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 רוצים להגדיל 
 את נתח המכירות 

 של מזון 
בשימורים?

 אחוז בעלי חיות המחמד אשר מאכילים 
במזון בשימורים במרבית ימות השבוע1

המגמות בשוק משתנות ומתפתחות

היצע מוצרים רחב יותר יגדיל את הסיכוי 
שהבעלים יאכילו בשילוב מזון יבש ושימורים

 כיום בעלי חיות המחמד מתעניינים במוצרים 
הדומים יותר למזון שלנו, בני האדם

מה הפתרון?

עלייה במכירות של מוצרי מזון בשימורים. •

81% מבעלי חיות המחמד יבצעו רכישה, אם המוצר יומלץ על ידי וטרינר. •
מגוון גדול יותר עם מוצרי הנזיד של Hill's יגביר את היענות הלקוח. •

מזון בשימורים

 מגוון המוצרים Hill's Prescription Diet מציע פתרון 
לכל העדפה תזונתית של הלקוחות שלכם

מזון יבש

2 ק"ג, 5 ק"ג, 12 ק"גבריאות מערכת העיכול

5 ק"ג, 12 ק"ג

4 ק"ג, 12 ק"ג

5 ק"ג, 12 ק"ג

400 גר׳, 1.5 ק"ג, 5 ק"ג

1.5 ק"ג, 5 ק"ג

1.5 ק"ג, 4 ק"ג

5 ק"ג, 10 ק"ג

370 גרם

370 גרם

370 גרם

370 גרם

156 גרם

156 גרם

156 גרם

156 גרם

354 גרם

354 גרם

354 גרם

354 גרם

82 גרם

82 גרם

82 גרם

82 גרם

בריאות מערכת העיכול

שמירה על משקל גוף תקין

שמירה על משקל גוף תקין

בריאות הכילייה

בריאות הכילייה

בריאות מערכת השתן

בריאות מערכת השתן

2017 לעומת 32013

חדש! נזיד בשימוריםמזון בשימורים מזון יבש

לפרטים נוספים צרו קשר עם שרות לקוחות וטמרקט:
 www.vetmarket.co.il  ·  03-9393000

Hill’s Pet Nutrition, Inc. ©2019
* ישים על חלק מהמוצרים

סימני המסחר נמצאים בבעלות

שוק המזון הרטוב מאפשר הזדמנויות רבות



נתחונים קטנים עם עוף 
או טונה, בבישול עדין

 Hill's Prescription מגוון מוצרי הנזיד של
Diet משווק בפחיות שימורים בגודל 354 גרם 

לכלבים או 82 גרם לחתולים. 

מספק תזונה מלאה עם יעילות קלינית מוכחת*
בטעם גורמה שחיות המחמד לא יוכלו לעמוד בפניו

היעילות של

נזיד גורמה עשיר בטעמים

הטעם של

תמונת המרכיבים להמחשה בלבד. המרכיבים משתנים ממוצר למוצר.


