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החלבמוצריבקטגורייתהישראלייםהמותגיםשלעוצמתםלשחיקתהביאההחברתיתהמחאה

שלהמהמותגים14לרשימההכניסהושטראוסהסופרברנדס,לרשימתהצטרףלוירמיוהמזון

מאתעדידברת־נוזריץעדידברת־מזריץ

''
פועלים2012ב-

מותגי־על,290בישראל""

(,Superbrandsסופרברנדס

התווספוהרשימהשאללאחר

לעומתחדשיםמותגים18

הרחבתלמרותשעברה.השגה

מותגי־־העלעלגםהרשימה,

השפעתאתלראותניתן

בקיץשפרצההחברתיתהמחאה

שרוחשיםבאמוןופגעהשעבר

למותגים,הישראליכהצרכנים

ברציפותהרביעיתהשנהזו

הסופרברנדסארגוןשבה

תפישותאתבוחןהבינלאומי

לגביהישראליםהצרכנים

במדינההפועליםהמותגים

אלשלהםהקשרעוצמתואת

הקשרשעוצמתמותגהמותגים.

שנקבעהרףמןגבוההנמצאהאתו

כמותגהוכרזקהלדעתבסקרי

מסגרת(.)ראוסופרברנרעל

הרכבעלהמחאההשפעתאת

2012ל-הסופרברנדסרשימת

בעוצמתהשחיקהדרךלזהותניתן

שעמדווהקטגוריותהמותגים

החלב,מוצריהמאבק:בחזית

מותגיהמזון,מוצריהחטיפים,

הפיננסייםהשירותיםהבנקאות,

עולה2012ל-מהמחקרוהנרל״ן.

הצרכניםביןהקשרעוצמתכי

המותגיםלביןהישראלים

נחלשהחלבמוצריבקטגוריית

השנהלעומת96.31־־׳שלבשיעור

הצרכניםביןהקשרהקודמת.

החטיפיםקטגורייתלמותגי

למותגיםהקשר129ב-נחלש

נפגעהמזוןמוצריבקטגוריית

%8ב-הנדל״ןולמותגי109בכ-

המותגיםעוצמתמניתוח

כינמצאתנובה״ו״קוטג׳״תנובה״

חזקיםעדייןהמותגיםששניאף

הישראליתהצרכניתבתודעה

ועוצמתבהםפגעהשהמחאההרי

מבדיקתנשחקה.שלהםהמותג

הצרכניםשביןהקשרעוצמת

ביןכינמצא״תנובה״למותג

למותגהקשרנחלש2012ל-2011

ביןוהקשר92.2ב-״תנובה״

תנובה״״קוטג׳למותגהצרכנים

לראותיהיהמעניין109ב-נחלש

אובמגמהמדובראםהבאהבשנה

המותגים.במעמרזמניתבירידה

עולהמהמחקרהשני,העברמן

יותררבאמוןרוחשיםצרכניםבי

ציבורמוסרותשללמותגיםהשנה

האזרחיםביןשהקשרועמותות,

החולפתבשנההתחזקאליהם

בעבר״אםבממוצע.%6.3ב-

במוסדותפחותהאמינואנשים

השנהבמותגים,ויותרשלטון

אומרמגמה״,היפוךרואיםאנחנו

סופרברנרסממארגנייסעור,ערן

שלהראשיוהעורךבישראל

ספרשלהישראליתהמהדורה

״נראהלדבריו,הסופרברנרס.

והתקשורתהמחאהבעקבותכאילו

וגופיםמותגיםלגביהשלילית

מפלטמוצאיםהצרכניםמסחריים,

שפועליםובארגוניםבעמותות

ידארי,כגוןהאזרחים,למען

הקשרובג״ץ״.צה״לזק״א,שרה,

צה״ללמותגהצרכניםבין

98.4ב-החולפתבשנההתחזק

מד״אלמותגהצרכניםובין

%6.4ב-הקשרהתחזק

גםשעברה,בשנהכמו

המאגרותהחברותמביןהשנה,

בישראל,מותגיםשלרבמספר

במספרמחזיקהשטראוסקבוצת

14ביותר.הגבוההעלמותגי

סומנוהחברהשלמותגים

הישראליםהצרכניםידיעל

עלית,שטראוס,כםופרברנרס

רנונה,פרה,שוקולדזמן,פסק

מילקי,יטבתה,שוקויטבתה,

תמיאחלה,חומוסמדרכי,יר

נמסקפהעלית,טורקיקפה

החולפתבשנהברנהומקסעלית

ביןהחברתיתהמחאההופנתה

ובהןהמזון,חברותנגדהיתר

כיעולהמהמחקרשטראוס.

