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!זה מדהיםלואקר, זה טעיםלואקר: כולם יודעים
ישראל היא מובילה עולמית , למעשה
המדינות100מבין לנפש לואקרבצריכת 

!נמכרים מוצרי המותגבהן 



מצא עצמו מתמודד  לואקרבשנים האחרונות אבל 
ורפורמה אחת  –אתגרים עסקיים ותפיסתיים מול 

:הקלפיםלטרוף את שאיימה 



קטגוריית הוופלים  : תפיסתית
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13 13 14

50 47 47

2 2 2
2017 2018 2019

TOM

לואקר
עלית
מנעמים
מן

2017-2019, לואקרמחקרי מעמד מותג 



213.7 223.7
240.7 234.9

30.4 27.5 26.4 28.4

23.2

26 28.2 29.1

2015 2016 2017 2018

2015-2018סטורנקסט -ש כספי בקטגוריית הוופלים "נ

כ  "סה
כספי

עלית

לואקר

במלחמת " תקוע"לואקר: גם עסקית
ראש בראש צמודה מול עלית כבר שנים



מרחפת  , מעל הקרב על נתח הוופלים מול עלית
: סכנת ההצטמקות של העוגה כולהלואקרמעל 

סומנה כקו פרשת המים 2019
רפורמת סימון המזוןשל 

ואיתה2020שעתידה הייתה להיכנס לתוקף בתחילת 
החשש מפני ההשפעה השלילית של המדבקות על  

כולהבפרט ועל קטגוריית הוופלים לואקרמוצרי 



:  מכל אלו התגבשה הבנה ברורה
אמיתיתנדרשת פריצת דרך 
!לואקרומשמעותית של 

חייב למצוא דרך לשנות את המשחק לטובתולואקר



: פוצחה אסטרטגיה מקומית למותג2018-כבר ב
לרגע מדהים–הופכים רגע רגיל 



כמותג גלובלי עם הנחיות  : הבעיה
–מדוקדקות ומשאבים מצומצמים 

לא מצליח לספר את הסיפור החדשלואקר
לואקרתקציב הפרסום של )נוסף על נחיתות תקשורתית משמעותית 

(עליתכעשירית מזה של , עמד על כמיליון וחצי שקלים בלבד2018-ב

קריאייטיביותמחויב המותג לעמוד במגבלות , קמפיין מסורתיבכל 
–( הנעימה והסלוגן, לרבות הגמדים)גלובליות נוקשות 

אלו גוזלים את זמן האוויר המצומצם ומקשים על יצירת בולטותכל 



הנכון  " הרגע המדהים"תופסים את : הפיצוח
!לואקרגם עבור הצרכן וגם עבור –ביותר 

,  הזדמנות לגבור על המגבלות הפרסומיות
עלית המשאבים המוגבלים והתחרות הקשה מול 



!ברגע המדהים ביותר–נותן לרעב לדבר לואקר

"  שעת הנשנושים": פוגשים את הצרכן ברגע הנכון ביותר עבורו
בסלוןהאולטימטיבית של צפיית הערב המשפחתית 

אולטימטיבי  כפרס : בקונטקסט האידאלילואקראת " מגישים"ו
עליו מתענגים השורדים המורעבים  

VIPהישרדות : הפיצוח



פ תוכן שלא היה כדוגמתו"שת: 2019
9עונה -VIPמשתלטים על הישרדות 

"  לואקרבקתת "משימת פרס ב
מדהיםGAME CHANGERעם 

:מתנת פרידה למודחים
חסויות: רגע מדהים על האימדהימהלואקרתיבת 

לצפייהלינק 

לצפייהלינק 

לצפייהלינק לצפייהלינק 

לצפייהלינק 

https://youtu.be/xzOw8OnrglI
https://www.youtube.com/watch?v=eUopBp6pCC4
https://www.youtube.com/watch?v=7GRp87fRQbA
https://www.youtube.com/watch?v=xhQNMoI8vTA
https://youtu.be/73EouK1dTIQ


תחרות גולשים שבועית באתר רשת": הרגע המדהים"
לדולמיטיםאת הרגע המדהים של השורדים ויכולים לזכות בחופשה בוחרים

