
מגדל אקטיב
תוכנית הטבות ייחודית לשמירה 

על אורח חיים בריא. מעניקה 
הנחות בבתי עסק מקדמי בריאות, 
כמו מכוני גמילה מעישון, כושר 

ועוד.

שירות הלקוחות של שופרסל
שופרסל מקשיבה ללקוחותיה 

24/7: שירות ותמיכה ללקוחות 
החברה זמינים בטלפון, פקס, 

אתר החברה, אי־מייל, פייסבוק, 
WhatsApp ועוד.

 מועדון הלקוחות 
של מנויי הפיס 

 מפעל הפיס מציע למנוייו 
ליהנות ממגוון הטבות מסובסדות 

בקטגוריות רבות: ארוחות 
במסעדות, כניסה מוזלת לבתי 

 קולנוע, מופעים סגורים 
למנויים, ועוד.

SKYMAX כרטיס אשראי
כרטיס אשראי חכם וגמיש, 

שמאפשר לנצל את הנקודות 
הנצברות בו בכל חברת תעופה 
שטסה מישראל והוא בעל יחס 

צבירת נקודות גבוה במיוחד.

התלהבתם ובחרתם: 
החדשים והחדשניים

בימים אלו הוכרזו המוצרים החדשניים שזכו בפרסי מוצר השנה. 
קבלו את מוצרי המזון, המשקאות, השירותים והאפליקציות, 

שאתם, הצרכנים, הכתרתם כמוצרי השנה 2020

מזון ומשקאות

שירותים ואפליקציות

איך בחרתם את 
מוצרי השנה?

בחודש פברואר 2020 ערך מכון 
"קנטאר מדיה" מחקר בקרב 

יותר מ־3,000 צרכנים וצרכניות 
ישראלים, שדירגו את המוצרים 
החדשים שהושקו בישראל לפי 

שלושה מאפיינים:

1. עד כמה המוצר/שירות 
אטרקטיבי בעיניהם?

2. עד כמה המוצר/שירות חדשני 
בעיניהם?

3. אם הם רכשו את המוצר או 
השתמשו בשירות, עד כמה הם 

היו שבעי רצון ממנו?

בכל קטגוריה, המוצר שציונו 
המשוקלל היה הגבוה ביותר – 

הוכתר כ"מוצר השנה".
 www.poy.co.il רשימת כל "מוצרי השנה" של ישראל לשנת 2020, מתפרסמת במלואה באתר מוצר השנה בכתובת

סדרת תנובה GO ללא חלב 
מעדני סויה עם 20 גרם חלבון 

לגביע, ללא חלב. מתאים 
למתאמנים שלא צורכים חלב 
ורוצים להעשיר את תזונתם 
בחלבון איכותי, זמין וטעים.

סדרת סופר גרין ויסוצקי ירוק 
תה ירוק עם רכיבי סופר־פוד. 

בסדרה: תה ירוק בשילוב 
ספירולינה וצמחים ירוקים, ותה 

ירוק בטעם אוכמניות ואסאי 
בשילוב צמחים סגולים.

 סדרת שמנים אורגניים 
של שופרסל

שמנים אורגניים המשדרגים 
כל תיבול או טיגון של ארוחה 
אורגנית: שמן קנולה אורגני 

בכבישה קרה, שמן פשתן אורגני 
ושמן שומשום.

Truvia סטיביה
מוצרים המבוססים על צמח 

הסטיביה, ממתיק טבעי עם 0 
קלוריות, לשדרוג טעמי האוכל 
והשתייה. שקית אחת מעניקה 

מתיקות השווה לכפית סוכר.

Chewy & Fresh מנטוס
סוכריות לעיסה רכות ומרעננות, 

שמוצעות בבקבוקון מעוצב 
ושימושי המאפשר פתיחה 

וסגירה חוזרת בקלות ובנוחות 
מרבית. לנשיאה בכיס, בתיק, 

באוטו ובבית.

 סדרת סמוזי אורגניות 
ביו־איטליה 

מחיות אורגנית בשילוב פירות 
וירקות, שגודלו ללא חומרי 

הדברה בשישה טעמים. אינם 
מכילים תוספות של סוכר, 

חומרים מלאכותיים ומשמרים. 

מיץ תפוזים סחוט 
ולנסיה של פריניב 

מיץ מרענן, 100% 
סחוט, מזן התפוזים 

ולנסיה שנקטף 
בישראל בלבד, ונחשב 

ל"הכי מתוק בארץ". 
התפוזים 
מתוקים 

ועשירים 
בחתיכות 

פרי. 

