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ויוטיוב הם <<  גוגל, לגו 
המותגים האיכותיים 

ביותר שפועלים בישראל 
- כך עולה ממחקר שערך 

באחרונה ארגון סופרברנדס 
הבינלאומי בישראל, בקרב 
800 צרכנים המהווים 
מדגם ארצי ומייצג 

של האוכלוסייה 
היהודית הבוגרת. 
המחקר נערך על 
ידי מכון המחקר 

 MarketWatch
של אבינועם 

ברוג.
במחקר הוצגו 

לצרכנים 670 
לוגואים של מותגים 

הפועלים בישראל 
בקטגוריות שונות, שצוות 

השופטים של סופרברנדס בישראל 
בראשות פרופ' יעקב הורניק, 

קבע כי הם המובילים מבין 2,300 
המותגים הפעילים במדינה. 

הצרכנים התבקשו לענות מי מבין 
המותגים הוא האיכותי ביותר, 

מי לדעתם יוביל גם בעוד חמש 
שנים ואילו מותגים יחסרו להם 

במידה שלא יהיו קיימים.
למקום ראשון הגיעה השנה 
גוגל, שעלתה מהמקום החמישי 

בשנה שעברה. למעשה, כל 
המותגים שנמצאים בששת 

המקומות הראשונים שיפרו את 
מעמדם בהשוואה לשנה שעברה. 

את השיפור המשמעותי ביותר 
רשם יוטיוב, שהתברג השנה 

במקום שלישי לעומת מקום 73 

בשנה שעברה. השיפור נובע, 
ככל הנראה, מהתגברות השימוש 

באתר - הן בצפייה ישירה והן 
בצפייה באמצעות סטטוסים 

בפייסבוק. קפיצה גדולה עשה 
גם סופר־פארם, שדורג השנה 

במקום שביעי לעומת מקום 53 
בשנה שעברה. מותגים שנחלשו 

השנה באופן משמעותי הם רולקס 
- שמוקם בשנה שעברה במקום 

ראשון והידרדר למקום 15; טבע, 
שירד ממקום שני למקום שמיני, 

כשברקע ביצועים חלשים של 
המניה בשנה האחרונה; נייקי, 
שצנח ממקום שלישי למקום 

18; ומגנום, שירד ממקום רביעי 
למקום 12, ככל הנראה בשל 

כניסת מותגים נוספים לתחום.
מותג נוסף שהתבלט השנה 

הוא האגיס. למרות המשבר 
בהשקת החיתול החדש, שסבל 

מנזילות וטענות על תפקוד 
מערך שירות הלקוחות - נראה 
כי לקיחת האחריות של חוגלה 

קימברלי, יצרנית האגיס בישראל, 
סיפקה את הצרכנים.

מותגים נוספים שעלו בדירוג 
השנה הם לגו, קולגייט וטמבור. 

ירידה בדירוג נרשמה לעלית 
ולקוקה קולה.

ימשיכו להוביל?
בדירוג המותגים שהצרכנים 

בישראל מאמינים שיובילו גם 
בעוד חמש שנים 

הגיע גוגל 
למקום 
ראשון. 

וקוקה  למקום שני הגיע טבע, 
ירד מהמקום הראשון  קולה 

בשנה שעברה למקום השלישי. 
זה, קוקה  בנוסף לירידה במדד 
קולה לא הופיע השנה בדירוג 

המותגים האיכותיים, על אף 
שהגיע למקום 11 בשנה שעברה. 

במקומות רביעי עד שמיני 
זינוק  נמצאים מותגים שביצעו 
מרשים במעמדם: סופר־פארם 

- עם קשר הדוק לשיפור בדירוג 
האיכות; לגו - מותג אייקוני 
שצרכנים מעוניינים להנחיל 
לילדיהם; קולגייט - שבשנה 

האחרונה השקיעה משאבים רבים 
לא רק בחדשנות אלא גם בחינוך 

לשמירה על היגיינת הפה; 
וטמבור - שביצעה מהלך שיווקי 

מרשים של מיתוג מחדש. 
המותג עלית, שקבוצת 

שטראוס החליטה כי יהיה שני 
למותג שטראוס, מוכיח ש"מי 
שלא משקיע - שוקע" ויורד 
למקום תשיעי. גם בדירוג זה 

בולט השיפור במעמד של האגיס, 
בהתחשב בעובדה שפמפרס, 

המותג המתחרה שפרוקטר & 
גמבל משקיעה בו מאמץ שיווקי 

רב, כלל אינו נמצא בין 20 
המקומות הראשונים. 
כמו כן בולט בדירוג 

מותג נוסף של 
חוגלה קימברלי 

- ניקול, שחותם 
את הדירוג לאחר 

שעלה 90 
שלבים 
בדירוג 

לעומת השנה 
שעברה. וכמובן שאי 
אפשר בלי פייסבוק. 

הרשת החברתית, שדורגה 
בשנה שעברה במקום 107, זינקה 

השנה למקום 13, ואין ספק 
שתמשיך לטפס בעתיד.

לא מוותרים על הקוטג'
את מדד המותגים שיחסרו 

לצרכן הישראלי במידה שלא יהיו 
זמינים, מובילה גוגל גם השנה. 

קוטג' של תנובה עלה ממקום 
12 בשנה שעברה למקום חמישי. 

יש לציין שהמחקר נערך לפני 
שפרצה מחאת הקוטג', אך מקומו 
הגבוה של המותג בדירוג, מסביר 
מדוע עמד בלב הסערה הצרכנית.

רשת סטימצקי מתחזקת השנה 
ועולה ממקום שביעי למקום 

שלישי. גם צומת ספרים, הרשת 
המתחרה, ממשיכה להתקדם 

בדירוג ולסגור את הפער מול 
סטימצקי - ממקום 20 בשנה 
שעברה למקום 12 השנה. גם 

במדד זה בולט הזינוק שעשתה 
סופר־פארם, 

במיוחד לאור התחרות המתעצמת 
מול ניו פארם ומול רשתות המזון, 

שמנסות לנגוס בעסקי הליבה 
של הרשת.

השריפה בחנות איקאה בפולג 
השפיעה על הצרכנים במדד 

זה והקפיצה את המותג ממקום 
21 למקום 15. את רשימת 20 

המותגים המובילים חותם ערוץ 
2 עם קפיצה משמעותית ממקום 

126 בשנה שעברה. נראה כי 
למרות מאמצי המיתוג של קשת 

ושל רשת - הצרכנים בישראל לא 
ממש מבדילים ביניהן. הם מכירים 
את ערוץ 2 ואת מיקומו בשלט - 
כל השאר זו 
רגולציה.

קוטג' של תנובה זינק בדירוג המותגים שיחסרו לצרכן הישראלי אם לא יהיו קיימים  סופר־פארם 
רשם עליות חדות בכל הפרמטרים  האגיס שיפר את מצבו על אף המשבר בהשקת החיתול החדש

מחקר סופרברנדס: ששת "המותגים 
האיכותיים בישראל" אינם מקומיים
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