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קוטג‘ תנובה הוא מותג המעורר בקרב הצרכנים אמוציות גבוהות וחיבור רגשי חזק. במהלך 2012 
המשיכה תנובה את תמיכתה במותג ולאחר שבשנה הקודמת הוזילה את מחירי מוצרים, פיתחה 
והשיקה השנה מוצרים חדשים, המספקים לצרכנים ערך מוסף, במחיר שאינו עולה על מחיר מוצר רגיל

מתגעגעים אליהם ביותר, כשהם שוהים בחו“ל. עם שובם 
לארץ, מקבל את פניהם בשדה התעופה  שלט חוצות 
ענק של קוטג‘ תנובה, המברך אותם עם חזרתם הביתה.
קוטג‘ תנובה הוא לא רק טעם ומרקם, אלא גם אריזה 
ועיצוב. האריזה הקלאסית של גבינת הקוטג‘ - זו עם הבית, 
הפרה והטיפוגרפיה הייחודית - עברה גלגולים לאורך 
השנים. צריף העץ השוויצרי הפך לצימר כפרי, והפרה 
החייכנית קטנה ורזתה )ולבסוף נעלמה מהאריזה(, אך 
אייקון הבית שעל האריזה, כמו גם הטיפוגרפיה המזוהה 
של לוגו המותג, הם אחד הנכסים החזקים ביותר של 

המותג, שאומצו על ידי התאגיד: תנובה.
בשנת 2010, יצאה תנובה במהלך מיתוג מחדש תחת 
ישראלי“ תוך שהיא  לגדול בבית  “תנובה.  הסיסמה 
מתמקדת באייקון הבית. ההחלטה נסמכה על סקרי 
צרכנים מקדימים, שמצאו כי אייקון זה נתפס 
ידי הצרכנים כאחד האייקונים החזקים  על 
והמובילים בישראל והוא מזוהה ביותר עם 
תנובה. במסגרת המהלך, רוכזו שלושת מותגי 
הליבה של תשלובת החלב )חלב, גבינה 
וקוטג‘( ביחד, כשהשפה התקשורתית 
המאפיינת אותם נסמכת על האייקון, 

שהיה “שייך“ לקוטג‘ – הבית.
כשמותג מזון, כדוגמת קוטג‘ תנובה, 
מלווה את הצרכן מינקות ועד בגרות 
והוא קשור לזכרונות ילדות ולאווירה 
יוצר קשר  וביתית, הוא  משפחתית 
זו הסיבה,  עוצמתי עם הצרכנים. 
שהקוטג‘ עמד במרכז מחאת הצרכנים 

על יוקר המחיה בישראל.
במהלך 2012 למדה תנובה את כללי 
המשחק החדשים בשוק המזון הישראלי, 
ולאחר תהליך מקיף של הפקת לקחים 
והפנמת הביקורת מצד הצרכנים, מיקדה 
החברה במהלך 2012 את הפעילות השיווקית 
ושיווק מוצרים חדשים,  ייצור  שלה בפיתוח, 
המציעים ערכים מוספים פונקציונאליים ואמיתיים 
לצרכנים, עונים על צרכים לא ממומשים ומקלים 

על חייהם, וכל זאת ללא תוספת במחיר.
במסגרת זו, הושקו מוצרים חדשים תחת קוטג‘ תנובה, 
כאמור אחד המותגים המובילים והמזוהים ביותר עם תנובה.

קוטג‘,  גביע  ז“ל  הציג משה שטאובר   ,1962 בשנת 
שהביא מסיור באמריקה, בפני חברי הנהלת תנובה. כל 
מי שישב בחדר ולא הכיר את הקוטג‘, חשב שמדובר 
בגבינה שהתקלקלה... זמן לא רב מאוחר יותר, פיתח 
שטאובר את הגרסה הישראלית של הקוטג‘, המתאימה 

לחיך הישראלי.
השנים   50 במהלך  היום,  ועד  מאז 

האחרונות, קוטג‘ תנובה עולה 
מדי יום על השולחנות בכל 

על  בישראל.  בית 
פרוסת לחם, 

לצד סלט 
ירקות 

טרי וחביתה, או בכפית היישר מהגביע – קוטג‘ תנובה 
הוא מותג, המעורר בקרב הצרכנים אמוציות גבוהות 

