצרית
השנה השיקה טמבור שלושה מוצרים בולטים:

קסטיאל & טמבור – בטמבור חברו לבית העיצוב היוקרתי 
קסטיאל בפיתוח סדרה של צבעי פרימיום לקירות פנים 
וחוץ. סדרת הצבעים החדשה ניחנה בכושר כיסוי מעולה, 
ברחיצות גבוהה, בזמן ייבוש קצר ובעמידות לאורך זמן. 
הסדרה מגיעה במבחר גדול של גווני מט, משי ומבריק.
למדו  בשנים האחרונות   – סדרת קלאסיקה בהירה 
בטמבור כי ישראלים מעדיפים גוונים בהירים וקלאסיים 
גימורים איכותיים. על מנת לתת מענה לדרישת  לצד 
הצרכנים, השיקה השנה טמבור את סדרת “קלאסיקה 
בהירה“, סדרת מוצרים המתאפיינת בגוונים “על-זמניים“ 
ומאפשרת לקהל לשדרג את החלל בביתם בקלות. הסדרה 
כוללת שלושה אפקטים שונים בגוונים בהירים: אפקט 
קרוקודיל – המספק טקסטורה מחוספסת; אפקט יוטה 
פנינה – המספק מראה טקסטיל עם ברק ומזכיר בד יוטה; 
ואפקט ספארי פנינה – המספק טקסטורה חולית עדינה. 
סדרת לוחות גבס מיוחדים – סדרה של לוחות גבס, 
המספקים לצרכן מערכת רב-תכליתית לקירות פנים 
וחוץ. בין הפתרונות שמציעה הסדרה ניתן למצוא: לוח 
 – fire defender אקוסטי המונע מעבר של רעשים; לוח
חסין בפני אש ומונע את התפשטות האש; ולוח גבס 

עמיד לקירות חיצוניים. 

B2B פלטפורמה שיווקית חדשנית
במקביל לעבודה מול הצרכנים הפרטיים, טמבור פועלת 
כל העת על מנת לחזק את הקשר של המותג גם אל 
השוק המקצועי )אדריכלים, מעצבים, מפקחים ואחרים(. 
השנה השיקה טמבור שני מהלכים משמעותיים בשוק זה:
טמבור פורום – מתוך אמונה כי המומחיות היא ערך מוסף 
ומבדל מרכזי בהצעה של המותג טמבור, השיקה השנה 
החברה פלטפורמת ידע, במטרה להפיץ את המומחיות 

הרבה שנצברה בטמבור לאנשי מקצוע.
במסגרת המהלך, הקימה טמבור מערך מגוון של סדנאות 
וימי עיון, הנערכים בבית טמבור ובמפעלי החברה – ופונים 

האתגר השיווקי
קטגוריית הצבע וחומרי גמר הבנייה מתאפיינת לעתים 
קרובות בחוסר בידול בעיני הצרכן. לפיכך, האתגר של 
טמבור הוא לבדל את המותג ואת מוצריו – וליצור העדפה 

ברורה כלפיהם בקרב הצרכנים. 

הפתרונות היצירתיים
טמבור היא החברה היחידה בשוק, שיכולה לספק לצרכן 
ולאנשי המקצוע בתחום מעטפת שלמה של  הסופי 
פתרונות צבע וגמר בנייה – “מהמסד ועד הטפחות“; 
מעטפת המוצרים השלמה של טמבור מאפשרת לצרכנים 
אל התוצאה הרצויה, באופן  להגיע  ולאנשי המקצוע 

המדויק ביותר, תוך ביטחון בתוצאה.
ולהדגיש   – על מנת לתקשר את היתרון המבדל הזה 
את חותמת האיכות המתלווה לסל הפתרונות שהיא 
מציעה – פעלה השנה טמבור במספר ערוצים: מיתוג 
מחדש תוך דגש על מעטפת המוצרים השלמה, השקה של 
סדרת סרטוני How-to בדיגיטל, הרחבת סל הפתרונות 
והעמקת הפעילות מול  באמצעות חדשנות מוצרית 
השוק המקצועי באמצעות יצירת פלטפורמה שיווקית 

חדשה – טמבור פורום.

מהלך מיתוג מחדש
השנה עבר המותג טמבור תהליך של מיתוג מחדש, גם 
כחלק מההיערכות להתפתחות גלובאלית, וגם במטרה 
לחזק את המסר התקשורתי ההוליסטי, לפיו מעטפת 
המוצרים של טמבור – החל מלוחות הגבס, דרך הטיח 
ועד הצבע – מאפשרת לצרכן לשדרג את סביבת החיים 
שלו מבחינה עיצובית, או במילים אחרות “כל הפתרונות 

תחת קורת גג אחת“. 
במטרה ליצור אחידות ברמת המותג על פני מגוון מוצרי 
החברה, הפכה השנה טמבור את הצבע האדום לדומיננטי 
יותר בכל אמצעי התקשורת שלה. לוגו החברה מתבסס 
כעת בעיקרו על הצבע האדום, כשלצדו פיקסלים עם 
מניפת הצבעים האחרים. בנוסף, כל מכסי המוצרים 

ואריזות המוצר נצבעו גם הם באדום.
הצבע האדום מזוהה, באופן מסורתי, עם טמבור, בשל 
ביותר  – המוצר הפופולארי  אריזת הסופרקריל  צבע 

בקטגוריה.
במסגרת המהלך, כל אריזות החברה – אלפי מוצרים 
בקטגוריית הצבע, התעשייה, הבנייה והגבס – עוברות 
ואחידה של  ניראות ברורה  לייצר  התחדשות במטרה 

מוביל שוק.

מינוף הפלטפורמה הדיגיטלית
במטרה להנגיש את הצביעה ואת השימוש באפקטים 
 How-to לקהל הפרטי, השיקה טמבור סדרת סרטוני 
וקליטים בהשתתפות מעצב הפנים המוכר  פשוטים 
דניאל חסון ומומחי טמבור. בסרטונים, הזמינים לצפייה 
בערוץ המותג ב-YouTube, בפייסבוק ובאתר החברה, 
מלמדים מומחי טמבור את הצופים כיצד ניתן לחולל 
שינוי בבית בכמה צעדים פשוטים מאוד וקלים, כיצד 

בשנה החולפת, טמבור עברה 
תהליך התחדשות נרחב תחת 
אסטרטגיה חדשה – “הבית של 

טמבור – כל הפתרונות תחת 
קורת גג אחת“ – שכלל מהלך 

מיתוג מחדש ומיקוד ביתרונות 
האסטרטגיים של הקבוצה הגדולה 
בישראל בתחום הפתרונות לעולם 

הבנייה והגמר
לייצור  כמפעל   1936 בשנת  הוקמה  חברת טמבור 
צבעים. במהלך השנים התרחב המותג למגוון רחב של 
מוצרים, הנותנים מענה לכל צרכי הבנייה וגמר הבנייה. 
כבר בשנות ה-60 של המאה הקודמת ניכסה לעצמה 
החברה את השם הגנרי בתחום חנויות ה“עשה-זאת-

בעצמך“ בישראל – הידועות מאז ועד היום כ“טמבוריות“. 
כיום, לצד עולם הצבע הממותג תחת טמבור, מספקת 
החברה לצרכנים גם פתרונות לתחומים סינרגטיים; 
טמבור הקימה גם את מפעל לוחות הגבס המתקדם 
ומובילה את קטגוריית מוצרי  ביותר במזרח התיכון 

הבנייה היבשה. 
ידי קבוצת קוסטו  במחצית 2014, נרכשה טמבור על 
גרופ הבינלאומית, שהמטה שלה ממוקם בסינגפור. 
בצפון  אסיה,  בדרום-מזרח  פעילה  קוסטו  קבוצת 
אמריקה ובמזרח אירופה, היא בעלת מפעלים יצרניים 
בתחום הכרייה והמלט – ופועלת בקטגוריות סינרגטיות 
לטמבור. בעלי קבוצת קוסטו הציבו כמטרה לשמר את 
ולהמשיך לפתח את החברה   – המובילות של טמבור 

והמותג בישראל ובעולם.



TA
MBOUR

F O R U M

129

 1936
 משפחת בלומברג 
מקימה את טמבור.

1985
 הג‘ינגל “תראו מה

 שצבע יכול לעשות“
מתנגן לראשונה.

2010
טמבור נכנסת לתחום 
הגבס והבנייה היבשה.

2012
טמבור מחזקת את 

הערוצים הדיגיטליים שלה.

2013
 טמבור משיקה מערך 

גוונים חדש. 

2014
 חברת קוסטו גרופ 
רוכשת את טמבור.

2015
מהלך מיתוג מחדש 
 והעמקת הפעילות 

מול השוק המקצועי.

לקהל אנשי מקצוע, כגון שיפוצניקים, טייחים, קבלני גבס וצּבעים.
במסגרת הסדנאות נפגשים אנשי המקצוע עם המומחים של טמבור 
ולומדים מהם על מגוון הפתרונות של החברה. בסיום הסדנה, מקבלים 

המשתתפים תעודת “מוסמך טמבור“. 
אלפי אנשי מקצוע כבר השתתפו בקורסים והפכו לחלק מ“טמבור 
ליצירת קשר  פורום“. טמבור משתמשת בפלטפורמה הסלולארית 

שוטף עם החברים בפורום. 
שירות צבע פרסונלי – לאורך השנים, המותג מנהל מערכת יחסים 
הדוקה עם קהילת האדריכלים, שנתפסים בטמבור כשותפים אמיתיים 
ליצירה. השנה, בכנס של פורום העיצוב הישראלי, השיקה טמבור 
שירות חדש בשם “צבע פרסונלי“; שירות זה מאפשר לכל אדריכל 

לבקש מטמבור גוון מסוים לפי הצרכים שלו. 

 www.tambour.co.il
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 דברים שלא ידעת על
טבע נאות

כל הנעלים של המותג מיוצרות בעבודת יד, וכל  0
תהליך הייצור מתקיים בישראל.

שם המותג “טבע נאות“ הוא שילוב בין המילה  0
“טבע“ לבין שם הקיבוץ שבו מיוצרות הנעלים – 

נאות מרדכי.

עד היום מכרה טבע נאות בעולם יותר מ-40  0
מיליון זוגות נעליים.

טבע נאות הוא אחד המותגים הנמכרים ביותר  0
 Zappos בחנות של קמעונאית ההנעלה המקוונת

בארה“ב.

דגם “סקאוט“ נבחר כנעל הרשמית של סדרת  0
הסרטים ההוליוודיים “משחקי הרעב“ וננעל לאורך 
ידי 660 השחקנים, כולל הכוכבים  הסרטים על 

ג‘ניפר לורנס וליאם המרסמית‘.

בעוד כ-150 נקודות מכירה קמעונאיות בישראל וכ-6,000 
נקודות מכירה ברחבי העולם. 

פעילות בינלאומית
לאחר ההתבססות בארץ, החליטה הנהלת החברה 
להתרחב מעבר לים, והחלה להפיץ את מוצריה לעשרות 
יעדים – בארה“ב, בקנדה, באוסטרליה, באירופה ובאסיה. 
בשנת 2010 עמד היקף היצוא של טבע נאות על כ-40 
מיליון דולר, והיא זכתה בפרס “יצואן מצטיין“ של מכון 
היצוא הישראלי. כיום, 70% מתוצרת המפעל מיועדים 

לשווקים בינלאומיים, והיתרה נמכרת בישראל.
בעשור האחרון נכנס המותג לשווקים חדשים כגון יפן, 

קוריאה, סינגפור, רומניה – ואפילו פפואה ניו גינאה. 

הסביבה התחרותית
כשטבע נאות השיקה את הרפידה האנטומית שלה בשנת 
1986, היא הייתה הראשונה שפעלה בקטגוריית נעלי 
הנוחות בישראל – וכך יצרה לעצמה בידול משמעותי אל 
מול המתחרים בשוק ההנעלה. כיום, הסביבה התחרותית 

נעשתה צפופה יותר. 
מרבית התחרות בזירת נעלי הנוחות מגיעה מיצרנים 
מהמזרח הרחוק, במחירים מוזלים ובאיכות ירודה; זאת 
בעוד שנעלי טבע נאות מיוצרים בעבודת יד, תוך שימוש 
בחומרי גלם איכותיים המיובאים מאירופה – דבר שאינו 
מאפשר לטבע נאות להיות שחקנית בזירת המחיר. לכן, 
הבינו בחברת טבע נאות שעל מנת לצמוח על המותג 
ולאיכות  לנוחות  לספק ערך מוסף משמעותי, מעבר 

המוצרים.

האתגר השיווקי
האתגר המרכזי העומד בפני המותג טבע נאות בשנים 
האחרונות הוא לשמור על מעמדו המוביל בשוק נעלי 
הנוחות בישראל, וזאת, לנוכח התחרות המתגברת מצדם 

של יבואנים שונים. 
אתגר נוסף שעומד בפני המותג – שבשנה הבאה יחגוג 
70 שנה להקמתו – הוא לשמור על עדכניות ורלוונטיות 

בשוק האופנה הדינאמי שמתעדכן חדשות לבקרים.

