
קימברלי קלארק ישראל: שם החברה המשווקת

McCannקבוצת :משרד הפרסום

אלקטרוניקה ומוצרים לבית  , מוצרי חשמל: קטגוריה

:  כותרת המהלך

של ניקול סוחף את הבתים בישראל  המשפחתיזם

משאיר אבק למתחרים( לא)ו



של מהפכן DNAמותג אייקוני עם: ניקול
סימן לעצמו ניקול מטרה לעשות דברים, שנים15מרגע היוולדו לפני מעל 

והגישה ששמה את  , המוצריתהחדשנות , מהנראות השחורה והבולטת, אחרת
התוצאה  גם על הדרך ולא רק על במרכז ומסתכלת הצרכן 



זמן ומאמץ הבטחת מותג מבודלת של מינימום 
עם פתרונותחוגג את הדרך החכמה והמתקדמת ניקול 

SMART CLEANING זמן ומאמץשחוסכים



:2020-אתגרי המותג ב

על רקע הקורונה  נכונות צרכנית גוברת לגיוון . 1
נמוכה  קטגוריות עם מעורבות ב

מדביקים את קצב  המתחרים , השניםעם . 2
המוצריתהחדשנות 

מול מוביל הקטגוריהמשמעותית  SOVנחיתות. 3



:המשימה שמוגדרת עבור ניקול, לאור האתגרים
להמציא מחדש את סיפור המותג ולזכות בליבם של הישראלים

לדבר על הצורך האמוציונלי שניקול יכול לתת לו מענה מתוך ההבטחה 
ומאמץהפונקציונלית סביב חסכון זמן 

מענה אמוציונאלי

הבטחה 
פונקציונלית



Share of Culture-לShare of Voice-מ: השיטה
מודלפי הנוסחה לצבירת נתח בשיח התרבותי על 

הולטשל דאגלס Cultural Branding-ה

מתחים ואמיתות תרבותיות, למיתוסיםעולם התוכן מתחבר 

כחלק בלתי נפרד מהסיפורהמוצר במרכז 

בסיפור המותג באופן פעילהצרכנים משתתפים

בשלל נקודות מגע שונותהצרכנים פוגשים ומתחברים לסיפור 



:התובנה
אחדמטלות הבית נופלות על אדם , במרבית הבתים בישראל

משקי הבית בישראל לרוב –גילאים או מגדרים , מגזריםחוצתבתופעה 
כשהיתר  , מוצאים את עצמם מנוהלים על כתפיו של אחד מבני הבית

הסברים ותואנות, מתחמקים בשלל תירוצים



ההבטחה  , שוויוני בו מתנהלים בתים רבים-האופן הלאועבור 
קל כך -כי כשכל, נקישל ניקול היא יותר מקיצור דרך לבית המוצרית

!תירוץלאף אחד אין –ומהיר לנקות 



חלוקה בנטל עבודות הבית במשפחה: של ניקולהמשפחתיזם
–קל ומהיר להשתתף במטלות הבית כך -כשכל

חלקיכולים לקחת וכולם התירוצים נגמרו 



מוציאים את בני הבית מארון התירוצים עם : לטלוויזיהמהדיגיטל
מהלך השקה חדשני שטרם נראה בישראל

לשיחת השעה  שתוך זמן קצר הופכת 360קמפיין 

תגר מוציאה נלי, ערבבהמשך אותו 
התירוצים בטלוויזיהאת בני הבית מארון 

:ביום השקת המהלך
הסלבריטאים בהובלת אופירה אסייג מחאת 



!מקמפיין לתנועה? התוצאה
מגיע ללב ליבם של הבתים בישראלהמשפחתיזם

זינוק לראש 
עם הכפלת הקטגוריה 

TOM-שיעור ה

המצרפי  ש"בנזינוק 
ובנתח השוק של  
מוצר הדגל של  
הקמפיין בפרט

מיליוני אינטראקציות  
עם מחאת הרשת

ישראלים  3מכל 1
מעיד כי הקמפיין  

עורר שיחה על  
חלוקת הנטל בבית 

י מחצית "עהעדפה 
מהישראלים פוסט  

קמפיין

פער מובהק בתפיסת  
ניקול כמותג מוביל  

וכמותג  , ומומחה
שחושב עלי ועל צרכיי