עםהצרכניםשלשהקשרבעור

כמותגייותרהמזוהיםמותגים

בשנהלהישחקהחלשטראום

11כ-%של-ירידההחולפת

המותגיםבעוצמתנרשמה

שלושחיקהומילקיזמןפסק

שטראוסבמותגנרשמה97.4»׳

כמותגי־השנהנכנסולרשימה

על

$TS1$כמותגיעל$TS1$

$DN2$כמותגיעל$DN2$שפחותשטראוסשלמותגים

במהלךושזכוהקבוצהעםמזוהים

דוגמתנרחבים,לקמפייניםהשנה

בשנהכמוותמיאחלהסלטי

בדירוגהשניהמקוםאתשעברה,

המספראתשהכניסוהחברות

מותגיםשלביותרהגדול

חולקותהסופרברנדסלרשימת

החברהחברותשלושאותן

)קוקהלמשקאותהמרכזית

אנרפרוקטרישראל(,קולה

שמונהעםואסם־נסטלה,גמבל

אחת.כלמותגים

בשנהשינומותגים88

53בישראל:מעמדםאתהחולפת

ממנה.נפלטו35ו-אליהנוספו

לציוןהראויותהכניסותאחת

זוהיאהסופרברנדסלרשימת

לרשימהשנכנסלוי,רמישל

השיווקדשתדדךפעמיים:

כפיגורהוהןשמואתהנושאת

האישים.בקטגורייתעצמאית

הושפעהלרשימהלוישלכניסתו

שהפכהמהמחאה,הנראהכפי

שבבעלותוהמוזלהמזוןרשתאת

הכניסהבשלוהןיותר,למחברת

שזיכתההסלולר,לתחוםלוישל

התקשורת.בכליבכותרותאותו

אתהאישים,בקטגוריית

מייצגיםהישראליתהפוליטיקה

נתניהובנימיןהממשלהראש

ברשימהשהופיעולפיד,ויאיר

טיפסנתניהושעברה.בשנהגם

למקוםהשישימהמקוםבדירוג

נתניהו״״בנימיןוהמותגהרביעי
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WTשארבסושי■סנו■

ותמיפרסילסווטש

סוגת₪לואקרספידו

MSN Messangerאחלהסלטיבואנוקינדר

■תלתההאטפיצהטוויטר

פרייםפישראיל׳׳ןזאפ

צ׳ויסטייסטר׳סאקי״םריגלשיבס

xrncליתטורקיקפה■בג״ץ

עליתנמסנקפההיהודיתהסוכנותקבאילוןי/

קומפורטאמריקןהצבאיתהתעשייהחיימוביץ׳מיקי

make■לתתעתעמוס

וקשתירוקאורועמותתריטה

נאהבתלישראלקיימת■קרןרמי#י

השיקמהשיווקלוי■רמיוהגניםהטבערשותשבתשלומי

אנדרואידהשב״כאקמולי

Fairyסלקוםהלבןהשף

פלאפון■גווייקיקקחוגלה־קימברלי

וסימנםיעקוב
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הפילהרמוניתהתזמורתרפאלומסעדתבוסהוגו

