
 2019כותרת: רשימת הזוכים במוצר השנה, בחירת הצרכנים, 

 
 מזון ומשקאות

 סדרת מוצרי בונז'ור ולתנור

סדרת מוצרי בצק שמרים, שמספקת חוויית אפייה בבית בפשטות ובמהירות: מוציאים מהמקפיא, אופים בתנור 
 ונהנים ממאפה חם, טרי ומפנק. 

 "נבחרת השפים" של רמי לוי 

השפים מאיר אדוני, אביב משה וג׳קי אזולאי הכינו סדרת מוצרי פרימיום טעימים הכוללים פסטות ומאכלי אורז 
 ובשר מוכנים לאכילה, ובמחירי רמי לוי. 

 קורנפלקס תלמה "אלופות ואלופים"

כפית  3/4-דגנים מלאים ועם כ 100%-דגני בוקר לילדים בטעמים וניל ודבש ושקדים. אלופות ואלופים מיוצר מ
 סוכר למנה בלבד.

 ויסוצקי סדרת חליטות ופירות לנשנוש

חליטה יוקרתית עם נשנושי פירות חתוכים שמעשירים את המשקה. שופכים את הפירות המיובשים לספל, 
 שותים ומנשנשים את הפירות בכפית.

M&M Sharing  

M&M במשותף עם החברים  בטעמי שוקולד ובוטנים, באריזת סגירה חוזרת, שמסייעת לשתף ולאכול
   והמשפחה.

 ספגטי ירקות של מרינה

ספגטי מבוסס ירקות, עשיר בערכים תזונתיים, שמאפשר ליהנות מהיתרונות ומהטעם של הפסטה רק בלי 
 .הבצק, הקלוריות והגלוטן

 מיני מיקס לואקר

וון טעמים, ארוזים חטיפים שונים במג 20-מהיום אפשר ליהנות מכל חטיפי לואקר במארז מיני מיקס, שמכיל כ
 אחד. -אחד

 חטיפי מיני שוקולד לואקר

השוקולדים האיכותיים והמפנקים של לואקר בגרסת המיני שוקולד עטופים בנפרד וארוזים בשקיות מהודרות 
 בטעמי חלב, אגוזים ומריר. 

 ממרחים בטעמים של השחר העולה

שמשלב את  –נוגט אגוזים עשיר, ממרח חלב וממרח חצי חצי סדרה חגיגית בשלושה טעמים מיוחדים: ממרח 
 ממרח השחר הקלאסי עם ממרח חלב. 

 של עץ הזית TO GOטונה 

טונה באריזת נוחות שלא מצריכה את סינון הנוזל ומיועדת לאכילה נקייה. פשוט פותחים את השקית, אוכלים 
 ולא מתלכלכים. 

 סדרת טופו תנובה



בסדרה שלושה מוצרים: טופו טבעי, טופו עם בזיליקום וטופו בטעם פיקנטי, מיוצרים מפולי סויה מלאים 
 ועשירים בטעם ובחלבון.

 של שופרסל Deliנקניקי פרימיום 

פרימיום מכניסה המון טעם חדש לכריך, ומציגה נקניקים איכותיים, פרוסים, ארוזים ומוכנים  Deliסדרת נקניקי 
 כמו בחו"ל. ממש -לאכילה 

 עוף ארוז טרי פרימיום שופרסל

סדרת מוצרי עוף טריים, נקיים, ארוזים ומוכנים לבישול במגוון נתחים: שוקיים, פילה, כנפיים, כרעיים, חזה עוף, 
 פרגית וחזה עוף דק דק.

Pixie גזוז במתיקות מעודנת 

פחות סוכר  60%-וכ -ליים ואפרסק  תפוח למון גראס, תות -טעמים ייחודיים  3סדרת משקאות מוגזים הכוללת 
 ממשקאות רגילים. 

 0%היינקן 

בירה ללא אלכוהול לרגעים שבהם רוצים ליהנות מבירה אבל האלכוהול לא מתאים: במהלך היום, לפני נהיגה, 
 לאחר אימון וכמענה למגמת הבריאות. 

 מוצרי חלב וגלידות

  GOמשקה יוגורט יופלה 

-בון, מתאים לעוסקים בספורט וניתן לצריכה "על הדרך". בשני טעמים: תותגרם חל 20משקה היוגורט שמכיל 
 אפרסק. -פטל ובננה

YOLO BLACK+WHITE  

סדרה שפותחה בשיתוף עם שוקולטיירים, המבוססת על שוקולד לבן ומריר, עם טעמים מיוחדים בהשראת 
 מוצרי קונדיטוריה, גלידות ושוקולד. 

