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מציגים:



את סגמנט דגני הבוקר 
למבוגרים

פיטנס
הוביל במשך שנים

הרקע:



בישראל כמו בעולם:
 קטגורית דגני הבוקר סופגת 
 את השלכות טרנד הבריאות 
 ופיטנס מאבד את המובילות 

בסגמנט המבוגרים
-12%

ירידה בשווי שוק 
 הקטגוריה בין השנים 

2012-2015

25%23%9%
תופסים את המוצרים 

"לא בריא"
תופסים את המוצרים 

כ"מכיל הרבה סוכר"
מהצרכנים הפחיתו צריכה 

עקב פרשת הסלמונלה



2017: מחקר עומק חושף את הגורמים לקיטון 
בנתחי השוק בפיטנס 

זה לא בשבילי
המוטיבציות לצריכת דגני בוקר השתנו פעם: 

המניע היה שמירה וניהול המשקל. היום: המניע 
הוא תזונה מרכיבים איכותיים המספקים אנרגיה 

לכל אורך היום

זו לא אני
צרכניות נרתעות מהשימוש בסטראוטיפים 
וחיבור לעולם הדיאטה. כתוצאה מכך, ריחוק 
הולך וגדל מהמותג ומהערכים אותו הוא מייצג

" """



הסרת מסרים מעולם הדיאטה וגוף האישה. 
מעבר למסרים המבליטים את היתרונות 

התזונתיים של המוצר

שיפור המתכון בהתאמה לשינוי העדפת 
 הצרכניות, הוספת שיבולת שועל, 

B ויטמינים מקבוצת

שינוי האריזהשינוי המוצר

בעקבות המחקרים מתקבלת החלטה:משנים את המוצר והאריזה



)RTB: מכיל שיבולת שועל, דגנים מקבוצת B וויטמינים(

מסר העל החדש של פיטנס:

פיטנס
מזין אותך
באנרגיה



האתגר לשנת 2017

כיצד מתקשרים
השקת מותג מחדש בשוק רווי אתגרים

ונטול לגיטימציה צרכנית?



הנחת העבודה האסטרטגית:
עלינו להעביר את מסר העל

מסר העל: 
פיטנס מזין אותך באנרגיה

פרסונליזציה

כל אחת והSTORY שלה:
כל אחת זקוקה לאנרגיה 

עבור מטרה אחרת 

דרך תהליך 
פרסונליזציה



התובנה האסטרטגית:

FITNESS מזין כל אישה, 
באנרגיה ליום מלא בעשיה

כל אחת
והSTORY שלה! 



פיטנס איתך בדרך שלך

הפיצוח הקריאייטיבי: 
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מתווה הפעולה: 

הפקה ייעודית בפורמט
הורטיקלי החדשני, עבור פלטפורמת

הפרסום החדשה
 INSTAGRAM STORIES ב

ליהוק שלוש נשים מתחומים שונים,    #1
המייצגות שלושה חתכי גילאים    
עבודת מדיה מפולחת ומקודמת   #2

לפי שלושת הסגמנטים, דרך משפך   
רימרקטינג חכם שמוביל להמרה  

הפקה העומדת בכל הקריטריונים
לתוכן אופטימאלי ברשתות החברתיות:
ורטיקלי, מותג ב-3 שניות הראשונות, וידאו עד 30 

שניות + נגזרות 15 שניות )STORY( ו- 6 שניות,
דמויות מעוררות הזדהות, כתוביות, תוכן מותאם 

לסגמנט.

פיטנס איתך בדרך שלך
 #KEEPGOING

אופטימאלי
ליפרסונ



סגמנט נשים 
צעירות 

העצמאית – מעיין סלמה,  
צעירה עם עסק עצמאי לגלישה  

קהל מטורגט: 18-22  
פלטפורמות:  FACEBOOKINSTAGRAM INSTAGRAM

STORIES



סגמנט אמהות
הספורטאית – מורן קורן, מורה   
לריקוד שהיא גם אמא לשתיים  

קהל מטורגט: 23-40  
פלטפורמות:  FACEBOOKINSTAGRAM INSTAGRAM

STORIES



סגמנט נשים 
בוגרות

הסטארטאפיסטית – ליאת מרדכי,   
יזמית, בעלת עסק מצליח בחו"ל   

שהיא גם אמא לשלושה  
קהל מטורגט: 40-55  

פלטפורמות:  FACEBOOKINSTAGRAM INSTAGRAM
STORIES



סרט מוצרי
הוגש ברימרקטינג

כל מי שנחשפה לוידאו המותאם   
לסגמנט שלה, קיבלה את הסרט   

המוצרי ברימרקטינג  
הסרט חושף את האריזה החדשה   

ואת השינוי ברכיבי המתכון  
פלטפורמות:  FACEBOOKINSTAGRAM INSTAGRAM

STORIES



והתוצאות:
השבנו את הבכורה,
חזרנו להוביל את 

סגמנט דגני הבוקר 
למבוגרים!



גברנו על המתחרה המוביל 
והפכנו למובילי הסגמנט!

גידול
של 2.2 נקודות 

נתח שוק

14%
צמיחה בתדירות 

הרכישה

הפוך
מהמגמה בשוק!

פיטנס צומח בעוד 
שסגמנט דגני 

המבוגרים מוסיף 
לדעוך



צפיות בסרטים

צפיות מלאות בתקציב מדיה קטנטן!

מעל

ומעל
מיליון
מיליון

 3
2



הצלחנו להגביר
את ההעדפה

למותג

כלל הפרמטרטים התדמיתיים בעליה,
הקמפיין זכיר, המסר משויך לפיטנס

ובשורה התחתונה –
53%

העדפה למותג

41%
שיוך המסר

"מזין אותך באנרגיה"

22%
זכירת הקמפיין 

בקרב קהל היעד



 #KEEPGOING

STORYזה היה ה
על איך חזרנו להוביל את דגני הבוקר למבוגרים


