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מאז היווסדה, התבססה האסטרטגיה של יעקבי על מספר עקרונות פשוטים: איתור צרכים לא ממומשים 
אצל הצרכנים, איתור יצרניות בחו“ל שמספקות פתרונות יעילים וזולים, וחיזוק נכסיות המותג התאגידי 

דרך הצעה של יותר מ-1000 מוצרים שונים, שמחזקים את שביעות הרצון בקרב הצרכנים

החברות הרב לאומיות בתחום חומרי הניקוי, וחברות 
הצבע הישראליות בתחום הצבעים.

האתגרים השיווקיים
לצד השמירה על חדשנות מוצרית מתמדת, האתגר 
הגדול של יעקבי הוא ליצור זמינות למוצריה בכל נקודות 
להגיע  אחרות:  במילים  או  נתון.  זמן  בכל  המכירה, 
למקסימום של קמעונאים ולשכנע אותם לתת בולטות 

על המדף למוצרים במותג יעקבי.

הפתרונות היצירתיים
מאז היווסדה, התבססה האסטרטגיה של החברה על 
גבוהה, תוך שמירה על רמת  איתור מוצרים באיכות 
מחירים נוחה לכל כיס. הייחוד של יעקבי הוא במציאת 
חברות יצרניות, המספקות מוצרים שנמצאים בתחום 
עיסוקה של החברה, וזיהוי תחום הליבה של אותן חברות, 
במטרה לרכוש מהן רק את המוצרים אותן הם מייצרים 

בצורה הטובה ביותר.

חברת יעקבי הוקמה בשנת 1954 בדרום תל אביב על 
ידי יעקב יעקבי, שהפעיל בזמנו חנות לממכר צבעים, 

חומרי גמר בנייה וחומרי ניקוי. 
בשנות ה-50 וה-60 הופעלה רגולציה חמורה על יבוא 
מוצרים לישראל, ועל מנת לקבל אישור יבוא, היה היבואן 
חייב להוכיח כי המוצר עונה על פונקציה שאינה קיימת 
בשוק המקומי. כתוצאה מכך, היצע המוצרים בשוק בו 
פעלה החברה היה מוגבל מאד. במקביל, החלו נשות 
ישראל להצטרף לשוק העבודה והפסיקו להיות ‘עקרות 
יעילים  ניקוי  צורך בשוק לפתרונות  בית“, כך שנוצר 

וחסכניים בזמן.
ופתרונות שיתאימו  לישראל מוצרים  לייבא  על מנת 
יעקבי  יעקב  לדרישות החדשות של הצרכנים, החליט 
לחפש מוצרים ייחודיים מעבר לים. וכך, בשנת 1964, 
החלה חברת יעקבי לייבא מוצרים לישראל ולהפיץ אותם 

לחנויות ברחבי המדינה.
בשיטוטיו ברחבי העולם נתקל יעקב בתחום שעד אז לא 
היה מוכר בישראל: תחום העשה-זאת-בעצמך. בניגוד 

לצבעים ולחומרי גמר הבנייה שמיועדים לאנשי מקצוע, 
זאת בעצמך היא  התפיסה המוצרית בתחום העשה 

שונה לגמרי. 
הנחת המוצא של מוצרים מסוג זה היא שרוכש המוצר 
הינו בעל שתי ידיים שמאליות, ולכן המוצר צריך לענות 
על חולשות הצרכן באמצעות אריזות חכמות והוראות 

שימוש פשוטות וקלות.
כיום מייבאת יעקבי לישראל מעל לאלף מוצרים בתחומי 
אביזרי  לבית, חומרי תחזוקה, צבעים,  הניקוי  חומרי 
זרות מובילות  וכדומה מ-47 חברות  צביעה, דבקים 
בתחומן, ומפיצה אותם למעל 1,500 נקודות מכירה 
בתחום הצבע, כמו גם לאלפי נקודות מכירה בתחום 

חומרי הניקוי.

הסביבה התחרותית
הניקוי  חומרי  החברה פעילה בשני תחומים: תחום 
ותחזוקת הבית, ותחום הצבעים וחומרי גמר הבנייה. 
בכל אחד מהתחומים קיימים לחברה מספר מתחרים: 
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1954
יעקב יעקבי פותח חנות 

 לממכר צבעים, חומרי 
גמר בנייה וחומרי ניקוי 

בדרום תל אביב.

