
נסטלה-אסם: שם החברה המשווקת

McCANN קבוצת :משרד הפרסום

מזון: קטגוריה

Fitness Thin 
לאכול את הקרקר ולהשאיר אותו שלם

כך יצרה אסם צמיחה דרמטית בקטגוריית הקרקרים שבשליטתה



אסם הוא אחד המותגים הכי ותיקים ואהובים בישראל
ובעזרת שלושת מותגי הקרקר שלו הוא מוביל את קטגוריית הקרקרים

סטורנקסט

,  "לחמית"ו" קרקר זהב", "קרם קרקר"המותגים , 2018בשנת 
מהקטגוריה50%שווים יחד 



:שתי מגמות על

Wellnessוקולינריה
מותירות אותה ללא עניין וחדשנותמדלגות על קטגוריית הקרקרים ו



,  היה ברור שקטגוריית הקרקרים משוואת לחדשנות
יכול להניב הצלחה, וכי מהלך משמעותי בזירה פנויה זו

?מאיפה תצמח החדשנות–השאלה 



באסם מבינים שהתשובה נמצאת ממש מתחת לאף



Fitness , של אסםהוולנסיהפרימיוםמותג  ,
נבחר להעיר את קטגוריית הקרקרים המנומנמת  



: מטרת המהלך
מוצר חדש ומלהיב שיעורר את קטגוריית הקרקרים וייצור מכר  השקת 

ולקטגוריהFitness-תוספתי על ידי משיכת קהלים חדשים ל



המוצראיפיון:השלב הראשון

חוויה סנסורית  
ומרגשת שלא 

הייתה בקטגוריה

טעם. 1
מייצרים אמון דרך 
תפקידי הליבה של  

:Fitness 
ללא צבעי , דגנים מלאים27%

,  מאכל וחומרי טעם מלאכותיים
ולעמוד בהבטחה של פורשן  

(ספירת קלוריות)קונטרול 

שומר הסף. 2

יצירת נחשקות  
באמצעות מוצר  

טרנדי מעוצב 
ואלגנטי  

פרימיומיזציה. 3



שיווק:השלב השני

שכדי לבדל את המוצר  
:  פנינו לקהל ממוקד

–הפיטנסטיותקהל 
קרייריסטיות  , נשים חזקות

ומתעניינות באורח חיים  
בריא

קהל יעד. 1

טעם מדהים –מצד אחד 
–מצד שני , ולא מתפשר

Safe Zone  עבור
הצרכניות שרוצות לשמור  

.  על אורח חיים בריא

מסרים. 2



אסטרטגיית מדיה:השלב השלישי



הםהטלוויזיה נשען על ההבנה הצרכנית שהקרקרים החדשים קמפיין 
הכלהמושלמת לארוחת ערב שהולכת טוב עם החלופה 

https://www.youtube.com/watch?v=XTGpgLZ8ELc


קהליםחכמה ומותאמת דיגיטלעבודת 
פנתה לשני הקהלים העיקריים של המותגאשר 

אורח חיים בריאקהל קהל אימהות

https://youtu.be/PIkHZrB_xxU
https://www.youtube.com/watch?v=NnSand-uAKo


,  בנקודות במכירהודיולמיתוג , צ"כל עבודת המדיה לוותה בעבודת יח
,  שהעמיקו את מערכת היחסים של המותג עם הצרכניות, ופעילות במגזרים

!עד אליהןFitness Thinיצרו מפגש של פנים מול פנים והביאו את 



:  שוברים את הקרקר
!  את הבלתי יאמןעושה THINקרקר 

מצליחה באמצעות מוצר מעולה  , בקטגוריהמנ״ש50%-שהחזיקה ב, אסם
להגדיל , שנה וחציתוך דו ספרתי ש"לנלצמוח  Fitnessשל המותגיוהכוח 

!  ₪עשרות מיליונים של למכר תוספתי את הקטגוריה ולהביא 


