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 הממצאיםתמצית  .1
 

 אפיון כללי 1.1
 

o  והינה הרשת על ידי הזוג אן וג'ונס ביילר בארה"ב 1988רשת "אנטי אנס" נוסדה בשנת ,
. הפרצלים של הרשת מאופיינים בכך אפיית פרצליםל חנויות ודוכניםבעולם של  הגדולה

הכנת  מתכונתלעיני הלקוחות.  ובכך שהם נעשים מבפניםפריכים מבחוץ ורכים  שהם
 הפרצלים יוצרת חוויה מיוחדת ללקוח ומעידה על טריות המוצר. 

 
o  הצלחת דוכן המכירות הראשון בשוק האיכרים של הזוג ביילר גרר להחלטה להקמת עסק

משפחתי קטן בו ימכרו את הפרצלים. מהר יחסית לאחר מכן פתחו הזוג מספר סניפים 
 . 1989ספים בקונספט דומה. הסניף הראשון בזכיינות נפתח בשנת נו

 
o  בנוסףם עם תוספות שונות ומגוון רטבים. מגוון רחב של פרצלי המציע"אנטי אנס" רשת 

 נעימה.זריזה וכמוצרים משלימים לארוחה  קרים וחמים מבחר משקאות הרשת מציעה
חשוב לציין כי חלק מהצלחת הרשת נובע מכך שהמוצרים משביעים ובכך מספקים מענה 

YELPלתאבון הלקוחות ובמחיר סביר )ראה חוו"ד לקוחות באתר בקורות 
הרשת מציעה  (.1

  ייחודי נוסף; ערכות להכנת מוצרים שונים בצורה עצמית בבית.מוצר 
 
 
 
 

 
o לתנועת הולכי הרגל באזור, כך שלרוב בהתאם  תמיקום סניפי הרשת נבחר אסטרטגי

 ., תחנות רכבת ואוטובוסים וכד'שדות תעופה ,השטחים שיבחרו יהיו קניונים, אתרי בידור
באזורים אלו יש ללקוחות בחירה בשפע בין אופציות שונות, ולכן חשוב מאוד להיבדל 

 שומת ליבם. מהרשתות מסביב ולהציע ללקוחות משהו שונה במעט על מנת למשוך את ת
 

o  ומשתנה  החנות תלויהעיצוב בחירת עיצוב חנויות הרשת אחיד בכל סניפי הרשת, אך
מבחינת  סביבה ולמאפייני קהל הלקוחות באזור הנתון.הסניף והתאמתו ל םמיקול בהתאם

הנראות החיצונית של הסניפים בישראל הינם חשובים על מנת למשוך את , הפן השיווקי
קהל הלקוחות, שכן קריטריון האטרקטיביות חשוב מאוד בעת החלטת לקוח אם להיכנס 

 לחנות או לא. 
 

o  גרם לרשת לצמוח בקצב  - "אנטי אנס"העסקי שיווקי שגובש, אומץ ויושם ברשת הקונספט
ונספט שגרמו להצלחה כוללים הכנה ואפיית הפרצלים מהיר בכל קנה מידה. עקרונות הק

לעיני הלקוחות, יחד עם טעמם הייחודי וטריות המוצרים, ובשילוב עם אסטרטגיית המיקום 
בה נקטו בני הזוג ביילר )בשלב זה התייחסנו לעקרונות השיווקיים תדמיתיים ולא להיבטים 

 הכלכליים פיננסיים(.

 
o  באמצעות פתיחת דלתות  נהקידום מכירות הים ולפרסולברשת השיטה הנפוצה ביותר

טעימות הסניפים ומשיכת הלקוחות על ידי הניחוח המפתה, הקונספט הייחודי והצעת 
עם לקוחותיה  יהקשרמשמרת את הרשת  .או לדוכנים באזורים הסמוכים למאפיה

מעבר לכך, "אנטי אנס" מקדמת את המוצרים שלה על ידי  .ות רשתות חברתיותעבאמצ
 פונים באינטרנט ודרך אפליקציות שונות. קו

 

                                                 
1
 http://www.yelp.com/biz/auntie-annes-culver-city 

http://www.yelp.com/biz/auntie-annes-culver-city
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o " אנטי אנס" הייתה הראשונה בשוק זה ופתחה את סניפיה הראשונים בארה"ב. במשך
 Pretzelmaker ,Wetzel'sהשנים מספר המתחרים הישירים גדל וביניהם ניתן למנות את 

Pretzels,Philly Soft Pretzel Factory ,Mr. Pretzels 1,330מעל "אנטי אנס" . כיום לרשת 
כלומר, ניתן להסיק מהרשת השנייה בגודלה בשוק זה.  4סניפים בינלאומיים, מספר גדול פי 

כי הקונספט אותו "אנטי אנס" ביססה התברר כמוצלח לא רק באופן פרטני לרשת "אנטי 
 אנס", כיוון שקונספט זה יושם בהצלחה ברשתות אשר הלכו בדרכה של "אנטי אנס".  

