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כבר יותר מ-70 שנים, מאז שהילדה שטראוס הוסיפה לראשונה תותים לשמנת הביתית שלה, שטראוס מוצאת 
דרכים לייצר מוצרים, שיהפכו את התזונה הבריאה לחוויה מלהיבה באמצעות גבינות, יוגורטים ומעדנים

מאי 1936, הילדה וד“ר ריכרד שטראוס ביחד עם בנם 

ישראל מגרמניה, ומתחילים את  מיכאל עולים לארץ 

דרכם החדשה במשק חלב קטן, שהם מקימים בחצר 

ביתם בנהריה. מדי בוקר חלב ריכרד את הפרות ויצא 

למכור את החלב הטרי, כשמהעודפים 

רקחה הילדה במטבחה הקטן גבינות, 

תותים בשמנת וגלידה ביתית.

למרות שכיום היא חברה גלובאלית, 

רבים  העוסקת בתחומים 

החל מקפה דרך שוקולד 

וכלה במים, בתפיסת 

ס  שטראו ים  הצרכנ

מחוברת בצורה החזקה 

ביותר למקור ממנו צמחה: 

מוצרי החלב.

האתגר השיווקי
מהיום בו הוסיפה הילדה לראשונה תותים לשמנת הביתית 

שלה, שטראוס לא חדלה מלחפש דרכים יצירתיות להפוך 

את התזונה הבריאה לחוויה יומיומית מלהיבה.

בשנים האחרונות, פועלת שטראוס בשלוש קטגוריות מרכזיות 

בתחום החלב: גבינות, יוגורטים ומעדנים. 

מילקי: כובשים את 
פסגת הפינוק

ובנתה את עולם  שטראוס, שהמציאה 

המעדנים, משיקה ב-1979 את המלך 

הבלתי מעורער של מעדני השוקולד עם 

קצפת: מילקי.

מאחורי המעמד הבלתי מעורער של 

מסתתר  המעדנים  בשוק  מילקי 

סיפור הצלחה, אשר החל ב-1979 

ישראלית, שבאה לתת  כהמצאה 

נוער שרצו  ובני  מענה לצעירים 

מעדן מפנק.

כך החלה ההבטחה המותגית של 

מילקי, שכבש את שוק 

המעדנים ומוביל 

אותו גם היום, 30 

שנה אחרי, ממקום של פיתוי 

ונחשקות. אותו רגע מיוחד ביומיום 

שבמהלכו אפשר להתמסר לתענוג 

עד הסוף, בכל פעם מחדש.

במוצר  מילקי טמון  סוד ההצלחה של 

מנצח ובאסטרטגיה שיווקית עקבית, שלא 

על  תוך שמירה  שנה   30 כבר  השתנתה 

חדשנות מוצרית ללא הפסקה: מילקי בלאק, 

מילקי אוורירי, מילקי טופ, מילקי פי 2 קצפת, 

וגביע המכיל רק  מילקי הפוך, מילקי אקסטרה 

את הקצפת של מילקי. 

לאחרונה, השיק מילקי חדשנות נוספת במוצר ובמהלך 

בשלוש שכבות, שהושק  3D: מעדן  מילקי   - השקה 

זיה,  בטלווי שנוהל  מימד  תלת  קמפיין   באמצעות 

בקולנוע ובדף הפייסבוק של המותג.

דנונה: חוויית היוגורט האמיתי 
מאז שנות ה-70 של המאה הקודמת, שטראוס ודנונה 

העולמית משתפות פעולה ביניהן בכל הקשור למחקר, פיתוח 

והשקת 

מוצרים חדשים. 

בהיותו הראשון בישראל, בנה דנונה את 

קטגורית היוגורט והפך אותו ממוצר אתני ונישתי, 

למוצר הנצרך כמעט בכל בית. כחלק מהאסטרטגיה שלו, 

דנונה מציע מגוון של מוצרים, שנועדו לתרום לאורח חיים 

בריא כדוגמת יוגורט עם חתיכות פרי, דנונה חצוי עם 

תוספות, יוגורט דיאט, אקטימל ומשקה בוקר.

