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הסופרברנדס של ישראל 2011:      מבמבה ועד לגלי צה"ל
מאת עדי דברת־מזריץ

מספר המותגים << 
הפועלים בישראל, 

שהוכתרו כמותגי על - 
 ,) Superbrands(  סופרברדנס
זינק השנה ביותר מ–10% 
לעומת 2010 - ל–273 

מותגים. משמעות 
הדבר היא כי 

בשנה החולפת 
הצליחו המשווקים 

המקומיים לבסס 
ולחזק את הקשר 
בין הצרכנים לבין 

מותגיהם.
זו השנה השלישית 

ברציפות שבה ארגון הסופרברנדס 
הבינלאומי, בוחן את עוצמת 

הקשר ותפישת הצרכנים 
הישראלים את כל המותגים 

הפועלים כאן. מותג, שעוצמת 
הקשר שלו עם הצרכנים גבוהה מן 
הרף שנקבע - מוכתר כסופרברנד 

 )ראו מסגרת (.

מבין החברות המשווקות 
מותגים בישראל, קבוצת שטראוס 

מחזיקה במספר מותגי העל 
הגבוה ביותר: עשרה  )שטראוס, 
עלית, פסק זמן, שוקולד פרה, 

דנונה, יטבתה, שוקו יטבתה, 
מילקי, יד מרדכי ומקס ברנר (. את 

המקום השני תופסות במשותף 
פרוקטר&גמבל, החברה המרכזית 

למשקאות וקבוצת אסם נסטלה, 
עם שמונה מותגי על כל אחת.

100 מותגים שינו בשנה 
האחרונה את מעמדם בישראל: 

35 נפלטו מהרשימה ו–65 

נכנסו אליה. לראשונה נכנסו 
אל הרשימה שתי חברות ביטוח: 

מגדל והראל, שהשקיעו רבות 
בפרסום ובשיווק. השף רפי כהן, 

שאף השיק עם צבר סדרת סלטים 
הנושאים את שמו, הוכיח כי 

פרופיל תקשורתי גבוה מסייע 
לבניית מותג כשהצליח להכניס 

את מסעדתו רפאל לרשימה. 
אגודת אד"י, שניהלה קמפיין 
תקשורתי ארוך במטרה לצרף 

מחזיקי כרטיס תורם הצטרפה גם 
היא, וכך גם שופרסל ושופרסל 

דיל שזכתה בראשונה בתואר 

סופרברנד ונהפכה לרשת השיווק 
היחידה ברשימה.

טייסטרס  כל מותגי הקפה: 
נמס  טורקי עלית, קפה  צ'ויס, 

נפלטו מרשימת   - ונסקפה  עלית 
2011, שנותרה  הסופרברנדס של 

"ארץ  ללא מותג קפה אחד. 
נהדרת", אחת מתוכניות הדגל 

2 קשת,  זכיינית ערוץ  של 
היא מחוץ לרשימה,  גם  נשארה 

ואף שרי אריסון שספגה לא 
ציבורית לא  ביקורת  מעט 

הצליחה להצטרף השנה למותגי 
ישראל. העל של 

רק 273 מתוך כ–2,300 המותגים הפעילים בישראל נבחרו על ידי אנשי המקצוע והצרכנים כראויים לתואר "מותג על". 35 נפלטו מן הרשימה, ואילו 
65 הצטרפו אליה. בין המצטרפים לקבוצת המותגים בעלי המוניטין החזקים ביותר: שופרסל, אלקטרה, בייגל בייגל, TheMarker ומסעדת רפאל

*שמות המותגים 
מסודרים לפי הא'־ב'



חדשות
במשרד התחבורה 

ממליצים לנוסעים להקדים 
8את היציאה לדרך
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רשימת <<  נקבעת  שלפיה  המתודולוגיה 
מתבצעת  מדינה  בכל  הסופרברנדס 
הראשון,  בשלב  שיטה.  באותה  העולם  בכל 

המות כל  את  מיפו  הסופרברנדס  ארגון  ־אנשי 
גים הפעילים בישראל והרכיבו רשימה שמנתה 

יותר מ–2,300 מותגים מכל התחומים.
מנכ"לים  מ–58  המורכב  צוות  השני,  בשלב 

הור יעקב  הפרופ'  בראשות  שיווק,  תוסמנכ"לי 
כל  את  ודירג  ניפה  אביב,  תל  מאוניברסיטת  ניק 
ביותר  הגבוהים  בציונים  שזכו  כשאלה  המותגים, 

- עלו לשלב מחקר הצרכנים.
ידי  על  צרכנים  מחקר  נערך  השלישי  בשלב 
מכון המחקר MarketWatch של אבינעם ברוג, 
800 צרכנים ישראלים את המות  שבמסגרתו דירגו

ל–25  חולקו  שאלה  לאחר  לגמר,  שעלו  תגים 
הלוגואים  הוצגו  המשתתפים  בפני  קטגוריות. 
לדעתם  מי  לסמן  התבקשו  והם  המותגים  של 
"מותגים  על":  "מותג  של  ההגדרה  על  עונה 
שהצליחו לבסס עצמם כבעלי מוניטין מעולה, 
אחרים  מותגים  פני  על  יתרונות  לך  המציעים 

ידך כצרכן".  שמוערכים על 
כל צרכן התבקש לסמן רק את מי שלדעתו 
עונה על ההגדרה הזו, כשניתן היה לסמן יותר 
דירוגי  שקלול  לאחר  בקטגוריה.  אחד  ממותג 
הסופרברנדס,  רף  נקבע  שהתקבלו  המותגים 

כסופר הוכתר   - הרף  את  שעבר  מותג  תוכל 
בישראל. ברנד 

עדי דברת־מזריץ

איך הורכבה רשימת המותגים?
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