 

 
 

o  נמכרה "אנטי אנס" לחברת  2010בשנתFOCUS Brandsבתחום הזכיינות מתמחה , ה
עצם רכישת הרשת ע"י "פוקוס ברנדס" מצביע על  בתחום המזון.רשתות גדולות תפעול בו

 אמון הצלחת המוצר והרשת ע"י חברת השקעות גדולה המתמחה בזכיינות ובמזון מהיר.
 
o  שונים בכל העולם ובכך תורמת לשמירת הרשת הרשת משתפת פעולה עם מוסדות וארגונים

בתודעת הציבור. בנוסף לכך, הרשת מאגדת כוחות עם קרנות שונות, ובכך ממצבת עצמה 
בנוסף לתדמיתה הכוללת גם כרשת הפועלת למען כלל הציבור הרחב וכרשת הפועלת למען 

 שינוי ושיפור חברתי באמצעות התנדבות ותרומה חברתית לקהילה.
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 מספר סניפים של רשתות פרצלס שונות: תרשים
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 תאמת הרשת לישראלה 1.2

 
o  קהל הלקוחות הפוטנציאלי בענף זה כולל את רוב האוכלוסייה, אך עם דגש לגילאים צעירים

יותר, אשר לרוב נוטים להיות במרוץ אחרי הזמן, עם לחץ רב בכל תחומי החיים, ולכן הם 
מחפשים פתרון מהיר ונוח; המזון המהיר. שוק זה פונה גם למשפחות עם ילדים צעירים, 

 שוט המתאים לטעמם של כל בני המשפחה. ונותן להם מענה קל ופ

 
o בשנת עם זאת   .כיום לא ניתן למצוא סניפים של המתחרים הישירים ברמת המוצר בישראל

מתחרה שהיא רשת , )בתל אביב( Cinnabonשל הרשת בישראל נפתח הסניף הראשון  2011
 מתוקים.מאפים דומה, המספק ברמת קטגוריה בעלת קונספט בעולם ברשת "אנטי אנס", 

 לאחרונה נפתחה סניף נוסף בפארק הקרח באילת.
 

o  יש לציין כי בישראל נמכרים פרצלים, כחלק מתפריט ברשתות קיימות, אך לא כרשת
העומדת בפני עצמה המתמחה בפרצלים. חשוב לציין כי תושבים בישראל אכן אוהבים 

ייקלט בארץ, בעיקר עם וצורכים מגוון מוצרים על בסיס בצק, ולכן ניתן לצפות שהמוצר אכן 
 הקונספט המיוחד של הרשת המושך לקוחות לקניית המוצרים. 

 
o  ישנם עסקים רבים בעלי דמיון רחב יחסית לרשת "אנטי אנס" בשוק הישראלי. המאפיות

בישראל, לדוגמא "מאפה נאמן", מציעות מגוון רחב מאוד של מאפים המתאימים לטעם 
ל כוללת מתחרים רבים נוספים כמו "הולי קהל הלקוחות הישראלי. התחרות בישרא

 בייגלס", "בורקס העגלה" וכו', המציעים אף הם מוצרים בצקיים

 
o כי קיים טרנד בתחום המזון המהיר וכי אחוזים גבוהים של אנשים צורכים מזון  לציין חשוב

מסוג זה. הביקוש הגבוה למזון מהיר מגדיל את סיכויי הצלחה להישרדות רשתות חדשות 
בישראל, לאחר המזון הים תיכוני בתחום, למרות התחרות הרבה הקיימת בשוק. 

מחנויות המזון המהיר ומציעות מזון "על  17%-והפיצריות, נמצאות חנויות הנוחות, להן כ
בחנויות הנוחות. במחזור הכספים של חנויות  44%חלה צמיחה של  2008הדרך". מאז 

 (.2004-2009תוך חמש שנים ) 460%-הנוחות נרשמה עלייה של כ
 

  
        

  
           

 סקירה כללית של אופי מסעדות המזון המהיר בישראל: לוח  

 
 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 

הולי  פרמטר  
 בייגלס

שיפודי 
 התקווה

בורקס  השמן
 העגלה

 בר-רי אלדו ארומה נאמן עונות 4פלאפל 

           