הפתרונות היצירתיים
נוקט המותג  על מנת להביא ערך מוסף ללקוחותיו, 
באסטרטגיה של חדשנות מתמשכת. החל מחדשנות 
ברמת המוצר ובתהליכי הפיתוח ועד לחדשנות שיווקית. 
כדי לתמוך באסטרטגיה זו, השיקה השנה החברה כמה 

מהלכים:
נעליים בעיצוב אישי: מתוך הבנת הצורך של הלקוחות 
באינדבידואליזם, וכדי לחזק את המיצוב שלה כמובילת 
שוק נעלי הנוחות בישראל, לבדל את עצמה מהמתחרים – 
ולהדגיש את יתרונותיה כחברה ישראלית המייצרת בארץ, 
השיקה חברת טבע נאות אפליקציה, המאפשרת לצרכנים 
לעצב בכלים דיגיטליים את נעל הנוחות שלהם בעצמם, 
וכך לקבל נעל ייחודית משלהם, המגיעה ישירות לביתם 

בתוך זמן קצר )שבועיים מרגע ההזמנה(.
ייצור  בחברה הבינו, כי כדי להתמודד עם האתגר של 

בשנים האחרונות זיהתה טבע נאות 
כי במציאות הצרכנית העכשווית 
שם המשחק הוא “פרסונליזציה“ 

וחדשנות. לכן, הושקו השנה 
אפליקציה לעיצוב אישי של נעליים 

וקו טבע נאות Art – נעליים ייחודיות 
שנצבעות בעבודת יד. בנוסף, 

חיזקה השנה החברה את הנוכחות 
הדיגיטלית של המותג

טבע נאות הוקמה בשנת 1946 בתור סנדלריה ומפעל 
גרעין של  ידי  נאות מרדכי על  נעליים בקיבוץ  לייצור 
מהגרים מצ‘כיה ומארגנטינה. מחברה מובילה בשוק 
ההנעלה הישראלי, נהפכה החברה בעשורים האחרונים 

למותג נעלי נוחות בינלאומי.
“נעלי הנוחות“ התרחשה  כניסת החברה לקטגוריית 
ב-1986, לאחר שבחברה פותח מדרך הנוחות האנטומי, 
העשוי שעם ולטקס טבעי, שמתאים עצמו לכף רגלו של 

הנועל – ומספק תמיכה לעמוד השדרה. 
מאז, מתמקדת טבע נאות בייצור נעלי נוחות בעבודת 
יד תוך שילוב בין שיטות ייצור מסורתיות לטכנולוגיות 

חדשניות.
בשנת 1989 חתמה טבע נאות על הסכם ההפצה הראשון 
Yaleet האמריקאית  – עם חברת  שלה מחוץ לישראל 
)ששני עשורים מאוחר יותר תרכוש את הבעלות בחברה(.

בשנת 1998 מונה מיכאל אילוז למנכ“ל החברה, תפקיד 
שבו הוא מכהן עד היום. מיכאל אילוז שיקם את המותג, 
שנפגע באותה תקופה ממשבר מתמשך שעבר על ענף 

הנעליים בישראל.
כיום, מפעילה טבע נאות בישראל רשת של 61 חנויות 
תחת שם המותג. בנוסף, ניתן להשיג את מוצרי החברה 

נעליים בעיצוב אישי – במקביל לייצור ההמוני שנמשך 
כל העת במפעל – נדרש פס ייצור מיוחד, וצוות ייעודי 

שייתן מענה מיוחד רק לערוץ זה. 
קו הנעליים בעיצוב אישי מבדל את טבע נאות לעומת 
היבואנים, שאינם יכולים לספק פתרון דומה בשוק המקומי.

Art: השנה השיקה טבע נאות קו נעליים  טבע נאות 
ייחודי במינו – טבע נאות Art. כל הנעליים של טבע נאות 
מיוצרות בעבודת יד, אך בקו החדש, גם תהליך הצביעה 
של העור נעשה באופן ידני, בטכנולוגיה ייחודית שפיתחה 

החברה ביחד עם מומחה לצביעת עורות מאיטליה. 
וחד  שונה  נעל מראה  לכל  זה מאפשר לתת  תהליך 
לעיצוב  לצד האפליקציה  נותן מענה,  זה  קו  פעמי. 
לצורך של הצרכנים בפרסונליזציה  נעליים,  אישי של 

ואינדיבידואליזם.
חדשנות בתהליכי הפיתוח: גם תהליך בחירת הדגמים 
החדשים של המותג – שאותם משיקה טבע נאות פעמיים 
בשנה, לקראת עונות הקיץ והחורף – אינו שגרתי: בשלב 
הראשון, מוציאים מעצבי החברה תחת ידיהם 400 רעיונות 
לדגמים שונים, ובתהליך מובנה שמשלב את מחלקות 
יבשות,  והמפיצים מארבע  השיווק, הפיתוח, העיצוב 
נבחרת קולקציה המונה עד 250 דגמים חדשים בשנה. 
בנוסף, הקימה חברת טבע נאות “בית ספר למקצועות 
הנעליים“, בו עוברים הכשרות כל עובדי החברה שעובדים 
בייצור ובפיתוח, וזאת במטרה לשמר ולנצל את הידע 
המסורתי והמקצועיות שנרכשו במהלך 70 שנות קיומה 

של החברה.
פתיחת חנות הקונספט: השנה חנך המותג לראשונה 
חנות קונספט ייחודית במרכז תל אביב. החנות עוצבה 
בהשראת חנויות אופנה במילאנו ובניו יורק, בפרויקט 
ששילב בוגרי מחלקת עיצוב פנים בבצלאל, כחלק מתפיסה 

של המותג, המקדמת הכשרת סטודנטים לתעשייה.
שיתוף פעולה אקדמי: השנה חנכו בכירים בהנהלת 
טבע נאות סטודנטים במגוון רחב של תחומים אקדמיים, 
כחלק מתפיסת הארגון של שיתופי פעולה בין האקדמיה 
לתעשייה. בין השאר נערכו פרויקטים של מחלקת העיצוב 
של טבע נאות עם שנקר ובצלאל; של מחלקת המכירות 
עם המכללה למינהל – ושל מחלקת השיווק עם סטודנטים 
בכל  בהרצליה.  הבינתחומי  במרכז  עסקים  למינהל 
הפרויקטים הללו, התנדבו מנהלי טבע נאות להכשיר את 
הסטודנטים לעבודה בתעשייה הישראלית בסטנדרטים 

של חברת אופנה בינלאומית. 

חדשנות שיווקית
טבע נאות הייתה אחת המשווקות הראשונות בישראל, 
 WhatsApp שאימצה את פלטפורמת המסרים המידיים
לצרכי שיווק. בשנה החולפת השיקה החברה פעילות 
שיווקית ב-WhatsApp תחת המסר “המותג הכי ישראלי“. 
במסגרת הקמפיין, נשלחו סרטונים שצולמו במקומות 
המזוהים עם “ההוויה הישראלית“, כאשר בסיומו של 
ולתרבות  לישראל  כל סרטון הופיעה שאלה, הנוגעת 
יותר מ-80  הישראלית. בסך הכל השתתפו בקמפיין 
אלף בני נוער – מה שהופך אותו לקמפיין אופנה גדול 
.WhatsApp-ומשמעותי ביותר מסוגו, שנערך באמצעות ה
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1946
הקמת מפעל טבע נאות.

1986
המפעל מתמקד בנעלי 

נוחות עם רפידת הנוחות 
האנטומית.

1989
המותג חותם על הסכם 
הפצה ראשון בארה“ב. 

2002
החברה עוברת מיתוג מחדש 

תחת הסלוגן “את הכי יפה 
כשנוח לך”.

2004
הקמת רשת נעלי טבע נאות.

2006
 קרן שמרוק רוכשת 

שליטה בחברה.

2009
 טבע נאות רוכשת 

את נעלי דפנה.

2010
החברה נכנסת לקטגוריית 

.Dressy Casual-ה

2014
סטיב וסוזן לקס, המפיצים 

האמריקאיים של טבע נאות, 
רוכשים את מלוא הבעלות 

בחברה.

2015
טבע נאות משיקה קו נעליים 

בעיצוב אישי וקו של טבע 
נאות Art – נעליים הנצבעות 

בצביעה ידנית.
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 דברים שלא ידעת על
המשביר לצרכן

בסניפי המשביר לצרכן ברחבי הארץ עוברים  0
מדי חודש כ-2.5 מיליון מבקרים. 

0  ,Club365 ,במועדון הלקוחות של המשביר לצרכן
חברים יותר מ-650 אלף בתי אב, המייצגים יותר 

ממיליון מחזיקי כרטיס חבר. 

בכל שנה מפיקה המשביר לצרכן לא פחות  0
מ-60 תשדירי פרסומת.

רשת המשביר לצרכן זכתה גם בשנה החולפת  0
בתואר “המקום המועדף לרכישת מתנות“ בסקר 

“ידיעות אחרונות“.

 פעילות בתחום 
הטקסטיל וכלי הבית

וכלי הבית,  כדי לחזק את מעמדה בתחום הטקסטיל 
השיקה רשת המשביר לצרכן מהלך שיווקי, שבמסגרתו 
נבנו מטבחים במתחמי עולם הבית ב-12 סניפים נבחרים, 
ובכל שבוע מתקיימות במטבחים אלה סדנאות בישול 

פתוחות לקהל.
למהלך שותפים בית הספר הגבוה לקולינריה “בישולים“ – 
ששפים מטעמו מעבירים את הסדנאות – וכן הפרזנטורית 
מיכל אנסקי – שספר הבישול שלה, “מבשלים מהבית“, 
משמש כמאגר המתכונים עבור הסדנאות. בנוסף, מדי 
שבוע, חוברים למהלך מותגים מעולם המטבח והבית, 

המוצעים בסניפי הרשת.
בשעות שבהן מתקיימות הסדנאות בסניפים, לקוחות 
הרוכשים מוצרים בשווי של 199 שקל ומעלה, מקבלים 
במתנה את ספר הבישול של אנסקי – כמו גם הנחות על 
מותגים, שמוצריהם משתתפים בסדנא באותו השבוע. 
מהלך זה מעניק חוויית לקוח עם ערך מוסף ממשי – 
ומבדל לפיכך את השירות שמציעה הרשת בתחום עולם 
הבית בהשוואה לרשתות המתחרות. בעתיד מתעתדת 
המשביר לצרכן להרחיב את הפעילות לשאר הסניפים 

ברשת.

כניסה לעולמות התיקים הממותגים
בשנה החולפת השיקו במשביר לצרכן מהלך שיווקי 
בתחום אביזרי האופנה, שבמסגרתו ניתן לרכוש בסניפי 
הבינלאומיים  מותגי האופנה  נשים של  תיקי  הרשת 
ו-Replay. ברשת   Nine West  ,Guess  ,Michael Kors

מתחייבים בפני הרוכשות למחיר הנמוך בשוק.

יריד “פריטי וומן“
זו השנה הרביעית, שהמשביר לצרכן מפיקה את אירוע 
הדגל שלה בתחום הטיפוח, “פריטי וומן“. לאחר שבשנים 
והיופי,  קודמות התמקד האירוע רק בתחום הטיפוח 
הוחלט להרחיב השנה את הפעילות גם לתחום האופנה.
בשיתוף עם עיריית תל אביב-יפו, התקיים השנה האירוע 
במתחם “התחנה“ בעיר, תחת המסר של “העצמה 
נשית“ – ומשך אליו כ-30 אלף נשים. במקביל לשטחי 
התצוגה והמכירה, נערכה תצוגת אופנה – ולנשים שביקרו 
באירוע הוצעו הרצאות העשרה במגוון תחומים, כגון 

תזונה, כושר ואורח חיים בריא.

ובעתיד...
להגדיל את  לצרכן  בשנה הבאה מתעתדת המשביר 
– הן בתחום השיווק  השקעותיה בערוצים הדיגיטליים 
והן בתחום המכירות. זאת, במטרה לחזק את הקשר עם 
הלקוחות, שמשנים את הרגלי הצריכה שלהם, ולספק 

חוויית קנייה חוצה ערוצים. 
סנונית ראשונה של אתר סחר עלתה לאוויר בחג פסח 
האחרון, במיוחד לחג, תחת הקונספט “מתנות הכי שוות 
לחג בלי לעמוד בתור“, כאשר הגולשים יכלו לקנות באתר 
מתנות ולאסוף אותן ארוזות מעמדת “פיק אפ גיפט“ 

בסניף לפי בחירתם.

ניכר  וחלק  המשביר לצרכן על מסרים הומוריסטיים, 
מתשדירי הפרסומת של המותג מצאו את דרכם ל“מדד 
זאת,  “גלובס“. עם  והאהובות“ של העיתון  הזכורות 
ממחקרי שוק שנערכו עבור הרשת, עלה כי הומור אינו 
בהכרח הדרך האידיאלית להעברת המסרים ולהבלטת 

המותגים והצעות הערך של המשביר לצרכן.
לפיכך, האתגר של הרשת בשנה החולפת היה לפתח 
שפה תקשורתית חדשה, שתעביר טוב יותר את נקודות 
החוזקה שלה, ותבליט את הצעות הערך והמותגים שהיא 

מציעה במחלקות השונות.