הפניה למתחםמעברוןהמתחם באתר רשת

עם הפניה למתחםYOUTUBEפרירול
לצפייהלינק 

https://youtu.be/WLmy2izetpQ


לואקרבחסות הגמר בארועטקס פרסים ": הזהבבנדנת"
מאחורי הקלעים של אירוע הגמרהישרדות של הסושיאלבלייב בערוצי שודר 

תוכן מקודם  
עם השורדים

–שידור בלייב של הטקס 
מאחורי הקלעים של אירוע הגמר

באתר רשת" הזהבבנדנת"מתחם  הזמנה ללייב  
בעמוד התכנית לצפייהלינק לצפייהלינק 

https://www.youtube.com/watch?v=tI6edXN8e_k
https://www.youtube.com/watch?v=Numj3nQb484


צעד קדימה  פ"השתאת לוקחים : 2020
VIPשל הישרדות 10-בעונה ה

עם קינוחים  " ברלואקר"במשימת פרס 
מדהימים ופתק הפתעה מוחבא לאסי

"הופכים משא ומתן למדהים"
לואקרמ של "בקתת המו

חסויות: רגע מדהים על האי

לצפייהלינק 

לצפייהלינק 

לצפייהלינק 

https://13tv.co.il/item/mood/survivor/season-04-vip/clips/ft6w8-2034578/
https://www.youtube.com/watch?v=ZtQ8AZo_faQ
https://www.youtube.com/watch?v=O3B9Y60jQys
https://www.youtube.com/watch?v=NhO4wgAU8dk


ובדיגיטלTV-פעילויות תוכן משלימות ב
אייטם על הקינוחים מפרק הפרס ותכנית רשת  

מראיין את המודח השבועי  טילטיל
הרגעים המדהימים של השבוע3על 

שף קינוחים  : אייטם בתכנית הבוקר של רשת
באולפן-עם המתכונים לקינוחים מהאי 



במהלך שידור העונהחבילות מדהימות שנשלחו לשורדים
:  מדיהתקציב :  ערוצי מדיה:  מועד עלייה לאוויר

30,599₪דיגיטל2020ספטמבר –מאי 

בני ברוכים

51Kעוקבים

אסי בוזגלו

303Kעוקבים

עדי ביטי

834Kעוקבים

סמיון גרפמן

257Kעוקבים

https://youtu.be/xIZpBk_O6jw
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:התוצאות העסקיות לא מותירות שום מקום לספק
–נקודות 5לפער של ( בעוד עלית נחלשת בנקודה)נקודות 3.5-בעולה נתח השוק 2019-ב

נוספות ' נק5-גדל בכלואקר: מתעצםהפער 2020-וב
!קטגוריית הוופלים והופך למוביל הענק של 
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!  במדדי הקנייה( בפער)מקום ראשון : פעם-לראשונה אי
בפער אדיר1-מזנק היישר למקום הלואקרמתמיד בטיפוס 
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:שחקיםמדדי המודעות מרקיעים 
מזנק ישירות למקום של עליתלואקר–בקטגוריה לראשונה 

2019-נקודות ב12-שטיפסה בנ"הבהמודעות 
!!נקודות55לא ייאמן של לשיא נקודות 23-ב2020-מטפסת ב
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מפצח  לואקר–מראשיתו ששולט בשוק ומבוסס בקטגוריה עם מוביל מובהק 
להפגיש את הישראלים  קשיחות למרות מגבלות לו פתרון יצירתי שמאפשר 

.  עם סיפור המותג שלו בקונטקסט הרלוונטי והמדויק ביותר

מייצר פעם אחר פעם הצלחות  לואקרבמשאבים מוגבלים ובזמן קצר , כך
,  תוך שהוא מכפיל תדמיות, חסרות תקדים ומדיח את עלית מההובלה בקטגוריה

ובכך הופך –מטפס למקום הראשון במדדי הרכישה ופותח פער עסקי אדיר 
!להרבה יותר מדהיםהלכה למעשה את הרגיל למדהים ואת המדהים 

:לסיכום
משנה לחלוטין את חוקי המשחק בקטגוריית  לואקרשנתיים בלבד תוך 

אפשרישובר בדרך פעם אחר פעם כל שיא כשהוא –הוופלים 


