
או שאתה נינג'ה אמיתי,
או שאתה שייקר כלשהו

סיפורו של נינג'ה אמיתי, שכבש נתח שוק של 67% מקטגוריית הבלנדרים! 



הרקע למהלך



 נוטרי נינג'ה הוא מותג בלנדרים חכמים 
ועוצמתיים, אשר היה מותג חדש ולא ממש מוכר 
בישראל. לא היה לו את המוניטין שיש למותגים 

 הגדולים בקטגוריית הבלנדרים וגם לא את 
העוצמה המותגית שלהם.



נוטרי נינג'ה לא מציע מגוון עשיר של פונקציות. 
הוא לא one stop shop, כמו יתר השחקנים בקטגוריה.



 אבל, יש דבר אחד שנוטרי נינג'ה 
יודע לעשות טוב יותר מאחרים:

הוא יודע להכין שייקים ומשקאות בריאות 
בצורה הכי טובה והכי עוצמתית שיש! 



הצלחנו לזהות שמשקאות הבריאות הם 'כאן כדי להישאר'
והם הרבה יותר מסתם טרנד חם שילך וייעלם.

משקאות הבריאות הפכו לחלק בלתי נפרד מאורח החיים 
של כל שוחרי הבריאות. וגם של אלה שלא.



חברת שריג מחליטה לאתגר את שוק הבלנדרים!
נוטרי נינג'ה יהיה המותג הראשון 

שינקוט באסטרטגיה שונה מכל המתחרים:
התמחות בשייקים ומשקאות בריאים 
על פני מגוון פונקציות ושימושים. 



רצינו ללמד את הצרכנים שמעתה, 
הם יכולים ליהנות ממשקאות בריאות

מבלי שיצטרכו לצאת מהבית.



הרעיון הגדול איתו יצאנו לדרך:
נוטרי נינג'ה = אורח חיים בריא



 נוטרי נינג'ה יכניס 
את רשתות השייקים 
 ומשקאות הבריאות, 

לתוך הבית! 



 מטרות המהלך השיווקי:
1( הגדלת המודעות למותג נוטרי נינג'ה.

2( שיפור הפרמטרים התדמיתיים של המותג
      והחשובים ביותר לצרכנים בקטגוריה - עוצמה וחוזק.

3( הגדלת נתח השוק של המותג בקטגוריית הבלנדרים.



הרעיון הקריאייטיבי



להחדיר חזק את השם "נינג'ה" ואת עולם הערכים שלו
חסויות בתוכנית "נינג'ה ישראל", יצרו חיבור מדויק

לא רק בגלל הזהות השמית, אלא גם בגלל עולמות התוכן:
כוח, בריאות, עוצמה ויכולות פיזיות. 

בדיוק התכונות איתן ביקשנו לזהות את המותג נוטרי נינג'ה.



במהלך העונה, התוכנית לוותה בחסויות מוצריות לנוטרי נינג'ה 
שפירטו בכל פעם יתרון מוצרי אחר: 

להבים מיוחדים, מנוע עוצמתי, ממשק חכם. 



 אבל היציאה האמיתית 
הגיעה דווקא לאחר שנגמרה התוכנית...



מיד לאחר הגמר, יצרנו קשר עם הזוכה, יובל שמלא, 
ובזמן שיא של 72 שעות )!!!(,

עלינו לאוויר עם קמפיין טלוויזיה בכיכובו של פרזנטור חדש.



הסלוגן שליווה את המהלך:
או שאתה נינג'ה אמיתי,
או שאתה שייקר כלשהו.



מסר הומוריסטי עם קריצה דו משמעית:
גם לכל אותם המתמודדים שהפסידו ל"שמלא" בתוכנית,

וגם לכל מתחריו של נוטרי נינג'ה 
שהחלו לצוץ לאחר עלייתו המטאורית.



הקמפיין עלה בטלוויזיה ובמגוון כלים דיגיטליים:



תוצאות המהלך



 נוטרי נינג'ה כבש 
נתח שוק של 67%
 והפך להיות השם 

67%הגנרי לקטגוריה כולה! 
בלנדר = נינג׳ה



המודעות לנינג'ה ממשיכה לטפס 
ולשבור שיאים! ה-TOM של 

נינג'ה מגיע ל-52%! 
 בעוד שבמקום השני אחריו, 
52%נמצא "קנווד" עם 7% בלבד.



נוטרי נינג’ה תופס בעלות על הפרמטרים 
הכי חשובים בקטגוריה: חוזק ועוצמה!



כיום נוטרי נינג'ה נתפס כמתמחה ביותר בהכנת שייקים 
כשהוא משאיר אבק לכל מתחריו.

התוצאות בשטח מראות שהעבודה השיווקית הצליחה 
ושהתמחות הפכה להיות שם המשחק בקטגוריה!



לסיכום



 בודדים מאוד המקרים בהם מותג חדש ולא מוכר יוצר 
אוקיינוס כחול והופך להיות השם הגנרי של הקטגוריה כולה!

המקרה של נוטרי נינג'ה הוא אחד מהם. 

אם בשנת 2016 תחום הבלנדרים עמד על 30 מיליון ₪, 
הרי שב-2018 התחום הכפיל את עצמו ל-60 מיליון, 

כש"נינג'ה" מוביל את רובו.



מסתבר שכשאתה נינג'ה אמיתי, 
אין סיבה שלא תנצח כל אתגר 

ותוביל בענק את הקטגוריה.



תודה!