 קוטג' תנובה בקטנה 

פשוט לחלק לכל אחד בבית, או לצרוך כמנה אישית במשרד או  –בגרסה מוקטנת ואישית  5%קוטג' תנובה 
 מחוץ לבית. 

   עם גרנולה GOיופלה 

גרם חלבון עם  20-של יופלה ומוסיפה יוגורט מועשר ב GOעבור חובבי הספורט מרחיבה תנובה את סדרת 
 תוספת גרנולה.

 חלב תנובה לקפה בטעם אגוזי לוז

 שומן בלבד. מיועד להקצפה בשקשוק ומעצים ומעשיר את חוויית הקפה.  1%עם אגוזי לוז, עם משקה חלב בט

 אקסטרים לוז ליבת נוגט של נסטלה

הטילון הראשון עם ליבת נוגט לכל אורכו. הטילון המפנק עשיר בטעמים, משלב מרקמים ומכיל שברי אגוזי לוז 
 ומטבע שוקולד חלב. 

 מוצרים לבית

 Natural Care-ו Triple Comfort –מיום של לילי סדרת מוצרי הפרי



 Naturalנייר טואלט בעל שלוש שכבות מרופדות, עבות וחזקות ו"לילי  -" Triple Comfortבסדרה: "לילי 
Care "– .נייר רך ומפנק עם אלוורה וקמומיל 

™MAZE - 4מטהר המים של תמי 

בעופרת, חיידקים, אבנית ועוד. וגם שומר על המינרלים מסנן מים בטכנולוגיית טיהור מים מתקדמת, שמטפל 
 שבמים. 

 B Patentדלי הפלא של 

הדלי שהופך את הניקיון לחוויה: לשטוף, לסחוט ולייבש את הסחבה מבלי ללכלך את הידיים בעזרת מערכת 
 ייחודית לסחיטת הסחבה ושטיפתה. 

 דאק ניקוי לאסלה עם אקונומיקה מקציפה

דאק ג'ל החדש מנקה אסלות בעוצמה: מכיל אקונומיקה מקציפה, מלבין, מנקה ומחטא, ומותיר ניחוח עוצמתי 
 ורענן.

 DRUM GRATERפומפייה רב תכליתית 

סכינים לחיתוך וגירוד. מעולה להכנת סלטים, גירוד גזר ותפוחי אדמה, או  3פומפייה רב תכליתית, בעלת 
 להכנת רסק.

 םמוצרי חשמל וגאדג'טי

 AEGמכונת כביסה משולבת מייבש 

מתאימה את הטמפרטורה, תנועת התוף לבדים ואת תוכנית הייבוש. מכניסים  -המכונה שמכבסת ומייבשת 
 למכונה בגדים מלוכלכים ומוציאים אותם נקיים, יבשים וריחניים.

 מכונת קפה ניידת יוניספרסו 

עם קפה טחון. באמצעות יוניספרסו ניתן להכין או  מכשיר קפה נייד ועוצמתי, שמותאם לשימוש בקפסולות
 בקלות משקאות קפה טעימים ומפנקים. 

 Jabra Elite 65tאוזניות 

הכוללות מיקרופונים משוכללים להפחתת רעשי רקע, מבנה  TWS סדרת אוזניות אלחוטיות לחלוטין
 מינימליסטי, והתאמה לשימוש נוח בכל גודל של אוזן. 

  PLATINUM AAA INVERTERמזגני אלקטרה 

אינוורטר חדשני, המאפשר חיסכון ניכר בצריכת החשמל  DC סדרת מזגנים שקטה ועוצמתית בעלת מדחס
 ופיזור יעיל של האוויר.

  Samsung  Flex Zoneמקרר

ניתן בלחיצת כפתור להפוך את תא המקפיא  Flex Zone-המקרר מאפשר ארגון פנימי נוח, ובעזרת מערכת ה
 לתא קירור. 

 Unlimitedשואב אבק בוש 

שואב אבק אלחוטי עוצמתי לשאיבה ללא הגבלת זמן ומקום, בזכות זוג סוללות נשלפות ומטען מהיר, 
 המתאימות גם לכלי העבודה של בוש.

 שירותים ואפליקציות

 של בזק  Beנתב 



 K4באיכות חכם ועוצמתי, תמיכה בסטרימינג  Wi-Fiהנתב המעוצב מציע גלישה איכותית ובטוחה שכוללת 
 מכשירים בו זמנית.  30וחיבור של 

 משכנתא דיגיטלית של לאומי

-המשכנתא הדיגיטלית של לאומי מאפשרת להגיש בקשה ראשונית מהנייד או מהמחשב ולקבל תשובה באי
 מייל וליווי צמוד של יועץ משכנתאות.

