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וכתוצאהבכבישיםהישראליהצרכןשלנוכחותואתמשמעותיתהפחיתואשרוהסגרים

.הנוחותבחנויותגם,מכך

שוק חנויות הנוחות

.2020פברואר , "אור ירוק"י סקר שערכה עמותת "עפ



המציאות החדשה חייבה את אלונית להמציא את עצמה מחדש ולייצר אפיקי  

.  צמיחה חדשים

בהינתן שקטגוריית חנויות הנוחות היא קטגוריה שבמהות שלה בנויה על ערך  

ועל , הרי שלפריסת הסניפים יש השפעה עצומה על הזמינות לצרכן, של זמינות

.כן מדובר בנקודה קריטית שמעצימה את האתגר

להזדמנות –מאתגר 

זיהוי הזדמנות בזירת–הפיצוח האסטרטגי 

"קניות הסופר על הדרך"



,אם אינך יכול להיות ראשון בענף כלשהו"

"  צור ענף חדש בו תוכל להיות ראשון

אל ריס  



להיות הראשונים בקטגוריה חדשה : המטרה
ולהפוך מעוד חנות נוחות למיני סופר

כמו-בדרכיםהנוסעלצרכןהמשתלביםבמוצריםמתמקדיםהמתחריםבעוד

לצרכןחדשהרוחלהביאמחליטהאלונית-וחטיףגלידה',סנדוויץ,קפה

.אלוןדורשלהתדלוקבמתחמיסופרמוצריממגווןליהנותלוולאפשר

,  חוויית הלקוחואיפיוןבמהלך שלם הכולל עשייה שיווקית רחבה שהחל מעיצוב 

,  "מיני סופר"במיתוג מחדש של סניפים בפורמט המורחב תחת השם המשיך 

של  והסתיים בקמפיין תקשורתי שחרך את המדיה בהובלת דמותו האייקונית 

.11בכאן"קופה ראשית"ראמזי מהסדרה 



התובנה הצרכנית וקהל היעד 

קהל היעד העיקרי של המהלך הוא קהל הנהגים שנמצאים בדרכים  
.ונכנסים לחנויות הנוחות ללא קשר הדוק לתדלוק

ביססנו את המהלך, על מנת לפנות למכנה המשותף הרחב
על התובנה האוניברסלית שאנחנו לא תמיד זקוקים לקניות גדולות  

,"בקטנה"לפעמים אנחנו צריכים כמה מוצרים , בסופרמרקט
על הדרך ובמינימום , שנוכל לסגור פינות ולהשלים את מה שצריךכדי 

מאמץ



שמתאים לנו פרזנטור
:כמו כפפה ליד

דמותו של ראמזי 
גיבור , (שורושאמיר )

של  הקאלטסדרת 
קופה  "' 11כאן'

".  ראשית
הנראה הדמות ככל 

המזוהה ביותר עם 
ואחת " סופר"חווית ה

האהובות  הדמויות 
בשנים האחרונות

', 11כאן 'חברנו ל
ויחד יצרנו סיפור 

.  חדש לאלונית
העובד , ראמזי

המסור והנאמן של 
"  שפע יששכר"סופר 

במקום  ' בוגד'נתפס 
עבודתו ונאלץ 

על החטא  להתוודות 
ראמזי . החמור שביצע

. לא עמד בפיתוי

יצרנו שפה חדשה 
שרצה עם המותג  

מאז הקמפיין  
ומאפשרת לו  

להימתח בהתאמה 
לכל צורך או נקודת  

. זמן

:הקריאייטיביהפתרון 
!וחורכים את הרשת, אייקוניפרזנטורמגייסים 



ובדיגיטלהסרט המלא עלה בטלוויזיה 

https://www.youtube.com/watch?v=EHIxvL7DpRQ


(RTM)תזכורות לאורך הדרך למיניוגם דאגנו 



!זה התפוצץ... אבל אז



!זה התפוצץ... אבל אז



!זה התפוצץ... אבל אז !זה התפוצץ... אבל אז



!זה התפוצץ... אבל אז



!פשוט אהבו100%



למהלך ברחבי הרשתפירגנוסופר



!ברשתהתפצפצההפרסומת 



כשראינו שהפרסומת כבר הפכה למם

https://www.facebook.com/hapshuta/posts/1346282209065353


לייצר אתגר  ( וחצי)הרגע זה היה בדיוק 
בטיקטוקומובילי דעה " ישראל בידור"פ עם "בשת



סיפק זירה נוספת לקידום  צ"היח



של גלובס" הזכורות והאהובות"מקום שני במדד 
(משלנומול קמפיינים עם תקציבים כפולים אל )



ובמקום שני בקקטוס הזהב

https://www.mako.co.il/good-evening-with-guy-pines-cactus/Article-c4bb5c991145471027.htm?fbclid=IwAR1jjdydGPVneMBMb0R1FjhNqIobFgawDLPWdS6dcFlFmyXT8_y-0pdeyWs


נבחרנו על ידי אנשי 
בקבוצת הקריאייטיב

Creative First

המובילה בארץ שמעלה לתמונת הקריאייטיבקבוצת 
לייקיםקמפיינים קריאטיביים במיוחד שקיבלו הרבה הקאבר

ותגובות אוהדות



ל השיווק ופיתוח עסקי"סמנכ, שחר אורן
2020לאיש השיווק דצמבר , י איגוד השיווק"נבחר ע



תוכנית הבוקר של טל ואביעד
"  דבר המפרסם"דיון על הקמפיין שלנו בפינת 

99בתוכנית הבוקר של טל ברמן ואביעד קיסוס באקו 

מהקמפייןהתמוגגואפילו ברדיו 

שי גולדשטיין ואורי גוטליב



וזכינו לתרגם את ההצלחה לתוצאות 
: פנומנליות לאחר הקמפיין

וצמצום ניכר  במכירות בסניפי מיני סופר! 20%גידול של –פריצת דרך עסקית 1.

.בהשפעה השלילית של משבר הקורונה על חנויות הנוחות

-הם חושבים על מיני–כשצרכנים חושבים על השלמת קניות על הדרך 2.

TOM–כאשר אלונית דורגה ראשונה בקטגוריה בפרמטרים ! סופר אלונית

!!!נ"בומודעות 

!והבנת מסר ( BM-הרבה מעל ה)קיבל ציונים גבוהים בזכירות הקמפיין3.

!(BM-הרבה מעל ה)רמה גבוהה של אהדה הקמפיין הצליח לייצר 4.

!שנמדדו במחקרפרמטרים הבכל לקמפיין חיזקה את אלונית חשיפה5.

2020ספטמבר , רושינקמכון , מתוך מחקר אפקטיביות קמפיין



מיני סופר אלונית 

,הצלחהמיניזה לא 

!הצלחהסופרזה 

,  בקיצור



!תודה


