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 לכל המעוניין
 
 

 2020מוצר השנה 
 

 

בוצע על ידי קנטאר, חטיבת המדיה )באמצעות הפאנל האינטרנטי של קבוצת קנטאר בישראל(. הסקר נערך  2020מחקר מוצר השנה 

 ומעלה.  18צרכנים ישראלים ובמדגם ארצי ומייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת מגיל  2,038בקרב 

 

העדפה, התנסות, ושימוש בפועל של הצרכן במוצרים חדשים,  על מחקר משתמשים, הבודק נתונים של שנה בהתייחסות של מדובר

 המשווקים בישראל.

 

 מתוצאות המחקר שהסתיים בימים אלה נמצא כי הזוכים בפרסי מוצר השנה בקטגוריות השונות הם בהתאם לטבלה המצ"ב.

 
 

 בברכה,

 
 
 
 נתן שלט וי

COO 
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 חברה שם שם קטגוריה

 דניה קוסמטיקס בע"מ CRYSTAL LIGHTS SPARKLES גלוסים

 דנשר של אדידס Adipower הדאודורנטיםסדרת  דאודורנט

 ג'י סי הלת'קר לטיפוח הגוף של ניוטרוג'ינה HYDRO BOOST סדרת טיפוח גוף

 מיכל סבון טבעי יפ וחומצה היאלרוניתה-סרום פנים נר הלילה, רוז טיפוח פנים

 L'ORÉAL PARIS של לוריאל פריז DREAM LONG סדרת אלביב טיפוח שיער

 סופר פארם פארם-מסכת אבוקדו מזינה, מבית בסופר SKIN TREATS מסכות לפנים

 הנקל סוד שוורצקופף מסקרה לשיער כיסוי שיער לבן זמני

 ום'יקפוג Hyaluronizer מכשירי טיפוח לפנים

מבית  ,PIXI טונר מועשר בחומצה גליקולית שלGLOW TONIC  ניקוי פנים
 פארם-בסופר

 סופר פארם

 קוסמופארם -סנו  סדרת תחליבי רחצה של כיף בניחוח גלידה תחליבי רחצה

-לשיער כסוף או לשיער בהיר PROFESSIONAL ד"ר פישר תחזוקת גוון שיער -טיפוח שיער 
 בלונדיני

 ד"ר פישר

 סופר פארם MILUCCA MAKE A POINT EYELINER ינרילאי

 סופר פארם MILUCCA GO FOR PRIMER PEN פריימר

 סופר פארם MILUCCA LET IT ALL OUT PINK WIPES איפורהסרת 

המועשרים בחומצה  COLOR CODE סדרת השפתונים שפתונים
 היאלורונית

 סנו

 פר פארםוס סט מברשות מגנטי הולוגרפי לייף אביזרי איפור

 סופר פארם  LIFE של DRYFIX סדרת טיפול עור יבש מגורה

 GSK הפקק המיוחד לשמירה על ידיים נקיותעם  1%וולטרן אמולג'ל  משככי כאבים

 דנטלון של ג'ורדן Green Clean מברשת השיניים מברשות שיניים

 אלטמן -טעם טבע  Boost מוצרי קולגן תוספי תזונה

 שופרסל Be Better  BE סדרת ויטמינים לילדים םחיזוק והגנה לילדי

 פרוקטר&גמבל סדרת Always Platinum  היגיינה נשית

 קימברלי קלארק סדרת תחבושות דיפנד אקטיב פיט לבריחת שתן פתרונות לבריחת שתן

 קימברלי קלארק סדרת האגיס אקסטרה קר חיתולים

 ג'י סי הלת'קר ססדרת "מגע של כותנה" של ג'ונסונ טיפוח תינוקות 

 ד"ר פישר ד"ר פישר סדרת קידס מולטי ויטמין טיפוח ילדים

 שילב  LIKI תלת אופן אופןתלת 

 רוצים את הטבע סדרת סמוזי אורגני ביו איטליה מחיות פרי וירק

 תנובה לייט GO סדרת יופלה מוצרי חלב עם חלבון

 שופרסל שמנת לבישול והקצפה נטולת לקטוז מוצרי חלב ללא לקטוז

 תנובה  Alternative של תנובה BARISTA - סדרת ה משקאות תחליפי חלב

גרם חלבון לגביע  20מעדני סויה עם  –ללא חלב  GO סדרת תנובה מעדנים מתחליפי חלב
 ללא חלב

