
המלצת התזונה שלכם מאפשרת לחיות המחמד  
 ליהנות מהטיפול המקיף והטוב ביותר. 

עם מגוון מוצרי Hill's החדש, התהליך קל יותר:

אריזות בהן קל לאתר את המאפיינים 
והיתרונות

הכלי האינטרנטי Hill's Quick Reco מציע 
אפשרות להמלצות תזונה מותאמות אישית

 מגוון מוצרים מדויק עם טעמים חדשים 
וגדלי אריזות מתאימים
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 הופכים את השיחה 
על תזונה לקלה יותר



בריאות חיות המחמד היא בראש סדר העדיפות, שלכם ושלנו.
אנחנו מפתחים תזונה מבוססת מדע המלווה בטעם שבלתי ניתן לעמוד בפניו, לקבלת מגוון מוצרים שקל להמליץ עליו 

בתחושת ביטחון. העיצוב החדש יקל עליכם ועל בעלי חיות המחמד לאתר את המוצר המתאים. 

אריזה
התייעצנו עם צוותי מרפאות וטרינריות ברחבי העולם כדי להבין האם האריזות שלנו מתקשרות את 

המסרים באופן ברור. את תוצאות ההתייעצות תראו בדפים הבאים - בעיצוב החדש יתרונות המוצר מוצגים 
באופן ברור, קוד הצבע המשותף למשפחות מוצרים קל לזכירה. 

טעם מנצח
כל פרופילי הטעם שאנו מייצרים עוברים הערכות טעימות מרובות על ידי פאנל המומחים שלנו - הכלבים 

והחתולים במרכז התזונה של Hill's pet Nutrition. אנו בודקים את הארומה, הטעם, המרקם וגודל 
הכופתית כדי לבדוק מה השילוב המועדף עליהם. במבחני טעימות, מרבית מוצרינו מנצחים כאשר מושווים 

למתחרה המוביל1.

Quick Reco מערכת ההמלצות
כלי דיגיטלי המאפשר שליחת המלצת תזונה מותאמת לחיית המחמד תוך התחשבות במצבה הבריאותי. 
במערכת ניתן לחשב את משקל הגוף האידאלי, להוסיף את פרטי המרפאה ולשלוח את ההמלצה במייל 

ישירות ללקוח. 

ההמלצה שלכם 
עושה את כל ההבדל

9 מתוך כל 10 
בעלי חיות מחמד 
 רוצים לקבל המלצת תזונה 

מהצוות הרפואי1

אנו מייצרים שיח בכל ערוצי הקשר העומדים 
לרשותנו, במטרה לעודד את בעלי חיות המחמד 
לשוחח על תזונה עם הצוות הרפואי, במרפאה. 

בשיחה תוכלו לעזור להם להבין מהם היתרונות 
של תזונה ייעודית לחיית מחמד הסובלת ממצב 

בריאותי שיכול להיתמך על ידי שינוי תזונה.



החל ב- a/d ועד z/d, מגוון המוצרים הרחב ביותר של מזון ייעודי לחיות מחמד.
 במשך מעל ל-70 שנה, התזונאים והמומחים של חברת Hill's ניצבים בחזית החדשנות - לייצור תזונה מבוססת מדע 

בטעם שלא ניתן לעמוד בפניו. 

המגוון החדש מכיל טעמים חדשים ומאופיין בגדלי אריזות מתאימים בעיצוב חדש וקל להבנה -  כדי ששיחות התזונה 
במרפאה יהיו קולחות ובעלי חיות המחמד יזהו את יתרונות המוצרים בקלות.

תזונה ייעודית מותאמת למצבים 
בריאותיים מגוונים:

בריאות מערכת העיכול

בריאות העור

מצבים בריאותיים נוספים

בריאות דרכי השתן

בריאות הכליות

ניהול משקל הגוף
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קוד צבע אחיד יעזור לכם ולבעלי חיות המחמד לזהות 
בקלות את המוצר בו הם מאכילים ולכן הדגשנו את 

המוטיב באריזה החדשה

לכל אריזה יש תמונת חתול או כלב ייחודית שתעזור 
בזיהוי קל של המוצר

שילבנו אזור מודגש שמטרתו להזכיר ללקוחותיכם עד 
כמה חשובה המלצתכם התזונתית

האריזה החדשה מעבירה את המידע 
בפשטות ובבירור
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על כל אחד מהמוצרים רשמנו תיאור במשפט אחד, המתאר 
באופן ברור את יתרונות המוצר

אזור מאפייני המוצר רשום בשפה ברורה וקלה להבנה, על מנת 
שבעלי חיות המחמד יוכלו למצוא מענה לחששות שלהם

טכנולוגיית הטעם שלנו מתוקשרת במסר ברור ולידה 
תמונה הממחישה את מראה הכופתית 

על כל אחד מהמוצרים מוצג קוד QR שמוביל לדף המידע 
 HillsPet על המוצר באתר

 ערכי החברה ופרטים אודות תוכנית התמיכה בבתי מחסה 
של חיות מחמד יעזרו לבעלי חיות המחמד להרגיש טוב עם 

Hill's בחירתם במוצר

מדריך ההאכלה מוצג באופן מפורט ומכיל גם כמויות להאכלה 
מעורבת עם שימורים, עוזר להיענות הלקוחות להמלצה התזונתית

מידע נוסף אודות המוצר, מטרתו והמרכיבים שלו, עוזר בתמיכה 
בהמלצת הצוות הרפואי

גב האריזה החדש מכיל מידע על 
מאפייני המוצרים ויתרונותיהם  



five stars 

1Hill’s Data on File 2021
©2021 Hill’s Pet Nutrition, Inc.

לכל מוצר ממגוון Hill's Prescription Diet יש כעת קוד QR ייחודי בו ניתן לעיין בפרטי 
המוצר וכיצד יכול לעזור לחיית המחמד.

לכל מוצר קיים קישור ישיר הניתן לאיתור דרך 
סריקת קוד QR במצלמת הטלפון. בקישור תוכלו 
למצוא פרטים בנוגע ליתרונות המוצר, מאפייניו, 
חוות דעת של בעלי חיות מחמד ומידע רב נוסף. 

המידע השלם בסריקת קוד אחת

דף מידע על המוצר

Hill’sPet.co.il באתר Hill's גלו עוד פרטים חדשים על מגוון המוצרים של

 התקשרו לשירות לקוחות וטמרקט
 www.vetmarket.co.il   03-9393000

הצטרפו אלינו ב-      הילס מזון לכלבים וחתולים