וחיבור רגשי חזק.
התאמתו לטעם ולחיך הישראלי, כמו גם הזכרונות שהוא 
מעורר והקשר האמוציונאלי שלו עם הצרכנים, הם היסודות 
שהפכו אותו למותג חזק כל כך, ואפילו למושא געגועים. 
מחקרים מצאו, כי קוטג‘ תנובה 
הוא אחד המוצרים 
שהישראלים 
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השקת קוטג‘ בטעמים ישראלים
אחת המטרות שתנובה הגדירה לעצמה בשנת 2012 
היא להמשיך ולחזק את ערך הטעם המוכר והמועדף 

של קוטג‘ תנובה.
מוצרי הקוטג‘  הורחבה משפחת   2012 יולי  במהלך 
והושקה סדרת קוטג‘ 5% שומן בטעמים ישראלים באריזות 
חדשות ומבודלות, תחת המסר: “יש טעמים ישראליים 
שהם שלנו ורק שלנו – עכשיו הקוטג‘ המוכר והאהוב 

עם סדרת תוספות ישראליות במיוחד“.
זיתים  קוטג‘ עם  שני טעמים:  הושקו  תחת הסדרה 
מושחרים וקוטג‘ עם זעתר, שזכו לציונים גבוהים במיוחד 
במבחני טעימה, ושהצטרפו לקוטג‘ עם זיתים ירוקים, 
שכבר קיים על המדף. הסדרה הושקה במחיר קוטג‘ 

רגיל ללא פרמיה.
הקמפיין להשקת הקוטג‘ בטעמים נוהל בשפה התקשורתית 
החדשה, שתנובה השיקה במהלך 2012 והמבוססת על 
אנימציה ועל אינפוגרפיקה )שימוש באייקונים המספקים 
מידע(. השפה התקשורתית החדשה מתכתבת עם השפה 
התקשורתית של תנובה שהושקה במהלך המיתוג החדש 
בשנת 2010, אולם היא מתרכזת בעיקר בתועלות המוצריות.

תוצאות המהלך
קוטג‘ תנובה נמצא כיום בעיצומו של מהלך אסטרטגי ארוך 
טווח לחיזוק מערכות היחסים שלו עם הצרכנים בישראל. 

1962
לידתו של קוטג‘ תנובה 

 בעקבות יוזמה של 
משה שטאובר ז“ל.

1983
 קוטג‘ 9% 

 אינו לבד: מושקת 
גרסת 5% שומן.

1997
 הקוטג‘ מקבל באופן 

 רשמי את התואר 
“הקוטג‘ עם הבית“.

2002
 קמפיין “בוא הביתה“ 

עולה לאוויר.

2011
 השקת נשנושי קוטג‘; 

קוטג‘ תנובה מוצב בחזית 
המחאה על יוקר המחיה.

2012
 תנובה משיקה הצעות 

ערך תחת המותג.

דברים שלא ידעת על
קוטג‘ תנובה

הגבינה הנמכרת ביותר בישראל הינה קוטג‘  0
תנובה 5% שומן.

אריזת הקרטון המקורית בה שווק הקוטג‘  0
לראשונה, עוצבה על ידי האחים גבריאל ומקסים 
שמיר, שעיצבו בין השאר את סמל המדינה, את 
לוגו הצבי של דואר ישראל וגם שטרות כסף של 

מדינת ישראל.

הפרה שעמדה ליד הבית על גבי הגביעים  0
לא מופיעה על האריזות משנת 2004. למרות 
זאת, רבים מצרכני קוטג‘ תנובה משוכנעים 

שהיא עדיין שם.

הנוסחה לייצור קוטג‘ תנובה שמורה במחשב  0
ממוגן, שרק לאנשים ספורים יש גישה אליו.

שליש מצרכני הקוטג‘ אוהבים לאכול אותו  0
בכפית ישירות מהגביע.

www.tnuva.co.il

גם במהלך 2013 ימשיך מותג קוטג‘ תנובה לפעול לחיזוק 
מעמדו דרך עבודה שיווקית כוללת, כמו גם השקה של 
מוצרים, המספקים ערך אמיתי ומענה לצורך של הצרכנים.




