
(נסטלה-אסם)טבעול :  שם החברה המשווקת

McCann קבוצת :משרד הפרסום

מזון: קטגוריה

It's so Sensational!
תחליף הבשר שהצליח לגרות את קהל אוהבי הבשר
!ולהוביל את הדור החדש של דמויי הבשר העסיסיים



תופעת הטבעונות  ( הצמחונות)בניגוד לאחותה הבוגרת 
הפכה בשנים האחרונות לא רק לקטגוריה צרכנית פעילה  

שלנולתופעה שמגדירה ומעצבת את התרבות אלא



הבשרדמויי של כך נולד לו סגמנט חדש 
את מנת הבשר אלא  לתחלףמנסים רק שלא קבב או בשר טחון , כמו המבורגרמוצרים 
לכל אותם  החוויה המלאה ולתת פתרון ולהביא את כדי לדמות את הבשר הכלעושים 

צרכנים שמבקשים להפחית את צריכת הבשר
מבלי לוותר על אכילת הבשר העסיסי ועל הטעם האהוב  , זאת



Beyond :המותג הכי סקסי בזירת המוצרים דמויי בשר מגיע לישראל
.  העולמי סביב תחליפי הבשר החדשים הגיע גם לכאןהבאזז

Beyondגם אצלנו עיקר ההתרגשות התמקדה בהמבורגר של , לעולםבדומה 



, טבעול
, המלך הבלתי מעורער של זירת תחליפי הבשר בישראל

"החדשים"הוא לא שחקן בזירת דמויי הבשר 
הסגמנט הצומח ביותר בקטגוריה



Sensationalההמבורגר של טבעול 
במבחני טעם  מנצח 

(העדפה72%)

למותג לא קיימתאך המודעות 



:ההזדמנות
של טבעול  המותגיאיחוד כוחות בין הכוח 
 Sensationalוחוויית המוצר של 



:המשימה
,  טבעול בצורה רלוונטית ומעוררת השראהמבית  Sensationalאתלהשיק 

לבנות ולהגדיל אותה-שיצליח לתפוס פוזיציה בקטגורית דמויי הבשרכך 



.  ההמבורגר הוא הסמל של אוהבי הבשר
להביא אלינו את  נצליח ,האמיתינאתגר את הטעם של המבורגר אם 

(Culinary Curiosity)הצרכנים הסקרנים שאוהבים לאכול 

:התובנה



.  ההמבורגר הוא הסמל של אוהבי הבשר
להביא אלינו את  נצליח ,האמיתינאתגר את הטעם של המבורגר אם 

(Culinary Curiosity)הצרכנים הסקרנים שאוהבים לאכול 

:התובנה

:אלא בגלל הטעם', לא בגלל הטבעונות'
האמיתיהדור החדש של ההמבורגרים מביא לכם חוויה שהכי קרובה לדבר 

..מתוך התובנה נולד הרעיון הגדול



-המיתוג 
Sensational 
מבית טבעול

:האסטרטגיה

–המיקוד 
טעים יותר 
מהמבורגר

–קהל היעד 
Culinary Curiosity

הפתרון שלנו היה ליצור מצב  
בה כל   CO-BRANDINGשל 

אחד מהשחקנים יביא את 
לשותפות הערך שלו 

הבנו שאנחנו צריכים  
להתמקד בחלון הראווה של  

זאת  . ההמבורגר: מוצרי הבשר
מתוך הבנה שאם ננצח 

, על ההמבורגר" בקרב"
ננצח במלחמה כולה

: הסקרנים הקולינריים
אנשים שאוהבים להתנסות 

מתעניינים  , בדברים חדשים
לא מתפשרים על , בטרנדים

טעם ועל איכות



B!#CH STOLE MY LOOK*
*and also my Taste & Smell

https://www.youtube.com/watch?v=Xy4couCpDiQ


 SHOUTבהובלת סוכנות התוכןמשפיעניותמהלך 
LOOK-ברשת שגנבו זו לזו את ההכי חזקות המשפיעניותעם 

עומר נודלמן גנבה את הלוק של עדן פינסגנבה את הלוק של קורין גדעוןויזלירדן 

שירלי לוי גנבה את הלוק של נטע ברזילידניאל עמית גנבה את הלוק של אור שפיץ



שילוט חוצות צבעוני ומגרה שמושך תשומת לב



המכירהפרסום בנקודות 



(00:21-החל מ)12כתבת יח״צ בערוץ 

!ואפילו הגענו עד מהדורת החדשות

https://www.youtube.com/watch?v=C6_1oyW0O0Q


?והתוצאות

Sensational!
האמיתישל חווית אכילה שלא נופלת מהדבר הגדרת קהל מדויקת ויצירה 

שוק בסגמנט ההמבורגרים ללא בשר  של טבעול למוביל Sensationalאת הפכו 
את מעמד המותג לשיא חדשוהזניקו 