1967
החברה מתחילה לייבא 

מוצרים לישראל.

1977
מוצמדת לשם יעקבי 

הסיסמא “כל מוצר בול“, 
 שהופכת לחלק בלתי 

נפרד מהשם.

1991
 מוקם מרכז הפצה 

לוגיסטי בקריית אריה.

2008
 נפתחת חנות הקונספט 

של יעקבי.

2010
לוגו החברה עובר רענון, 

והחברה מגבירה את 
השקעתה בפרסום בטלוויזיה 

לצורך חיזוק המותג יעקבי, 
והמוצרים שמשווקים תחתיו.

דברים שלא ידעת על
יעקבי

שני בניו של יעקב מנהלים את החברה כיום:  0
חיים שאחראי על תחום הניקוי, ודרור שאחראי 

על תחום הצבעים. 

יעקבי משווקת כיום יותר מ-1,000 מוצרים  0
שונים מ-47 חברות בינלאומיות שונות 

יעקבי הייתה הראשונה לשווק בישראל מוצר  0
ייעודי לניקוי חלונות. עד לאותו יום, נהגו בישראל 

לנקות חלונות באמצעות מים ועיתון מגולגל.

המרייט שיעקבי משווקת, היה הצבע הראשון  0
בישראל שאיפשר לצבוע ישר על חלודה ללא 

צורך בהסרתה.

ישיר לכל  ביעקבי מאמינים בשיווק 
נקודות המכירה, ללא שימוש במפיצי 
משנה. המטרה של החברה היא להגיע 
בישראל, קטנות  נקודות המכירה  לכל 
ומכירות  כגדולות, באמצעות מערך סוכנים 
פנימי. החברה משקיעה משאבים רבים באנשי המכירות 
שלה, שעוברים באופן תדיר סדנאות שמטרתן שיפור 

מיומנויות המכירה.
חדשנות מוצרית מבוססת פתרונות מלווה גם היא 
הייתה  וכך, למשל,  את החברה במהלך השנים, 
חומרי  הישראלי  לשוק  להביא  יעקבי הראשונה 
ניקוי לאסלה, חומרים לניקוי חלונות ואת הדבק 
המהיר - סופר גלו. בשנות ה-90 ייבאה החברה 
לישראל את המרייט - צבע המאפשר צביעה 

ישירה על חלודה.
על מנת לתקשר עם המוכרנים ועם הצרכנים 
הסופיים מפיקה יעקבי קטלוגים מפורטים 
ומציגה בנקודות המכירה מניפות צבעים 
ולוחות גוונים. החברה גם מנהלת מבצעי 
קידום מכירות ותחרויות יעדים בין נקודות 

המכירה השונות. 

המעטפת המותגית
עם השנים קיבל השם “יעקבי“ נכסיות 
גבוהה בעיני הצרכנים בשל שביעות 
הרצון הגבוהה שיש להם משימוש 
במוצרים שמשווקת החברה. כדי 
לנצל נכסיות זו, יעקבי משלבת 
באופן קבוע את שם המותג 
ואת הלוגו שלה בחזית מוצריה 
על כל אריזות המוצרים שהיא 
מייבאת, בליווי הסלוגן המוכר: 

“כל מוצר בול“.
כדי למנף עוד יותר את עוצמת המותג, השיקה יעקבי 
בשנים האחרונות סדרה של פרסומות טלוויזיה קצרצרות, 
המציגות בכל פעם בעיה נפוצה ופתרון של יעקבי. כך 
למשל, בסרטון להידרו אמייל - צבע לא רעיל על בסיס 
מים לצביעת עץ ומתכת – נראה תינוק עומד ונושך ללא 
פחד את מעקה המיטה שלו. סרטון אחר הופק עבור 
דזיטול – תכשיר לחיטוי המשווק בסיסמה: “הניקיון נגמר 
כשהחיידקים נגמרים“ - כשבפרסומת נראה משטח נקי 
לכאורה, אבל התמקדות בו באמצעות זכוכית מגדלת 

מזהה עליו מושבה ענקית של חיידקים. 
במטרה לחשוף את הציבור למגוון מוצרי החברה ולהציע 
נקודת מפגש עם מומחים בתחומי הצבע  לצרכנים 
והעשה-זאת-בעצמך, הוקמה בשנת 2008 חנות הקונספט 

של המותג בקריית אריה בפתח תקווה.




