
מסתבר שאין תחליף לחוויית קנייה:
 יוחננוף מהמרת על חווית הטריות בסניף וזוכה בכל הקופה

שם החברה: יוחננוף
משרד הפרסום: בורודה קפלן

קטגוריה: קמעונאות



זירת האיקומרס משנה את קמעונאות המזון. 
הצרכן הישראלי קונה כמעט הכול ברשת: ממוצרי חשמל ועד טסלה. 

בעידן המודרני, נוחות היא ערך כה חשוב שהצרכן הישראלי מוכן 
לשלם מחיר עבור חוויה פשוטה, מהירה ונוחה. מגמה זו מועצמת 

בתקופת משבר הקורונה

2021 – הלך הרוח הצרכני



תחרות סוערת בשוק הנשלט על ידי שני שחקנים עיקריים: שופרסל ורמי לוי
שופרסל ביססה את מעמדה בזירת האיקומרס ובזירת המותג הפרטי
בעוד רמי לוי ממשיך לבצר את מיצובו כ"רובין הוד" והמחיר הזול ביותר

תמונת התחרות בשוק



יוחננוף מתקשה לתפוס פוזיציה ולבדל עצמה מהתחרות 
הרשת לא מצליחה לקחת בעלות על פרמטר משמעותי ולייצר 

לעצמה בידול וכתוצאה מכך זוכה המותג לשיעורי העדפה נמוכים.

האיום המרכזי



להחזיר את המותג יוחננוף למרכז העניינים בקמעונאות המזון, 
באמצעות יצירת בידול והעדפה למותג

1. הגדלת מכירות הרשת
2. הגדרת המכירות במחלקות הטריות של הרשת

    )חלון הראווה של המותג(.
3. העצמת מעמד המותג במגוון פרמטרים תדמיתיים

האתגר השיווקי:



עידן פוסט קורונה יצר מציאות דואלית: מצד אחד, יש צמא לנוחות )קניות אונליין( 
מצד שני, יש כמיהה לחזור חזרה לחוויית קניה מוחשית שעושה חשק לבשל ולאכול

אחרי חודשים של הסתגרות בבית, יש ללא מעט לקוחות כמיהה לחזור למרחב הפיזי,
לשוטט בין המדפים וליהנות מחוויית קנייה שעושה חשק לבשל, לאכול ולארח

זה הזמן לעורר את אוהבי הבישול והאירוח ולגרום להם לחזור לסניף

TIMING IS EVERYTHING



יוחננוף תוביל את זירת הטריות וחווית הקניה ותציע לאוהבי הבישול, 
האוכל והאירוח, חווית טריות ששווה לצאת בשבילה מהבית

הרעיון

לקיחת בעלות על זירה שנשכחה בשנים האחרונות וכמעט ונעלמה בתקופת הקורונה:
זירת חווית הקניה והטריות. חווית הקניה היא חלק בלתי נפרד מהרגלי הצריכה של חלק גדול מהלקוחות. 

באמצעות שכלול חווית הטריות יוחננוף תחזיר לסניף את כל אותם לקוחות
שהתגעגעו לחוויית הקניה ובכך תבדל את עצמה מהתחרות האגרסיבית בזירת הקמעונאות



המשימה המרכזית של האסטרטגיה התקשורתית הייתה ליצור בידול בין יוחננוף לשוק:
בזמן ששוק הקמעונאות הולך לאונליין, אנחנו ביוחננוף מאמינים ברצפת המכירה ובחוויה בסניף,

לפיכך ביססנו את האסטרטגיה התקשורתית על 3 עוגנים עיקריים:

האסטרטגיה התקשורתית

123
הסניף כמרכז 

העשייה והחוויה 
המזון המוכן מבושל בסניף,
הבשר הטרי מקוצב בסניף,

המאפים הריחניים נאפים בסניף,
לכן זה המקום המושלם לערוך בו קניות

איציק כהן הוא "מר יוחננוף" 

טאלנט רב כישרונות המייצג אותנטיות, 
חמימות, אהבת אוכל ואיכות.

טריות ואותנטיות 
כערכים מובילים 

המחלקות הטריות
בחלון הראווה השיווקי

)קצביה, מאפייה, מזון מבושל(



איציק כהן כ"מר יוחננוף" כבסיס לפלטפורמה 
פרסומית בולטת, מזוהה ואהובה

סרט

https://youtu.be/cALR23P8WFo



שפה פירסומית תומכת פעילות מכר שוטפת

פוסטים



המחלקות הטריות כחלון ראווה שיווקי

שילוט



התוצאות: יוחננוף צומחת פי – 2 משוק קמעונאות המזון!
• בשנת 2021 הצליחה יוחננוף לצמוח פי 2 מצמיחת שוק קמעונאות המזון.  

        שיעור צמיחה זה עלה על היעדים שהוגדרו.
• המחלקות הטריות היו חלק מרכזי בעיצוב חווית הקניה בסניפי יוחננוף, המיקוד במחלקות הטריות השתלם,            

        המחלקות הטריות צמחו באופן דרמטי.
• אפקט 'חלון הראווה' אכן קרה - זירת הטריות וחווית הקניה תרמה לאטרקטיביות של כלל הרשת.    

        המחלקות הטריות חיזקו את מעמדן: תפיסת המומחיות של הרשת בתחום המזון המבושל כמעט והוכפל.
        גם זיהוי הרשת עם מומחיות בקצביה ומאפיה התחזקו משמעותית.

• ההעדפה לרשת יוחננוף עלתה באופן דרמטי, כמו המודעות אליה  



תודה


