
تقاضــا بــرای مصــرف تــن ماهــی در میــان شــهروندان کشــور ایــران 80 درصــد 
گــزارش شــده اســت.

بررســی هــای صــورت گرفتــه از ســوی یــک مرکــز تحقیقــات ایرانــی نشــان 
مــی دهــد 80 درصــد شــهر نشــینان ایــران تــن ماهــی مصــرف مــی کننــد.  
نشــان می دهــد طــی هفــت  ایــران  در  ماهــی  تولیــد کنســرو  نمــودار 
در  ماهــی  و کنســرو  تــن  ماهــی  تولیــد  اخیــر )2000-2007(   ســال 

ایــران از رشــد باالیــی برخــوردار بــوده اســت.
ــزار  ــي 84 ه ــرو ماه ــد کنس ــت تولی ــي اس ــال 2007 حاک ــار در س ــن آم آخری
میلیــون تــن بــوده اســت کــه در مقایســه بــا ســال 2006،   22 درصــد افزایــش 
ــی کل  ــرو ماه ــد کنس ــد تولی ــًا 5 درص ــران مجموع ــدات ای ــت. تولی ــته اس داش
ــه ایــن معناســت کــه ایــران پــس از تایلنــد،  جهــان را شــامل می شــود و ایــن ب
اســپانیا، آمریــكا و اکــوادور مقــام پنجــم تولید کنســرو ماهــی را در جهان داراســت.

تن ماهی اویال
تــن ماهــی اویــا در بســته هــای 180 گرمــی بــه صــورت کنســرو بــا درب ایــزی 

ُاپــن بــه بــازار عرضــه مــی شــود.
برنــد اویــا بــا هــدف ارائــه ســبد کامــل محصــول، طیــف گســترده و متنوعــی 
از محصــوالت ماننــد روغــن هــای خوراکــی، برنــج و کنســرو ماهــی تــن تولیــد و 

وارد بــازار کــرده اســت.
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کمپین تن ماهی اویال

برند: اویا
دسته محصولی: خوراکی

خدمــت ارائه شــده: کمپیــن تبلیغاتــی 
باهــدف معرفــی محصــول تــن ماهــی
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ــن  ــه ای ــتند و ازآنجاک ــد داش ــان تأکی ــامتی محصولش ــر س ــا ، ب ــون اوی ــی ت ــِی ماه ــال تبلیغات ــای فع ــه رقب ــی ک در فضای
ــرف  ــم، ح ــرف بزنی ــامتی ح ــاره ی س ــتیم درب ــر می خواس ــت و اگ ــی اس ــواد غذای ــه ی م ــل اولی ــامتی اص ــه س ــاد ک اعتق
تــازه ای نباشــد. و از طرفــی دیگــر تأکیــد بــر روی کیفیــت محصــول بــا توجــه بــه تحقیقــات انجام شــده  کــه تــن ماهــی اویــا 
را از  کیفیــت باالیــی برخــوردار بــوده و در میــان رقبــا ایــن نكتــه به عنــوان مزیــت رقابتــی دیــده می شــد،  چالــش اصلــی 

معرفــی تــن ماهــی اویــا بــا اســتفاده از پیامــی متمایــز و جدیــد در بیــن رقبــا بــود. 

کیفیــت تــن ماهــی اویــا و طعــم خوشــمزه آن دو دلیــل عمــده دارد. اول اینكــه گوشــت اســتفاده  شــده در تــن،  از فیلــه ماهــی 
تشــكیل شــده و دوم اینكــه فرآینــد تفــاوت صیــد ماهــی   و  تكنولــوژی منجمدســازی آن ، به طوری کــه هرقدر فراینــد صید ماهی 
تــا تولیــد کنســرو ماهــی تــون طوالنــی شــود، احتمــال افزایش هیســتامینی شــدن بیش تــر می شــود. تكنولــوژی منجمدســازی 
ماهــی هنــگام صیــد بــه کاهــش ایــن احتمــال کمــک می کنــد. پــس در نتیجــه بایــد به گونــه ای دربــاره ی صیــد حرفــی مــی زدیم 
کــه هــم هیســتامینی نشــدن را دربــر بگیــرد و هــم جلب توجــه کــرده و پیــام را بــه گونــه ای منتقــل کنــد کــه طعــم خوشــمزه را بــه 

دلیــل صیــد متفــاوت انتقــال دهد. 

چالش چه بود؟

راه حل چه بود؟
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»تفاوت در صید است که خوشمزه تر می شوند«

پیــام اصلــی به گونــه ای انتخــاب شــد کــه هــم روی تفــاوت در صیــد را به عنــوان دلیــل کیفیــت بــاال و طعــم خوشــمزه آن 
القــاء کنــد. از طرفــی دیگــر پیــام لحنــی صمیمــی داشــت و بــا مخاطــب آن ارتبــاط برقــرار کنــد و درنهایــت منجــر بــه 

فــروش محصــول شــود. در نتیجــه پیــام خلق شــده نســبت بــه رقبــا پیامــی متفــاوت داشــته باشــد.  
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