AIGבצלאלTheMarker

ואייםהפתוחההאוניברסיטהדיסקונט

■דיוטיפרייופלההראל

«דלק■קרמיסימומגדל

ופזואמנהדורקס

שופרסלוג׳נרלאלקטריקוולטרן

■UPS■.ויאגרה golf Co

d'tddiddוהונדה■ביתילי

■לנדרוברפלסטיקכתרבייגלבייגל

וגבאנהדולצ׳ההתפוצותביתטמפקס

הרודספיצהדומינו׳ס

ותכשיטיםאופנה

ארמאני

בולגרי

קרט״ה

לואיויטון

ניובלאנס

רייבאן

זארה

אדידס

אומגה

ברייטלינג

גוצ׳י

וגבאנהדולצ׳ה

דיזל

ה.שטרן

ורסצ׳ה

טומיהילפיגר

טימברלנד

כריסטיאןדיור

ליווי׳ס
ווו

נייקי

סווטש

ספידו

פדני

פולוראלףלורן

פראדה

רולקס

^^!
eBay

Gmail

Google

MSN Messanger

סקייפ

טוויטר

יד

יוטיוב

זאפ

וואלה

פ״סבוק

וסיגריותאלנוהול

אבסולוט

ג׳וניווקר

ג׳קדניאלס

היינקן

הגולןרמתיקבי

מרלבורו

קרלסברג

שיבסריגל

אנשים

יהושעא.ב

שרוןאריאל

איינשטייןאריק

נתניהובנימין

לפידיאיר

יעקבאילון

חיימוביץ׳מיקי

עוזעמוס

ריטה

לוירמי

חנוךשלום

שבתשלומי

ארצישלמה

פרסשמעון

עמוד 1



פיננסייםושירותיםבנקאות

CAL

אקספרסאמריקן

הפועליםבנק

לאומי

קארדלאומי

מאסטרכארד

ישראכרטקבוצת

CAL

אקספרסאמריקן

הפועליםבנק

לאומי

קארדלאומי

מאסטרכארד

ישראכרטקבוצת

בריאות

אדוויל

אופטלגין

אסותא

אקמול

אקמולי

טבע

כללית

בריאותשירותימכבי

נותפן

אדוויל

אופטלגין

אסותא

אקמול

אקמולי

טבע

כללית

בריאותשירותימכבי

נותפן

הביתוטיפוחדטרגנטים

Fairy

קליה

אריאל

בדין

חוגלה־קימברלי

יעקובי

לילי

ניקול

סנו

סושיסנו

פיניש

פלמוליב

פרסיל

וממתקיםחטיפים

זווזז&18

אורביט

במבה

טובלרון

לואקר

Oreoעוגיות

171T ^^^

פררורושה

קינדר

בואנוקינדר

פרהשוקולד

לעומת2012ב-99.6ב-התחזק

מהמקוםבדירוגירדלפיד2011

והמותגה-למקוםהרביעי

רשימתאת%1.9ב-נשחקשלו

כברבבטחהמוביליםהאישים

נשיאברציפותשניםארבע

ארצישלמהפרס,שמעוןהמדינה

איינשטיין.ואריק

גוףבישראללראשונה

זכייניתלרשימהנכנסשידור

הצליחהשאףקשת,ערוץ

אתראתלרשימהלהכניס

הממותגהאינטדנטיהתוכן

טואלטיקה

קלינקס

אולוויז

ביאוראל

ג׳ילט

ג׳ונסוןאנדג׳ונסון

דאב

ד״רפישר

הדאנדשולדרס

ספידסטיק

פנטן

קולגייט

Cafe Cafe

17'7%71T/71J

z>\1nברנר

האטפיצה

ארומהקפה

רולדין

אדיאגודת

אביבתלאוניברסיטת

איל׳׳ן

אקים

בג״ץ

בסרטןלמלחמההאגודה

החייללמעןהאגודה

י־םהעבריתהאוניברסיטה

הטבעלהגנתהחברה

המוסד

היהודיתהסוכנות

הצבאיתהתעשייה

זק״א

האווירחיל

ושםיד

שרהיד

T\Th

אדוםדודמגן

מכוןויצמן

מציוןעזר

ירוקאורעמותת

צה״ל

לישראלקיימתקרן

רפא״ל

והגניםהטבערשות

שב״כ

makeשלה

הסופרברנדסברשימת

שלושגםנמצאות2012של

הגדולותהסלולרחברות

וסלקום.פלאפוןאורנג׳,

לפניבוצעהמחקרזאת,עם

שללשוקכניסתםמהלך

אתהחדשים.הםלולרמפעילי

הסלולרשוקפתיחתתוצאות

להגיחסבירלתחרותהישראלי

ברשימותלראותיהיהשניתן

בעתיד.הסופרברנס

AEG

בוש

קאנון

אייפוד

LG

פיליפס

אלקטרה

טושיבה

מג׳ימיקס

סוני

סימנס

prnnm

