
:  את שוק הסודהמרעננים 
לפרמטר החשוב ביותר ושנינו את הרגלי השתייה בישראלfresh-כך הפכנו את ה

SodaStream: שם החברה המשווקת
McCANNקבוצת : משרד הפרסום

משקאות: קטגוריה



לפני אי אלו שנים , עבר כברת דרך ארוכה מאז שנולד בישראלסודהסטרים

פורץ דרך ומיצוב כפתרון ידידותי לסביבה  שיווק בזכות
מותג בינלאומי נחשקוהוא כיום , הצליח לכבוש את שווקי העולם



בישראל נוצר פער, אך לעומת החיבוק העולמי
ובין תדירות השימוש ותפיסת המוצר, בין המודעות למותג



לאור העלייה במודעות של ישראלים לבריאות  : כשבמקביל הפוטנציאל רק גדל

משמעותיתקטגורית הסודה בצמיחה 
חשבון השתייה המתוקהעל 



אבל ישראלים סירבו לשנות את הרגלי השתייה

המשיכו לקנות בקבוקים ורק החליפו את המשקה שבפנים



במשקה מוכן לשתייה לנוחות הישראלים התמכרו 
לשים  , לסחוב מהסופר, לחדש את המלאי, ולכן התרגלו לקנות שישיות

,  במקרר ולסגור את הפקק טוב טוב בין כוס לכוס
בסביבהזאת ללא שום התחשבות כל 



:האתגר
איתור היתרון לסודה בהכנה ביתית  

הבקבוקים  את צרכני שישכנע 
לשנות את הרגלי השתייה בבית

:המשימה השיווקית, או במילים אחרות

למצוא את נקודת החולשה של הבקבוקים המוכנים





:התובנה

-אם יש משהו שישראלים לא אוהבים
גזיםבקבוק מוגז בלי זה 

שזה קורה בדיוק ברגע שהכי מתחשק להם סודה, והכי מבאס



:המיצוב

שישFRESHהכי הפתרון -סודהסטרים
בכל זמן שתרצו



:האסטרטגיה

,כדי לשנות הרגלים צריך לסמן אויב
ולהציב לו אלטרנטיבה ברורלאתגר את הקיים

טרייה בבית בכל עתסודה ≠ בקבוקי סודה מהמדף 



כדי לייצר בולטות  
יצרנו מותג סודה  , למסר
מותג של בקבוקי , חדש

: קראנו לה, סודה פתוחה
"Has been Soda "

סרט השקת קמפיין

מודעות

העמקה

מעורבות

מכר

https://www.youtube.com/watch?v=IgSlh_GpkNU


בעזרת סרטים קצרים וממוקדים
ביססנו תועלות  , העמקנו מסרים

הערךוהרחבנו את הצעת 

משלוח ללא עלות עד הבית טריות בכל רגע נתון

במיוחד בחג חג צריך סודה טרייה

מודעות

העמקה

מעורבות

מכר

https://youtu.be/NAQmdGat8m0
https://www.youtube.com/watch?v=SDCbjtNRvPw
https://www.youtube.com/watch?v=2aqr52zwipU


משפיעניםנבחרת 
לנו להעמיק את השיחסייעה 

שפגשו  מארזים מיוחדים ולהשיק 
את הלקוחות והניעו מעורבות

אופירה אסייג מציגה כמה קל  
להכין סודה

קורין גדעון מתגאה שקיבלה  
מכשיר חדש

מודעות

העמקה

מעורבות

מכר

https://www.youtube.com/watch?v=6b3gC5h7I3s
https://www.youtube.com/watch?v=Do65DpGHOH0


קצרנו ביקושים  , בדיגיטל
חדשe-commerceוהנענו למכר באתר 

הסגרים  שתאם בדיוק להרגלי הקנייה בתקופת 
.עם שליח שהביא ללקוחות סודה עד הבית

כדי לפנות  פרוגרמטייםמדיה השתמשנו בכלי 
עם מניפת מסרים  , לקהל צרכנים חדש וקיים

לכל גולש שפגשנורחבה שאפשרה לנו להציע 
ורלוונטיותוהצעות פרסונליות מבצעים 

מודעות

העמקה

מעורבות

מכר



רעננו את המותג והשוק והצלחנו להכיר לישראלים , כך
The fresh way to drink

+24%
במכירות  
מכשירים

+30%
במכירות
מכלי גז

+52%
במכירות  

מיקסים וסירופים

2019מול 2020, כמותי, סטורנקסטנתוני : מקור



גם את תפיסות המותגלחזק הצלחנו 
בסודהסטריםולהזכיר לישראלים למה לבחור 

+15%
בתפיסת איכות 

הסודה

+11%
בתפיסת נוחות 

הצריכה

+16%
בתפיסת נוחות 

התעסקות 
(חוסך סרבול)

SodaStream brand tracker 2020 ,Ipsos



כאשר  , הצלחנו לחדור לליבם של הישראלים: הכלומעל 
סודהסטרים, אי פעםלראשונה 

במדד המותגים של ישראלמתברג 


