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לחם מקמח כוסמיןE-FREEברמן 
:E-FREEלחמיסדרת

מכיליםאינםאשרמלאיםקמחיםעםמחמצתלחמיכוללתE-freeברמןשלהלחמיםסדרת

Clean-הלמשפחתהמשתייכים,הלחמים.מתחלביםוחומריםמייצבים,משמריםחומרים

Labelסוכרתוספתמכיליםאינם,בשלמותוהגרעיןמןהנטחניםמלאיםמקמחיםמיוצרים

.תזונתייםבסיביםועשירים

,להרזותשרוציםואנשים,מתאמנים,סוכרתייםאנשיםכגוןומגווןנרחבהמוצריםשלהיעדקהל

תרומהובעלטעיםמזוןזמניתבולקבלומצפים,הבריאותעללאוגםהטעםעללהתפשרמבליאך

עתירההיותהבשלבריאותיתמבחינההאוכלוסיותלכללמומלצתהסדרה,להםמעבר.תזונתית

.סוכרתוספתמכילהואינהתזונתייםבסיבים



Analyze



:שלושת קהלי היעד אליהם אנו מכוונים

 לקהל זה אסור לצרוך דברי מתיקה . סוכרתייםקהל היעד הראשון הוא
לחם זה עונה על הצורך של קהל הסוכרתיים  . ופחמימות שמכילות סוכרים

.לחמים לבניםביניהם , סוכרהמכילים אשר מונע מעצמו לאכול מזונות 

 ספורטאים ואנשים שעוסקים בפעילות גופנית  קהל היעד השני הוא
.שרוצים להגיע לתחושת שובע ללא קלוריות מיותרות

 אנשים הנמצאים בתהליך דיאטה או לחילופין קהל היעד השלישי הוא
.רוצים לשמור על משקלם



צרכים

 הלחם מסדרת , סוכרתיים–קהל היעד הראשוןE-FREE עונה להם על הצורך
האגודה הישראלית  "לאכול לחם הודות למדבקה המוטבעת על האריזה 

ולכן מעניקה להם היתר  , המדבקה מוענקת על ידי משרד הבריאות". לסוכרת
.  מעליית רמות הסוכר בדםחששלצרוך את המוצר ללא 

 הם נמנעים מלאכול  , מעצם היותם ספורטאים. ספורטאים–קהל היעד השני
מוצרים עתירי פחמימות וסוכרים ונוטים לאכול מוצרים בעלי סיבים תזונתיים  

.  במוצר זה אנו מספקים להם את השילוב המותאם לעיסוקם, על כן. וללא סוכר
ללא ממתיקים מלאכותיים ועם  , חומרי גלם ללא תוספים מלאכותיים, כלומר

.  ערכים תזונתיים מוספים

 אנשים הנמצאים בתהליך דיאטה או לחילופין רוצים -קהל היעד השלישי
ולפיכך אינם יכולים  , אנשים אלו מעוניינים לרדת במשקל. לשמור על משקלם

. בהם יש סוכר ובעלי ערך תזונתי נמוך, להרשות לעצמם לאכול לחמים מפוקחים
הלחם מהווה מקור מהיר וזמין לסיבים תזונתיים הנדרשים לתהליך העיכול  

.במשקל או לשמירתוומהותיים לירידה 



Brand



נכסים דיגיטליים
:מצוי

אתר אינטרנט בכתובת :https://www.berman.co.il/

 ובאינסטגרםעמוד בפייסבוק  .

:רצוי

נהפוך את האתר גם לאתר מונגש עבור אנשים עם מוגבלויות.

 הקיימים  הנכסים . עבור ישראלים שאינם דוברי עבריתאליו את המודעות נרצה להנגיש את המוצר ולהעלות
אתר  : אנחנו נרחיב את היריעה באמצעות, על כן. הדובר עבריתפונים רק לחלק אחד מהאוכלוסייה בישראל 

וכן גם אתר ברוסית ובהתאם גם  , מאוכלוסיית ישראל20%-המהווה כ, המותאם לאוכלוסייה הדוברת ערבית
.  שאינן רק עבריתאלה בשפות ואינסטגרםלעמודי פייסבוק 

 אלא שלוש מודעות ממומנות  , "ברמן"אין בעמוד הראשון את האתר של , "לחם ללא סוכר"בבואנו לחפש בגוגל
נרצה ליצור מודעה ממומנת וכן גם לשווק את  , לכן. שכאמור ברמן לא אחת מהן, אורגניותוהשאר מודעות 

.  המוצר ובכך להעלות את האתר בתוצאות האורגניות

https://www.berman.co.il/






העלאת המודעות למוצר והרחבת היריעה  –המטרה
לאוכלוסיות נוספות בארץ

כך שיונגש לחלק לא מבוטל מהחברה והרוסית נקים אתר בשפה הערבית –אתר בערבית ורוסית
.הישראלית