שפה תקשורתית חדשה
במשביר לצרכן פיתחו בשנה החולפת שפה תקשורתית 
חדשה במטרה להבליט את מגוון המותגים ואת הצעות 
הערך של הרשת, המבדלות אותה מהמתחרים. שינוי 

השפה התקשורתית כלל גם שינוי פרזנטורים:
מיכל אנסקי – הגסטרונומית והשופטת בתוכנית הטלוויזיה 
“מאסטר שף“ – שנתפסת, לפי מחקרי שוק, כאהודה, 

אמינה, משדרת איכות, נשית ואופנתית. 
החיבור הראשוני של אנסקי הוא אמנם לעולמות הבית 
והבישול, אך היא נתפסת בקרב הצרכנים גם כמובילת 
דעה בתחום האופנה )“פאשניסטה“(. שילוב זה מאפשר 
למשביר לצרכן לקדם גם את מחלקות האופנה של הרשת 

באמצעות אותה פרזנטורית.
כדי להשלים את התמונה ולתת מענה גם לתחום האופנה 
הגברית, הציבו במשביר לצרכן לצדה של אנסקי את 
השחקן ומנחה הטלוויזיה, רון שחר )“המירוץ למיליון“(. 
הקמפיין הראשון בכיכובה של אנסקי עלה לאוויר לפני 
חג הפסח. בתשדיר הפרסומת, נראית אנסקי עורכת 
בקפידה את שולחן ליל הסדר, ולאחר שהיא לא מרוצה 
מהתוצאה – היא מושכת את מפת השולחן עם סיום 
התהליך, מעיפה את כל הסידור המושקע ועורכת את 
אחרת,  על מפה  המונח  חדש,  כלים  בסט  השולחן 
כשהמסר שחותם את התשדיר הוא “כל האפשרויות 

לחג מושלם. לכם נותר רק לבחור“.
מיד לאחר החג עלה תשדיר נוסף, שבו נראים אנסקי 
לרקוד,  ומתחילים  ושחר מטפסים על שולחן האוכל 
ואופנה. מטרת  לבוש  גופם מתחלפים פריטי  כשעל 
התשדיר – לתקשר את מגוון מותגי האופנה הבלעדיים 

של המשביר לצרכן.
הוא  לצרכן  המשביר  של  המרכזי  הפרסום  אפיק 
הטלוויזיה. כדי לתקשר את המסרים שלה לאורך כל 
השנה, מפיקה המשביר לצרכן כ-60 תשדירי פרסומת 
מכירה, המתקשרים  – תשדירי  מרביתם  שנה;   מדי 

מבצעים שונים. 
כדי לשמור על עלויות הפקה נמוכות יחסית, ותוך כדי כך 
לשדרג את נראותם של התשדירים, הפיקה המשביר “בנק“ 
סיטואציות מצולמות עם שני הפרזנטורים הנבחרים. 
בדרך זו, לפני כל מבצע שבועי, יכולה המשביר לצרכן 
 Production Value-להפיק סרטון בעלות נמוכה יחסית ו
גבוה. בנוסף, השפה התקשורתית החדשה מאפשרת 
למשביר ליצור אחידות על המסך, המאפשרת לצרכנים 

לזהות מיד את המותג בתוך ברייק הפרסומות.

רשת המשביר לצרכן השיקה שפה 
תקשורתית חדשה בכיכובם של 
מיכל אנסקי ורון שחר. המטרה: 

לתקשר טוב יותר את הצעות הערך 
ללקוחות ולבדל עצמה מהמתחרות 

בתחומים שבהם היא פועלת
רשת בתי הכל-בו המובילה והגדולה בישראל, המשביר 
לצרכן, נוסדה בשנת 1947 בירושלים; בשנת 2003 נרכשה 
על ידי רמי שביט וקבוצת משקיעים. כיום מונה הרשת 

39 סניפים, ובהם חנות הדגל בכיכר ציון בירושלים.
המשביר לצרכן מפעילה מספר גדול של מחלקות במגוון 
כגון קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, אופנת  תחומים, 
גברים, אופנת נשים, ילדים, הנעלה, אביזרים, תכשיטים, 
כלי בית, טקסטיל, חשמל וספורט. בכל אחד מהתחומים 
שבהם היא פועלת, מתחרה הרשת מול מגוון רחב של 

רשתות וחנויות מתמחות.
בליבת העסקים של המשביר לצרכן ניצב מועדון הלקוחות 
Club365, שהקניות של חבריו מהוות כ-80% מסך הפדיון 

השנתי של הרשת. המסר המרכזי שמלווה את אסטרטגיית 
השיווק של המשביר לצרכן בשנים האחרונות הוא “לתת 
יותר“, ומטרתו – לבדל את הרשת מהמתחרות בתחומים 
השונים, ולתקשר את “הערך המוסף“ שהיא מציעה לקהל 

הקונים שלה בכלל ולחברי המועדון בפרט.
מדי שנה עורכת המשביר שישה אירועי מכירות גדולים: 
אירוע לקראת פסח, שני  אירוע לקראת ראש השנה, 
יום  גדולים לחברי המועדון, מסיבת  מבצעי מכירות 

הולדת שנתית ומכירת סוף שנה. 
לחזק את המיצוב בתחום  בשנה החולפת, במטרה 
ההלבשה, החלה הרשת להפיק שתי תצוגות אופנה 
 Trucco, Punt Roma :שנתיות, שבמרכזן מותגי הבית שלה
ו-Springfield. מכיוון ששלושת המותגים הם ספרדיים, 
התצוגה האחרונה התקיימה בבית שגריר ספרד בישראל.

האתגר השיווקי
בשנים האחרונות, התבססה השפה הפרסומית של 
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1947
 סניף המשביר לצרכן 

הראשון נפתח בירושלים.

2003
 קבוצת רמי שביט רוכשת 

את המשביר לצרכן.

2010
המשביר לצרכן משיקה 
אסטרטגיה תקשורתית 

חדשה: “לתת יותר“.

2011
 השקה של סניף הדגל 

בכיכר ציון בירושלים.

2015
הרשת משיקה שפה 

פרסומית חדשה בהובלת 
הפרזנטורים מיכל אנסקי 

ורון שחר.
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 דברים שלא ידעת על
Durex

האותיות  0 איחוד  הוא   Durex המותג  שם 
 Reliability  ,Durability במילים  הראשונות 

ו-Excellence )עמידות, אמינות ומצוינות(.

אחת  0 הקונדומים מספר  מותג  הוא   Durex
בעולם, לפי נתוני מכון המחקר נילסן, מרץ 2015.

קונדומים היו בשימוש כבר במצרים העתיקה  0
משנת 1350 לפני הספירה. 

יום כ-2 מיליון  0 Durex מיוצרים מדי  במפעלי 
קונדומים, הנמכרים ב-180 מדינות מסביב לעולם.

ליטר  0 כ-40  להכיל  יכול   Durex של  קונדום 
אוויר – כמות שוות ערך לכ-34 ליטר מים – לפני 

שהוא מתפוצץ. 

הקונדומים של Durex עוברים לפחות חמישה  0
מבחנים מחמירים לפני שהם נשלחים לאריזה.

גודל  0 בנושא   Durex ידי  על  שנערך  בסקר 
איברי המין הגבריים, 50% מהמשתמשים טענו 
שהקונדומים לא התאימו להם. בעקבות הסקר, 
המותג היה הראשון לפתח קונדום מותאם צורה. 

במדפים התחתונים – וכך נחשפו אליהם בעיקר צרכנים 
שכבר חיפשו אחריהם באופן מודע. בעקבות הקמפיין, 
ולאור מהלכי הפיתוח העסקי הנלווים, עברו תכשירים 
אלה למדפי רשתות הפארם הנמצאים בגובה העיניים 

של הצרכנים. 
דיי“, העלה המותג  לקראת חג האהבה, ה“ולנטיינ‘ס 
קמפיין טלוויזיה שלווה במסר: “אפשר ליהנות יותר עם 
הג‘לים החושניים של Durex“. בנוסף, המהלך נתמך גם 
בהגברת הנראות ובפרסום ממוקד בנקודות המכירה, 

לצד תמיכה נוספת בערוצים הדיגיטליים. 
בקיץ 2015 השיק Durex סדרה של ויברטורים מקצועיים 

יותר, הנמכרים בחנויות לאביזרי מין. 

חינוך הדור הצעיר
מעבר לפעילות בתחום ה-sexual well-being, ממשיכה 
Durex לתמוך גם בפעילות בתחום אמצעי המניעה; 

זה נעשית בעיקר באמצעות חינוך  הפעילות בתחום 
הצרכנים למין בטוח ולשימוש קבוע באמצעי הגנה. 

כך למשל, המותג משתף פעולה עם הוועד למלחמה 
באיידס – עמותה ללא מטרות רווח הפועלת להגברת 
המודעות למחלת האיידס, ומאפשרת בדיקות אנונימיות 
לזיהוי נגיף ה-HIV; במסגרת שיתוף פעולה זה מספקת 

Durex לעמותה אלפי קונדומים.

Durex מקיים בשיתוף העמותה  בנוסף לכך, המותג 
הרצאות לבני נוער על איידס ועל מחלות מין.

האיידס  ביום  גם  והעמותה משתפים פעולה   Durex

הבינלאומי ובמצעדי הגאווה, הנערכים בערים מרכזיות 
בישראל.

המותג מקיים שיתוף פעולה נוסף עם מרפאת לוינסקי – 
מרפאה קהילתית לאיתור ולטיפול במחלות מין – הכולל 

הרצאות בבתי ספר על מין בטוח ועל מחלות מין.
מטרת שיתופי הפעולה היא, בין היתר, “לקחת בעלות“ 
אל  ולהגיע  והמין הבטוח  על תחום אמצעי המניעה 
הצרכנים הפוטנציאליים כבר בשנים הראשונות, שבהן 

הם מתחילים לקיים יחסי מין.

חדשנות מוצרית
סדרת  בישראל   Durex המותג  השיק   2014 בשנת 
 .Real Feel קונדומים חדשה ודקה במיוחד תחת השם
הסדרה עשויה מחומרים שאינם לטקס – ונוצרה במטרה 
לספק למשתמשים תחושה טבעית, בדומה ליחסי מין 

ללא קונדום.
השקת הסדרה קודמה בקמפיין טלוויזיה, בדיגיטל, בשילוט 

חוצות ובקידום בנקודות המכירה.

הנאה – קו קונדומים שנועד לצרכנים, הרוצים להעשיר 
את חיי המין שלהם באמצעות גירוי נוסף, כגון חיכוך 

מוגבר וצלעות רטט. 
במהלך השנים, הרחיב המותג את מגוון המוצרים שלו 
 .sexual well-being-ה לקטגוריית  כניסה  באמצעות 
להגברת  חושניים  ג‘ל  כוללת תכשירי  זאת  קטגוריה 

ההנאה, ויברטורים קטנים וטבעות רוטטות. 
הצריכה  מוצרי  לחברת  המותג  נמכר   2010 בשנת 
הבינלאומית רקיט בנקיזר )RB(, המטפלת בו גם בשוק 

הישראלי.

האתגר השיווקי
האתגר הניצב בפני RB בישראל הוא מצד אחד לשמור 
נגד  Durex בתחום אמצעי המניעה  על המעמד של 
מחלות מין והריונות לא רצויים – ומצד שני להרחיב את 
המותג ולמצב אותו כמותג מתמחה, המציע לצרכנים 
לא רק הגנה, אלא גם הגברת ההנאה והעשרת חיי המין 

באמצעות מגוון מוצרים. 

הפתרונות היצירתיים
בשנת 2012 הוחלט ב-RB ישראל להרחיב את המותג 
 – Durex בשוק המקומי אל מעבר לשוק הקונדומים 

ולהכניס אותו לקטגוריית ה-sexual well-being. קהלי 
היעד שאליהם פונה החברה הם זוגות הרוצים לנסות 
דברים חדשים ולהעשיר את חיי המין שלהם, אך אינם 

מעוניינים בהכרח לבקר בחנויות לאביזרי מין.
קו אביזרי  באותה השנה, השיק המותג בישראל את 
המין הקטנים, הכולל ויברטורים קטנים וטבעות רטט 
להגברת ההנאה. אם עד לאותה עת היו נמכרים אביזרים 
 Durex מסוג זה בחנויות לאביזרי מין בלבד, המוצרים של
מצאו את מקומם על המדפים ברשתות הפארם ובבתי 
המרקחת, וההשקה לוותה במסר: “איך אפשר ליהנות 

יותר מחיי המין“.
בשנת 2014 החלה Durex במהלך לקידום קו תכשירי הג‘ל 
החושניים שלה. תכשירי הג‘ל של Durex אמנם הושקו 
לראשונה בישראל שנים אחדות קודם לכן, אך עד לאותה 
עת, הם לא תוקשרו באופן משמעותי לצרכנים. המטרה 
שהציבו לעצמם אנשי השיווק של המותג הייתה לתקשר 
את המסר כי לא מדובר בחומר סיכה, המשמש אך ורק 
לצרכים פונקציונליים, אלא במוצר המגביר את ההנאה 
ומתאים לשימוש לכל אחת ואחד בזמן קיום יחסי מין. 

היה לשנות את  והמשמעותי במהלך  השלב הראשון 
המיקום שבו מוצבים תכשירי הג‘ל על המדפים ברשתות 
היו ממוקמים  עת, התכשירים  לאותה  עד  הפארם; 

מלבד חינוך למין בטוח, נכנס 
בשנים האחרונות מותג אמצעי 

המניעה Durex גם לשוק המוצרים 
להגברת ההנאה והעשרת חיי המין 

של הצרכנים

 Reliability  ,Durability של  קיצור   –  Durex המותג 
ו-Excellence )עמידות, אמינות ומצוינות( – נרשם בשנת 
1929 על ידי חברת הגומי של לונדון. תחום הפעילות 
ייצור אמצעי מניעה, שנועדו  המרכזי של המותג הוא 

לאפשר יחסי מין בטוחים. 
תחת המותג Durex מיוצרים מגוון רחב של פתרונות 
המתאימים לקהלים שונים, כאשר תמהיל אמצעי המניעה 

נחלק לשלוש קטגוריות:
בסיסי – קו קונדומים שנועד להגביר את תחושת הביטחון 

בקרב המשתמשים ולאפשר יחסי מין נטולי דאגות.
הרגשה – קונדומים הנותנים ליחסי המין המוגנים תחושה 
יותר. קו המוצרים עוצב על מנת להגביר את  טבעית 

התחושות ואת הרגישות ביחסי המין.
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1929
 Durex שם המותג 

נרשם בלונדון.

1957
Durex משיקה את הקונדום 

הראשון עם חומר סיכה.

1995
Durex משיקה את הקונדום 

הראשון ללא לטקס.

2010
 המותג נרכש על ידי 

רקיט בנקיזר.

2012
Durex נכנסת 

בישראל לתחום 
.sexual well-being-ה

www.durex.co.il
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במרקם סמיך יותר ובטעם פירותי חזק יותר. כיום, שנתיים 
לאחר ההשקה, תופסת גולדסטאר Unfiltered כ-9% מכלל 

סגמנט מארזי השישיות בשוק הבירה המקומי.