WAC&TALK סוזוקי 

הפעלת נגני מוזיקה  ,WAZE-ניווט ב ע חיוג,מערכת השליטה הקולית בעברית לנהג הישראלי, שמאפשרת לבצ
 ממערכת המולטימדיה ובחירת תחנת רדיו בפקודה קולית.

 calאתר קאשבק פלוס של 

ולקבל כסף בחזרה. הכסף מופקד  –האתר מאפשר לקנות גאדג'טים, בגדים, חופשות בארץ ובחו"ל ועוד 
 בחשבון הבנק או הפייפאל של הלקוחות.

smart click ירשל סמארטאי 

, המאפשר למצוא בלחיצת כפתור את הטיסות הזולות ביותר smartairמנוע חיפוש טיסות גמיש באפליקציית 
 לכל יעד בעולם.

 של כלל  PROTECTביטוח רכב 

במקרה של תאונה  onlineפוליסת ביטוח שכוללת מצלמת דרך חכמה שמלווה את המבוטח בנסיעותיו, מדווחת 
 ונמצאת בקשר עם מוקד סיוע.

 שירות סליקה מהירה של לאומי קארד

תהליך דיגיטלי שמאפשר לעסקים קטנים, בחמישה שלבים בלבד ובאותו יום, להצטרף לשירותי הסליקה של 
 לאומי קארד במהירות ובקלות. 

 פארם-אפליקציית סופר

ית וקוראים לא צריך ארנק. מהיום עורכים קניות בסניף כרגיל, אבל משלמים בקופה באפליקציה, צופים בחשבונ
   ביקורות של צרכנים על מוצרים.

 yellowאפליקציית 

. התשלום באפליקציה צובר yellowאפליקציה המאפשרת תשלום דיגיטלי בתדלוק בתחנות פז ובחנויות 
 ובאתר.  yellowקאשבק בכל פעם שמתדלקים או רוכשים בחנויות 

  meלאומי 

לבני נוער, המאפשר להם למשוך כסף ולרכוש בחנויות  מורכב מאפליקציה ייעודית וכרטיס נטען meלאומי 
 לעקוב אחר ההוצאות. -וברשת, ולהורים 

 האפליקציה למסחר של בנק הפועלים
האפליקציה שמשדרגת את חוויית המסחר בשוק ההון, בזכות תשתית חדשה, ניהול ביצועים אוטומטי 

 מהיר. TIME TO MARKET-וטכנולוגיה מתקדמת ל

 תינוקות ובריאות

 אולטרסול ספקטרום של ד"ר פישר

קרינת האור הנראה באנרגיה גבוהה. מסייעת בהגנה גם מקרני  - HEVסדרה המסייעת לראשונה בהגנה מפני 
 .UVA+UVB+IR+HEVהשמש המזיקות 



 Repair & Protectסנסודיין 

שיקום אזורים נוסחת סידן ייחודית, מוכחת מחקרית, המסייעת ב -  NOVAMINמשחת שיניים מועצמת על ידי
 פגיעים ומקלה על רגישות וכאבים.

Tyto בכללית 

חום, דופק, לב, ריאות, גרון, אוזניים, בטן ועור, ולשדר  -מכשיר שמאפשר לבצע שמונה בדיקות רפואיות מרחוק 
 ליין. -את התוצאות לרופאים און

 כורכומין ליקוויד ג'ל של סופהרב

לבת בין כורכומין לשמנים החיוניים הנמצאים בו. טכנולוגית תמצית כורכום שמש 100%כמוסת ג'ל, המכילה 
 הליקוויד ג'ל מאפשרת ספיגה טובה יותר בגוף. 

  comfort protectתחתוני לייקרה סופגים דיפנד 

עם תעלות ספיגה מהירה, הנועלות את  Total Protectתחתוני לייקרה סופגים לבריחת שתן, בטכנולוגיית 
 ם פילטרים מנטרלי ריחות. הנוזלים הרחק מהגוף, וע

Huggies Freedom Dry 

תעלות ספיגה מתקדמות, המפזרות את הנוזלים במהירות לאורך  - -ActiveChannelחיתולים בטכנולוגיית ה
 החיתול למניעת התנפחות ושמירה על עור יבש.

