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 מנהלת הקיבוץ, חברת הררי, ירית ן
J J הבית. ומותג השיווקית התקשורת 

 שהייתה לאחר כמעצבת, שנה 20כ- עובדת
 בית ומנהלת מורה
החליטה, פשוט ספר.

 ללימודי הסבה עשתה
שנים, 5 עיצוב,
 לעבודה וכניסה

במחלבה.
 כל עם עוסקת היא
עם במגע שבא מה

 חלב יפקה0 תחילה מלמטה, צמחה יסבתה מחלבת
 לפני צפונה. בהדרגה עלתה השנים ובמהלך לץוילת
 שקיבלה שסרץוום מחלבת עם התמזגו הם שנים כעשר

 לץונשי רבה עצשחות הש\וירה <חר מהבעלות, 51%
 ובמשקץוות בחלב מתמחה המחלבה בדרום. הקיבוץ

 ובכלכלה. בשוק חיל ועושה חלב
 השיווק ץונשי הגוץול, ושי הררי עירית עם מרתקת שיחה

יסבתה של הנמרצים

 אריזות מכירות, קידום פרסום, הצרכן:
 מותג - הבית מותג על אחריות ועיצובן,
 אותם באמצעות שלו, התדמית וכל יטבתה
כלים.

 חדש מוצו פיתוח על מחליטים אתס איך
 קייס? מוצו של וויאציה או

 רבה אינפורמציה אוספים צורך, מזהים אנחנו
 של ספקים הטכנולוגים, השיווק, מאנשי

 קוראים בחו״ל, בתערוכות רואים תוצרת,
ובארץ. בעולם קיים מה ויודעים ספרות

 יצאנו למשל, צורך. לזהות הוא הנכון המהלך
 שומן 2% עם חלב - חדש מוצר עם לשוק

- ו % במקום  שאנשים יודעים אנחנו .3%ו
 ,3% הוא טוב חלב דיאטה. לשמור אוהבים
 שומן, פחות בו שיש 1% עם מתפשרים אנשים

 מימי. מאוד טעים, פחות הוא אבל
 יעזור שהוא וחושבים 2% חלב נעשה אמרנו,
 ליהנות רוצים שני ומצד 3% רוצים שלא לאלה

 טובה פשרה זו מהסמיכות. החלב, של מהטעם
 שומן אחוזי פחות מרוויח הצרכן - באמצע

הטעם. בנושא מוותר ולא

ה״צור פס על יטבתה חלביטבתח במזנון החלב מדף



ם ע ה ט ת ב ט משק ־ מלול יוסיי

 אבל גדולה, הצלחה תהיה שזו מקווים אנחנו
- ו % על ׳׳קניבליזציה״ יעשה זה  יבוא וזה 3%ו
 נותנות שלא אחרות, מחלבות חשבון על גם

מקביל. מענה
 שזה אומרים המקצוע ואנשי צורך זיהוי זה

 רוצה שהצרכן ומזהים שיווק אנשי אנחנו טוב.
יעבוד. וזה זה את

 טבעיות, טעם, של בעולמות אנחנו
 ״טעם היא הסיסמה טעימים, אנחנו

 זה כי בריא״, ״שוקו יטבתה״)לא
 של מחלבה אשנז ־ בטעם(. פונע
טעם

 של הלהיט - המוצר של המאפיינים מהם
 הגדולה החזותיות מדוע יטבתה. מחלבת

ה״טעס״ל משא של
 מטרה, בקהל לעבוד הוא לרעיונות נוסף מקור
 ומחפשים מולם לעבוד מתחילים ילדים. נניח

 טעים. ובעיקר בריא לילדים, שיתאים מוצר
 יומיומי, מתאים, בפורמט להיות צריך הוא
 ולא ילכלך לא שהוא למקרר, מארז ואולי זמין
המתאים הדבר את מחפשים וכך בשקיות יהיה