הסביבה התחרותית
גולדסטאר הוא המותג המוביל בשוק הבירה בישראל 
עם נתח שוק של 25%, על פי נתוני סטורנקסט. לצד 
גולדסטאר, פועלים ארבעה מותגי בירה משמעותיים 
אחרים )שניים מהם – בירה מכבי והיינקן – משווקים אף 
הם על ידי טמפו( ועוד עשרות מותגים קטנים. בשנים 
האחרונות, התגברה התחרות בשוק הבירה עם כניסתן 
לשוק של בירות סופר-פרימיום ובירות בוטיק ישראליות. 
במקביל, במהלך שנת 2014, נכנסו לתוקפן מגבלות 
אלה  תקנות  בישראל.  אלכוהול  פרסום  על  חדשות 
משפיעות על אופי השיווק ועל ערוצי הפרסום הזמינים 
למותגים הפועלים בענף. כך למשל, במסגרת התקנות, 
מכירה  סלוגן  לכלול  בקטגוריה  משווקים  על  נאסר 
בפרסומות שלהם, והפרסומות חייבות לכלול אזהרה 
כללית על הסיכונים המשויכים לשתיית אלכוהול; למעשה, 
המשווקים רשאים להציג בפרסומות רק את המוצר 
עצמו, את שם היצרן ואת אחוז האלכוהול שבמוצר. כמו 

כן, נאסר השימוש בשילוט חוצות.

האתגר השיווקי
חוק הגבלת הפרסום של משקאות אלכוהוליים, שנכנס 
לתוקפו בשנה שעברה, מייצר אתגר חדש עבור המשווקים 

בקטגוריית הבירות והמשקאות האלכוהוליים. 
עבור המותג גולדסטאר, שהפרסומות שלו תקשרו לאורך 
השנים ערכים של גבריות ואחווה גברית, מדובר במגבלה 
משמעותית, שאיתגרה את המותג לחפש דרכים חדשות 

לתקשור הערכים שלו. 

הפתרונות היצירתיים
כדי לעמוד באתגר שנוצר עקב כניסתו לתוקף של חוק 
פרסום המשקאות האלכוהוליים, השיק גולדסטאר בשנה 
ובהם קמפיין  יצירתיים,  החולפת שורה של מהלכים 
פרסום ללא שם המותג, מהלך “הטועם הראשי של 
Factory – חנות מותג  גולדסטאר“ והשקת גולדסטאר 

מקוונת וקו אופנה.
פרסומת ללא מותג – בטמפו ובמשרד הפרסום שלה 
הבינו, כי הזיהוי של המותג גולדסטאר עם גבריות ישראלית 
חזק כל כך, עד שהוא מאפשר להפיק פרסומת שלא 
תכלול צילומים של בירה – ואפילו לא את שם המותג. 

בפרסומת הטלוויזיה שהופקה השנה על ידי המותג, 
ניראות שלוש בחורות צעירות המגיעות לבר ומבקשות 
אותן  ישיבה. כשהמארחת מעדכנת  לעצמן מקום 
שהמקומות היחידים הפנויים הם בפינת הבר, יוצאות 
הצעירות במירוץ “הירואי“ אל עבר הכיסאות הפנויים – 
הכל במטרה להתחמק מהכיסא הפינתי המקולל )זה שלפי 
האמונה הטפלה מי שתשב בו, לא תזכה להתחתן בשבע 
השנים הבאות(. בזמן שהשלוש נלחמות על מקומות 
הישיבה, תופס את הכיסא הפינתי בנונשלנטיות גבר, 

סרטון פרסומת ללא שם המותג, 
קמפיין שיווקי דרך לוחות 

הדרושים והשקת מותג האופנה 
גולדסטאר Factory – כך התמודד 
בשנה החולפת מותג הבירה עם 

המגבלות על פרסום אלכוהול
גולדסטאר היא בירת לאגר ישראלית בסגנון לאגר דונקל 
ומיוצרת במבשלות  מינכנאי, המכילה 4.9% אלכוהול 
חברת טמפו בנתניה. בירת גולדסטאר בושלה לראשונה 

בשנת 1950 על ידי הברומייסטר מנחם ברלינר. 
בימיו הראשונים שווק גולדסטאר כתת-מותג של הבירה 
המובילה של המבשלות באותה התקופה – בירה נשר – 
ונקרא “נשר גולדסטאר“, כשעל תווית הבקבוק הופיע 
הנשר המוכר של בירה נשר, ומתחתיו המילה גולדסטאר. 
בשנת 1985 נרכשה חברת תעשיות בירה על ידי חברת 
טמפו, שרכשה כחלק מהעסקה גם את המותג גולדסטאר.

מאז השקתה, לפני יותר מ-60 שנים, מוצבה גולדסטאר 
כבירה גברית ישראלית, כאשר עם השנים הקונספט של 
גבריות וישראליות השתכלל והתאים עצמו לרוח התקופה. 
בתחילה, נבנה המותג בזכות הפופולאריות שלו בקרב 
חיילים – ונמכר במחיר מוזל בקנטינות בבסיסי הצבא.

על מנת לתת מענה בקטגוריית הפרימיום, השיק המותג 
בתחילת 2013 את גולדסטאר Unfiltered – בירה לאגר 
כהה בעלת גוף מלא, המיוצרת ללא סינון, ולכן מאופיינת 

 דברים שלא ידעת על
גולדסטאר

גולדסטאר היה מותג הבירה הראשון בישראל  0
שנמזג מחבית.

פאב “המוזג“ בתחנה המרכזית בתל אביב היה  0
הבר הראשון בישראל שהציע גולדסטאר מהחבית.

מקור השם גולדסטאר )כוכב זהב באנגלית(  0
הקודקודים,  בעל ששת  הכוכב  לסימן  מיוחס 
המזוהה עם גילדת יצרני הבירה הגרמנית. הכוכב, 
Brewer’s Star, היה סמל הגילדה  המוכר בשם 
בירות שנחשבו  על  הביניים  ימי  והוטבע מאז 

לטהורות ואיכותיות.

של  0 בפרסומות  השתתפו  השנים  במהלך 
גולדסטאר ידוענים מהארץ ומהעולם. כך למשל, 
בשנת 1961, הופיע הכוכב ההוליוודי פול ניומן 
בפרסומת של המותג. גם שר האוצר לשעבר, יאיר 
לפיד, השתתף בפרסומת לגולדסטאר, בתפקיד 

טייס נועז של מסוק חילוץ.

לפס הקול של הפרסומת לבירה גולדסטאר  0
Unfiltered אחראי המוזיקאי תומר יוסף, שהקליט 
את קטעי הסאונד ששימשו לפרסומת, במבשלה 

של טמפו.

והקריין אומר: “תגיד תודה שאתה גבר ותשתה משהו“. 
למרות שהפרסומת אינה כוללת את שם המותג, הזיהוי 
שלה עם גולדסטאר היה גבוה מאוד, ורבים מהצרכנים 
שסיפרו עליה לחבריהם, היו משוכנעים כי הגבר שותה 
בירה גולדסטאר בסוף הפרסומת. זו פעם ראשונה שמותג 

בישראל מעלה פרסומת ללא שום אזכור למותג. 
הטועם הראשי של גולדסטאר – כחלק מאסטרטגיית 
השיווק מחוץ לערוצי הפרסום המסורתיים, יצא השנה 
המותג במהלך שזכה לשם “הטועם הראשי של גולדסטאר“.
יום פאנל טעימות של הבירה  בטמפו מתקיים מדי 
בשלבי הייצור השונים. כאשר התפנה מקום בפאנל, 
החליטו בטמפו לקחת את הדיאלוג עם הצרכנים צעד 
אחד קדימה – ולגייס לתפקיד את אחד מאוהבי המותג. 
לצורך איתור הטועם הראשי, פירסם המותג מודעות 
בעמודי הדרושים ובדף הפייסבוק שלו, כאשר בין הדרישות 
שהוגדרו לתפקיד היו “לפחות שנתיים של ניסיון בשתיית 

בירה גולדסטאר“ ו“אהבה אמיתית לבירה“.
הפרסום אודות המשרה החלומית התפשט כמו אש בשדה 
קוצים – פניות ובקשות הציפו את כל עובדי החברה, 
מחלקת משאבי אנוש קרסה תחת כמות הטלפונים, וכך 
גם שירות הלקוחות של החברה, ויותר מ-15 אלף איש 
הגישו את מועמדותם. כדי לצמצם את כמות המועמדים 
ולהקל על תהליך הבחירה, התבקשו המועמדים להציג 
מכתב המלצה מחבר שיספר מדוע דווקא הם מתאימים 

לתפקיד הנחשק.
בסופו של דבר, זכה במשרה איתי דקל, בן 26 מקיבוץ דן, 
שיקבל למשך שלושה חודשים משכורת של 12 אלף שקל 
עבור השתתפותו בפאנל טועמי הבירה של גולדסטאר.
המהלך זכה לסיקור בעיתונות המודפסת והאלקטרונית.
נוספת שנהגתה השנה  דרך   –  Factory גולדסטאר 
בגולדסטאר במטרה לחזק את ערכי המותג על ידי שימוש 
בערוצים הלא-מסורתיים, הייתה השקה של מותג אופנה 

.Factory ולייף סטייל לגברים תחת השם גולדסטאר
אתר המכירות הייעודי שהוקם לצורך המהלך, מציע 
טי-שירטים,  קולקציות מתחלפות הכוללות  למכירה 
גופיות, כובעים, תחתונים, פיג׳מות, ארנקים לגברים – 

ואפילו בגדים לכלבים.
ידי בוגרי  הקולקציה הראשונה בקו החדש עוצבה על 
בצלאל ושנקר עומר הופמן, אורי טור, ניב תשבי ואסנת 
פייטלסון. המעצבים קיבלו יד חופשית להשתמש בסמלים 
ובצבעוניות המזוהים עם המותג גולדסטאר, בכדי ליצור 

סדרת פריטים מאוירים המתאימה לערכי המותג.
סרטון גולדסטאר Unfiltered – במטרה לחזק את תפיסת 
האיכות של גולדסטאר Unfiltered, הופק בשנה החולפת 
סרטון פרסומת, המציג את תהליך הייצור של בירת 
הבוטיק הלא-מסוננת מבית גולדסטאר על כל שלביו. 
הסרטון הופק מוסיקלית על ידי תומר יוסף מהבלקן ביט 
בוקס, והוא מלווה בסאונד ייחודי שנוצר באופן אותנטי 

על ידי תומר בזמן הצילומים במפעל. 
זהו קמפיין פורץ דרך בתחום, שכן הוא מתמודד עם 
פרסום  על  כיום  החלים  הנוקשים,  הרגולציה  חוקי 

אלכוהול בישראל.



גולדסטאר מחפשת 
טועם ראשי 

דרוש אדם שאוהב בירה 
לצורך ביקור שבועי קצר 

במבשלת גולדסטאר, טעימת 
הבירה ומתן אישור שזוהי 
הבירה הטעימה בישראל. 

הגישו מועמדות עכשיו:
www.goldstar.co.il

*המודעה פונה לכל המינים

 ניסיון של שנתיים לפחות   
    בשתיית גולדסטאר

 נכונות לעבוד מעט 
    וליהנות הרבה

דרישות התפקיד

תנו לגבר 
פיג'מת 

גולדסטאר

חלמתם פעם 
ללבוש גולדסטאר?

היכנסו לחנות 
החדשה שלנו: 

 w w w. g o l d s ta r fa c t o r y. c o . i l

למה כובע?
₪ 79.00

פיג'מת עסקים כרגיל
₪ 139.00

גופיית סופר-סטאר שחורה
₪ 69.00

ארנכלב 
₪ 59.00

טי-שרט הכל דווש
₪ 69.00

תחתוני העולם התחתון 
₪ 49.00
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1950
גולדסטאר מבושלת לראשונה 

 על ידי הברומייסטר 
מנחם ברלינר ממבשלות 

“תעשיות בירה ארץ ישראל“.

 1966
 גולדסטאר מאמצת 

את הסיסמה “תנו לגבר 
גולדסטאר“, שתלווה את 

המותג שנים ארוכות.

 1985
מבשלות “תעשיות בירה“ 

נרכשות על ידי טמפו.

 2004
טמפו ממקדת את מאמצי 
השיווק של גולדסטאר בחיי 

הלילה – ויוצאת בפעילות 
“הכוכב של הפאב“.

2013
השקת בירת הפרימיום 

.Unfiltered גולדסטאר

2015
השקת מותג האופנה 

.Factory גולדסטאר

www.tempo.co.il
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 דברים שלא ידעת על
דיסקונט

מקור שמו של הבנק הוא “בנקה די סקונטו“.  0
סקונטו פירושו “ניכיון“ באיטלקית.

בזמן שלטון המנדט, בנק דיסקונט התפרסם בכך  0
שנתן הלוואות בתנאים נוחים לתושבי ארץ ישראל.

דיסקונט היה הבנק הממוחשב הראשון בישראל,  0
כבר בתחילת שנות ה-60.

לאורך השנים, אמנים רבים השתתפו בפרסומות  0
לדיסקונט ובהם שייקה אופיר, אריק איינשטיין, 

אורי זוהר, דני סנדרסון, ליא קניג ואחרים. 

מוזיאון  0 את  אביב  בתל  הקים  דיסקונט 
הרצלילינבלום, המשמר ומציג את ההיסטוריה 

של ענף הבנקאות בישראל.

