טרנדים

הגיעהזמןל-

א

הברית  3,572מוצרים בקטגוריית
,"On The Goאומרחזילביא,מנכ"ל
חברת"אדקיט"המבצעתמחקרישוק
לפידרישתחברות".בארה"בצורךמשק
ביתממוצעארבעהחטיפיםביום.גם
באירופההמגמהדומה.לפיהמחקר
שערךלביא,חטיפי,On The Goחטיפים
שאפשרלאחוזאותםביד)Hand Hend
 ,(Snacksמתאימים לצריכה בשלוש
הזדמנויות עיקריותOn the Move  :
)אכילהבדרךל) Multitasking,(...ליד
המחשב,תוךכדיעבודה(ו)Leisure-מול
הטלוויזיה,תוךכדימשחקמחשבוכו'(.

וליעודלאשמעתםעלמגמת
,Food On The Goאבלאתם
בטחכברמיישמיםאותה.מתי
בזמןהאחרוןהקפדתםעלאכילתשלוש
ארוחותמסודרותלידשולחןהאוכל?
כמהפעמיםבשבועהאחרוןאכלתם
סנדוויץ'אוחטיףתוךכדינסיעה,הליכה,
עבודהאוצפייהבטלוויזיה?
אםאתםמתקשיםלהיזכרבמספר
המדויק,נראהשאתםעמוקבפנים,בתוך
עידןה"מזוןבתנועה",כפישקוראלו
מנכ"ל קבוצת נתיב יועצים ,רון
אנטונובסקי,שערךמחקרמקיףבנושא.
"אםבעברהיינורגיליםלתכנןאתאורח
החייםהיומיומישלנועלפיהארוחות,
הרישהיוםאנומתכנניםאתהארוחות
שנאכלעלפיאורחהחייםשלנו",כותב עלהדרך
אנטונובסקיבמחקרו.
"הצרכניםמעונייניםבמנותובאריזות
המאפשרותאכילהבידאחת,תוךכדי
נהיגה,ובלישהרוטביישפךעלהחולצה
סודההצלחה
לפיאנטונובסקי,שוקה On The Go-או על המקלדת" ,אומר לביא" .כמה
הוא אחת הקטגוריות בעלות שיעור חברות יצאו עם מוצרים המותאמים
הצמיחה הגבוה ביותר .אנטונובסקי למחזיקיהכוסותבמכונית,ו7-Eleven-
מעריךשהשוקהעולמיעומדעלכ 40-הודיעה שתכניס לחנויותיה מעמדים
מיליארדדולר,וקצבהגידולהממוצע מיוחדיםלחטיפיםבכוסות".
שלו מגיע ל 9%-בשנה .המוצרים
לדברי אנטונובסקי העלייה
המוצעיםבתחוםמוצריהOn The Go-
הםדברימאפה,משקאות,חטיפידגנים ,המשמעותיתבניידות,הנלוויתלסגנון
חטיפים מלוחים ,מוצרים מצוננים החיים המודרני ,היא אחד הגורמים
מקטגוריית החלב ,סלטים מוכנים ,המרכזייםלשינויבדפוסיצריכתהמזון
מרקים,מנותחמותוחטיפיבשרעמידים .בעולם.אנשיםמבליםזמןרבעלהכביש.
אפילופירותקלופיםוירקותמבושלים הם נוסעים יותר ויותר למקומות
מוצעיםהיוםבמרכולים.
מרוחקים ועומדים שעות ארוכות
"בשנים2002-2001הושקובארצות בפקקים.
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איןליזמן!!!!

