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 18.3.18פרוטוקול ישיבת צוות שיווק וק.ד.מ שולחן תמר מיום 

 

 

עזרא בכר, משה ברוקנטל, אפי ניצן, צבי אבנר ,אמנון גרינברג, רוני נקר,  : משתתפים
 מרב מור אופיר,  עמיר לוי, אורנית   

 אבירם, שי. :  חסרים

 מג'הול פלוס ./אלמוג ירון+ יניב/הדקלאים ,אבי דגול/תנובות שיווק, חזי  מוזמנים :

 עפרי/מהדרין, דוד חי, וחברות שיווק נוספות.  חסרים:

 

תכלית הישיבה לחזור לתאום ושת"פ בין השולחן למשווקים .תכנית השיווק  אפי ניצן:
 המשותפת תקדם את כולם.   

המשפיענים לקידום המג'הול בעולם , התכנית מתבססת על הוצגה תכנית   
  דועניםיקידום המג'הול באמצעות  חשבונות האינסטגרם והטוויטר של   
 בריאות, אוכל, )סלבס( מהעולם בשפה האנגלית, בכל תחומי החיים ספורט,  
 משחק וכו'(, ובצורה זו להגיע ולקדם את המג'הול  לכל תושב בעולם שעוקב   
 י ידוענים אלו  ללא גבולות גיאוגרפיים. הכוונה לממש את התכנית  אחר  
 בשיתוף משרד החקלאות ,המגדלים והמשווקים.   

 
 -הפעילות השיווקית לא תתרכז בארצות אלא בפעילות חובקת עולם . הדרך עמיר לוי:

באמצעות משפיענים .נבחנו חלופות רבות והתמקדנו במספר מועט. חברות   
 במג'הול .  -עיקר הפעילות -עדיפות . הנחת עבודהישראליות   

 
 עולמם בטלפון וברשתות החברתיות . –רוב הצעירים  : אורנית

 
 בעיה עם המותג "מג'הול ישראלי" בשל בעיות חרם ,ואיך משתלב יצואן קטן  :אבי דגול
 במערכת כזו.   

 
 תומך בכיוון שהוצג.  :יניב

 
 גם למשווקים קטנים. סבור שקמפיין כזה יתרום אפי ניצן :
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 תומך בגישה של  "מג'הול ישראלי" ולהגדיר מסרים בהתאם.-יש לחזק המותג  חזי
 עמיר.   

 
 הציגה את הצעת החברות הישראליות ותוצאות צפויות לפי תקציב.  : אורנית 

 
 מציע שתוף פעולה גם בשוק הישראלי.   :משה

 
 כל המשתתפים  תומכים בפעילות המשפיענים בחו"ל .   סיכום

יופק דף מסרים שיכיל את כל היתרונות של המג'הול הישראלי . דף זה   
הוא הבסיס שיימסר ל"ידוענים".  .המסרים יוגדרו בישיבה משותפת של   
צוות קד"מ והמשווקים ,  באחריות עמיר להכין את הפגישה שבה יוסכם   
 על המסרים.   

 מציע לקיים בדיקה לדף המסרים לפני ביצוע ע"י צוות מיקצועי לפני השקעה  נקר : רוני
 כספית .  

 
 הצבעים ( כשהתמר נכנס  5הציגה את הפוסטר החדש של כח הצבע )   מרב :

 לתוכו בקטגורית הכתומים. כמו ניתנה סקירה קצרה על  פעילות מועצת   
 תמר.  הצמחים בתי ספר כולל הצגת סגולותיו של ה  
  

 סוכם  22.03.18עלתה בקשה להצגה של תכנית קד"מ בישיבת השולחן ב  ס י כ ו ם:
 שאפי ימסור דיווח בנושא.  
         

 

  

 : אמנון גרינברג רשם        