ידי דיסקונט משפחות מכל חלקי הארץ, במטרה  על 
לשפר את הבנת הצרכים שלהן וללמוד אילו שירותים 

בנקאיים יכולים לסייע להן.
על בסיס השיחות עם המשפחות וההקשבה לצרכיהן 
המיוחדים השיק דיסקונט שורה של מוצרים ושירותים 
בנקאיים, המכוונים לענות על הצרכים האותנטיים של 

הלקוחות.
כך למשל, מתוך ההבנה כי אמהות רבות רוצות להמשיך 
את חופשת הלידה מעבר לשלושת החודשים, שלהם 
הן זכאיות בחוק, מוצעת להן “הלוואת חופשת לידה“. 
ההלוואה מאפשרת ליולדת להמשיך את חופשת הלידה 
בבית – ולהחזיר את ההלוואה רק לאחר החזרה למעגל 

העבודה.
הלוואה  הוא  במסגרת המהלך,  נוסף שקודם  מוצר 
נכנסו  מיוחדת לבעלי מקצועות חופשיים, שזה עתה 
לשוק העבודה ומשכורתם עדיין נמוכה, אך בעתיד הם 

צפויים לתגמול גדול יותר.
כמו כן פותח מפתח משפחתי – כרטיס אשראי ייחודי, 
המעניק לחברים בתוכנית המשפחה הנחות נוספות מעבר 
להנחות שמהן נהנים כלל מחזיקי מפתח דיסקונט, במגוון 
מוצרים ושירותים למשפחה. קבלת ההטבות פשוטה 
ואוטומטית, מבלי שנדרש ממקבלי ההנחה לעשות דבר.

השקת שפה תקשורתית חדשה
דיסקונט  שיזם  המשפחה,  לאסטרטגיית  בהמשך 
לפני כשנתיים, השיק הבנק בשנה החולפת גם שפה 
ליוו  בכל השנים האחרונות  אם  תקשורתית חדשה. 
בהצלחה את פרסומי הבנק איש הטלוויזיה מודי בר-און 
והקומיקאי ישראל קטורזה, במרכזה של השפה החדשה 
עומדות משפחות ישראליות אותנטיות – כפי שהן: בלי 

תסריט וללא תפאורה.
עשרות המשפחות הראשונות, שנבחרו לעמוד במרכז 
הקמפיין, מייצגות את הפסיפס של החברה הישראלית: 
חילוניים, דתיים, אשכנזים, ספרדים, ערבים, דרוזים, 

חד-הוריים ואחרים.
לצורך הפקת הקמפיין בוצעה עבודת שטח לאורכה 
נבחרו המשפחות  ובסופה  ולרוחבה של המדינה, 
המשתתפות. לכל אחת מהמשפחות שנבחרו ניתנה 
מצלמה, והן התבקשו לתעד את עצמן בחיי היומיום. חומרי 
הגלם, שבהם שולבו גם צילומי השלמה מקצועיים, נערכו 
לעשרות סרטונים קצרים, המאפשרים לצופים לחוות את 
חיי היומיום של כל אחת מהמשפחות – החל ברגעים 

הקטנים, דרך הקשיים ועד לשמחות ולרגעי האושר.
יצר הבנק פלטפורמה מקוונת תחת השם  במקביל 
“משפחות מהחיים“. בפלטפורמה זו מוזמנים גם צרכנים 
אחרים להעלות תמונות ותכנים של משפחות מהחיים 
ולענות על סקרים, שבהם משתמש הבנק כדי ללמוד על 
הלך הרוח הכללי ועל הצרכים המיוחדים של לקוחותיו.
הבנק מתכוון להרחיב את הדיאלוג ולכלול בו משפחות 
נוספות ומאפיינים אחרים כדי לאתר צרכים חדשים, 
ובהתאמה להמשיך להציע מוצרים ושירותים שיספקו 

מענה כלכלי למשפחות בישראל.

לקוחות חדשים  – במטרה למשוך  ובשיווק  בפרסום 
ואולם, מאחר  ולהעביר פעילות בנקאית בין הבנקים. 
שהצרכנים אינם מוצאים בידול משמעותי בין הבנקים, 

מטרה זאת מושגת באופן חלקי בלבד.

האתגר השיווקי
לאור הסביבה התחרותית, האתגר המרכזי של דיסקונט 
היה להציג הצעת ערך ותפיסת עולם מבודלות וממוקדות, 
שיבטיחו ללקוחות הקיימים ערכים מוספים, התומכים 
בהתנהלות הפיננסית שלהם – ובו בזמן ימשכו לקוחות של 
בנקים אחרים להעביר את פעילותם הפיננסית לדיסקונט. 

תוכנית המשפחה של דיסקונט
במהלך השנים, המיקוד התפעולי-שיווקי של דיסקונט 
היה במתן יחס אישי ללקוחות. עם זאת, נמצא כי מיקוד 
זה לא היה מבודל ובולט דיו בסביבה התחרותית של שוק 

הבנקאות בישראל.
וקבוצות מיקוד  לאחר סדרה ארוכה של מחקרי שוק 
כי התשובה  לתובנה  בדיסקונט  הגיעו  שערך הבנק, 
לבידול נמצאת במשפחה הגרעינית. בדיסקונט הבינו, כי 
המשפחה הישראלית היא מקור לחום, לשמחה, לאושר 
ולפעמים גם לדאגה ולחרדות, וכי ה“חוט הפיננסי“ שזור 

בחיי המשפחה לאורך כל השנים.
דיסקונט את התוכנית הבנקאית  בשנת 2013 השיק 
היחידה בישראל המקנה ערך מוסף והטבות פיננסיות 
לבני משפחה, המנהלים את חשבונותיהם בבנק דיסקונט. 
כדי ליצוק תוכן וערך אמיתי למהלך השיק דיסקונט מגוון 
רחב של מוצרים מותאמים למשפחות, המעצימים את 

“כוחם“ של בני המשפחה, כדוגמת:
פלוס משפחתי. כאשר החשבון של אחד מבני המשפחה 
)“מינוס“(,  ביתרה שלילית  נמצא  החברים בתוכנית 
אך חשבון של בן משפחה אחר נמצא ביתרה חיובית 
)“פלוס“(, בן המשפחה הנמצא במינוס לא ישלם )או 
ישלם פחות( ריבית על האוברדרפט בחשבון. וכל זאת, 
כאשר קיזוז ריבית האוברדרפט מתבצע מאחורי הקלעים 

ובאופן אוטומטי.
העברות כספים ללא עמלה. תוכנית המשפחה של 
דיסקונט מאפשרת לחברים בתא המשפחתי בדיסקונט 
כספים בשקלים, הפטורות  העברות  ביניהם  לבצע 

מעמלה.
חיסכון להשכלה גבוהה. כחלק מתוכנית המשפחה 
השיק הבנק תוכנית חיסכון מיוחדת, שבמסגרתה יכולים 
ההורים לחסוך סכום חודשי עבור חינוך גבוה לילדיהם. 
לאחר 15 שנה של חיסכון יוסיף הבנק לחיסכון ההורים 

מענק מיוחד בסכום השווה לשנת הפקדות שלמה.
דלקן משפחתי. דיסקונט מאפשר ללקוחותיו להתקין, ללא 
תשלום, דלקן ברכב, לתדלוק מוזל בתחנות סונול, וללא 
צורך בשימוש באמצעי תשלום בזמן התדלוק – בדיוק כפי 
שנהוג בגופים גדולים ובציי רכב של חברות מסחריות.

שמים את המשפחה במרכז
כחלק מאסטרטגיית המשפחה רואיינו בשנה החולפת 

כחלק מאסטרטגיית המשפחה 
של דיסקונט, יצא הבנק במהלך 
של חיבור והקשבה למשפחות 

ישראליות. מתוך התובנות שעלו 
במפגשים אלה, פיתח הבנק 

מוצרים ושירותים חדשים. בתוך 
כך, השיק דיסקונט שפה פרסומית 

חדשה, המציבה משפחות 
אמיתיות במרכז הבמה

בנק דיסקונט, שבימים אלה מציין 80 שנה, נוסד ב-1935 
על ידי משפחות רקנאטי, קרסו ואחרות. כיום, מפעיל 
הבנק 137 סניפים, הפרוסים ברחבי הארץ. מיומו הראשון, 
להיות בנק המציע בנקאות  דיסקונט היה  החזון של 
אנושית ומקצועית, המבוססת על הקשבה והבנה של 
צרכי הלקוח ועל יצירת פתרונות בהירים, המותאמים 
לשביעות רצון הלקוח. היחס האישי והאווירה המשפחתית 

מאפיינים את הבנק עד היום.
ב-1949 התרחבה פעילות הבנק לחו“ל, עם פתיחת 

הסניף הראשון בניו יורק.
עם  בישראל  הראשון   call center-ה נפתח  ב-1981 

הקמת הטלבנק.
ב-2006 עבר הבנק מיתוג מחדש, שבמסגרתו שונה הלוגו 

לצבע ירוק רענן בפונט מעוגל, עם קו חיוך מתחתיו.
ב-2010 השיק הבנק את “מפתח דיסקונט“ – תפיסה 
חדשה בעולם הבנקאי, המשלבת כרטיס אשראי, תוכנית 

חיסכון ומגוון גדול של הטבות.
ב-2013 הושקה התוכנית המיוחדת “דיסקונט למשפחה“, 

המקנה ערך מוסף לבני המשפחה.

הסביבה התחרותית
בשנים האחרונות גוברת התחרות בין הבנקים על משקי 
ומשאבים רבים מושקעים  והעסקים הקטנים,  הבית 
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1935
 בנק דיסקונט לישראל 

פותח את שעריו.

1949
הפעילות מתרחבת: סניף 

ראשון נפתח בניו יורק.

1973
הצבת מכשירי דיסקונטומט 

למשיכת כספים.

1981
נפתח טלבנק - 

 call center-ה 
הראשון בישראל.

 2001
פתיחת סניף לונדון; 

פתיחת שלוחה בשווייץ.

2005
פרסום דו“ח חברתי ראשון; 

מיתוג מחדש לקבוצת 
דיסקונט.

2010
השקת “מפתח דיסקונט“, 

המבוסס על תפיסה חדשה 
בעולם הבנקאות.

2015
השקה של שפה תקשורתית 

חדשה ושל פרויקט 
“משפחות מהחיים“.

www.discountbank.co.il

משפחת בן יוסף מרמת הגולן

משפחת מנשה מקיבוץ אפק

משפחת טגניה מיבנהמשפחת כהן מקיבוץ מעברות

משפחת עבוד מגני תקווה
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 דברים שלא ידעת על
ביתילי

ביתילי היא הרשת הראשונה בארץ המתמחה  0
היא  ואילך   1986 עיצוב הבית. משנת  בתחום 
מציעה בסניפיה מגוון מוצרים רחב הכולל רהיטים, 

שטיחים, כלי בית, תאורה וכן הלאה.

ביתילי הייתה הראשונה בארץ שהשתמשה  0
במושג Mix & Match בסידור הסניפים. 

ביתילי הביאה לארץ את הטרנד החדש של  0
להשתמש  הראשונה  והייתה   Home Styling 

במושג.

ביתילי היא הרשת הראשונה שהכניסה רהיטים  0
בשילוב בטון.

– על אף שבאופן רשמי ביתילי אינה  שימור לקוחות 
מפעילה מועדון לקוחות, הרשת פועלת באופן מתמיד על 
מנת לשמר את הלקוחות החוזרים שלה באמצעות קשר 
מתמשך ומבצעי-מכר אטרקטיביים. הרשת מציעה למאגר 
הלקוחות הקיימים שלה מבצעים מיוחדים, המעניקים 
הנחות גדולות עוד יותר מההנחות המוצעות במסגרת 
המבצעים הרגילים. גם הקולקציות החדשות של הרשת 

מוצעות בתחילה למאגר הלקוחות הקיימים.

Béton קולקציית
קולקציה חדשה   –  Béton את  ביתילי השיקה השנה 
לראשונה  לסביבה, המכניסה את הבטון,  וידידותית 
 ,Béton קולקציית  הבית.  עיצוב  עולם  אל  בישראל, 
צמנט  פייבר  מיוצרת ממשטחי  לביתילי,  הבלעדית 
שמיוצרים בתאילנד בשיטות ייחודיות וירוקות. משטחים 
אלו משמשים בדרך כלל לבנייה ולחיפויי קירות ורצפות, אך 
המעצבים של ביתילי נתנו לחומרים אלה אינטרפרטציה 
– באופן  וכלי בית  ויצרו באמצעותם רהיטים  חדשה, 
ואלגנטי, התואם ומשלים טרנדים  נקי  המייצר מראה 

בינלאומיים עכשוויים בתחום. 
כל החומרים שבהם נעשה שימוש לצורך ייצור הפייבר 
צמנט הינם ירוקים – ללא חומרי דבק או חומרים אחרים 
המזהמים את הסביבה – וכל תהליך הייצור עצמו הינו 

.environmental safe

הרהיטים  לסביבה,  ידידותיים   100% היותם  מלבד 
ולפיכך,  ועמידים במיוחד,  גם חזקים  בקולקציה הם 

מתאימים לשימוש הן בבית והן מחוץ לבית. 
חברתיים- ערכים  בין  משלבת  החדשה  הקולקציה 
אקולוגיים לבין טרנדים עולמיים בתחום העיצוב, וממצבת 
את ביתילי כבית עיצוב חדשני, הנמצא בשורה אחת עם 

מותגי עיצוב בינלאומיים. 

פעילות בשוק המקצועי והמוסדי
תחום נוסף שבו פועלת הרשת הוא עבודה ישירה מול השוק 
המקצועי, הכולל אדריכלים ומעצבי פנים. כדי לתמוך ולחזק 
את הקשר עם בעלי מקצוע אלה, השיקה השנה ביתילי 
מחלקת רפרנטים בכל אחד מהסניפים שלה. הרפרנטים 
עומדים בקשר עם האדריכלים והמעצבים באזור שלהם, 

ומלווים אותם בפרויקטים השונים שהם מובילים.
בביתילי מצפים כי הפעילות הזאת תהווה מנוע צמיחה 
משמעותי במהלך השנים הקרובות, ולכן משקיעים בה 

מחשבה ומשאבים.

