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מחקר מוצר השנה  2018בוצע על ידי קנטאר מדיה (באמצעות הפאנל האינטרנטי של קבוצת קנטאר בישראל) .הסקר נערך בקרב
 2,005צרכנים ישראלים ובמדגם ארצי ומייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת מגיל  15ומעלה.
מדובר על מחקר משתמשים ,הבודק נתונים של שנה בהתייחסות של העדפה ,התנסות ,ושימוש בפועל של הצרכן במוצרים חדשים,
המשווקים בישראל.
מתוצאות המחקר שהסתיים בימים אלה נמצא כי הזוכים בפרסי מוצר השנה בקטגוריות השונות הם בהתאם לטבלה המצ"ב.

בברכה,

יונתן שלט
COO

רח' ברוך הירש  ,14בני-ברק5120206 ,
ט ,+00 972 (0) 3 6165111 :פ+00 972 (0) 3 6165444 :
kantarmedia.com
קנטאר מדיה מחקרי טי.ג'י .אי בע"מ
ח.פ 512766866

מוצר השנה  – 2018רשימת זוכים

שם קטגוריה

שם המוצר

שם חברה

מסקרה
טיפוח שיער
טיפוח פנים
טיפוח גוף
חזיות
מחטבים
בגדי ספורט
הסרת שיער
הגיינה נשית
מחשבים ניידים

 - VOLUMETRICנפח דרמטי וריסים מעוגלים
סדרת מוצרי שיער נטולת מלחים
סדרת היידרובוסט range Hydro Boost -
סבון נוזלי קובייה
חזיית הנקה בריאותית  NURSING BRA MEDICALמבית אפרודיטה
מחטבים
טייץ אקסטרה מחטב DELTA FIT
SOPRANO PLATINUM 3D LASER
תחתונים לנשים לאחר לידה
Latitude 7285

מיקסרים
מזגנים
מכונות כביסה
מקררים
שואבי אבק וניקוי
רצפות
בירה

מיקסר מקצועי OptiMUM
Top Inverter Wifi
מכונת כביסה IDOS
מקרר DOORINDOOR

דניה קוסמטיקס בע"מ
שופרסל
ג'ונסון אנד ג'ונסון
שופרסל
אפרודיטה
אפרודיטה
דלתא
מדיקל נובה בע``מ
קימברלי קלארק
DELL EMC
מכשירים ביתיים B/S/H/
בע``מ
טורנדו
bsh
LG

פלור קליניר FC 5
גולדסטאר SLOWBREW
מבעבעים סדרת יינות Sparkling Buzz
סטרונגבאו פירות יער
בקבוק BRITA fill&go
בשר טרי בואקום
דגים מפולטים טריים
אורז שופרסל עם סגירה חוזרת-זיפר
לקטי ירקות טריים להקפצה ומרקים
אנג'ל חיטה מלאה
gfree
סדרת אוכל מוכן
פסטה טרייה מאיטליה
קנור  -רטבי עגבניות
סלים דליס קריספי
מיני מיקס קינדר בואנו
עוגות וקינוחים מצוננים
עוגיות סנסיישן  -מילקה
סולרו פרוט בוסט
טיק טק mixers
תה טולסי  13טעמים
ממרח סויה בסגנון גבינה לבנה
דנונה  PROעם  20גרם חלבון
סדרת גבינות קשות

דן שלדן בע"מ
טמפו שיווק בע"מ
יקבי כרמל
טמפו שיווק בע"מ
סודה סטרים \ BRITA
שופרסל
שופרסל
שופרסל
שופרסל
מאפיות אנג'ל
גורי
שופרסל
שופרסל
יוניליוור ישראל
י .מרבה ישראל בע``מ
פררו רושה
קפולסקי אדל
דיפלומט
יוניליוור ישראל
פררו ישראל
שופרסל
תנובה
שטראוס/מחלבות
שופרסל

אפליקציה לעסקים 2

בנק הפועלים

יינות שולחניים

סיידר אלכוהולי
מים
בשר
דגים
אורז ודגנים
לקט ירקות
לחם ולחמניות
ללא גלוטן
מזון מוכן
פסטה
רטבים
חטיפי דגנים
שוקולד
קינוחים
עוגיות
גלידות
סוכריות
תה
ממרחי סויה
יוגורט מועשר חלבון
גבינות קשות
שירותים פיננסיים
לעסקים

שם קטגוריה

שם המוצר

שם חברה

מתנות
כרטיסי אשראי
ייעוץ פיננסי
ביטוח
תיירות
קמעונאות
תקשורת
חיתולים
טיפוח שיער לילדים
טיפוח תינוקות וילדים
מוצרי תינוקות
בריאות
עגלות תינוקות
תוספי תזונה
תכשיר לצלקות
בריאות כף הרגל
ברי מים
טלוויזיה רב ערוצית
סירים ומחבתות
מרככי כביסה
חומרים לכביסה
ניקוי הבית
צבע
בגדי ים
אביזרי בטיחות לנהיגה

עזריאלי גיפט קארד
כרטיס אשראי עלי אקספרס
עוזר אישי דיגיטלי
אפליקציית לקוחות של מגדל
אתר סמארטאייר המשודרג
שירות "סרוק וקנה"
b cyber
חיתולי pants huggies freedom dry
מסכת הזנה לילדים סרקל של דר' פישר
קמיל בלו nature
כוס WOW
רופא עור און ליין
עגלת תינוק בוגבו בי 5
ברזל קומפורט
לייף פרופשונל ג'ל צלקות עם פיית רול און משולש
גרביים של שול
תמי Bubble plus 4
PARTNER TV
המחבת הכפולה והמתפרקת המקורית
סדרת בדין אקסטרה freshness Intense
אריאל בייבי ג'ל
פיירי נוזל כלים אנטי בקטריאלי
iPaint
בגד ים מחטב מפסל ICON
הכפתור

קבוצת עזריאלי בע"מ
ישראכרט בע"מ
בנק הפועלים
מגדל חברה לביטוח בעמ
סמארטאייר תל אביב
שופרסל
בזק
קימברלי קלארק
ד"ר פישר
ד"ר פישר
סופר-פארם
כללית
IBBG LTD
אלטמן בריאות שותפות כללית
סופר-פארם
רקיט בנקיזר
שטראוס מים בע"מ
פרטנר תקשורת בע``מ
ביאפאל סחר בע"מ
יוניליוור ישראל
פרוקטר אנד גמבל
פרוקטר אנד גמבל
נירלט בע``מ
אפרודיטה
הכפתור

יהודים +15
מדגם:
גודל מדגם 2,005 :נשאלים
קנטאר מדיה
מקור:
עבודת השטח בוצעה בפברואר  2018והסתיימה ב 28-בפברואר

