
 : אפיון שפה –מעדניית יום טוב 
 

 : חזון ומשימה

 

 .הים תיכוני לאורח החיים לחבר אנשים – חזון

 

 . הים התיכון ממטבחיאותנטיים מעדנים  בישראל הטעם ניאנילציבור  להנגיש  - משימה

 

מנוהלת  ו בשוק לוינסקית מוכיום ממוק, עברה מאב לבן בטורקיהמעדנייה שמקורה  סיפור המותג: 

 הים התיכון.מדינות מ מוצריםומייבאת מטעמים  מכינה. של המייסדים ידי הנכדעל 

 

 : המותג כפרסונה 

 

o ( בן אביבי-תלכיום גבר עם שורשים טורקיים ,)30 

o חי אבל  ,( אאמ)במיוחד באוכל של  וגאה בהם (שבורה )דובר לדינו ם שלומחובר לשורשי

 מודרני לגמרי אורח חיים 

o  בכפרים של מזרח טורקיה,   טרקיםהים התיכון. עושה   מדינותמת על איסטנבול ובכלל על

 .באתונה חילופי סטודנטיםועשה  בסביליהנוסע להופעות 

o גם עם אנשים שהוא לא מכיר היטב. סחבק עם כולםאמיתי וצנוע, לבבי , . 

o מפולפל במילותיו שנון, חכם ו 

 

 ( הערכים שמאחורי המילים –)או ? מה העוגן של השפה שלנו

 

  . של עולם ישן מול חדש גסטרונומילתת השראה קולינרית: חיבור  -  אותנטיות אל מול חדשנות

 .  להיתקע בעברלא אך מצד אחד,  המקורותלשמור על 

 

   ., מעדניית בוטיקטוביםהכל איכותי, מיוצר מהחומרים הכי  – איכות

 

.  טפאסיםחברים שיושבים על בירה וחולקים ל דומהמערכת היחסים עם הלקוחות  – חברותיות

 .חיוביתהשפה מזמינה וידידותית ומייצרת אינטראקציה 

 

 ( באילו מילים נתבטא –)או : ארגז מילים

 

,  יתיכוני, יווני, טורקי, עות'מאנ–עתיק, מקורי, אמיתי, ים :אותנטיותכשאנחנו רוצים לבטא 

איטלקי, ספרדי, יהודי, אימפריה, מעצמה, טברנה, טפאסים, חמארה, להתבסם, משתה,  

 חגיגה, סולטן. 

 

תענוג, מטעמים, מעדנים, דליקטסים, איכותי, ביתי,   : איכות, בוטיק כשאנחנו רוצים לבטא 

 , הגרסא שלנו. הכנו בעצמנו

 

 

 

 



 (כללי ברזל לכתיבה  –)או  ?נשמעתאיך השפה שלנו 

 

)אלא אם   מפעלי ציווי להימנע. א דיבור טכנילל ,רשמיות, ללא מילים וסלנגית  יומיומית שפה ▪

, להעדיף שימוש  , להימנע מפעלים סביליםלהגביר שימוש בשאלות,  הקשר חברי(כן הם ב

   בשם הפועל על פני שם עצם. 

 

 המוצרים שלנו / מה אנחנו מכינים   כן:   קטגוריות ומוצריםלא: 

     דיברו עלינו / מה אומרים עלינו? / מה הדיבור עלינו? כן:   חוות דעתלא: 

     אם כן, מה הקוד שובר? לכם הנחה?  מגיעה כן:   .יש להזין קוד שובר כדי להחיל את ההנחה לא: 

 דברים שחשבנו שיתאימוכן:   מוצרים נלוויםלא: 

 להוסיף למזווה  כן:  הוספה לסללא: 

 , נסו שוב בכתובת המייל יש טעותכן: כתובת המייל לא תקינה   לא:

 

 , הלקוחות הם חבורה.רבים אל , עסק משפחתי. כתיבה ברבים ▪

 

 אהבתם? ספרו לנו מה חשבתם   כן:   היה הראשון לכתוב חוות דעתלא: 

 

, ללא  להכניס משהו שנון – משפה יבשהאיפה שאפשר להתנער  .חברותית שנונה ו שפה ▪

 בא לידי ביטוי בעיקר בכותרות.  לא על חשבון העברת המסר. ולעולם ומור מאולץה

 

.  מחופי סיציליה הוא מפוצץ בטעם ושחה אלינו הישר  כן: פרטי מוצר: ממרח אנשובי מאיטליה. לא: 

 תכירו את ממרח האנשובי שלנו! 

 

 כן:                                                                     לא: 

               
 

 כן:                                                                     לא: 

                             
 

 כן:                                                                     לא: 

                            



רציני  כם תיתן פושאימפריות נופלות לאט, אבל העזיבה שלאמנם כן: בחרת להתנתק מהחשבון. לא: 

  ?בטוחים שאתם רוצים להתנתק   

 

 . להשתמש במילים שנותנות מוטיבציה ומניעות לפעולה .יצירתית ומעוררת השראהשפה  ▪

 

השראה מגיעה במנות קטנות, בואו לפתוח אתנו שולחן  כן:   עקבו אחרינו ברשתות החברתיותלא: 

 בואו לפתוח אתנו שולחן באינסטגרםרוצים מאזטים של השראה? באינסטגרם / 

 

                                                 כן:                                                                    לא:

                   
 

 באלו מצבים נשתמש בהומור ובאילו פחות? 

 

 
 

 

 


