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עושה  , המותג הצומח ביותר בישראל מתרחב לקטגוריית החטיפים
.ומגיע למחזור מכירות אדיר תוף פחות משנה, צרכניתמהפכה 

נסטלהאסם : שם החברה המשווקת
McCannקבוצת :הפרסוםמשרד 

מזון: קטגוריה



נקודת המוצא

ניגש למשימה  הוא , בנה מעמד של מותג על Fitness-ש אחרי 2020בשנת 
,  לספק אלטרנטיבה גם בקטגוריית החטיפים המלוחים: לא פשוטה

Wellnessשעד כה לא הצליח בה שום מותג משימה 



האתגר
, י'קראנצ, מלוחחטיף :חדירה לקטגוריית החטיפים המלוחים

.זה אוקסימורון? wellness-ו...טעים
התזונתי ופחות חשיבה על הערך הקלורי או , קטגוריה בה המניעים הבולטים לצריכה הם כיף ונשנוש



קטגוריית החטיפים  (: השקיות)הגיע הזמן לחדור לגוב האריות 
להתרחב  Fitnessלהוציא לפועל אסטרטגיה שיווקית שתאפשר למותג 

המוביליםבצורה מוצלחת לסגמנט חטיפי הבריאות המלוחים 
שלהעל מנת להפוך למוביל השוק , הצעת ערך חדשה שלא קיימת בקטגוריהלהביא 



התובנה
אם אתה ממוצב יחד עם שאר מותגי : עניין של מיקוםזה הכלזה 

אם אתה ממוצב כחטיף מלוח  אבל ,אחדאומר משהו זה  Wellness-ה
זו כבר הצהרה, כמו במבה וביסלי



הפיצוח האסטרטגי
בכדי להגדיל את עוגת סגמנט חטיפי הבריאות  : בין ביסלי לבמבה

כתחליףFitnessנמקם אותו בין החטיפים המלוחים ונמצב את , המלוחים
כך ניצור סקרנות וחשק לטעום את חטיף הבריאות המלוח



הרעיון הגדול
". חטיף שהוא גם בריא"כFitnessמיצוב החטיף המלוח החדש של 

הצליח  Fitness-כך נאותת לכל הסקרנים ש
.  את הקונפליקט הצרכני הנצחי בקטגוריהלפצח 

.התעניינות והתנסותנצליח ליצור , ברגע שנערער את הקונפליקט הצרכני



המהלך
Fitnessמצליחים להמציא את החטיף המושלם!

תזונה מאוזנתיות והנאה ובין 'קראנצ, המנצח שבין טעםהשילוב 



מדף החטיפים  המושלם מול אהרונוב מדמיינת את החטיף אנה 
כבר הומצא, ואז מגלה שהחטיף המושלם עליו חשבה, המלוחים



קהלי פיטנססטודנטיותאימהות 

Fitnessהמשכנו לבסס את המעמד של 
ובפילוח לקהליםבדיגיטלגם 



 Wellness-הכל מובילות הדעה בזירת : משפיעניותקמפיין 
Fitnessממליצות על החטיף המלוח של 

כולנו מכירים את הרגע ביום שאתם מחפשים נשנוש טעים  
אז בדיוק -וכל מה שבא לכם זה חטיף קליל שכיף לנשנש 

,  בשביל הרגע הזה וכדי שלא תצטרכו להיכנס למטבח
פיטנס

! השיקו חטיף סופר טעים
חטיף_פיטנס#טעים #קראנצי #חטיף _פיטנס#



?  והתוצאות

Fitness חטיפים הכובש את המקום הראשון בסגמנט-BFY
!והופך למנוע הצמיחה העיקרי של הסגמנט