הסביבה התחרותית
וצפוף  והריהוט הוא שוק תחרותי  שוק העיצוב לבית 
ריהוט  בינלאומיות המציעות  במיוחד. מלבד רשתות 
בשיטת “הרכב זאת בעצמך“, ביתילי מתחרה מול חנויות 
נגריות הממוקמות במתחמים  ומול  מעצבים קטנות 

עירוניים, כדוגמת רחוב הרצל בתל אביב.

האתגר השיווקי
בעקבות עליית חשיבותו של ערך העיצוב בעיני הצרכן 
הישראלי, ביתילי נדרשה בשנים האחרונות לבצע שינוי 
אסטרטגי, שימצב אותה כרשת המציעה מצד אחד עיצוב 
עדכני באיכות גבוהה, ומצד שני – רשת במחירים נוחים 

ונגישים לחלקים נרחבים באוכלוסייה. 

הפתרונות היצירתיים
השנה המשיכה ביתילי ביישום האסטרטגיה ארוכת הטווח 
שלה, ששמה את העיצוב והאיכות במרכז. החזון מאחורי 
האסטרטגיה הוא למצב את הרשת ככזו הנותנת פתרונות 
עיצוב לבית ברמה הגבוהה ביותר, אבל במחירים הוגנים 

ושווים לכל כיס; או במילים אחרות: עיצוב בר-השגה. 
לשם כך, העמיקה הרשת את שיתוף הפעולה עם מעצבי 
והעבירה  בולטים מהשדה המקומי  ואדריכלים  פנים 
הדרכות בתחום העיצוב למוכרים – בד בבד עם תקשור 

של מבצעי-מכר אטרקטיביים ללקוחות. 
מהלך המעצבים – במהלך 2014 יצאה ביתילי לראשונה 
במהלך שנועד להדגיש ולחזק את הקשר של הרשת לעולם 
העיצוב והמעצבים. בכל חודש בחרה החברה מעצב פנים 
או אדריכל אחר, ששולב במערך התקשור והפרסום של 
הרשת ותיקשר את הפתרונות שהיא מציעה, בתחום 

שבו הוא מתמחה ופועל. 
השנה המשיכה הרשת במהלך באמצעות שיתוף פעולה 
עם כמה מעצבים: עם אופיר ארבל בתחום מערכות 
הישיבה, עם ירון יפתח בן-גרא בתחום פינות האוכל – 

ועם קרן ניב טולדנו בתחום מערכות הישיבה. 
הדרכות עיצוב למוכרים – אסטרטגיית “העיצוב במרכז“ 
של ביתילי אינה מסתכמת ברמת התקשור והפרסום. 
לאנשי המכירות  ביתילי  כל השנה מעבירה  במהלך 
בסניפים השונים הרצאות והדרכות של מומחים בתחום 
העיצוב והאדריכלות. במסגרת הסדנאות לומדים אנשי 
המכירות על הטרנדים העדכניים בעולם ומקבלים כלים 
מעשיים, המאפשרים להם להפוך את תהליך המכירה 

לחווייתי ומדויק יותר עבור הקונים. 

תוך שהיא מעמיקה את המיקוד 
שלה בעיצוב איכותי במחירים 
נוחים, השיקה השנה ביתילי 

את קולקציית Béton – רהיטים 
וכלי בית, המשלבים בין ערכים 

חברתיים-אקולוגיים לטרנדים 
עולמיים בתחום העיצוב

רשת העיצוב לבית והריהוט, ביתילי, הוקמה בשנת 1986 
על ידי משפחת איתני כמרכז לעיצוב הבית ברמת גן. 
בהמשך התרחבה הרשת עם פתיחת סניפים נוספים, 

שכל אחד מהם משתרע על שטח של כ-1,500 מ“ר.
כיום מפעילה הרשת 13 סניפים בפריסה ארצית – מאילת 

בדרום ועד כרמיאל בצפון. 
ביתילי מעניקה לצרכן הישראלי מענה כולל ברמת עיצוב 
חלל הבית: החל ברהיטים, דרך הום-סטיילינג )כדים, 
וכן הלאה(, פתרונות  וילונות, כריות  תמונות, מפות, 
תאורה מגוונים, חיפויי רצפה כגון שטיחים ופרקט – וכלה 
בריהוט משלים כגון שידות, מגירות, ויטרינות וספסלים.

המוצרים ברשת נמכרים במחירים הנתפסים כנוחים, וכך 
יכולה ביתילי להציע פתרונות לקהלים רחבים ומגוונים 

מכלל שכבות האוכלוסייה. 
יותר מ-50% מהריהוט המוצג בחנויות, מעוצב ומיוצר 

על ידי ביתילי בשני מפעלי הרשת בארץ.
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 1986
 משפחת איתני מקימה 

 את החנות הראשונה 
של ביתילי ברמת גן.

1994
 ביתילי רוכשת את 

שטיחי כרמל.

1997
החברה מנפיקה את 
 מניותיה בבורסה של 

תל אביב.

2003
מיזוג רשתות עיצוב הבית 

IDdesign וביתילי תחת 
שותפות EFD של משפחות 

פישמן ואיתני.

2010
ביתילי יוצאת בקמפיין 

מיצוב מחדש עם 
הפרזנטורית מיה דגן.

2012
החברה משיקה קו רהיטים 

בהשראת מעצב הפנים 
דניאל חסון. 

2013
 ביתילי נכנסת לתחום 
חדרי השינה, המזרנים 

והטקסטיל לחדר השינה.

2014
השקת קמפיין המעצבים 
וכניסה לתחום התאורה.

2015
.Béton השקת קולקציית

www.betili.com
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 דברים שלא ידעת על
אלקטרה

בשישה מכל עשרה בתים בישראל מותקן מזגן  0
של אלקטרה.

אלקטרה משווקת מזגנים ליותר מ-60 מדינות  0
– לחלקן אין יחסים דיפלומטיים  ברחבי העולם 

עם ישראל.

0  55 קריית אלקטרה ממוקמת על שטח של 
דונמים באזור התעשייה החדש בראשון לציון.

בחזית המפעל בראשון לציון הוצבה מכונית  0
סוסיתא לאספנים, שדומה לה שימשה בשנות 

ה-50 את הטכנאים של אלקטרה.

אלקטרה רחב יותר ממתן פתרונות קירור וחימום אוויר 
באמצעות מזגנים, החלה אלקטרה לשווק גם מערכות 
Heat Pump )משאבות חום( לחימום מבנים ולסניטציה.

קמפיין חדשנות – את מגוון החדשנות המוצרית שלה 
עוטפת אלקטרה בשפה תקשורתית חדשה, הכוללת 
ליאור אשכנזי.  קמפיין טלוויזיוני בכיכובו של השחקן 
בפרסומות, מספר אשכנזי לצרכנים על המוצר החדש 
ומתקשר את המסר ההומוריסטי: “אנחנו מייצרים את 
המזגנים החדשניים והטובים ביותר, אבל אתם ממש לא 

חייבים לרכוש אותם“.

השירות ללקוח
באלקטרה רואים בשירות ללקוח חלק בלתי נפרד מחוויית 
הקנייה. לאורך שנים משקיעה אלקטרה משאבים רבים 
ולשותפים העסקיים שלה  ללקוחות  לספק  במטרה 
)המתקינים( שירות המותאם להתפתחויות הטכנולוגיות 
הוכרזה באלקטרה   2015 ולצרכים המשתנים. שנת 
– ובמסגרת הכרזה זאת, עברו כלל  כ“שנת השירות“ 
תהליכי העבודה במערך השירות אופטימיזציה. אלקטרה 
ממשיכה להשקיע במגוון מערכות שירות – החל במערכות 
לניהול צי הטכנאים ועד למערכות ידע ומידע. במסגרת 
השינוי הארגוני, הוטמעה בשנה החולפת מערכת ניהול 
קשרי לקוחות )CRM(, המאפשרת לאנשי השיווק לקבל 
תמונה על כלל נקודות המגע עם הצרכנים ולתקשר 

עמם באופן אישי.
ייעודי  בשנה החולפת השיקה אלקטרה מוקד שירות 
למתקינים תחת השם אלקטרה Pro, המעניק למתקינים 
בשטח תמיכה, מידע טכני, וייעוץ מקצועי, וכן פתחה 
מכללה לטכנאי מיזוג )שני המחזורים הראשונים כבר 

שולבו במערך התמיכה והשירות(. 

יציאה לשווקים חדשים
באלקטרה הגיעו למסקנה כי מנועי הצמיחה העיקריים 
בשנים הבאות יגיעו משווקים מעבר לים. יכולות המחקר 
הייצור הגבוה,  וכושר  והפיתוח, החדשנות המוצרית 
ולספק  מאפשרים לאלקטרה לצאת לשווקים חדשים 
פתרונות מותאמים למגוון גדול של לקוחות בשוק הפרטי 
והמוסדי במדינות שונות. על מנת לתמוך ביכולות אלו 
ובשאיפת ההתרחבות שלה, פתחה אלקטרה נציגויות 

שיווק בפרנקפורט ובפריז.

אלקטרה בר
אלקטרה הציגה השנה חידוש עולמי, שהופך את בר המים 
שלה ‘אלקטרה בר ספירל‘ לנגיש לעיוורים. מדבקת פטנט, 
שפותחה בשיתוף עם עמותת נגישות ישראל, המודבקת 
על גבי מסך ההפעלה )היחידי בישראל בעל טכנולוגיית 
מגע( ועליה מוטבעים הכוונים מובלטים בכתב ברייל, 
המאפשרים לעיוורים לנווט בקלות על גבי מסך המגע. 
על מנת להרחיב את תרומת החברה לעידוד המודעות 
לנגישות מתקדמת, בחרה אלקטרה לייצר את מדבקת 
גם  “לייזר ארט“ הישראלי, המעסיק  הפטנט במפעל 

עובדים עם מוגבלויות שונות.

האתגר השיווקי
בפני חטיבת מיזוג אוויר ואקלים ניצבים שלושה אתגרים 

מרכזיים:
לשמור על מעמד המותג בשוק מיזוג האוויר באמצעות   .1
חדשנות מוצרית, איכות שירות גבוהה, תוך מענה 

לדרישות השוק והלקוחות.
להרחיב את תחומי הפעילות מעבר למערכות מיזוג   .2
אוויר ולהיכנס לקטגוריות נוספות בתחום האקלים 
הביתי והמשרדי, כגון משאבות חום, מחממי מים ועוד.

לנצל את יכולות הפיתוח, הייצור וההפצה על מנת   .3
לחדור לשווקים נוספים מעבר לים.

 הפתרונות בתחום 
החדשנות המוצרית

ממחקרים פנימיים של אלקטרה עולה כי ערך ה“חדשנות“ 
משפיע מאוד על החלטות הרכישה בתחום מיזוג האוויר; 
למעשה, רק “אמינות“ ו“מחיר“ נמצאו כגורמים משפיעים 
יותר על ההחלטות בתחום. על כן, כתוצאה מתובנות 
ופיתוח, השיקה השנה  ולאחר שנים של מחקר  אלה 

אלקטרה קולקציה רחבה של מוצרים חדשים:
אלקטרה Platinum אינוורטר – סדרת מזגני פרימיום 
ששמה דגש על עיצוב קומפקטי, פעולה חרישית ותכונות 
מתקדמות. היתרון המרכזי של הסדרה – חיסכון אנרגטי. 
אלקטרה מתקשרת את יתרון החיסכון באמצעות המסר, 
שאפשר לקרר לילה שלם )שבע שעות( בעלּות חשמל 

של פחות משני שקלים.
חיישן  בעלת  מזגנים  סדרת   –  Premier אלקטרה 
אינטגראלי, השולט על פעולת המזגן בהתאם לנוכחות 
האנשים בחדר. המזגן מפסיק את פעולתו בכל פעם 
שהחדר מתרוקן מיושביו, וחוזר לפעילות כאשר החדר 
שב ומתמלא – וכך מאפשר חיסכון משמעותי באנרגיה. 
זכה  בנוסף, הסדרה מאופיינת בעיצוב מודרני, אשר 

.Good Design Award בפרס העיצוב
Wi-Fi ופרוטוקול  NET – מערכת מבוססת  אלקטרה 
התקשורת ZigBee, המאפשרת שליטה ובקרה מרחוק 
על מספר רב של מזגנים באמצעות אפליקציית מובייל 

ותוכנת שליטה בענן. 
המערכת מיועדת למבני ציבור ולמשרדים – ומאפשרת 
להפעיל או לכבות מכל מקום עשרות מזגנים, לקבוע 
את תנאי העבודה שלהם בכל עת ולקבל חיווי על מצב 

פעולתם ועל תקלות אפשריות.
אלקטרה Solar – מזגן היברידי הפועל הן על חשמל והן 
על אנרגיית השמש באמצעות פאנל פוטו-וולטאי, סוללה 
ובקרה ממוחשבת. המערכת  ומערכת פיקוד  נטענת 
החכמה של המזגן יודעת לשלוט על מקור אספקת הכוח 
)סולארי או חשמלי( בהתאם להגדרות הלקוח. כמו כן, 
המערכת מצמצמת באופן משמעותי את עלויות הצריכה 
על ידי ניתוב בין המערכת הסולארית למערכת החשמל 

על פי זמני היום. 
המזגן הסולארי מהווה פתרון אידיאלי למבנים צמודי 

קרקע, לקרוואנים ולעמדות שמירה.
משאבות חום – מתוך הבנה כי התחום שבו פועלת 

בשנת ה-70 להיווסדה, אלקטרה 
ממשיכה לשמור על מעמד המותג 

בשוק מיזוג האוויר בישראל, 
פותחת נציגויות שיווק בפרנקפורט 

ובפריז – ומשיקה מזגן היברידי 
המופעל באמצעות אנרגיית שמש

אלקטרה נוסדה בשנת 1945 כבית מלאכה קטן לתיקון 
מוצרי חשמל ביתיים. במהלך השנים החלה החברה 
לייבא לישראל מזגנים ומוצרי חשמל ביתיים של חברת 
Westinghouse האמריקאית. בשנת 1961 הפכה אלקטרה 

ליצרנית מזגנים בפני עצמה והקימה את מפעל המזגנים 
ידי  הראשון בישראל. בשנת 1991 נרכשה החברה על 
“אלקו החזקות“ בבעלות גרשון זלקינד, והחלה להתפתח 
גם מעבר לים באמצעות רכישת מפעלים ושיווק מוצרים 
לאירופה, לדרום אמריקה, לאוסטרליה וליעדים נוספים.