דוראחדמאחור

גם השהייה הארוכה מחוץ לבית
)ורחוק מהמטבח( הן במהלך ימי
העסקים והן  בסופי השבוע מביאה
אנשיםלצורךלאכול"."On The Goכך
גםהתחושהש"לשבתלאכול"זהבזבוז
זמןועדיףלאכול"תוךכדי".ככלשפוחת
הזמן הפנוי ,פוחתת גם הסבלנות
והנכונותלהשקיעבארוחה.בעידןשבו
אפשרלהכיןארוחהממיםואבקה,או
בחימוםשלשתידקותבמיקרוגל,אין
סבלנות להקדיש שעות ארוכות

כמו בתופעות רבות ,גם בנושא
,On The Goישראלמדדהמעטמאחור.
ניסיונותלהחדיראתהמוצריםלארץ,
שאנטונובסקיהיהשותףלהםבשנת
,'94עלובתוהו".ניסינולחקותאתארצות
הבריתואתאירופהולהכניסלרשתות
השיווקסנדוויצ'יםמשולשים.אךהניסיון
הזהכשל,השוקהישראליעדייןלאהיה
מוכן".
בשנתייםהאחרונותהגיעההמגמה
לארץ,ובגדול,אךעדייןקשהלומרשהיא
רווחתכמובאמריקהובאירופה",אומר
אנטונובסקי".הרבהמאודשניםכבר
קייםנושאהסנדוויצ'יםוהקפהTo-Go
בעולם ,אבל רק מסוף שנות ה80-
מתייחסיםאליוכאלקטגוריהמוגדרת.
בישראל ,שבה היה תמיד פלאפל
ושווארמה,הוגדרהנושאכקטגוריהרק
באחרונה .אנחנו דור אחד מאחור".
אנטונובסקימעריךשכמושקורה
בדרך כלל אצלנו ,מגמת
הOn The Go-תיהנהמקצבגידול
משמעותי בשלוש השנים
הקרובות .כבר עכשיו אפשר
לזהות את התשתית הקמעונית
המתפתחת  -יש שפע אדיר של
נקודות מכירה בתחנות הדלק
ובפיצוציות,הפתוחות24שעותביממה,
וישיותרמכונותלממכרשתייהומזון.

לבישולים.לדבריאנטונובסקי,הכנת
ארוחההיוםאורכתבממוצע22דקות,
בעודשבשנותה60-היאהוכנהב60-
דקותבממוצע.בהקשרשלהזמןהפוחת
והולך ,אפשר לציין גם את העובדה
שנשיםרבות,שהןכוחהקנייההעיקרי,
הצטרפו לשוק העבודה .בשבילן,
הפתרונות שמציעה מגמת
Food On The Goמתאימיםהןלניהול
הבית ותזונת הילדים והן להרחקת
רגשותאשםבשלהיעדרותן.
כיווןשאףלאאחדמבניהמשפחה
מתברךבעודףזמן,קובעכלאחדלעצמו
אתסדרהעדיפויותשלוואתלוחהזמנים
הפרטישלו,וכך,המסורתשלארוחות
מסודרות נעשית בלתי אפשרית.

מוצרto goקלאסי

מגמהשיווקיתנוספת,המתפתחת
לצדה Food On The Go -היאהנהירה
אחרמזוןבריאות.מגמהזו,יחדעם
תופעת דיאטת ה) Grazing -תזונה
הכוללתארוחותקטנותרבותבמהלך
היום,במקוםשלושארוחותגדולות(
המאפיינתאתעידןה,Food On The Go-
יכולותלהסביראתההצלחההגדולה
שלחטיפיהדגניםומנותהדגניםבעת
האחרונה".זהקשורגםלטרנדהבריאותי
וגםלכךשזהמוצרקללנשיאהונוח
מאודלשימושמחוץלבית,גםתוךכדי
נסיעה",אומראנטונובסקי".חטיףדגנים
הואמוצר to goקלאסיכיהואלאדורש
שוםהכנה,הואמעניקחווייתאכילה
אישית,מתאיםלאכילהבמרביתשעות
היום ,מפרט ערכים תזונתיים  ובעל
זמינות גבוהה בערוצי ההפצה".

ינואר2004

