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התהליך❑

התקציבמקורות❑

2021עונתמ"קדסיכום❑

2022מ"קדתוכניתהצעת❑

מה במצגת



התהליך



עקרונות ניהול קמפיינים בשווקים השונים 

" צריכת המדיה"התאמת אופי הקמפיין לתרבות המקומית ולמאפייני ✓

בשווקים השונים 

עבודה עם גורמים מקומיים מקצועיים בכל שוק✓

יבואנים בשווקי היעד/שיתוף פעולה עם קמעונאים✓

בנקודות מכירה בהם הפרי זמין/מיקוד הפעילות בקונים✓

B2Bצ ופרסום בערוצי ה"מעטפת יח✓

מ"הגדרת יעדים מדידים למעקב אפקטיביות הקד✓



מ"מודל התמיכה בקד

מועצה

יצואנים משרד פרסום

B2Bצ"יח

דיגיטל
טעימות

קונים
רשתות

ויבואנים

ניהול 

מקצועי  

ובקרה

סושיאל
מ"קד

מתחת

לקו

משרד  

החקלאות







פעילות בנקודת המכירה



מקורות התקציב



מקורות התקציב

מ יצוא"תמיכת המשרד בקד. 1

"תקציב אור ספרד.         "2

"  משרד–מועצה "פרוייקט משותף . 3
2021/2022

50-50

50-50

100

. עמידה בתחזיות הייצוא, הוכחות בצוע, מ לאישור מראש"מותנה בהגשת תוכנית קד



2020-2021סיכום עונת 



תמיכה במותג

בעיתונות המקצועית



אירו 50,000תקציב 

ניוזלטר+ כתבות תוכן + באנרים + מודעות 

מאי-אפריל-מרץ





כתבות תוכן





FRUITNET.COM



FruitNet Newsletter



FRESHPLAZA.COM





בחינת אפקטיביות



מ קנדה"קד

55,000$-תקציב 



קנדה
"  תוכנית נקודות"מבצעים ו–פ עם רשתות "שת



קנדה

Canadian Produce Marketing 

Association -Fresh Ride Sponsoring



בחינת אפקטיביות–קנדה 



מ יפן"קד

$190,000–תקציב 



פעילות מול משרד פרסום מקומי  ▪

יצואן בודד יבואן אחד לכול פרי–שוק ריכוזי ▪

פ עם הרשת"יכולת שליטה ושת▪

תיאום פעילות שטח בין היבואן ומשרד הפרסום▪

מיקוד הפעילות באזורים נבחרים▪

וקאנאגאווההמתגוררות בטוקיו 20-40אימהות בגילאי –קהל היעד 

קהלים הסובבים את רשתות  )בדגש על אזורים בו נמכר הפרי 

(השיווק

מאפייני הפעילות ביפן



▪ Royal – Or - 42,000 USD

▪ Union – Sunrise - 95,000 USD

▪ Costco – Or & Sunrise - 53,000 USD

:משרד הפרסום

SHINTSU SP, Tokyo

שותפי הקמפיין

2021מאי –מרץ 



Google Ads), Line,  )GDN–דיגיטל ▪

פרינט ודיגיטל–פלטפורמות קמעונאיות ▪

דף נחיתה, חוברות מתכונים–תוכן שיווקי ▪

טעימות בנקודות מכירה▪

(Giveaway)מארזים ומתנות ▪

בחלק )חל איסור על הטעמות בחנויות ▪
לכן בוצעה העברת תקציבים  ( מהתקופה
לאינטרנט

מדיה



באנרים רויאל



באנרים קוסטקו



באנרים יוניון



בחינת אפקטיביות–יפן 



Giveaways



דף נחיתה–רויאל 



מגזין חברי מועדון–קוסטקו 

270,000-תפוצה



הדגמות בסניפים–קוסטקו 



בקרה על הדגמות בסניפים–קוסטקו 



当店はオアの公式販売店です

‘ An OR official store’

Logo Usage by EC Shop ‘Shokubunka’

קונים בחנות המקוונת90,000



בחינת אפקטיביות בין צרכנים–יפן 



2021-2022מ "תוכנית קד



2022הצעת התקציב 

(אין השתתפות חיצונית)תקציב ענף . 1

2

" מ אור "קד. "2

( מימון מתמלוגי אור 100%)

"  משרד–מועצה "פרוייקט משותף . 3
(השתתפות חיצונית50%)2021/2022

K200$

K300$

K500$

. עמידה בתחזיות הייצוא, הוכחות בצוע, מ לאישור מראש"הגשת תוכנית קד-מותנה בדרישות הנוהל *

קמפיין הדרים 

שוק מקומי

קמפיין ידוענים 

קנדה

קמפיין 

אשכוליות 

סין/יפן

מ"תמיכת קד

*אור יצואנים

ח"מלש1.2כ תקציב ענף "סה

ח"מלש3.5מ "כ פעילות קד"סה

תמיכה במותג

שוק מקצועי



פרוייקט משותף עם המשרד

$  אלף 300חלוקת התקציב בסך -קמפיין לאשכולית אדומה ❑

(לחילופין השקעה בשוק אחד)בין השוק הסיני לשוק היפני 

עבודה מול משרד מקומי❑

עבודה בשיתוף יבואן אחד❑

דגש על פעילות דיגיטל  ❑

מיקוד הפעילות באזורים גיאוגרפיים רלונטיים❑

(  בחלוקה שווה)טון 8,000היצוא לסין ויפן עומד על כ

מכלל יצוא הסנרייז  24%המהווים כ



2022הצעת התקציב 

(אין השתתפות חיצונית)תקציב ענף . 1

2

" מ אור "קד. "2

( מימון מתמלוגי אור 100%)

"  משרד–מועצה "פרוייקט משותף . 3
(השתתפות חיצונית50%)2021/2022

K200$

K300$

K500$

. עמידה בתחזיות הייצוא, הוכחות בצוע, מ לאישור מראש"הגשת תוכנית קד-מותנה בדרישות הנוהל *

קמפיין הדרים 

שוק מקומי

קמפיין ידוענים 

קנדה

קמפיין 

אשכוליות 

סין/יפן

מ"תמיכת קד

*אור יצואנים

ח"מלש1.2כ תקציב ענף "סה

ח"מלש3.5מ "כ פעילות קד"סה

תמיכה במותג

שוק מקצועי



מ אור"קד

י מתכונת "עפמ יצואנים במדינות השונות "תמיכה בקד. 1

פ עם רשתות"שת–קיימת ובהתאם לנוהל 

שוק –מ באמצעות ידוענים בשוק הקנדי "קמפיין פיילוט לקד. 2

פניה –מיצוא האור6%-טון המהווים כ5000-מתפתח עם כ

(באזור גיאוגרפי נבחר)ישירה לקונים 

קונים+ רשתות –שילוב מאמצים ✓

דגש על פעילות דיגיטל  ✓

אזורי פריסת  )מיקוד הפעילות באזורים גיאוגרפיים רלונטיים ✓

(הרשתות

,  מול קניינים-מטריית תמיכה למותג בשוק המקצועי. 3

.'יבואנים וכו, קמעונאים



קמפיין הדרים בשוק מקומי

מ בשוק המקומי"מזה ארבע שנים שלא הייתה פעילות קד1.

2018הקמפיין האחרון היה לאורי בשנת 2.

מטרת הקמפיין להעלות לתודעה את נושא צריכת ההדרים  3.

בכלל והתועלות הנובעות מצריכתם בפרט

מומלץ על בצוע של שני גלים במהלך העונה4.

₪    אלף 700היקף תקציב של 5.




