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שוק היין הוא שוק מאתגר במיוחד

שוק צפוף ורווי במתחרים
ובמקביל מיובאים לארץ  , יקבים300-פועלים מעל לבישראל 

. מותגי יין מרחבי העולם600-מעל ל

שוק ריכוזי
מהשוק60%שלושה יקבים שולטים על 



הצרכן הישראלי לא ממש חזק ביין
-מחקרי צרכנים איכותניים שערכנו בשנים האחרונות הצביעו על אמת פשוטה 

הצרכן הישראלי לא באמת מבין ביין



מאחורי כל  : המשמעות
–בחירה של בקבוק יין 

מסתתר פחד
62%

מצרכני הקטגוריה הצהירו שהם מגוונים בבחירת יין אך 
קבועיםמבין מספר מצומצם של יקבים 



לכן המודעות למותג והזיהוי המהיר שלו הם הנקודה 
.הקריטית בשוק היין

הצרכן לא ירים אותו מהמדף, טפרברגללא זיהוי המותג 



,  הוא אמנם יקב ותיקטפרברג
אבל מותג צעיר מאוד שטומן בחובו פוטנציאל רב שטרם מומש

נתח מהצרכנים מביעים כוונות קנייה 44%-בעוד ש
בלבד7.5%השוק שלנו עמד על 

2016נכסיות מותג *
סטורנקסנתוני *



נתח השוק ההיפותטי שלנו: המשמעות
בפועלגבוה בהרבה מנתח השוק 



הנחיתות שלנו בשטחי המדף למול  : הסיבה
המותגים הגדולים מקשה עלינו לממש את הפוטנציאל  

של המותגהאמיתי



אז החלטנו שהגיע הזמן לשים את המדפים על הכוונת 
ולהתמקד בשאלה איך לגרום לצרכנים למצוא ולזהות

?במהירות על המדףטפרברגאת 



Physical Availability-על החולשה בוהחלטנו לחפות 
 Mental Availabilityבאמצעות 

!  ן מח"ננצח בנדל, ן על המדף"במקום להתחרות על הנדל
לאייקון שמוחם של הצרכנים יתביית עליו  טפרברגונהפוך את 



:ברורההיתה2017אז המשימה לשנת 
-לנכס ויזואלי טפרברגלהפוך את הלוגו האייקוני של 

Golden-תהפוך לטפרברגשל ' ט-ה Arches



אבל איך אפשר לבנות אייקון בעולם היין  תחת  
?רגולציה שאוסרת לדבר עליו



לשם קודטפרברגשל ‘ ט-הפכנו את ה
ליין–( או יותר נכון לסמל)

.  ‘האות ט–פיצחנו את הדרך לתקשר את המותג תחת מגבלות הרגולציה באמצעות האייקון הוויזואלי של המותג 
לטפרברגמיידיהצרכן יעשה קישור , ‘כשתופיע בפרסום שלנו האות טמעתה 

בסרטוןלצפיהלחץ על התמונה 

https://www.youtube.com/watch?v=_kjA640ZS0o&feature=youtu.be


טפרברגיצרנו בולטות וזיהוי של בקבוקי 
בנקודות המכירה  

כדי לוודא שהקהל יבין  . לקשב של הצרכן כשהוא סורק את מדפי היין' הפתיון'הופך להיות טפרברגהלוגו של 
כך שאיש לא יוכל לפספס את , על פקק שעם ועל תוויות הבקבוקים' ט-מיקמנו את אייקון ה, את הקידוד

ליין  –לטפרברג, ‘הקשר בין ט



פרסום חכם וקליט אשר מקשר בין הלוגו לסיטואציות צריכה  יצרנו 
ייןמבלי להראות או להזכיר בכלל , רחבות ומגוונות

לפתוח בקבוק  ( ואף כדאי)החלטנו להרים את הכפפה ולהזכיר לישראלים שיש עוד הרבה מקרים מלבד ארוחות החגים שבהן מותר 
טפרברגשל ורצוי 



כך הצלחנו להיות המפרסמים היחידים בקטגוריה שמפרסמים  
והיחידים שמספרים סיפור , את המותג על שלטי חוצות במדיה

.בקמפיין טלוויזיה

בסרטוןלצפיהלחץ על התמונה 

https://www.youtube.com/watch?v=mGZKBNJ2-K0


!מהפכניות.. והתוצאות



צמיחה במכירות לעומת שנה קודמת35%
כמותג  קטגוריה התדמיתית בוהובלה 

הכי מחדש ומפתיע

2017נכסיות מותג *
2017סטורנקסנתוני *



,  זהו כוחו של מהלך שנבנה מתוך הבנה מעמיקה של השוק והצרכן
של האמיתייםמהלך שנשען על אסטרטגיה שמתמודדת עם האתגרים 

!לחיים-המותג 