שארפ

תמי

מולר

בן&ג׳ריס

נסטלהגלידות

שטראוסגלידת

דנונה

דאזהאגן

הלבןהשף

תנובהחלב

יטבתה

nmn

גדמחלבות

מילקי

עמק

תנובהקוטג׳

תנובה

אסם

העולההשחר

זוגלובק

טבעול

מרדכייד

נוטלה

סוגת

סטארקיסטטונה

אחלהסלטי

צברסלטי

סנפרוסט

עלית

היינץומיונזקטשופ

קנור

שטראוס

אסםמרקשקדי

תלמה

שיצאוהמותגיםעם

נמניתהחולפתבשנהמהרשימה

שבשנהשופרסל,היתרבין

עםלרשימהנכנסהשעברה

שופרסלשלהמותגיםשני

נותרהוהשנהדילושופרםל

דיל,שופרסלהמותגעםרק

באופןשיווקיתתומכתהיאשבו

ברבי

גרבר

דיסני

האגיס

לגו

מטרנה

מאוסמיקי

סימילאק

פישרפרייס

פליימוביל

פתפרס

שילב

נסטי

ויסוצקי

צ׳ויסטייסטר׳ס

עדןמי

ספרייט

פריגת

קוקהקולה

קוקהקולהזירו

עליתטורקיקפה

עליתנמסקפה

יטבתהשוקו

קיסראבן

איקאה

קומפורטאמריקן

ד״רגב

הולנדית

טמבור

ביתן

נגב

עמינח

בריחרב

NBA

עלאל

הילטון

הקאמרי

הבימההלאומיהתיאטרון

הכרמליערות

ישראלמוזיאון

דןמלונות

סטימצקי

סיטיסינמה

ספריםצומת

שהשנהאייס,המותגגםנרחב.

יצאידיים,ועברלקשייםנקלע

ופזדלקהחברותמהרשימה.

ייתכןמהרשימההןאףיצאו

אסוציאטיביתקשרואנשיםכי

השנההדלקבמחירהקפיצהבין

שהביאדברהדלק,לחברות

שלהן.המותגיםלשחיקת

mako

yes

ynet

גלגלצ

צה״לגלי

אחרונותידיעות

ג׳יאוגרפיקנשיונל

ערוץ

קשת

אהבה

איבסאןלורן

לאודראסתי

ארמאני

בוס

ז׳אןפולגוטייה

לוריאל

לנקום

פראדה

קלייןקלווין

קליניק

רבלון

שאנל

אופיסדיפו

הוםסנטר

לצרכןהמשביר

טויסאראס

סופר־פארם

עזריאליקניון

השיקמהשיווקלוירמי

דילשופרסל

אאודי

BMW

/7wrj

דיווידסוןהארלי

וולוו

טויוטה

יגואר

לקסוס

מרצדס

פדקס

פולקסווגן

פורשה

קאדילק

IBM

HP

אורנג׳

אינטל

אייפד

אייפון

אנדרואיד

בזק

דל

ווינדוס

מיקרוסופט

נוקיה

סלקום

סמסונג
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ה-א"בלפימסודרתקטגוריהבכלהמותגיםינ*רע

המותגיםושימתהורכבהכן

בכלאופןבאותומורכבתהסופרברנדסרשימת

אנשיהשנה,גםבישראל.גםוכךנערכת,היאשבהמדינה

והרכיבובישראלהפעיליםהמותגיםאתמיפוהסופרברנדס

צוותהשני,בשלבמהם.003,2מ-יותרשמנתהרשימה

פרופ׳בראשותשיווק,וסמנכ״לימנכ״לים80מ-המורכב

אתודירגניפהאביב,תלמאוניברסיטתהורניקיעקב

הגבוהיםבציוניםשזכוהמותגיםחמלאה.המותגיםרשימת

הצרכנים.מחקרלשלבעלוביותר

המחקרמכוןידיעלהצרכניםמחקרנערךהשלישיבשלב

Marketwatch800דירגושבמסגרתוברוג,אבינעםשל

שאלהלאחרלגמר,שעלוהמותגים706אתישראליםצרכנים

שלהלוגואיםהוצגוהמשתתפיםבפניקטגוריות.23ל-חולקו

שלההגדרהעלעונהלדעתםמילסמןהתבקשווהםהמותגים

הטוביםהמוניטיןאתלעצמםשיצרו״מותגים,״מותג־על״:

מותגיםפניעליתרונותלצרכניםוהמציעיםבישראל,ביותר

עוניםשלדעתוהמותגיםאתלסמןהתבקשצרכןכלאחרים״.

קטגוריה.בכלאחדממותגיותרלסמןרשאיוהיהההגדרה,על

מותגוכלהםופרברנס,רףנקבעהצרכניםדירוגישקלוללאחר

בישראל.כסופרברנרהוכרזהרףאתשעבר
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