
שוק קומי✓

עיתונות מקצועית✓

יפן✓

א"צפ✓



סיכום קמפיין אורי
שוק מקומי

2020מרץ 18–פברואר 18



"  אורי"מטרת הקמפיין להמשיך בפעילות להחדרת המותג ▪

מהלך שהחל בעונה הקודמת ולא זכה , לתודעה הצרכנית

. להמשכיות בעונה הנוכחית

בוצע תיאום עם מרבית בתי האריזה הגדולים שהביעו הסכמתם ▪

.למהלך ולפיתוק הפרי עם מדבקת המותג בהתאם

הובעה נכונות של שופרסל לשתף פעולה עם  בבדיקה שנעשתה ▪

עיקר המאמץ יכוון לשלט את המדפים בנקודות  . הקמפיין

".אורי"המכירה עם המותג 

חפשו את "מיקוד המסר לקונים –אסטרטגיה תקשורתית ▪

". הפתקית הירוקה של האורי

3

מ מומלצת  "מסגרת קד
2019-20לעונת 



₪אלף 200–חודש של פעילות בנקודת המכירה ❑

₪אלף 300–טלוויזיה ❑

₪אלף 150–רדיו ❑

₪אלף 125–אינטרנט ❑

₪  אלף 25-"ואחרי" לפני"סקרי אפקטיביות קמפיין ❑

₪אלף 800כ "סה

44

2020מ "מסגרת קד

בהצלחה



המטרה
"  אורי"העלאת רמת המודעות למותג ✓

להביא להתנסות עם הקלמנטינה✓

לקדם את מכירות הפרי✓

פריסת הקמפיין
במרץ18–פברואר 18

תקציב הקמפיין
ח"אלף ש800

55



אורי–חפשו את הקלמנטינה עם המדבקה הירוקה ✓

טעם טוב וקלה לקילוף–קלמנטינת פרמיום -אורי ✓

66

המסרים



סניפי שופרסל185–שילוט בנקודות מכירה ✓

חשיפות134"( 6)א "חסויות מז–טלוויזיה ✓

תשדירים96–"( 10)צ חסויות "גלגל/צ"גל–רדיו ✓

תשדירים432–( 88+'ג+ 'ב)כאן -רדיו✓

MAKO-וYNET–דיגיטל ✓
77

המדיה



88

תקציב מדיה

236,000טלוויזיה
243,000רדיו

120,000דיגיטל
160,000נקודות מכירה
39,000הפקות וסקר

798,000כ  "סה

30%

30%

15%

20%

5%

חלוקת תקציב קמפיין

טלוויזיה

רדיו

דיגיטל

נקודות מכירה

הפקות וסקר



מדבקות רצפה–כרזות תקרה –שילוט מדף ▪

99

פרסום בנקודות מכירה–הדיה 



1010

סניף אפק



1111

רעננה



1212

סניף אורות



1313

חסויות טלוויזיה

. ברשתות קשת ורשת, בפריים טיים, שניות6חסויות מזג האויר •

.236,000₪ימים בתקציב של 10חשיפות במהלך 212כ "סה•

חשיפות212-236,000₪כ קמפיין טלוויזיה "סה



1414

תשדירי רדיו

תשדירים  96כ "סה. צ"ל וגלגל"שניות בגלי צה10חסויות •

69,000₪בתקציב של , במשך שבוע

ה-ד-ימי שידור ג. שניות ברשתות כאן17-שניות ו8תשדירי •

תשדירים143–כאן ב •

תשדירים135–כאן ג •

תשדירים135–88כאן •

תשדירים413כ "סה

174,000₪–בתקציב , תשדירים במשך שבועיים413כ "סה•

תשדירים509-243,000₪כ קמפיין רדיו "סה



1515

דיגיטל

יום  14במשך מעברונים•

46₪–חשיפות 1000עלות ממוצעת ל•

מיליון חשיפות2.65-120,000₪כ קמפיין דיגיטל "סה



1616

מכר קלמנטינות ברשתות
(נתוני סטורנקסט)

בממוצע8%הכמות שנמכרה קטנה ב, בממוצע4%ג עלה ב "המחיר לק



1717

ח"ש/ג "מחיר ק

4.30

4.40

4.50

4.60

4.70

4.80

4.90

5.00

5.10

78910

ג"ח לק"מחיר בש

2020ג "ח לק"מחיר בש 2019ג "ח לק"מחיר בש



1818

כמות מכר

420.0

440.0

460.0

480.0

500.0

520.0

540.0

560.0

78910

מכר בטון

2020מכירות בטון  2019מכירות בטון  (2020מכירות בטון )ליניארי 



1919

ממצאי סקר אפקטיביות
בקרב צרכנים



רכישת קלמנטינות

? בעונה( קלמנטינות)י היכן הנך רוכש בדרך כלל את הקלמנטינות /ציין

60%ציינו כי הם  11%-כ. מהנשאלים ציינו כי רוכשים קלמנטינות ברשתות השיווק
.  אצל הירקן17%-וקרוב ל, רוכשים קלמנטינות בשוק

