
  
 

 "لواكر تطلق حملة اتصال جديدة بعنوان "الخير اختيار 

 

 )بولزانو(  سوتو  أونا دي 

سوق لواكر، قامت ي 
ف  الرائدة  كة  ي  الويفر الشر

ف  والمتخصصة  عن  الشوكوالتة، صنع الدولي  بالكشف 
متكامل اتصاالت  وع  إل مشر والخير  لواكر تاري    خ عن معلوماتوإعطائه   المستهلك توعية يهدف 

ة  طالما جعلها الذي   .ممير 

 

 

 

اختيار"" االتصال عنوان هو الخير  الطعم، لواكر، من الجديدة حملة  يتجاوز مجرد  الذي  تعود   الخير  بل 
كة منذ ي اتخذتها ودعمتها الشر

  .١٩٢٥ عام تأسيسها جذوره إل االختيارات الجيدة الت 

وع يهدف المشر مك هذا  تغيير  العالمةإل  استخدام من التجارية انة  تماًما خالل  جديدة  مشاعر   تثير  لغة 
، الذين أصبحوا     .أكير وعًيا ودراية المستهلكير 

اختيار"" الشعار الخير  قوة يعزز الذي هذا  من  "لواكر، لواكر شعار ويزيد  منبع   المعروف 
،" ء وسُيستخدم الخير ي

شر بكل  المستهلكير   إلخبار  كة  الشر قبل  دون  لواكر لهم  تقدمه من 
    .لواكر تذوقه أي منتج من منتجات عند عىل اإلطالق، وهو ما يشعر به المستهلك بالجودة المساومة

كة ام الشر ي هذه الحملة، عالية الجودة تجاه اختيار المكونات الطبيعية ويحتل الي  
ويتمثل   مركز الصدارة ف 

ي 
ي المواد الخام، وقرار إبقا  العمل عىل ذلك ف  ي قلبدعم منتج 

حيث الهواء   جبال األلب ء مصانع اإلنتاج ف 
  .والماء أعذب وأنظف وأنق  

ترجمة تمت  األساشي  وقد  تطويره الشعار  تم  ي 
إعالن  بيان  إل  الجديدة  قيم  للحملة  لشد 

كة مليئة مستخدًما الشر بسيطة  واالهتمام صوًرا  بوضوح  بالحب  لتعكس 
ام ي ذلك بالطبع مشهد  حيث تم تص والبيئة،  المجتمع تجاه لواكر الي  

وير جميع المشاهد الخارجية، بما ف 
ي جبال االفتتاح
ي تقع شيليار ف 

ي جنوب الت 
ول ف    .سوتو دي بأونا لواكر بالقرب من مصنع تير



  
 

 

الصوت كما التجارية يمثل  ألغنية الجديدة والعالمة  "لواكر، لواكر تطوًرا  ة  "،  الشهير الخير منبع 
تحويل والمتمثلة  إ بعملية  ي الكلمات 

عاطق  تواصل  لخلق  أصوات  مع   ل 
"، يتعلق فيما أما المستهلك.  ي

كانوا ب"نوميت  طالما  ممثىلي   والذين 
ي الحمالت التجارية كسفراء للواكر تمثيلهم فسيكون التجارية، لواكر عالمة

ي تمتاز بعنرص المرح أكير  ف 
الت 

ها      .من غير

 

                

 

مهًما" ا  ً تغيير الجديدة  الحملة  باالتصال فيما تمثل  ي   يتعلق 
الناجحة  لواكر.  ف  الحمالت  فبعد سنوات من 

ي  مع
كير  بشكل أكي  عىل القيم واالنتقال إل لغة أكير نضًجا للتحدث عن  لواكر"، "نوميت 

حان الوقت للي 
  ."اللذان نشأت فيهما هذه العالمة التجارية المحبوبة البيئة والمحيط

، الرا وأضافت ي  االتصاالت مديرة كونسولي
كانتقائلة:   لواكر ف  " "لطالما  الخير "منبع    مقولة 

ً
عىل  مثال

ي يومنا هذا، المنتجات
ي.  فقد أصبح معناها أوسع، ذات الجودة، أما ف  ما نريد  ليشمل خير السلوك البشر

لعمالئنا اليومية خير  أن هو إيصاله  منتجاتنا، هو اختياراتنا  يمثل  نا ما  اخي  ي  فقد 
ف  إنتاجها 

الطبيعة، تسيطر محيط ن عليه  ي  اواخي 
ف  تدخل  خام  مادة  كل  مصدر  نتتبع  من أن  أي  هذه   صناعة 

نا أن نأخذكم معنا المنتجات كما ي هذه الرحلة، سواء كان ذلك داخل أو خارج المنظمة اخي 
 ".ف 

 


