
אסטרגיות שיווק  
ברשתות חברתיות

איריס קאן ועמית רצון, מאי מנשה



.הינה רשת הקונדיטוריות ובתי הקפה הגדולה והאיכותית בישראל, רולדין

. קובי ואבי חקק, היא נוסדה על ידי שני אחים

. השניים הכינו מאפים ביתיים בעבודת יד ומכרו אותם מדלת לדלת

פתחו קובי ואבי חנות קטנה ברמת השרון ולאחר כמה שנים 1989בשנת 

.היסטוריה-וכל השאר הצטרף אליהם לפיתוח הסניפים האח הגדול דוד קינן

.סניפים בפריסה ארצית84כיום הרשת מונה 

מידי שנה מפתחים ברולדין קולקציה חדשה ומרגשת של סופגניות עם שלל 

מילויים וציפויים חדשים ומאות אלפי לקוחות גודשים את הסניפים ונהנים  

.מקולקציה בהשראת עולם הפטיסרי הצרפתי





,  קהל היעד אליו אנו פונים מתמקד בישראלים בכל הגילאים
. בדגש על אלו שפעילים ברשתות החברתיות

ועד  8-9מילדים בני , באינסטגרם קהל היעד צעיר יותר
הצעירים יהיו , בפייסבוק גיל קהל היעד יעלה. 40בוגרים בני 

. 60בעוד שהמבוגרים ביניהם יהיו אפילו עד גיל + 20בני 



בכל שנה  . מותג רולדין ידוע בזכות הסופגניות המסוגננות שהוא מציע בחג החנוכה
המותג מפתיע עם מגוון חדש וגדול של טעמים וצבעים חדשים וסופגניות מיוחדות  

חג  : "הרשת מברכת בחג זה בברכת, לא סתם. במינן שאין כמותן באף מקום אחר
!".רולדין שמח

החלטנו לצאת בקמפיין שיווקי בו יוכלו להשתתף צעירים ומבוגרים , לקראת החג
)  פייסבוק ואינטסגרם(במהלכו נפרסם בעמוד המותג ברשתות החברתיות , כאחד

על הגולשים יהיה לבחור כיצד לעצב את . תמונה של סופגנייה ריקה וחלקה
על . החל מהמילוי שלה ועד הקישוטים בצידה החיצוני: הסופגנייה המושלמת

הגולשים לפרסם את הסופגנייה שעיצבו כתגובה לפוסט השיווקי בפייסבוק או 
ולהוסיף את ההאשטג , לתייג את העמוד של רולדין, כסטורי באינסטגרם

!". שמח_רולדין_חג"

,  כל גולש שיבצע את השלבים ויפרסם את התמונה של הסופגנייה, במהלך הקמפיין
בסיום הקמפיין  . יוכל להגיע לסניף רולדין הקרוב לביתו ולקבל סופגניית ריבה מתנה

ואף  , הזוכים שעיצבו בצורה המקורית ביותר3הרשת תבחר את , שייערך כחודש
כמובן . תייצר את הסופגניות הזוכות בפריסה ארצית במשך השבוע של חג החנוכה

. סופגניות לבחירתם8שהזוכים גם יקבלו מארז אישי של 



מטרתנו בפעילות זו היא ליצור מחוייבות למותג וליצור קמפיין ויראלי  
. שיעלה את המודעות למותג שלנו

,  עד לפני כמה שנים רולדין הייתה מונופול בתחום הסופגניות, כמו כן
אך עם הזמן רשתות קודניטוריה ומאפיות רבות נכנסו לשוק 

המטרה של הפעילות הינה לחשוף בפני . הסופגניות והחלה תחרות
הציבור את הייחודיות של הסופגניות של רולדין בכך שכל אדם יוצר 

! שיכולה לבסוף להימכר במציאות בסניפים, סופגניה הייחודית לו

בכך שאנו מציעים סופגנייה בחינם לכל אדם אשר ישתתף  , בנוסף
אנחנו בעצם גורמים לו להגיע לסניף ובכך מגדילים את , בקמפיין

. הסיכוי שלו לרכוש סופגניות נוספות ולהיחשף לכלל מוצרי המותג





:  עצבו את הסופגנייה המושלמת בשבילכם! ?ומי לא אוהב סופגניות בחינם? מי לא אוהב סופגניות
כל מי שיעלה את  ! שמח_רולדין_חג#תעלו לסטורי ותייגו . בחרו מילוי וקשטו אותה מבחוץ

הזוכים  3ו, הסופגנייה המושקעת שלו לסטורי יקבל סופגניית ריבה חינם בסניף הקרוב לביתו
שיעצבו את הסופגניות המקוריות ביותר יקבל מארז אישי הביתה וגם יזכו לראות את הסופגניה  

?  אז קדימה למה אתם מחכים! שהם עיצבו נמכרת בסניפים במהלך החג



עצבו את הסופגנייה המושלמת  ! ?ומי לא אוהב סופגניות בחינם? מי לא אוהב סופגניות
תפרסמו אותה כתגובה לפוסט זה ותייגו . בחרו מילוי וקשטו אותה מבחוץ: בשבילכם

כל מי שיפרסם את הסופגנייה המושקעת שלו יקבל סופגניית ריבה חינם ! שמח_רולדין_חג#
הזוכים שיעצבו את הסופגניות המקוריות ביותר יקבל מארז אישי  3ו, בסניף הקרוב לביתו

אז קדימה  ! הביתה וגם יזכו לראות את הסופגניה שהם עיצבו נמכרת בסניפים במהלך החג
? למה אתם מחכים
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