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מותג מוצרי החשמל AEG חוגג בימים אלה 125 שנים להיווסדו, וממשיך להציג מוצרים שמשנים 
 את הדרך שבה אנשים חיים את חייהם. המותג היה אחראי על פריצות דרך לא רק בתחום החשמל, 

אלא גם בתחום השיווק, והוא אחראי במידה רבה לאופן שבו אנו צורכים חשמל כיום

בלב האסטרטגיה השיווקית של AEG בישראל עומד הרצון 
לשמור על מיצובו כמוצר איכותי לצד עיצוב מסוגנן ואלגנטי, 
 ,)Value for Money( שמוצע לצרכן במחיר שנותן ערך לכסף
תוך שהוא שומר על הערכים שמאפיינים אותו: חיזוק האני - 
ביטוי עצמי. אכפתיות - טיפוח ובריאות. חיי נוחות - חופש 

וביטחון. יעילות מיטבית - ביצועים, חוזק ועדכניות.

קו המוצרים בישראל
בשנה האחרונה, תדיראן גרופ החליטה לשוב ולהשקיע 
ב-AEG על מנת להשיב לו את העוצמה ואת הכוח שהיו 
לו בשוק הישראלי, וזאת באמצעות השקת קו מוצרים 
רחב, הכולל את כל הקטגוריות בהן פועל המותג: מכונות 
כיריים  כביסה, מייבשי כביסה, מדיחי כלים, תנורים, 

ומוצרי חשמל קטנים ועזרים למטבח.
אסטרטגיית ההשקה נשענה על האיכות, הנדסת האנוש 
והעיצוב הגרמני, שנועדו לבסס שוב את המותג כחזק, 
איכותי, עמיד ובלתי מתפשר. קו המוצרים החדש הושק 

באירוע ותערוכה, שנערכו בחודש יוני 2012. 
בכל הקטגוריות בהן פועל המותג בישראל הושקו לאחרונה 
מוצרים, שבכל אחד מהם יכול הצרכן למצוא תועלות 

חברת AEG נוסדה בשנת 1883 בגרמניה על ידי יזם צעיר 
בשם אמיל רתנאו. בימיה הראשונים, החברה התמחתה 
בייצור נורות חשמל, מנועים חשמליים וגנרטורים, על 
סמך הפטנטים של הממציא האמריקאי, תומס אדיסון.

מעבדת המחקר והפיתוח של AEG אחראית לחלק גדול 
מהחדשנויות והחידושים ששינו את עולם החשמל כפי 
שאנו מכירים אותו היום. מהנדסי החברה היו אחראיים 
 ,)AC( לפיתוח המנוע החשמלי הפועל על זרם חליפין
לשימוש בכח המים כדי ליצור זרם חשמלי, לייצור רכבות 
נוסעים המונעות בכח החשמל, כמו גם על המצאת 

מייבש השיער והטלוויזיה הצבעונית.
בשנת AEG ,1907 יזמה פריצת דרך גם בתולדות השיווק 
המודרני. החברה הייתה הראשונה להציג מיתוג תאגידי: 
כל הפרסומות שהכינה למוצריה השונים הציגו את אותם 
מאפיינים עיצוביים, כמו גם צבעוניות אחידה ולוגו וסיסמה 

.AEG - משותפים, כשכולם קשורים לשם החברה
בימים אלה חוגגת החברה הגרמנית 125 שנים להיווסדה, 
שנים שמאופיינות בהמצאות ובחידושים בתחום מוצרי 
החשמל, ששינו והשפיעו על הדרך שבה אנשים חיים את 

חייהם, וימשיכו לעשות זאת גם בעתיד.

פעילות המותג בישראל
AEG מיובא לישראל על ידי חברת תדיראן גרופ, והוא 

אחד ממותגי מוצרי החשמל הראשונים שהושקו בישראל. 
העובדה שהמותג היה נוכח בשוק הישראלי שנים ארוכות, 
יכול היה להפגין  כשהוא מתרכז בקטגוריות בהן הוא 
- מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי  את עוצמתו 
כלים - היא אחת הסיבות לחוזק המותג בשוק המקומי.