60.0
7.4

16.7

10.8

.6 4.6

(סופרמרקטים)רשתות שיווק  מכולות\מינימרקטים 

ירקן בשוק

משווקים מתמחים באינטרנט אחר

N=502

הרשתות מתחזקות



"?איזה זנים של קלמנטינות אתה מכיר או ששמעת עליהם"
(שאלה פתוחה)

51.2%

11.8%

28.7%

5.9%
2.4%

50.5%

12.2%

31.9%

16.0%

2.0%

ה/לא מכיר אחר מיכל אורי/אור נובה

20-פבר 20-מרץ

לעומת הסקר לפני קמפיין10%+

זנים מוכרים של קלמנטינות

זני קלמנטינותמהציבור לא מכירים כלל שמות של 50%-כ  .

הוא הזן המוכר ביותר( 32%" )מיכל"הזן ה.

16%10%-פיצה של כקבצורה בלתי נעזרת" אורי\אור"ציינו כי מכירים את זן ה
.הקמפייןמסקר שבוצע לפני

N=502

,  אפה'ג, טופז

..הדרים, אודם



חשיפה לקמפיין כלשהו

מתוכם כמחצית ציינו  . מהנשאלים ציינו כי נחשפו לקמפיין כלשהו לקלמנטינה20%-כ
.  בצורה בלתי נעזרת כי נחשפו לקמפיין של אורי

N=94

19%

81%

כן

לא

האם נחשפת לקמפיין 

?כלשהו לקלמנטינה

49%

51%

אורי/לאור

לא זוכר/אחר

לקמפיין של איזה 

?קלמנטינה נחשפת
N=502



זכירת אלמנטים מהפרסום

כשליש מהנשאלים  . כמחצית מהנשאלים שנחשפו לפרסום זכרו לציין אלמנטים ממנו
.  ציינו כי הם לא זכרו לציין פרטים ספציפיים מהפרסום

N= 94

?מה אתה זוכר מהפרסום

קלמנטינה  

...פריניב/פרימור/מיכל

13%
11%11%

7%
5%4%

21%

33%

קלה  
בריאה/לקילוף

המדבקה  מתוקה
הירוקה

לא זוכר פרטיםאחרטעימה...Dont Worryדורי בן זאב

51%



חשיפה לתשדיר טלוויזיה

קרוב לרבע מהנשאלים ציינו כי נחשפו לקמפיין החסויות לקלמנטינת אורי בטלוויזיה  .
מהנשאלים  80%-וקרוב ל, אחוז דומה ציין כי נחשף לתשדיר הטלוויזיה שהוצג לפניהם

.ציינו כי אהבו את התשדיר לאחר הצפייה בו

N=502

לפניך תשדיר החסות לאורי 

-ששודר בטלוויזיה 

? האם נחשפת לקמפיין זה

25%

76%

?עד כמה אהבת את הקמפיין

22%

55%

20%

2% 1% מאוד אהבתי

דיי אהבתי

ככה–ככה 

לא כל כך  
אהבתי

כלל לא אהבתי



חשיפה לקמפיין ברשת השיווק  
מודעות נעזרת

מהנשאלים שרוכשים ברשת שופרסל ציינו כי נחשפו בצורה נעזרת לקמפיין  12%-כ
.מהם אהבו אותו85%מעל . השילוט שהוצג בפניהם