 טעים. שיהיה חשוב הכי - הולם במחיר
 נגזר דבר וכל חלב משקאות של יצרנים אנחנו

 ולא במשקאות ממוקדת המחלבה - מזה
 טעם - הטעם על הוא המיקוד ולכן במעדנים

יטבתה.
 אנחנו טבעיות, טעם, של בעולמות אנחנו

 )לא יטבתה׳' ״טעם היא הסיסמה טעימים,
 אנחנו - בטעם(. פוגע זה כי בריא״, ״שוקו

טעם. של מחלבה
 חלב הוא ששוקו יודעת אימא - חוקים יש

 של הטעם לכוון הולכת היא ולכן בריא והוא
הילדים.
 בגזרת ואנחנו חוזקה לא היא בריאות" "יטבתה
 ולא הטעם בגזרת ניסו המתחרים הטעם.
 הבריאות בגזרת תוקפים ולכן הצליחו

 בשנה, פעם מתקיים אלה בנושאים הדיון
 אם מחליטים ושם שנתית, באסטרטגיה

 חדשים. לקהלים פונים או נשארים,
 על מדברים מחיר. בכל לא אך חדשנות, רוצים

 מהם שחלק בשנה, חדשים מוצרים 4-3
לקיץ למשל, עונתיים

 החדש? המוצר פיתוח שלב מתגלגל איך
 בתחום עובדים 4 יש פיתוח במחלקת - שי

 מזון. והנדסת טכנולוגיה
 של בטעם שומן 2% חלב מגדיר אני כמשווק,

3%.

 של חלבים הבאנו וטועמים, דוגמה עושים
 3 עם חזרו הם והערנו, טעמנו מתחרים
 גרסה ומתקבלת ארוך תהליך וזה דוגמאות

המעבדה. ברמת
 את עובר והוא תעשייתי ניסוי לייצר מנסים

 הטעם את בודקים התקופה במהלך המדף. חיי
 ועוד. נשאר שהסידן והטכנולוגיה,

 הולכים לפני, רגע ואנחנו להתכנס מתחילים
 המתחרים מול לעתים, טעימה, למבחן

 נותנים הצרכנים שלנו, מוצר מול ולעתים
 לשוק. יוצאים כך ואחר ניקוד

 כחצי לוקח מאוד, מהיר הוא אם התהליך,
 קיים, בסיס על מוצר לשפר מבקשים אם שנה.

 חדש מוצר אבל חודשים, 3 לקחת יכול זה
זמן. יותר הרבה אורך

 ובכל הזמן כל נמשך הצרכנים אחר המעקב
 מנסים ובו טעימות מבחן נעשה התקופה
וכר. יעילות נוספות, אריזות חדשים, רכיבים

 מנהל - הגואל שי
 מצטרף חלב, תחום
 מושג את לחזק

 בהשוואה ה״טעם"
ל״בדיאות״

 מוטמע בריא חלב
עברייה. אם כל אצל

 באמת מה משנה לא
 יישאר לעולם החלב,

 בגלל שלנו, השוקו ליד עומד כשהחלב בריא.
 יש זהים, שניהם יטבתה״, ״טעם הבית מותג

 ״שוקו הוא להגיד, בלי החלב, סינרגיה. שם
 של הנפלא מהחלב עשוי הוא ולהיפך, יטבתה"

 הולכים והטעם הבריאות - יטבתה שוקו
יחדיו.

