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חברת המזון הגדולה בישראל, תנובה
כבר מזמן פיתחה קשר אינטימי וקרוב עם 

הצרכנים והפכה לשם נרדף לבית



חברת המזון הלאומית מתגייסת, בראשית ימי הקורונה

לשמור על אספקת מזון סדירה: המשימה

תנובה פעלה לספק פתרונות לצרכים החדשים  , לצד זאת

.  המתעוררים

,  אפשרה ללקוחות להזמין חבילות מוצרי בסיס, כך למשל

שהגיעו לביתם למחרת ההזמנה וללא עלות משלוח



הישראלים מוצאים , אחרי שלב הפאניקה וההצטיידות
במציאות חדשה וצפופה, בביתעצמם סגורים 

לא מה שהיה, והבית



: האתגר
?מה תפקידה של תנובה, כשהבית הישראלי משתנה



לתת ערך למשפחות  : המשימה שלנו

הישראליות

"חברת מזון"תנובה היא לא עוד 

במיוחד בשעת  , יש לה תפקיד משמעותי בחברה הישראלית

.משבר

עם  , שמזוהה עם בית, ישראלי-כל, הבנו שבהיותנו מותג אייקוני

עלינו להתגייס ולהיות שם  , עם תחושת שייכות וביטחון, משפחה

עבור הישראלים לא רק עם אספקת מזון סדירה



!זמן משפחה: תנובה מציגה
.  יצרנו מתחם עם עושר של תכנים המותאמים לצרכים המדויקים שהוליד המצבבזמן אפס 

.  הדרכות טכנולוגיות ואפילו אימוני כושר ביתיים, יעוץ פסיכולוגי, הפעלות להורים וילדים

ערך אמיתיהמבולבלים ולתת , הסגורים, מצאנו דרך להיכנס לבתים הצפופים



סרט הטלוויזיה הציג את אתגרי המציאות 
החדשה  

והזמין את כולם לבקר במתחם  
התוכן של תנובה

https://www.youtube.com/watch?v=I2v1Ks0CysM


–מתחם זמן משפחה 
כל מה שצריך במקום אחד



תכנים מגוונים במתחם זמן משפחה: כל מה שהמשפחה צריכה בזמן הזה

https://www.tnuva.co.il/family-time/c/fitness
https://www.tnuva.co.il/family-time/c/zoo/i/sloths
https://www.tnuva.co.il/family-time/c/cooking/i/homemade-pizza
https://www.tnuva.co.il/family-time/c/how-to/i/android-install-zoom
https://www.youtube.com/watch?v=7kHYDzaNHBQ
https://www.tnuva.co.il/family-time/c/comics/i/winter-drawing


באנרים ייעודיים לפי סגמנטים
הזמינו אנשים שונים עם צרכים שונים למתחם



מגוון מודעות שהפנו למתחם



קמפיין ליל הסדר  –גל שני 
,  כשהבנו שגם את הסדר נעביר בבית

נערכנו עם תכנים בהתאם

https://www.youtube.com/watch?v=h0kO_CHHN3M
https://www.youtube.com/watch?v=NZCp-OVy5KE


קמפיין ליל הסדר–גל שני 
מודעות בעיתון שמזמינות למתחם התוכן



, מבלי לדבר על המוצרים בכלל
!מדהימותהמהלך הוביל לתוצאות 

תדמית המותג התחזקה  
בכל הפרמטרים

תנובה הצליחה לעלות 
בתקופה מאתגרת, ש"בנ

משך מאות אלפי  " זמן משפחה"מתחם 
ישראלים תוך ימים בודדים וקיבל 

תגובות מעולות