MAX הטבות לנוסעים לחו"ל
חבילת הטבות לטסים ולשוהים 

בחו"ל: בשדות תעופה שונים, 
במזון ובמשקאות בטיסה, בביטוח 

נסיעות מורחב, בהשכרת רכב 
ועוד.

 PEPPER פתיחת חשבון 
בנק דיגיטלי לצעירים
 Pepper של לאומי מאפשר 
פתיחת חשבון בנק דיגיטלי 

לצעירים בגילאי 18-16 מהבית 
ומכל מקום - ללא צורך להגיע 

לסניף. 

אפליקציית 
מכבי החדשה 

האפליקציה 
מאפשרת לכל 

לקוח לעצב מסך 
בית בהתאמה 

אישית, תצוגת 
תיק רפואי על פני ציר זמן 

וצפייה בכל בני המשפחה.

 SMART AdviCE 
של בנק הפועלים

ייעוץ השקעות בדיגיטל, 
בטכנולוגיה חכמה, המעניק 

ללקוח המלצה מקצועית 
ומותאמת אישית בשוק ההון, 
ומשאיר את אפשרות הבחירה 

בידי הלקוח.

bit תשלום באתרי מסחר 
ואפליקציות

תשלום ב־bit באתרים 
ואפליקציות מבלי להגיע לחנות, 

לסרוק קודים או להזין פרטי 
אשראי. בקרוב ניתן יהיה לשלם 

ב־bit ברשתות רבות.

 bit החזרים מחברות 
ביטוח ופנסיה

 bit שירות המאפשר ללקוחות
לקבל זיכויים ותשלומים באופן 

מהיר, שקוף ופשוט, ומחליף 
המתנה ארוכה לצ'ק בדואר או 

העברה בנקאית מסורבלת.

 המרכז לצמיחה פיננסית 
של בנק הפועלים

מיזם ייחודי לקידום החינוך 
הפיננסי בישראל, לפרטיים 

 ולבעלי עסקים. המרכז מוביל 
את התחום בישראל באמצעות 

כלים דיגיטליים מתקדמים. 
השירות בחינם.

ביטוח הרכב של ליברה
ליברה פיתחה מודל תמחור 

המותאם אישית למבוטח, 
ומתחשב בפרמטרים שונים, ובהם 

הקילומטראז' השנתי. בנוסף, ליברה 
מחלקת רבע מרווחיה למבוטחיה.

מפתח דיסקונט viP נתב"ג
לקוחות מפתח דיסקונט הטסים 

 ,VIPלחו"ל זכאים להטבת ה־
שמאפשרת לקבל שירות ליווי 
 אישי במסלול מהיר לקבוצות 

של עד 6 אנשים.

HOT של NEXT Tv
שירות אינטרנט מתקדם, 

הכולל עשרות ערוצים לצד 
ספריית VOD עשירה, כולל 

סדרות המקור של HOT, סדרות 
 ,HBO מהטובות בעולם ובהן

סרטים ושוברי קופות. 

 ביטוח דירה אונליין, 
כלל ביטוח ופיננסים

פלטפורמה דיגיטלית לרכישת 
ביטוח דירה Online מותאם 

אישית, בלחיצת כפתור. 
ההצטרפות מתבצעת בארבעה 

שלבים מהירים, במחיר נוח 
ובאופן מיידי.

שופרסל אונליין
אתר ההזמנות החווייתי של 

שופרסל מאפשר ליהנות מכל 
העולמות במקום אחד: מזון, 

פארם, עולם של בריאות וטבע, 
מוצרי חשמל ועוד.

רוטב פסטו 
 טבעוני 

של ברילה
הרוטב מתאים 

כממרח, לבישול 
וגם לאפייה. אינו 

מכיל גלוטן, עשוי 
מ־100% בזיליקום 

איטלקי וללא 
תוספת חומרים 

משמרים. 

 סדרת נתחוני עוף 
של טירת צבי

נתחוני חזה עוף מנתח שלם, 
אפויים, מתובלים ומוכנים 

לאכילה, ללא תוספים 
מלאכותיים ובאריזה אישית. 

 מכילים 30 גרם חלבון ורק
4% שומן. 

 סדרת קטניות באריזה 
רב־פעמית של רמי לוי

קטניות באריזות המצוידות 
בזיפר, המאפשר סגירה רב־

פעמית, שמעניקה למוצר אורך 
חיים ארוך יותר ושומרת על 

איכותו וטריותו. 