קיימות קבוצות רבות בפייסבוק לחולי : יהווה פלטפורמה נגישה בעבור הסוכרתיים–פייסבוק
נתרגט. מותאמותמוצרים מומלצים ומסעדות , בקבוצות אלו הם נוהגים לחלוק מתכונים. סוכרת

יש לציין כי על  . בפייסבוקונתאים למענם פרסומות ממומנות , את האנשים החברים בקבוצות הללו
הוא לא פעיל באופן מספק וגם הפוסט האחרון שלו שעסק  , אף שקיים עמוד פייסבוק למאפיית ברמן

של מאפיית הפייסבוקנשאף להעצים את עמוד , לפיכך. 12/11/19היה בE-FREEבסדרת הלחמים 
בעמוד זה  , בנוסף. שם יהיה ניתן לקיים שיח סביב המוצר, עם הגולשיםENGכדי ליצור , ברמן

המותאמים לקבוצת  " ברמן"בו יחולקו מוצרים של , סביב נושא הסכרתEVENTניצור 
ישמש פלטפורמה עבור הספורטאים והאנשים שמעוניינים  הפייסבוק, כמו כן. האוכלוסייה הזו

באמצעות חברות שלהם  , אותם באותה הדרך של הסוכרתייםנתרגט, לרדת במשקל או לשמור עליו
יהיה קישור לקבלת קופון  , בפוסטים שונים אשר יפרסמו את המוצר, יתרה מכך. פייסבוקבקבוצות 

.  ברשתות השונות



דרך.המשקלשומריקהלאוהספורטאיםקהלבעבורפלטפורמהבעיקרישמש-אינסטגרם
עלשמירהעםהמזוהותאוכלבלוגריותאורשתאושיות,מאמניםבאמצעותלשווקנוכלהאינסטגרם

,מכךיתרה.אותםומחקיםדוגמאבהםרואים,אנשיםהרבהעוקביםאלואחרישהרי,המשקל
.שונותברשתותקופוןלקבלתקישוריהיה,המוצראתיפרסמואשרבסטוריזאושוניםבפוסטים

לחם,סוכרללאלחם:כגוןמפתחבמילותשימושבאמצעות,החיפושבמנועבדיקהלאחר–גוגל
רק(כןאםוגםהראשוןבעמודנמצאלאברמןשלשהאתרמצאנו,משקללשומרילחם,לסוכרתיים

בגוגלממומנתמודעהניצור,כןעל.הראשוןהעמודסוףלקראת)לסוכרתייםלחםמחפשיםכאשר
.ל"הנהאקסקלוסיבילמוצרמודעותלהביאבשביל



Content



.  הוא המתכון לחיים בריאותייםE-FREE, על בריאות לא מתפשרים

.  סוכרתיים לא יכלו לצרוך לחמים, E-FREEעד 

.  לחמים שיוצרו לבשו מעטפת של בריאות והיו נטולי טעם

!לא עוד

E-FREE הוא הפתרון  !

אנו  ! הנגישות לכלל האוכלוסייה ובמיוחד על הטעם, אנו לא מתפשרים על האיכות
.  משלבים גם ערך תזונתי מותאם לכולם וללא תוספים מלאכותיים

: המסר של הקמפיין



Value Exchange 
Recognition–Education קהל היעד שלנו כאמור

ייחשפו למאמרים  , שומרי משקל וסוכרתיים, ספורטאים
המוצעים באתר המסבירים על החשיבות הבריאותית של לחמי  

ישולבו מתכונים בריאותיים הכוללים  , בנוסף. E-FREE-ה
.E-FREE-את לחמי ה

Relationship-Participation +Community  לאחר שנקדם
ונפתח אל הקהלים השונים  והאינסטגרםהפייסבוקאת עמודי 

נוכל ליצור השתתפות פעילה של הלקוחות עם  , שציינו
בכל שבוע מאפיית ברמן , כדוגמא לכך. הרשתות החברתיות

תעלה פוסט בו היא תציע למשתמשים להעלות תמונות על  
הקיר או לשתף בתגובות מתכונים אותם הם הכינו לסוף  

נוצר שיח קהילתי בין המשתמשים שמבקשים  , כך. השבוע
כתוצאה . הכוללים בתוכם את הלחם, מתכונים האחד מן השני

.וכן גם את החדשים, נוכל לשמר את הלקוחות הקיימים, מכך

Progression-Loyaltyצרכנים ספורטאים ושומרי משקל  ,
לעשות זאת באמצעות אכילת הלחם לפי המידה יכולים 

בשילוב עם פעילויות  , לאחר תקופת זמן. המומלצת להם
הם  , כתוצאה מכך. הם יוכלו לראות תוצאות, ספורטיביות

.  יפתחו נאמנות למותג



Data



שם(הפוטנציאלייםהלקוחותעלהמידעמאגראתלהרחיבכדיזאת,קופוןלקבלתהרשמה,
הודעהבאמצעותה/הלקוחעםקשרליצורבהמשךנוכל,מכךכנגזרת.)מיילים,טלפוןמספרי