גם כאשר במהלך השנים, ההשקעה השיווקית והפרסומית 
במותג ירדה עד שכמעט נעלמה, המשיך המותג ליהנות 
מביקושים ‘מהשטח‘ וממכירות חוזרות ללקוחות נאמנים.

במהלך השנים, כמו גם היום, קהל היעד של המותג היה 
ונשאר צרכנים מהמעמד הבינוני, בינוני-גבוה, המוגדרים 
כפרפקציוניסטים ומאופיינים בתשוקה ובהבנה בסטייל 

וביוקרה. 
לאורך השנים, AEG נהנה מפרמיה בזכות המיצוב הגבוה 
ולבידולו. בקטגוריית  שלו, מה שתרם לחיזוק המותג 
הוא  קרובות המחיר  לעתים  הלבנים, שם  המוצרים 
שיקול מרכזי בהחלטות הקנייה, AEG מנצל את חוזקותיו 
כמותג שממוצב כאיכותי, אמין ופונקציונאלי, וכך הוא 

נמנע מלהיגרר לקרבות מחיר.
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“רציונאליות“ לצד עיצוב “אמוציונאלי“. בכל המוצרים 
וידידותיות לסביבה, תוך  ירוקות  הוטמעו טכנולוגיות 
שימת דגש על הפחתת רעש, צריכת אנרגיה נמוכה 

וצריכת מים מופחתת.
מכונות כביסה - סדרת ProTex מציגה מכונות כביסה 
ומייבשים עם תוף כביסה בעל מבנה מיוחד, השומר 
על הכביסה מפני שחיקה ובלאי. כל מכונות הכביסה 
הן בעלות פונקציות לשימור הסביבה החוסכות במים 
ובחשמל, עושות שימוש בכמות דטרגנטים אפקטיבית 
ומחממות את המים לטמפרטורה האופטימלית. במסגרת 
קו המוצרים החדש הוכנסו לתמהיל גם מכונות בקיבולת 

9 ק“ג ומכונות בעלות פתח עליון.
מייבשי כביסה - AEG מתקינה במוצריה חיישני לחות 
וחום, שמגבירים את אפקטיביות הייבוש וחוסכים באנרגיה. 
המייבשים גדולים במיוחד ומתאימים לצרכי הצרכנים 
בישראל משום שהם מאפשרים ייבוש כביסה במשקל 
של עד שמונה ק“ג. בכל מייבש כביסה מותקנים גם שני 

פילטרים לסינון האוויר והמוך.
מדיחי כלים - עם ניסיון של למעלה מ-50 שנה בהדחת 
AEG השיקה את סדרת ה-ProClean הכוללת  כלים, 
ואת סוג  מערכת חיישנים, המזהה את כמות הכלים 
הלכלוך, ומתאימה להם תוכנית הדחה שחוסכת במים, 
חשמל ודטרגנטים. קו המוצרים כולל מדיחים בעלי זרוע 
התזה מיוחדת לפיזור מים אופטימלי לכל צורת סידור 

1883
 אמיל רטנאו מקים את 

AEG כחברה שמייצרת 
נורות חשמל.

1900
 AEG ממציאה את 

מייבש השיער החשמלי.

1907
החברה היא הראשונה 
 בעולם ליישם מדיניות 

של מיתוג תאגידי.

1962
 AEG מפתחת את 

הטלוויזיה הצבעונית 
הראשונה.

2007
 תדיראן גרופ מקבלת 

 את הזיכיון לשיווק 
AEG בישראל.

2012
מושקים קווי מוצרים 

חדשים ומנוהלים קמפיינים 
לחיזוק ערכי המותג.

דברים שלא ידעת על
AEG

0  Allgemeine AEG הם   ראשי התיבות של 
Elektricitäts Gesellschaft )מגרמנית: “החברה 

הכללית לחשמל“(.