במאי 2010 יוצא דנונה במהלך שיווקי במטרה להחזיר 

ולחזק את  את חוויית היוגורט האמיתי למרכז הבמה 

הצורך במהלך  היוגורט.  כמוביל בקטגוריית  מעמדו 

נולד משום שבשנים האחרונות, גדל מספר  מסוג זה 
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ונוצר בלבול  השחקנים והטעמים בקטגוריית היוגורט 

בין יוגורט למעדן. התוצאה הייתה שחיקה במשמעות 

הערכים המרכזיים של היוגורט הלבן האמיתי: בריאות, 

חיוניות והרגשה טובה.

המהלך כלל שפה תקשורתית חדשה והשקה של קטגוריה 

חדשה: יוגורט יווני, סמיך ומפנק, המהווה את אחד ממנועי 

הצמיחה של יוגורט בעולם.

זרוע שיווקית  לדנונה, פועלת שטראוס תחת  בנוסף 

- אקטיביה, המהווה את אחד מעשרת מותגי  נוספת 

המזון המובילים בעולם. 

אקטיביה הושק בשנת 2005, כחלק ממהלך להגדלת שוק 

היוגורטים באמצעות מתן מענה אמיתי לצורך. לאחר 

שנמצא כי 59% מהצרכנים בישראל סובלים מבעיות עיכול, 

הוחלט כי זו ההזדמנות להשיק את המותג הבינלאומי 

אקטיביה, שהוא “הדור הבא של היוגורט“: יוגורט פרוביוטי 

טעים, המסייע לפעילות העיכול, ומוצע לצרכנים כיוגורט 

לבן, יוגורט עם פרי, בגרסת דיאט וכמשקה.

גבינות שטראוס: להרגיש את 
המרקם

שוק הגבינות בישראל מגלגל למעלה מ-1.2 מיליארד 

ש“ח בשנה, ושטראוס היא השחקנית השנייה בגודלה 

בקטגוריה.

בעולם החלב, שטראוס מציעה מוצרים בעלי ערך מוסף 

כך,  ויומיומיות.  יותר בסיסיות  גם בקטגוריות  לצרכן 

למשל, שטראוס הייתה הראשונה להשיק גבינות לבנות 

והראשונה  וקטיפתי תחת המותג סקי,  במרקם חלק 

להשיק קטגוריית גבינות במרקם שמנת תחת המותג 

סימפוניה.

פינוק  של טעם,  בשורה  לצרכנים  מביאה  שטראוס 

- כל זאת מבלי לוותר על הבריאות באמצעות  ומגוון 

אחוזי שומן נמוכים.

יצאה  לאחרונה, 

במהלך  שטראוס 

כינוס מותגים בקטגוריית הגבינות תחת הבטחה של 

טעם ומרקם מפנק. את המהלך ליווה המסר התקשורתי: 

“גבינות שטראוס להרגיש את המרקם”.

1936
הילדה וד“ר ריכרד 

שטראוס עולים לפלשתינה 
ומקימים מחלבה בנהריה.

1960
מוצרי המחלבה מתחילים 

להימכר גם בתל אביב.

1973
שטראוס משיקה את דנונה 

בישראל.

1979
מילקי שוקולד מושק 

בישראל.

1996
 שטראוס רוכשת את 

חברת עלית.

2010
המיתוג מחדש של דנונה, 

כינוס מותגי הגבינות 
.3D והשקת מילקי

דברים שלא ידעת על
מחלבות שטראוס

בסרטי הפרסום של מילקי ב-0030 השנים 
האחרונות, חוזר המוטיב של ‘הקרב על המילקי‘.

בכל חודש מוכרת שטראוס 006 מיליון גביעי 
מילקי. 

יצחק קרסו,  ידי  על  דנונה הומצא  השם  00

יוגורט באופן תעשייתי, וקרא  שייצר ב-1919 
למוצר על שם בנו, דניאל )בספרדית: “דניאל 

קטן“ = דנון(. 

כשמסתכלים היטב, רואים שהלוגו של דנונה  00
נראה כמו חיוך.