 תנובה

 טירת צבי תנובה סדרת נתחוני עוף של טירת צבי מוצרי עוף ונקניקים

 שופרסל ות ללא גלוטןסדרת פסטה קטני פסטות ללא גלוטן

 רמי לוי פעמית של רמי לוי-סדרת קטניות באריזה רב קטניות

 ש.שסטוביץ רוטב פסטו טבעוני של ברילה פסטו

 שופרסל סדרת רטבים מצוננים לסלט רטבים טריים לסלט
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 חברה שם שם קטגוריה

 שופרסל סדרת שמנים אורגניים  שמן

 תנובה To go  סדרת יופלה TO GO מבוגרים

 שופרסל אנטיפסטי חתוך ומוכן ירקות

 תבורשקד  סדרת חטיפי תמר של שקד תבור חטיפי בריאות

 ויסוצקי סדרת סופר גרין ויסוצקי ירוק תה

 ארומה קפסולות קפה של ארומה קפה

 פריניב מיץ תפוזים סחוט ולנסיה של פריניב משקאות טבעיים

 "מליימן שליסל בע מנטוס Chewy & Fresh סוכריות ומסטיקים

 שופרסל שופרסל אונליין אתרי קניות

 חברה לביטוחמגדל  מגדל אקטיב ביטוח בריאות

 ליברה חברה לביטוח בע"מ ביטוח רכב של ליברה ביטוח רכב

 בנק הפועלים החזרים מחברות ביטוח ופנסיה bit אפליקציית תשלומים ללקוחות

 בנק לאומי עיריםפתיחת חשבון בנק דיגיטלי לצ PEPPER פתיחת חשבון דיגיטלי

הטבות בנקים וכרטיסי אשראי 
 בישראל

 בנק דיסקונט נתב"ג VIP דיסקונטמפתח 

 מפעל הפיס מועדון הלקוחות של מנויי הפיס הטבות לחברי מועדון לקוחות

 לאומי קארד MAX הטבות לנוסעים לחו"ל max הטבות כרטיסי אשראי בחו"ל

 הפועליםבנק  של בנק הפועלים smart advice השקעות

 בנק הפועלים הפועליםהמרכז לצמיחה פיננסית של בנק  חינוך פיננסי

 MAX (לאומי קארד)   SKYMAX כרטיס אשראי כרטיסי אשראי

 שופרסל שרות הלקוחות של שופרסל שירות לקוחות

 בנק הפועלים תשלום באתרי מסחר ואפליקציות bit אפליקציית תשלומים לעסקים

 הוט NEXT TV (OTT) טלוויזיה אינטרנטית

 כלל כלל ביטוח ופיננסים –אונליין ביטוח דירה  ביטוח דירה

 מכבי שירותי בריאות אפליקציית מכבי החדשה שירותי בריאות

 תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה TADIRAN SUPREME  סדרת מזגני מזגנים
newנית 

 מיניליין  AEG תנור קומפקטי משולב מיקרוגל של מיקרוגל

 LG InstaView Door-in-Door™  LG  סדרת מקררי פרימיום מקררים

 שריג CT683: דגם 1-ב 4  מזון מעבד ה'נינג מעבדי מזון ובלנדרים

 מיניליין  AEG של ComfortLift סדרת מדיחי הכלים מדיחי כלים

 שריג OP300: דגם Foodi ה'נינג סירים חשמליים

 המותגיםשקל בית  של קורנינג VISIONS Flair סדרת סירי זכוכית סירים

 Bpatent B PATENT  סדרת המתכווצים של אביזרים לבית

 נעמן Private Chef ג'אדג'טים למטבח

 דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ  VISION מגירות מגירות

 קימברלי קלארק  PURE CLEAN לילי נייר טואלט

 קלארקקימברלי  SUPREME  לילי נייר טואלט לח נייר טואלט לח

 יוניליוור ג'ל כביסה בדין כביסהמוצרי 

 אס.סי ג'ונסון ישראל בע"מ סדרת סבונים מוצקים לאסלה של דאק עם אקונומיקה מקציפה ניקוי אסלות

 אסם/ פורינה  ONE סדרת פורינה מזון לחיות מחמד

 גורי סטיביהTruvia  ממתיקים

 יוניליוור בדין כדוריות הבושם תוספי כביסה

 
 +18יהודים  :מדגם

 נשאלים 2,038 : בסיס גודל מדגם

  , חטיבת המדיה, ישראלקנטאר מקור:



 

 
 

 מרץב 03-והסתיימה ב 2020עבודת השטח בוצעה בפברואר 