 מטרנה ללא סוכר לבן וחומרי טעם וריח בכל השלבים

בסטנדרט מחמיר מדרישות משרד  – 3תרכובות מזון ללא תוספת סוכר לבן וחומרי טעם וריח גם בשלב 
 הבריאות ומהנהוג בקטגוריה. 

 מגבונים עדינים לעור כמו צמר גפן ומים של האגיס

לשימוש מיום הלידה. המגבונים עדינים לעור כמו צמר גפן ומים, רכים ועבים במיוחד שמתאימים  מגבונים לחים
 ואינם מייבשים את העור. 

 Life Baby's  פרי 100%סדרת מחיות לתינוק 

סדרת המחיות שמאפשרת לקחת לדרך כל פרי שרוצים. האריזה החדשנית מאפשרת לבייבי ללחוץ עליה, 
 ית. וליהנות ממנת פרי ללא שימוש בכפ

 טפטפים פרסטי של כצט

הפתרון לאתגר צחצוח שיני הפעוט מהשן הראשונה. מארז הכולל טיפות לניקוי השיניים ומברשת אצבעון 
 לגישה נוחה ועדינה לשיני התינוק. 

Life Baby's  סדרת טיפוח לתינוקות 

יל לידה. המוצרים מגוון רחב של מוצרי טיפוח מפנקים לתינוקות, ששומרים על עורם הרך והעדין כבר מג
 היפואלרגניים ונבדקו דרמטולוגיות.

 טפטפים קולדי של כצט

משחה המקלה על תופעות הצינון בתינוקות ביום ובלילה. מיועדת למריחה על החזה, הגב והצוואר ומאושרת 
 לשימוש כבר מגיל שלושה חודשים.

 ביוטי

 דקות של פנטן 3-מרכך הקסם ב



שמשקם שלושה חודשים של נזקי שיער בשלוש דקות בלבד ומעניק לו מרכך לשיער עם עוצמה של מסיכה, 
 לחות מוגברת. 

 של לוריאל פריז PURE CLAY MASKSסדרת המסכות 

סדרת מסכות ניקוי מבוססות חימר טבעי שסופח ומאזן הפרשות שומניות. בסדרה חמש מסכות שמטפלות 
 ונותנות מענה לכל סוגי העור.

Life   איפורמכשיר לניקוי מברשות 

שניות, של מברשות איפור, המתאים לכל סוגי השיער ולסוגים שונים של גדלי  30מכשיר לניקוי יסודי, בתוך 
 מברשות. 

  Be by Shufersalשל  CHILL Bath & Bodyסדרת 

מוצרי אמבט וספא עם פורמולות בוטניות טבעיות באריזות חדשניות. למשל: פילינג אכיל לשפתיים שמחיה 
 קאפקייק עם "קצפת" שהיא קצף ניקוי ו"פצצות אמבט". אותן, סבון

 GA-DEמבית  ENIGMA FXסדרת הטיפוח 

להעצמת האנרגיה התאית, הפועלת  ALLURE COMPLEXסדרה שפותחה בשיתוף מומחים משווייץ ומכילה 
 על כל סימני ההזדקנות למראה אחיד וקורן.

 יורק-של מייבלין ניו IARקונסילר 

קונסילר ספוגית המוחק ברגע כל מה שרוצים להסתיר. כיסוי מלא של כהויות ופגמים וטשטוש קמטוטים. 
 הספוגית המחוברת מאפשרת מריחה קלה.

BROW TATTOO יורק-של מייבלין ניו 

ג'ל עמיד לגבות מעוצבות בלי מאמץ בשלושה שלבים פשוטים: מורחים, ממתינים לייבוש ומקלפים. התוצאה: 
 עיות, מלאות ועמידות לשלושה ימים.גבות טב

 של לוריאל פריז X-FIBERמסקרה 

מסקרה עם פטנט כפול שבצדה האחד פריימר שחור לעיבוי הריסים, ומהצד שני מסקרה עשירה בסיבים, 
 הנצמדים לריסים ומוסיפים לעיניים נפח דרמטי.

 Schick Intuitionסדרת 

בסבון מוצק מועשר בתמציות צמחים, מה שמייתר את  מכשיר גילוח מהפכני לנשים, כשראש הסכין עטוף
 הצורך בסבון, ג'ל או קצף גילוח.

Life by Michel Mercier  תרסיס לכיסוי מיידי של שורשי השיער 

צביעות, מצויד במגן קרקפת  29-תרסיס המאפשר לצבוע את שורשי השיער הלבנים בתוך דקות. מספיק לכ
 . מובנה, וצורתו מאפשרת התזה מדויקת

 

 