 2006 1993 1994 1944 ? 1946 2006 1976 ? וותק 1

 29 32 +100 40 10 12 13 16 11 מס' סניפים 2

3 

 מיקום שכיח

מרכזי 
ערים 
ואזורי 
 תעשייה

מרכזי קניות 
ואזורי 
 תעשייה

מרכזי 
 ערים

מרכזי קניות 
 ומרכזי ערים

מרכזי ערים 
 תעשייהואזורי 

מרכזי 
קניות + 
 תחמ"ז

מתחמי 
 בילוי

מרכזי 
קניות + 
 תחמ"ז

מרכזי 
 קניות 

4 
 דלפק דלפק דלפק מסעדה מסעדה צורת המכירה

מסעדה / 
 דלפק

 דלפק מזללה מזללה

מס' סניפים  5
 כשרים

 חלקי חלקי 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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o  העובדה כי מדובר ברשת המוכרת לישראלים רבים מנסיעות סביב העולם, יכולה להוות
כבר מצויה בתודעתם. יחד עם זאת, יש לשים לב שרשתות אחרות כגון, יתרון שכן היא 
Dunkin Donuts .לא הצליחו כאן למרות שמדובר גם במאפים על בסיס בצק , 

 
o  בנוסף יש לתת ביטוי למודעות הגבוהה יחסית לבריאות הקיימת בארץ בעת השקת מוצר

 הנחשב בעל ערך קלורי גבוה יחסית. 
 

o י להצלחתו, שכן קיימות אופציות זולות, לדוגמא, בורקסים, מחיר המוצר יהיה קריט
 הממלאים צורך דומה, אם כי בריאותי הרבה פחות. 

 

 
 

 חזון עסקי 1.3
 

o  מבחינת הפן התפעולי, בעת פתיחת סניפי רשת "אנטי אנס" בישראל, יהיה קריטי לעשות
אדפטציה של הנהלים לישראל, כלומר, לאמץ ולהתאים את כל נהלי העבודה המקובלים 

בנוסף לכך, מנהלי הסניפים בישראל יצטרכו לוודא ברשת ברחבי העולם ומוגדרים על ידם. 
יך וכפי שמצופה מהם מצד הרשת בכל תחומי הניהול. כי העבודה אכן מתנהלת כפי שצר

המנהלים יצטרכו לוודא כי הלקוחות זוכים ליחס הטוב ביותר וכי יש אווירה טובה בסניף, 
 שכן זה משפיע על לקוחות ולרשת חשוב כי הלקוחות יצאו מהמקום בהרגשה חיובית.
 

o  חשוב להשקיע במשאב האנושי של הסניף, ולוודא שההדרכות נעשות כפי שצריך וכי
העובדים יודעים לספק שירות ברמה גבוהה מאוד ואיכותי יותר. בנוסף לכך, על העובדים 
להבין כי ברשת מוכרים חוויה בנוסף למוצר עצמו, ועליהם לגרום לחוויה זו להיות טובה 

 ת את הלקוחות ולוודא כי יחזרו לחוויה נוספת. ונעימה עד כמה שניתן כדי לרצו
 

o  מבחינת היעדים הכמותיים הקיימים, התכנון הינו פתיחת חמישה סניפים של הרשת בשלוש
₪ מיליון  4שנים הראשונות, ותוך חמש שנים, להקים חמישה סניפים נוספים. קיים יעד של 

$( רווח 280050 -)כ₪ של מיליון  $( פדיון שנתי. יעד נוסף הקיים הינו סדר גודל1120200 -)כ
 ברוטו, לפני מס ולפני החזר השקעות.

 
o  ישנה חשיבות בפתיחת הסניפים בהדרגה על מנת לבחון כיצד הרשת משתלבת עם קהל

הלקוחות בישראל, וכדי לאפשר תהליך למידה עצמי של השיווק והניהול של הרשת. בזמן 
בכדי ללמוד כיצד להתקדם עם הסניף  שבין פתיחת הסניפים, תהיה אפשרות להפיק לקחים

 הנתון וסניפים נוספים בעתיד באופן הטוב ביותר. 
 
 
o בישראל בהיבטים רשת "אנטי אנס"  ה שללאור הממצאים שעלו, ניתן לצפות להצלחת

. הרשת מציעה ללקוחותיה מוצר איכותי יחד עם חוויה ייחודית העסקיים והשיווקיים
סף לכך, מוצרי הרשת הם מסוג האהוד על הציבור השונה מהמוכר לקהל הישראלי. בנו

. יחד עם יהיו גבוהים "אנטי אנס" בישראלרשת סיכויי הצלחת ניתן לצפות שולכן  הישראלי
לעלות כתוצאה מהאופי התחרותי בשוק המזון  העשוייםזאת, חשוב לשים לב לקשיים 

 המהיר בישראל.  
 
 
 
 

 