בין המוצרים ש-AEG ייצרה לאורך השנים היו  0
גם מכונות כתיבה, קטרי רכבת, מכוניות ומטוסים.

AEG היה אחד ממותגי מוצרי החשמל הבינלאומיים  0

הראשונים שהחלו לפעול בישראל, והוא משווק על 
ידי תדיראן גרופ.

השנה הושק בישראל מטאטא חשמלי נטען  0
של AEG משולב בשואב אבק.

כלים בחלל המדיח.
תנורים - במסגרת קו המוצרים החדש הושקו תנורי 
MaxiKlasse בנפח ענק של 74 ליטר, המותאמים למטבח 

כוללים מערכת  הישראלי מרובה הסועדים. התנורים 
פיזור אוויר מתקדמת, המבטיחה תוצאות בישול ואפייה 
והשגת מעטפת צבע רצויה תוך שמירה על  אחידות 
יעילות אנרגטית. דלת התנור כוללת מנגנונים חכמים 
לסגירה חלקה ושקטה ולמניעת טריקה, ולשמירה על 

טמפרטורת דלת נמוכה המונעת כוויות.
כיריים - השנה הושק תחת AEG קו חדש של כיריים 
וכיריים בטכנולוגיית האינדוקציה, במגוון  גז  מופעלי 
ועיצוביים, המאפשרים גמישות  פתרונות טכנולוגיים 

במבנה, בעוצמת הלהבות ובמיקומן.
35 מוצרים  כוללת  - הסדרה  מוצרי חשמל קטנים 
ובכללם מוצרים למטבח )טוסטרים, מערבלים ידניים, 
גלידה  מכונות  קומקומים חשמליים,  קפה,  מכונות 
ועוד( ומוצרי חשמל משלימים לבית )מגהצים, שואבי 
אבק וחידוש שהוא הצלחה עולמית - מטאטא חשמלי 
נטען משולב בשואב אבק(. הקו הושק בישראל במקביל 
להשקתו במספר מדינות באירופה, ובחברה העולמית 
מנת  על  הישראלי  בשוק  התקדמותו  אחר   עוקבים 
ללמוד ולרכוש תובנות מקדימות לפני השקתו במדינות 

נוספות.

הפעילות הפרסומית
במקביל להשקת קו המוצרים החדש בישראל, נוהלו שני 
קמפיינים מיצוביים. הקמפיין הראשון הבליט את קטגוריית 
הכביסה והדגיש מסר עיקרי של איכות, שהתבסס על 
סקר מעמד המותג שערכה חברת המחקר “פאנלס“, 
AEG כאיכותיות  במסגרתו דורגו מכונות הכביסה של 
ביותר בישראל, ובהתבסס על תכונות של חיסכון באנרגיה, 

בחשמל ובמים.
הקמפיין השני שם במרכז את סדרת התנורים החדשה 
בנפח ענק של 74 ליטר. מדובר בתנור היחיד, שקיבל 
את הציון “טוב מאד“ במבחן השפים, שערכה שושנה חן 
בידיעות אחרונות, והוא מציב סטנדרט חדש של בישול 

ואפייה בקטגוריה.
בשנת 2012 רוענן גם לוגו המותג תחת הקונספט של 
חזרה למקורות וזאת במטרה לחזק את יוקרתיות המותג 

ולהדגיש את מובילותו.

ובעתיד...
ולמנף את עוצמותיו  גרופ מבטיחה להמשיך  תדיראן 
AEG על מנת לחשוף את קהל הלקוחות לערכיו  של 
המוספים ובכך להגדיל את הביקושים אליו ואת נתחי 
השוק שלו בקטגוריות השונות בהן הוא פועל, כל זאת 
תוך חתירה מתמדת להוביל, לחדש ולשפר את איכות 

חייהם של לקוחותיו.

האירוע והתערוכה להשקת קו המוצרים החדש של AEG בישראל




