
From fragile to loyal

Nespresso:שם החברה המשווקת
McCannקבוצת :משרד הפרסום

מהלכים מבוססים דאטה ופרסונליזציה: קטגוריה

פיצחה את הנוסחה לשימור לקוחותנספרסואיך 



What else?!
מובילה כבר שנים את שוק מכונות הקפה  נספרסו

והקפסולות בישראל  

1# 1# 95%

1#1#

המועדף  חדשנותמודעות
בקטגוריה

מגוון רחב איכות גבוהה



הקטגוריה משתנה ומאתגרת את הנאמנות של 
נספרסולקוחות 

עולם חדש של קפסולות תואמות 
כובש את השוק הקפה

שוק חדש של מכונות קפה טוחנות 
ומודלים כלכליים מבוססי צריכה



שמירה על ההובלה דרך עבודת מותג חזקה 
ושירות יוצא דופן

: נספרסוהאסטרטגיה של 



התחזקות התחרות בשוק הקפסולות
לנספרסומאתגרת את נאמנות הצרכנים 
אתגר שימור הלקוח דורש פיצוח שיווקי

:האתגר 



–DATAמתחיל ב לנצחוןהמפתח 
נספרסוהיתרון המשמעותי ביותר של 



–הפיצוח האסטרטגי 
חזור  -לזהות את הנטישה לפני נקודת האל

מניעת הנטישה על ידי זיהוי והגדרה מחדש של איתותי נטישת הלקוחתוכנית



, הבנו שאם נדע לזהות סימני עזיבה לפני שהלקוח עוזב
(  כי כל לקוח הוא שונה)יעודיתנוכל לפנות אליו בצורה 

.  יש איתותים. לקוח לא נוטש פתאום

ולהתאים לו מסרים שיעזרו לנו לשמור עליו



בנינו מודל חיזוי נטישה מתקדם שהסתכל על 
איתותי נטישה מפריזמה חדשה ומקיפה יותר

שביעות רצון ועוד, שירות, מודל הבא לידי ביטוי במספר איתותים אפשריים המבוססים על צריכה



מתוך המודלים הבנו כי ישנן שלוש סיבות  
: עיקריות לנטישה

EFFORLESSVFMSERVICE
לקוחות המחפשים פשטות ורכישה 
מבלי שיהיה כרוך בזה שום מאמץ 

מצידם  

לקוחות המחפשים את הערך הגבוה  
ביותר עבור המחיר שהם משלמים

לקוחות שנושא המכונה מייצר איתות  
('תקלה במכונה וכו)נטישה 



:הרעיון הגדול

FROM FRAGILE TO LOYAL
זיהוי איתותי נטישת הלקוח ויצירת מעקף להחזרת הלקוח לצריכה יציבה ולהגברת 

הנאמנות כלפי המותג



יכולנו לתת להם את התשובה שתחזק את , לאחר שזיהינו את הלקוחות שבסיכון
לנספרסוהנאמנות שלהם 

מסע צרכני פרסונלי עקיף שמחזק נאמנות: התשובה



הנעה לרכישה–שלב ראשון 
על בסיס מאפייני הלקוח הספציפייםלנספרסוחיזוק הקשר -שלב שני 

הנעה לרכישה שנייה–שלב שלישי 

כשבכל  , מסעות ייעודיים-יצרנו  שלושה תתי
:אחד מהמסעות בנינו שלושה שלבים מותאמים



הרבה מעבר למצופה? והתוצאות



2פי 
מהיעד

-הפחתנו את הנטישה ב
!מהיעד2פי -10%

הפחתנו את הסיכוי  
2פי -13%-לנטישה ב

!מהיעד

הפכנו את הלקוחות ליותר  
מעורבים

גרמנו להם לקנות יותר  
ובתדירות גבוהה יותר

2פי 
מהיעד

מעל 25%
היעד

מעל 40%
היעד

:  בזכות חשיבה פרסונלית שרואה כל לקוח כמסע ומלואו
הצלחנו מעל לכל היעדים וחיזקנו את הנאמנות למותג