 בתוך נישאר לעולם חדשות לזירות נלך אם גם
הטעם.
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 על לשמור חשוב מדוע המת״, מהו"מותג
 המוצרים? המקום, המחלבה, של קבועה זהות

 לחלב אחד ליין - נוקשים הכללית - עידית
 של בשפה מדברים שניהם למשקאות. והשני
 קשור זה למקום. זיהוי שזה והמדבר הנוף

 יטבתה, על וכשמדברים אסוציאציות במערכת
 הטבעיות, הנוף, הראשוניות, החופש, זה

 המדבר. צבע עם מופיעים מקום ובכל הניקיון
 מייצג זה והנוף, הצבע פרסום, בכל סמלים יש
 הטעם. את גם ולימים המפעל, המקום, את
 מוביל. קונספט יש כי חדש, מוצר לעצב קל

 האלמנטים. כל יש בפרסום וגם באריזות
 חלב לנושאי - מעצבים שני עם עובדים

 העיצובי הקו על שומרים הם חלב. ולמשקאות
 נשען הפרסום וכל יטבתה ערכי את שמשדר

 סרטי תמיד הסביבה. הצבעים, יטבתה, על
 חלב ליטבתה. הדרך על מתרחשים הפרסומת

 3% וחלב לטבע. לקרב כדי ירוק צבע עם 2%
הכללית ההסכמה זו כי כחול,

 אתם והאם עובדים אתם חומרים איזה עם
 באריזות? גם מבודלים

מתאימות המילוי מכונות - חומרים - עירית

 הוא החומר כך. עובד העולם וכל לקרטונים
 המוצרים את למלא חייבים )גבול(, ברייר

 ולחמצן, השמש לאור חיץ, בה שיש באריזה,
 ימי הרבה רוצה הצרכן המדף. חיי את שמקדם

 שמונע קרטון זמן. לאורך יישמר שהמוצר מדף
וניאון. חמצן חדירת

 שיווקית, טובות אריזות בוחרים שני, מצד
 העולם מכל חלב מוצרי - שקופה אריזה

 או חלבי מחומר פלסטיק, בבקבוקי מיוצרים
 טוב ואין המשקה את שיראו כדי שקוף, חומר

עיניים ממראה

 של בעיה אין חלב למשקה - חלב משקאות
 לחמצן אטום הוא לחמצן, ברייר לו ויש אור
 המדף. חיי את מקצר לא וכך האור לקרני ולא
 העולם. בכל החלב בעולם מקובל כך

 מאוד שלה שהמכונות בתעשייה, מדובר
 פי על מנווטים וכולם גבוהה הקיבולת יקרות,

 את שהכניסה הראשונה הייתה טרה המכונות,
 אף כיום אותה. חיקו וכולם לחלב הפקקים

 לאחור. לחזור מוכן ולא זוכר לא אחד
 תעשיית ואותה הדמיון את מגבילה התעשייה

תחום. לאותו כולם את מתעלת אריזה, מכונות

 אנחנו האמצעים. בכל משתמשים - פרסום
 הם שטראוס. של המערכת דרך משווקים
 דואגים המוצר, על האינפורמציה את מקבלים
 עד המכירות, אנשי לכל חדש מוצר לתקשר
 הם משותפות הן המכירות הנציגים. אחרוני

 אותו, למצב היכן ויודעים המוצר את מקבלים
 מבצע. צריך ואם אותו להראות איך

 הפקת פרסום, על מחליטים ביטבתה אנחנו
לקהל. המוצר את לחשוף שצריך מה וכל סרט

 מערכת מהי שסראוס, אנשי עם הקשר איך
 האחרות? המחלבות עם היחפים

 טכנולוגיות לאמץ ויכולים קלים יותר אנחנו
 כי קטנה, מחלבה להיות יתרון וזה מהר יותר

מאוד. גדולה הגמישות
 יחסית מהירה היא במוצרים לשוק הכניסה

 גדולות. במחלבות כך ולא
 טובים מקצוענים הם שטראוס אנשי

 בגין ביחד. הרבה לומדים פעולה, שמשתפים
 למקרי גיבוי מערכת אין במוצרים, הפיצול
 מפרגנת בישראל החלב תעשיית תקלות.

■ משבר. בעת הדדית עזרה ויש לשנייה האחת

5 והרוכב הבקר משק 0