.שיווקייםמייליםגםכמו,שיווקידיוורלטובתמגוריםכתובת,SMSבפרסומית

נבחרותסופרברשתותהנוכחיתלקנייההנחה10%לקבלבשביללניוזלייטרהרשמה
.ימיםכמהמדילצרכןשיישלחומשתנותהנחותוכן,אינטרנטיות

מסדרתהלחמים,שהזכרנוכפיE-FREEיותרגבוהמחירםכןועל,כפרימיוםנחשבים
אתלהעלותבשבילומבצעיםמשתלמותמארזחבילותניצור,לכן.מפוקחיםמלחמים
סיוםלאחרלקנותשימשיךנאמןקהלליצורמנתעלהשיווקבתחילתנעשהזאת.המכירות

.המבצע

המסדרתברמןשלהמיוחדיםהלחמיםאתימכרושם,בוטיקבמאפיותנשתמש–E-FREE.



:התאמת המודעות בהתאם לצרכנים

מודעהעבורוניצור:המותגאתכברשמכירצרכן
-Eהסדרהמאותההשוניםהמוצריםלקנייתהמכוונת

FREE."מסדרתהמחמצתלחםאתניסיתשכבראחרי
."מלאהמחיטהלחםגםלנסותהזמןהגיע,E-FREE-ה

שלטי:ברמןמאפייתשלבלחמיםשמתענייןצרכן
אינטרנטיותמודעות,בטלוויזיהפרסומות,חוצות

היתרונותאתהמציגים,החברתיותברשתות
,ברמןמביתE-FREEהמוצריםסדרתשלהבריאותיים

,ל'אנגמאפיית:המוביליםמהמתחריםלהבדיל
.בזהוכיוצא',דוידוביץ

שישצרכן:המוצריםסדרתאתכללמכירשלאצרכן
מקוםבכלהחדשהלסדרההמודעותאתאצלולהעלות
עםהיכרותהמהוותופרסומותחוצותשלטיכמואפשרי

לחםבצריכתהבריאותייםהערכיםותיאור,הסדרה
.סוכרללא



Distribute



במבצעיםשיעסקוברמןשלהפייסבוקבעמודפוסטיםנעלה–פייסבוק
ללאלחםשלהיתרונותאתשמשלבותבריאותיותלכתבותוקישורים

במיוחדזאת.המוצראתשישלבובריאותייםמתכוניםגם,כןכמו.סוכר
שיותרכךעלבהסתמך,ובמהלכה)מפברוארהחל(הקיץעונתלקראת

.הרחצהעונתלקראתבמשקללרדתירצואנשיםויותר

-ו"Ynet","מאקו"כמומוביליםבאתריםבאנריםקניית–באנרים
"N12"וכן,סוכרוללאמאוזנת,בריאהבתזונהשעוסקותכתבותגביעל

.הרזייהבתהליכיהנמצאיםואנשיםלספורטאיםשמיועדותבכתבות

בפוסטיציגוקהלדעתומובילימוכריםספורטמדריכי–אינסטגרם
.לאחריואואימוןבמהלךE-FREE–הסדרתאתבסטוריאובאינסטגרם

,בנוסף.קופוןנמצאבולאתרקישורגםלסטורי/לפוסטיצרפוהם
הלחמיםסדרתלצדאובשילובמתכוניםיפרסמומוכרותאוכלבלוגריות
E-FREE.



יוטיוב:

מתכונים למתאמנים או  , כגון מתכונים ללא סוכרביוטיובאדם ייכנס לסרטוני מתכונים אשר כ

.  E-FREEיופיעו לו בתחילת הסרטונים ובמהלכם פרסומת על לחם , סרטונים על כושר

.הסרטונים הללו נועדו להעלאת המודעות למותג

גוגל:

:מודעה בגוגל המייצרת מודעות למוצר

.  ללא סוכר עכשיו בכל רשתות השיווקE-FREEסדרת הלחמים 

. בואו להכיר את הלחמים שיעזרו לכם לשמור על הבריאות מבית ברמן

.היכנסו לפרטים נוספים עכשיו

Berman.co.il

:ניצור מודעה המייצרת הנעה לרכישה, בנוסף

E-FREEלאכול לחם ללא נקיפות מצפון

.  הנחה50%-אנו מחלקים לכם קופונים המגיעים ל, לקראת הקיץ

.  היכנסו עכשיו לפרטים נוספים

Berman.co.il



מעגלי מילות מפתח בגוגל

מתחרים

צורך

קטגוריה

מוצר

מותג

מאפיות לחמים כמו  
,  שמירה על הבריאותל'ואנג' דוידוביץ

.חיטוב, דיאטה

לחם בריאות

לחם ללא סוכר

E-FREEלחמי 
מבית ברמן

מילות חיפוש אשר יימצאו בתחומי  •
הצורך והקטגוריה יתאפיינו בווליום  

.  חיפוש גבוהה יותר
מילות חיפוש שיתאפיינו באחוזי המרה  •

.  גבוהים הם ממעגל המותג



!תודה רבה
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