בשנה החולפת עברה אלקטרה תהליך שינוי ארגוני, 
במסגרתו אורגנה מחדש הפעילות תחת ארבע חטיבות 
– המפתחת,  ואקלים  אוויר  מיזוג  תפעוליות: חטיבת 
מייצרת ומשווקת מגוון מערכות מיזוג אוויר, הן בישראל 
והן בשווקים נוספים בעולם; חטיבת קמעונאות חשמל – 
המפעילה את רשתות החשמל והאלקטרוניקה “שקם 
אלקטריק“, “מחסני חשמל“ ו“סנסור“; חטיבת מותגים 
וסחר – המייצגת בישראל מגוון מותגים בתחום מוצרי 
“מילה“,  “סוני“,  “ווירלפול“,  “פיליפס“,  כגון  החשמל 
 – ו“סאוטר“; וחטיבת “עשה זאת בעצמך“  “היטאצ‘י“ 
דיפו“. המבנה  ו“אוטו  “אייס“  המפעילה את רשתות 
התאגידי החדש מאפשר לאלקטרה לייצר סינרגיה בין 
החטיבות השונות ולהתאים את עצמה לשינויים בשוק 

התחרותי והדינאמי.
השנה חוגגת אלקטרה 70 שנה להיווסדה תחת הסלוגן 
“יחד מובילים הצלחה“. במסגרת החגיגות, ערכה החברה 
הוזמנו שותפים עסקיים,  אליו  אירוע רב משתתפים 
לקוחות ועובדים. חגיגות השבעים למותג מתקיימות גם 
בתוך החברה – על מנת ליצור אצל העובדים )שחלקם 
עובד בחברה כבר יותר מ-40 שנה( גאוות יחידה ותחושת 

שייכות. 
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1945
אלקטרה מוקמת כחנות 

לתיקון מוצרי חשמל.

1961
החברה מקימה את מפעל 
המזגנים הראשון בישראל.

1991
אלקטרה נרכשת על ידי 

אלקו החזקות ומרחיבה את 
פעילותה מחוץ לישראל.

2004
 אלקטרה משיקה את 

 המזגן הראשון בישראל 
עם גז “ירוק“.

2011
 מושק בישראל בר המים 

של אלקטרה.

2015
אלקטרה חוגגת 70 שנות 
פעילות ופותחת נציגויות 
שיווק בפרנקפורט ובפריז.

YEARS
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 דברים שלא ידעת על
סלטי אחלה

החומוס והסלטים של אחלה אינם מכילים גלוטן.  0

והקטניות  0 סלטי הסלק, הקינואה, העדשים 
בסדרת טעמי השוק מתבססים על מגמה עולמית 
של מזונות-על )super-food( העשירים בחלבון, 
ומינרלים ומשלבים טעם עם  ויטמינים  סיבים, 

ערכים תזונתיים.

בכל שנה, אחראיות ההשקות החדשות של  0
אחלה על 10% מהמכירות השנתיות של המותג.

תחת המותג אחלה נמכרות מדי שנה כ-20  0
מיליון אריזות של סלטים ארוזים, מחציתן חומוס 

ומחציתן סלטי חצילים, טחינה וירקות.

המוצר “החומוסייה של אבי“ נקרא על שם אבי  0
מבורך – אחד ממגדלי החומוס של אחלה, שמופיע 

גם בקמפיינים של המותג.

אחלה  0 של  החקלאים  שמגדלים  הירקות 
מגיעים מהשדה לפס הייצור במפעל בתוך פחות 

מ-24 שעות.

מהלך ההשקה לווה בקמפיין תקשורתי שכלל סרטונים 
בטלוויזיה ובערוצי הדיגיטל. בסרטון המקוון, שזכה למאות 
אלפי צפיות, נראה “אבי הזמר“ כשהוא שר לסבתו את 
שיר ההלל “אין על סבתא“. בתשדיר בטלוויזיה, נראה 
את  לו  לסבתא שתיתן  כשהוא מתחנן  הזמר“  “אבי 
המתכון הסודי למטבוחה שלה; כשהיא ממשיכה לסרב, 
אומר הקריין: “כשסבתא בונקר, אין על המטבוחה של 
אחלה“, ומסיים בסלוגן המלווה את המהלך: “בדיוק כמו 

של סבתא שלך. כמעט“.

עולם החומוס
קטגוריית החומוס מהווה עוגן מרכזי בשוק הסלטים 
הארוזים, והיקף המכר שלה מגיע לכ-364 מיליון שקל 
בשנה )נכון לשנת 2014(. מדי שנה נמכרות בישראל 
יותר מ-35 מיליון אריזות חומוס שונות. בשנים האחרונות 
משתנה תמהיל החומוס הנמכר בשוק: סגמנט החומוס 
עם תוספות וחומוס מיוחד אחר )כגון חומוס עם אחוז 
טחינה גבוה יותר( נמצא בצמיחה מואצת, בעוד מוצרי 

החומוס החלק רושמים סטגנציה.
אם בתחום הסלטים החתוכים מנסים סלטי אחלה להגיע 
לחוויית טעם ומרקם דומה לזו המושגת במטבח הביתי, 
אמת המידה שמנחה את המותג בתחום החומוס היא 

החוויה שמספקות החומוסיות המובילות.
במרכז היצע החומוס של אחלה עומדת סדרת “החומוסייה 
החומוס המושבעים  אוהבי  לקהל  הפונה  אבי“,  של 
ומציעה מגוון של סלטי חומוס, בדומה לתפריט שלם 
של חומוסייה: חלק, עשיר בטחינה; חומוס יפו – חומוס 
המדגיש יותר את טעם החומוס עצמו; חומוס תטבילה – 
חומוס עשיר בטחינה עם רוטב פיקנטי; וחומוס גרגרים 

עשיר בטחינה ושמן זית.
השנה, כדי להעשיר את המגוון ולספק חוויה קרובה עוד 
יותר לזו המוצעת בחומוסיות, הוסיף אחלה למגוון גם 

חומוס מסבחה.

הרחבת הזדמנויות צריכה
עד שנות ה-80, רוב הישראלים נחשפו לטחינה בעיקר 
באמצעות דוכני הפלאפל, שם היא שימשה כתוספת 
אהובה למאכל הלאומי. בשנים האחרונות זוכה הטחינה 
לעדנה קולינארית, וכיום היא אחד מהרכיבים האופייניים 

והפופולאריים במטבח המקומי.
את  להרחיב  וכדי  הטחינה  לטרנד  מענה  לתת  כדי 
הזדמנויות הצריכה בקטגוריית הסלטים, השיקה השנה 
אחלה סדרת רטבי טחינה המבוססת על טחינה גולמית, 
ירקות ותבלינים. סדרת רטבי הטחינה החדשים כוללת 
שלושה טעמים: רוטב טחינה שום-לימון, רוטב טחינה 

עשבי תיבול ורוטב טחינה פלפלים קלויים ועגבניות. 
השקת הרטבים מצטרפת להשקה שערך אחלה בקיץ 
2014, אז השיק המותג סלט קינואה, סלט עדשים וסלט 
קטניות. סלטים אלה יצרו הזדמנויות צריכה חדשות של 
סלטים כמנה קטנה, המוגשת כחלק מארוחה, בדומה 

למנות ממטבחי אגן הים התיכון )“מאזטים“(. 

בגודלה בשוק המזון הישראלי. הקטגוריה מגלגלת 750 
מיליון שקל, והיא אחת הקטגוריות עם שיעור החדירה 
בישראל: כ-70% מהצרכנים  ביותר  לבתי אב הגבוה 
מהמוצרים  אחד  את  קבוע  באופן  צורכים  בישראל 

בקטגוריה, הכוללת יותר מ-200 פריטים שונים. 
בשנים האחרונות, בעקבות המצב הכלכלי המאתגר 
במשק – ובדומה למרבית הקטגוריות בשוק המזון – גם 
ירידה במכירות. השנה,  בקטגוריית הסלטים נרשמה 
יותר, עם כניסתם  נהפכה הקטגוריה לתחרותית עוד 

של מספר מותגים פרטיים. 

האתגרים השיווקיים
וכניסת  הסלטים  בקטגוריית  הנמשכת  הסטגנציה 
המותגים הפרטיים לתחום, הגבירו את התחרות בצורה 
משמעותית. כתוצאה מכך, האתגר המרכזי העומד כיום 
בפני אחלה הוא להביא לקטגוריה ערכים מוספים שיבדלו 
את המותג ואת מוצריו מהמוצרים המתחרים – ויעבירו את 
השיח בקטגוריה מזירת המחיר לזירת האיכות והטעמים. 

הפתרונות היצירתיים
ולשמור על מעמד המותג  על מנת לעמוד באתגרים 
ויותר למוטה מחיר, פועל המותג  יותר  בשוק שנהפך 
אחלה בשני מישורים מרכזיים: דגש מיוחד על איכות 
המוצרים במטרה שהם יהיו קרובים ככל האפשר ל“דבר 
האמיתי“ – כלומר, סלטים מהמטבח הביתי או חומוס 
המוגש בחומוסיות המובילות – לצד פיתוח הזדמנויות 
צריכה נוספות, במטרה להגדיל את נפח השוק; כל זאת 

תוך שמירה על מחירי מוצר שווים לכל נפש. 
לידי ביטוי בשנה החולפת באמצעות  זו באה  פעילות 
השקות חדשות כגון: מתכון משופר לסלט המטבוחה 

הפופולארי, חומוס מסבחה וסדרת רטבי טחינה. 

עולם הסלטים
במרכז האסטרטגיה המוצרית של אחלה עומד, כאמור, 
ביותר  הרצון לספק לצרכנים את הסלטים הקרובים 

לסלטים שמכינים במטבח הביתי. 
על מנת להביא לשולחנם של הצרכנים את הסלטים 
הטובים ביותר, פועל אחלה לאורך כל שרשרת הייצור – 
החל בבחירה מוקפדת של החקלאים, דרך ליווי אגרונומי 
שלהם משלב הזריעה ועד שלב האספקה, ועד למפעל 

משוכלל, שהוא למעשה מטבח רחב ידיים. 
מפעל הסלטים של החברה עובר כל העת שדרוגים 
וכניסה של טכנולוגיות חדשניות. כך למשל, אם בעבר 
היו הסלטים שיצאו מהמפעל במרקם של רסק או מחית, 
הטכנולוגיה העכשווית שהוטמעה במפעל מאפשרת 
לייצר סלטים במרקם עשיר של חתיכות, המעניק חוויה 

קרובה בהרבה לזו של סלטים ביתיים.
במקביל, באחלה פועלים כל העת על מנת לשפר ולשדרג 
את המתכונים של מגוון הסלטים. כך למשל, השנה 
ומשופר לסלט המטבוחה  השיק אחלה מתכון חדש 

הפופולארי של המותג. 

החל בבחירת החקלאים וליווי 
תהליכי הגידול של הירקות, דרך 
שיפור תמידי של המתכונים ועד 

לתהליכי הבישול וההכנה, המותג 
אחלה פועל על מנת להביא 

לשולחן האוכל של הישראלים 
סלטים באיכות דומה לאלו 

המוכנים במטבח הביתי, וחומוס 
הקרוב ביותר למתכון ולטעם של 

חומוס מהחומוסיות המובילות
לאחר   ,1991 בשנת  לראשונה  הושק  אחלה  המותג 
ששטראוס זיהתה אצל הצרכן הישראלי צורך בחומוס 
ארוז על המדפים ברשתות המזון. כיום, 24 שנים מאוחר 
יותר, אחלה מכנס תחתיו מספר רב של מוצרים: חומוס, 

טחינה וסלטים מוכנים מסוגים שונים. 
בשנים 2012-2011 עבר המותג מתיחת פנים, ששמה 
במרכז את איכות חומרי הגלם ותהליך הייצור של הסלטים 
השונים, וזאת כבסיס להבטחת הטעם הייחודי של אחלה. 
את המהלך הובילו החקלאים שמספקים את התוצרת 
החקלאית, המהווה את הבסיס להכנת החומוס והסלטים 
של החברה – ואשר עליה מבסס המותג את הבטחת 

הטעם, האיכות והייחודיות שלו.

הסביבה התחרותית
קטגוריית הסלטים הארוזים היא הקטגוריה השישית 
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 1993
סלטי אחלה מושקים 

בישראל בסיסמה 
 “כשהחומוס אחלה, 

הכל אחלה“.

2006
 אחלה נכנס לזירת 

הבריאות עם סדרת לייט.

2010
אחלה מתחיל להשתמש 
בטחינה משומשום מלא. 

2012
אחלה מטמיע את 

אסטרטגיית “הסיפור 
האמיתי“, שכוכביה הם 
החקלאים, תחת המסר 

“אחלה טעם מתחיל בשדה“.

2013
מושק מהלך “החומוסייה 

של אבי“, המשנה את 
תפיסת הטעם של אחלה 

בסגמנט החומוס.