?עד כמה אהבת את הפרסום
N= 168

N= 21
-לפניך שילוט לקלמנטינות אורי

האם נחשפת לקמפיין זה ברשת  

?  השיווק

12%

88%

כן

לא

38%

48%

9%
5% מאוד אהבתי

דיי אהבתי

ככה–ככה 

לא כל כך  
אהבתי

285סניפים מתוך 185-הפרסום בוצע ב* 

*



סיכום מסקנות והמלצות

לעומת המודעות  )במודעות הציבור לזן אורי 10%למרות העלייה של כ✓

היקף החשיפה לקמפיין הנוכחי היה נמוך , (בסקר שלפני הקמפיין

.  יחסית בהתחשב בגובה התקציב שהושקע

קמפיין  "–ניתן להניח כי הסיבה המרכזית לכך היא מאפייני הקמפיין ✓

אמוציונלי עם /ולא קמפיין תדמיתי ”Hard Sale“עם דגש על " קר

. קריאטיב ייחודי

היו  , בקרב מי שנחשף לקמפיין, רמות הזכירות ואהדה של הקמפיין✓

.גבוהים

עדיין אינה  , רמת הבידול של האורי כזן של קלמנטינה פרמיום✓

כעוד  "מרבית הציבור תופס את הפרי . מוטמעת בתודעה הצרכנית

.על המדף" קלמנטינה
26



סיכום מסקנות והמלצות

אך על מנת להטמיע את האורי  , שביעות הרצון מהפרי היא גבוהה✓

עם מוכנות לשלם  )בתודעת הקונים כמותג של קלמנטינה מובחרת 

רב שנתית וזאת  , מ עקבית"נדרש לבנות תכנית קד, (בעבורה פרמיה

.בעיקר בשל העובדה שהפרי זמין על המדף רק מספר חודשים בשנה

גלים האחד מיד בתחילת  2יש לשקול לחלק את פריסת המדיה  ל✓

.העונה והשני כעבור חודשיים

יש לשאוף להרחיב את החשיפה בנקודות המכירה לרשתות נוספות  ✓

.מלבד שופרסל

למרות ששיתוף הפעולה השנה עם בתי האריזה ונוכחות פרי מפותק ✓

עם מדבקה ירוקה על המדף היו טובים יותר מאשר בקמפיין לפני  

. עדיין רמת הפיתוק אינה מספקת בכדי להדגיש את הבידול, שנתיים
27



תמיכה במותג

בעיתונות המקצועית



אירו 23,500תקציב 

ניוזלטר+ כתבות תוכן + באנרים + מודעות 

מאי-אפריל-מרץ

תקציב



3030

באנרים אנגלית



3131

באנרים צרפתית



3232



3333



3434



35

FruitNet Newsletter



3636

כתבות תוכן



2020קמפיין יפן 

י נתיב יועצים"מוגש ע

2020יוני 



Gisha20–טקסט ▪

3838

שותפי הקמפיין



Gisha20–טקסט ▪

3939

התקציב



(בחלק מהתקופה)איסור על הטעמות בחנויות ▪

העברת תקציבים לאינטרנט▪

בגלל הסגר  " סנרייז"ו" אור"רכישות מוגברות של ▪

פגיעה באשכולית לבנה שחלק מהלקוחות הם בשוק  ▪

(מסעדות וברים)המקצועי 

4040

Covid-19השפעות 

!למרות המצב המורכב היבואנים היו שבעי רצון מהמכירות 



פרסום בדיגיטל  ▪

פרסום בדיוור  ▪

הדגמות בחנויות▪

דף נחיתה▪

4141

רויאלORקמפיין  

דף נחיתה

חנויות1853



Gisha20–טקסט ▪

4242

דיוור

רויאלORקמפיין  

באנר

750,000



Gisha20–טקסט ▪

4343

רויאלORקמפיין  



4444

קוסטקוSunrise & ORקמפיין 
הדגמות בחנויות▪

פרסום בדיגיטל  ▪

פרסום בדיוור לחברי מועדון▪

דף נחיתה▪

חנויות26



4545

Costco Connection

270,000דיוור בתפוצה של 



4646

הדגמות בנוסח קורונה



4747

Sunriseהדגמות 



4848

Sunriseברשתות החברתיות



4949

יוניון  Sunrise קמפיין

מארזי פרי ופרסום בנקודות מכירה▪

פרסום בדיגיטל  ▪

דף נחיתה▪



5050

מארזי פרי מיוחדים



5151

Sunriseבדיגיטל



5252

מסקנות

מודל שיתוף הפעולה עם משרד מקומי שמתקשר ישירות עם  ❑

יבואנים הוכיח עצמו כמודל העבודה המקצועי /הקמעונאים

(שנה שלישית ברציפות)והנכון ביותר 

מפיק , יבואנים/שיתוף הפעולה בין המשרד המקומי לקמעונאים❑

את התוצאות הטובות ביותר באמצעות הנכונות של הרשתות  

לשתף פעולה  

יבואנים  / היכולת לקבל היזון חוזר בזמן אמיתי מהקמעונאים❑

למאמץ המושקע הינו חיוני להצלחה



2020א "מ צפ"קד



מסגרת התמיכה

1,000,000₪

פ עם רשת קמעונאית"שת-תנאי מחייב 

מ לאישור "מותנה בהגשת תכנית קד

י מימוש התחזית"תמיכה בפועל  עפ

פעילויות מאושרות בלבד

300,00$



יצואנים הגישו תחזית יצוא4▪

יצואן הגיש תכנית1▪

יצואן עמד בתחזית וקיבל תמיכה1▪

מכספי התמיכה לא נוצלו85%▪

5555

בקשות לתמיכה



מודל התמיכה במתכונת הזו אינו עובד  ▪

(ניסיון שני ברציפות)

יש לאמץ את המודל היפני  ▪

לרכז מאמצים בשיתוף פעולה עם גורם ▪

מ מקצועי בשוק יעד מרכזי שיוגדר"קד

5656

תובנות ומסקנות




