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باهــدف معرفــی محصــول تــن ماهــی
سال همکاری1394 :

پیش گفتار

تقاضــا بــرای مصــرف تــن ماهــی در میــان شــهروندان کشــور ایــران  80درصــد
گــزارش شــده اســت.
بررســی هــای صــورت گرفتــه از ســوی یــک مرکــز تحقيقــات ایرانــی نشــان
مــی دهــد  80درصــد شــهر نشــینان ايــران تــن ماهــی مصــرف مــی کننــد.
نمــودار توليــد كنســرو ماهــی در ايــران نشــان میدهــد طــی هفــت
ســال اخيــر ( )2000-2007توليــد ماهــی تــن و كنســرو ماهــی در
ايــران از رشــد بااليــی برخــوردار بــوده اســت.
آخريــن آمــار در ســال  2007حاكــي اســت توليــد كنســرو ماهــي  84هــزار
ميليــون تــن بــوده اســت كــه در مقايســه بــا ســال  22 ،2006درصــد افزايــش
ً
داشــته اســت .توليــدات ايــران مجموعــا  5درصــد توليــد كنســرو ماهــی كل
جهــان را شــامل میشــود و ايــن بــه ايــن معناســت كــه ايــران پــس از تايلنــد،
اســپانيا ،آمريــكا و اكــوادور مقــام پنجــم توليد كنســرو ماهــی را در جهان داراســت.
تن ماهی اویال

تــن ماهــی اویــا در بســته هــای  180گرمــی 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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چالش چه بود؟
تبلیغاتــی ماهــی تــون اویــا  ،بــر ســامتی محصولشــان تأکیــد داشــتند و ازآنجاکــه ایــن
در فضایــی کــه رقبــای فعــال
ِ
اعتقــاد کــه ســامتی اصــل اولی ـهی مــواد غذایــی اســت و اگــر میخواســتیم دربــارهی ســامتی حــرف بزنیــم ،حــرف
تــازهای نباشــد .و از طرفــی دیگــر تأکیــد بــر روی کیفیــت محصــول بــا توجــه بــه تحقیقــات انجامشــده کــه تــن ماهــی اویــا
را از کیفیــت باالیــی برخــوردار بــوده و در میــان رقبــا ایــن نکتــه بهعنــوان مزیــت رقابتــی دیــده میشــد ،چالــش اصلــی
معرفــی تــن ماهــی اویــا بــا اســتفاده از پیامــی متمایــز و جدیــد در بیــن رقبــا بــود.
راهحل چه بود؟
کیفیــت تــن ماهــی اویــا و طعــم خوشــمزه آن دو دلیــل عمــده دارد .اول اینکــه گوشــت اســتفادهشــده در تــن ،از فیلــه ماهــی
تشــکیل شــده و دوم اینکــه فرآینــد تفــاوت صیــد ماهــی و تکنولــوژی منجمدســازی آن  ،بهطوری کــه هرقدر فراینــد صید ماهی
تــا تولیــد کنســرو ماهــی تــون طوالنــی شــود ،احتمــال افزایش هیســتامینی شــدن بیشتــر میشــود .تکنولــوژی منجمدســازی
ماهــی هنــگام صیــد بــه کاهــش ایــن احتمــال کمــک میکنــد .پــس در نتیجــه بایــد بهگونـهای دربــارهی صیــد حرفــی مــی زدیم
کــه هــم هیســتامینی نشــدن را دربــر بگیــرد و هــم جلبتوجــه کــرده و پیــام را بــه گونــه ای منتقــل کنــد کــه طعــم خوشــمزه را بــه
دلیــل صیــد متفــاوت انتقــال دهد.

نتیجه پروژه
«تفاوت در صید است که خوشمزهتر میشوند»

پیــام اصلــی بهگونـهای انتخــاب شــد کــه هـمروی تفــاوت در صیــد را بهعنــوان 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 خلقشــده نســبت بــه رقبــا پیامــی متفــاوت داشــته باشــد.
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