2014
אחלה מרחיב את סדרת 

“טעמי השוק“ בסדרת 
מהלכי קד“מ יצירתיים.

2015
 השקת סדרת רטבי 

טחינה וחומוס מסבחה.

 www.strauss-group.co.il
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חדש של החברה נבחן בקפידה תחת תפיסת הקהילה, 
ותשומת לב ניכרת מוקדשת לתכנון השטחים הציבוריים 
בבניין עצמו ובשכונה כולה, כדי שישמשו נקודות מפגש 
מפרות בין דיירי השכונה. תכנון זה מותאם ספציפית 
לאופי הקהילה בפרויקט המגורים. כך למשל, בשכונות 
אזורים השונות בירושלים ניתן למצוא בתי כנסת, בעוד 
שבפרויקטים המאופיינים בריבוי של משפחות צעירות 
ניתן יהיה למצוא חדרי ג‘ימבורי בבניין ופארק רחב ידיים, 

קאנטרי קלאב ומרכז מסחרי בסביבת המגורים. 
תפיסת הקהילה של אזורים פוגשת את הצרכנים כבר 
בשלב חיפוש הדירה: בניגוד לחברות נדל“ן אחרות, אתר 
אזורים לא מסתפק במפרט טכני בלבד של הדירות, אלא 
מספק אינפורמציה רחבה גם על סביבת המגורים, אופי 
השכונה שתוקם וחיי הקהילה שיהיו בה, לרבות פרטים 
החוצים את גבול הפרויקט, כגון רמת החינוך באזור, 
מספר מוסדות החינוך, הרכב האוכלוסייה הקיימת ואופי 

השטחים הציבוריים. 
כמו כן, אזורים לא ממתינה למעבר הרוכשים לדירות 
על מנת לעודד את חיי הקהילה ומפעילה דף פייסבוק 
ייעודי אשר אליו מוזמנים לקוחותיה, והוא מספק מידע, 

שיתופים ותגובות, המייצרים היכרויות חדשות.
אזורים לא מסתפקת במפגשים וירטואליים: כבר לאחר 
מסירת מפתחות הדירה, מקיימת אזורים “אירוע אכלוס“ 
לדיירי הפרויקט, אשר במסגרתו נפגשים כלל הדיירים 
וזוכים להכיר זה את זה. מעבר לכך, אזורים מקפידה על 
קיום אירועים משותפים לטובת דייריה לאורך כל השנה, 
ומתאימה את אופי האירוע לאופי הפרויקט ולדייריו, וכן 
למועדים מיוחדים. כך למשל, יזמה אזורים סדנת הורים 
של מכון אדלר, חוג חיות לילדים, שוק משלוחי מנות 
ואפילו  בפורים, שליחת מתנות לבני הזוג בט“ו באב 

הפיקה ספר מתכונים שכונתי.

השפה התקשורתית
במקביל לבניית אסטרטגיית חיי הקהילה של אזורים כערך 
מבדל, יצאה החברה בשנת 2012 במהלך תומך של מיתוג 
מחדש. סמל הטנגרם )משחק סיני עתיק(, נבחר לשפת 
אזורים  ליכולת ההתאמה של  המותג החדשה כסמל 
לצרכי לקוחותיה. השפה התקשורתית מציגה את הדירה 
כמסגרת, ואילו צורות הטנגרם מסמלות את יכולתו של 
כל דייר להפוך את ביתו החדש לייחודי ולאישי. “אזורים. 
מרגישים שחיים כאן אנשים“ הוא הסלוגן שמלווה מאז 
ועד היום את השפה התקשורתית של החברה ומעביר 

את המסר של חיי קהילה. 
פרסומי החברה מבוססים על תמונות של לקוחותיה, 
המדגימות סיטואציות משפחתיות יומיומיות – ומשדרות 

חמימות, ביתיות וחיי קהילה עשירים. 

תוצאות המהלך
הבידול שיצרה אזורים, באמצעות ערך מוסף משמעותי 
ללקוחותיה, הנתמך גם בשפה הפרסומית והשיווקית, 
הוביל לגידול חד במכירת דירות, תוך שהיא מצליחה 
לגבות עליהן פרמיה; זאת, בניגוד מוחלט למגמה הכללית 
בשוק הנדל“ן הישראלי, שהפך למוטה מחיר. כתוצאה 
מהמהלך, גדלו באופן משמעותי רווחי החברה והכנסותיה.

קבוצות הרכישה, שחדר לענף בשנת 2009, שינה אותו 
לצד  בעקבותיו, השחקנים החדשים,  לקצה.  מקצה 
הוותיקים בתחום, החלו להשקיע משאבים רבים בערוצי 
השיווק השונים, לרבות פרסום באמצעי המדיה – תחילה 

המסורתיים ובהמשך במדיה הדיגיטלית.
שינוי נוסף נרשם עם פרוץ המחאה החברתית הגדולה 
ב-2011, שהעלתה לסדר היום את מצוקת הנדל“ן. קריאת 
האזרחים לדיור בר-השגה הפכה לנושא צרכני ראשון 

במעלה, שלא ניתן היה עוד להתעלם ממנו. 
עליית  ולא מעט בעקבות  אותה מחאה,  כנגזרת של 
הפופולאריות של הרשתות החברתיות השונות, הפכו 
הצרכנים לפעילים יותר בכל הנוגע לבחינת הוצאותיהם 
ויומיומיות,  השונות. הדבר נכון לגבי הוצאות שוטפות 
אך נכון שבעתיים לגבי רכישת דירה – החלטה הנחשבת 
למשמעותית ביותר בחיים. כל אלה הפכו את שוק הנדל“ן 
יותר בכל הנוגע לבניית דירות  בישראל לתחרותי עוד 
למגורים, ולא פחות מכך – למוטה מחירים ומבצעים. 

האתגרים השיווקיים
כמו בכל שוק תחרותי, האתגר שעמד בפני אזורים היה 
לאתר את נקודת הבידול שלה בשוק, ולפעול לכך שזו לא 
תעמוד לבדה על גזרת המחיר, שאינו יוצר בידול אמיתי 

ובעל ערך משמעותי לחברה. 

הפתרונות היצירתיים
בידול אמיתי, הבינו באזורים, לא יגיע באמצעות פעולות 
קצרות טווח – כגון הפחתת עלויות בנייה, פרסום ממוקד 
של פרויקטים ספציפיים או הורדות מחירים. לכן, במקום 
לדבר בשפה שיווקית של ערכים כלליים, כמו “אמינות“, 
“איכות“ או “איתנות פיננסית“, החליטה החברה למצוא 

ערך מוסף משמעותי ללקוחותיה.
מחקרים שביצעה אזורים מצביעים על כך, כי ההחלטה 
יותר מהחלטה כלכלית,  דירה היא הרבה  על רכישת 
כבדה ככל שתהיה, עבור הצרכן הישראלי; לפני הכל 
מדובר בהחלטה רגשית, שאליה מתנקזים כל הערכים, 
האמונות והחלומות של בני המשפחה. יותר מכך, מחקרי 
החברה העלו, כי תחושה של קהילה היא ערך משמעותי 
עבור הרוכשים. לכן, מעבר למפרט טכני עשיר ומפנק 
ככל שיהיה, הצרכנים הישראלים מחפשים גם מוסדות 
נגישות  טובים,  הבית, שכנים  טובים בקרבת  חינוך 
וכן שירותים קהילתיים  תחבורתית, סביבה בטוחה, 
נחוצים לחיי היומיום ולשעות הפנאי, כגון גני שעשועים 

לילדים, פארקים ומרכז מסחרי. 
לשם  אזורים,  לפיכך, האסטרטגיה שעליה החליטה 
יצירת בידול בעל ערך עבור לקוחותיה, היא דגש על חיי 
הקהילה ועל סביבת המגורים, שבה עתידים הרוכשים 
לגור – לצד תקשור המפרט הטכני הגבוה והעשיר של 

הדירות בפרויקטים השונים. 
חזרה לתחושת הקהילה לא נשארה בגדר אמירה שיווקית 
בלבד מבחינת אזורים – היא טומנת בחובה פילוסופיה 
וגם בפן  עסקית שלמה, שבאה לידי ביטוי גם בשטח 
הניהולי והתפעולי - בראש ובראשונה, עם תפקיד של 
מנהלת קהילות ייעודית, המיישמת הלכה למעשה את 
תפיסת הקהילתיות של אזורים. בנוסף, כל פרויקט מגורים 

אזורים מחזקת את הבידול שלה 
בשוק הנדל“ן בתור חברת בנייה, 
המציעה לרוכשי הדירות לא רק 

מגורים איכותיים, אלא גם תחושה 
של קהילה וסביבת חיים תומכת

ידי  על   1964 אזורים הוקמה באפריל  חברת הנדל“ן 
ופיתוח והחברה הפרטית  החברה הממשלתית שיכון 
הכשרת היישוב. עד לשנות ה-70, החברה התמחתה 
בבניית יחידות דיור במסגרת הדיור הציבורי, ובהמשך 
חדרה גם לתחומי בנייה רחבים יותר – תעשייה, מסחר 
ומשרדים וכן בתי מלון. ב-2011 רכש את החברה איש 
העסקים הקנדי הרשי פרידמן, שהינו בעל השליטה 

באזורים עד היום. 
ניתוח עסקי מעמיק שבוצע בפעילות החברה בשנים 
וההזדמנויות בענף  האחרונות, לצד בחינת האתגרים 
הנדל“ן, הוביל לשינוי האסטרטגיה העסקית של אזורים. 
אסטרטגיית החברה כיום מתמקדת בתחום הייחודי של 
בנייה למגורים, על כל גווניה – ממגדלי יוקרה ועד שכונות 

מגורים רחבות היקף.
אזורים היא חברה ציבורית, שמניותיה נסחרות בבורסה 
לניירות ערך בת“א. חזונה הוא לבנות את סביבות המגורים 
הטובות ביותר בישראל, עבור משפחות ותיקות וצעירות 
ומשפרי דיור, תוך יצירה ועידוד של חיי קהילה איכותיים.

הסביבה התחרותית
עד תחילת שנות ה-2000, ענף הנדל“ן בישראל היה 
חדגוני ורגוע; מבחינה תקשורתית וגם מבחינה שיווקית, 
ואולם הטרנד של  דופן.  יוצאי  בו מהלכים  בוצעו  לא 

 דברים שלא ידעת על
אזורים

חברת אזורים זכתה בפרס ה-Effie  בשנת 2013  0
והתשתיות, על מהלך המיתוג  בתחום הנדל“ן 

“מרגישים שחיים כאן אנשים“.

פרויקט “אזורים רחובות החדשה“ הוא הפרויקט  0
הגדול והמתמשך ביותר של אזורים. כיום עומדת 

אוכלוסיית השכונה על כ-7,500 משפחות. 

חדרי  0 שימשו  איתן“,  “צוק  הצבאי  במבצע 
הג‘ימבורי בקהילת “אזורים ברנע“ באשקלון כמרכז 

ההתאספות והכינוס של ילדי השכונה.

בקהילת “אזורים הפארק נווה גן“ בפתח תקווה  0
הוחלט – בהתאם להעדפות הרוכשים – כי בבניין 
אחד שבו גרות משפחות עם ילדים בוגרים יוקם 
חדר נוער. זאת, לעומת הבניין הסמוך, שבו גרות 
משפחות צעירות יותר, ולכן הוקם בו חדר ג‘ימבורי. 
בכך מיישמת אזורים תפיסת חיי קהילה, המותאמת 

לאופי האוכלוסייה בפרויקטים השונים.

“כאןגרים“  0 פעילות  נערכה  האחרון  בקיץ 
בקהילות השונות של אזורים עם פעילויות מיוחדות 
יצירה, משחקים  לחופש הגדול שכללו עמדות 

מתנפחים והצגות ילדים.



כשאנחנו מתכננים בית, אנחנו חושבים עליכם. על הרגע הזה שאתם לא מוצאים את השלט דווקא 
כשהסדרה שאתם הכי אוהבים עומדת להתחיל, אז במקום להישאר בבית אתם מחליטים לצאת 
החוצה וליהנות מהאוויר הטוב ואתם יוצאים ומתיישבים על הספסל ומבחינים ביוני מקומה ראשונה 
שבדיוק יצא לטיול הלילי שלו עם פונגו, ופונגו רץ אליכם בהתלהבות ואתם מלטפים אותו ומאחלים 

להם טיול נעים, ואתם מביטים בשקיעה ויודעים שמישהו חשב עליכם.

סלון, גינה, קהילה
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כשאנחנו מתכננים בית, אנחנו חושבים עליכם. על האמבטיה המפנקת עם הקצף אחרי יום עמוס, 5161*
על הבריכה למטה והשאיפה שלכם לשבור את השיא מאתמול, על דן ותמיר שאתם פוגשים על סף 
הבריכה אחרי השחייה ומתגאים בפניהם על השיא ששברתם. אחרי שאתם מסדרים את הנשימה 

והאדרנלין קצת ירד, אתם חוזרים הביתה ויודעים שמישהו חשב עליכם.

אמבטיה, בריכה, קהילה
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1964
שיכון ופיתוח והכשרת 

 היישוב מקימות את 
חברת אזורים. 

1995
 אזורים רוכשת את 

חברת שיכון ופיתוח.

2006
אזורים נרכשת על ידי איש 
העסקים שעיה בוימלגרין. 

2011
איש העסקים הקנדי הרשי 
פרידמן רוכש את אזורים 

וממקד את פעילות החברה 
בנדל“ן למגורים.

2012
אזורים משיקה את 

אסטרטגיית הקהילות, 
ויוצאת בשפה תקשורתית 

חדשה התומכת במהלך.

2015
אסטרטגיית הקהילות 

מובילה לגידול חד במכירות 
וברווחי החברה.




