קמפיין לקידום בשר בקר טרי ישראלי
מזה מספר חודשים מקיימת מועצת החלב פעילות לקידום בשר בקר טרי ישראלי ברשתות החברתיות.
מטרת הפעילות היא להגביר את המודעות של הציבור אודות בשר בקר ישראלי טרי ,איכותו והתאמתו לטעם המקומי
להלן סיכום קצר של פעילות האינטרנטית לקידום בשר בקר ישראלי טרי

מתחם נתח ישראלי ב Walla
מתחם אוכל באחד מהאתרים הגדולים בישראל,
הנהנה מלמעלה מ 40מיליון כניסות מדי חודש.
גולת הכותרת המתחם שלנו היא סדרת רשת בשם
"בשר בקר ישראלי טרי" ,בכיכובו של השף ניר צוק,
שמגיע לבשל לישראלים היפים )מגדלי בקר ,כבאים,
מתנדבים ,חיילים קרביים בודדים ועוד(מתכונים
המבוססים על בשר בקר ישראלי טרי.
בנוסף ניתן למצוא טיפים של קצבים לבחירת נתחים,
סיפורים על מגדלים ישראלים .בכל שבוע מתווספים
לאתר תכנים חדשים .

לכניסה
הקליקו כאן
מתחם "בשבילי רק בשר ישראלי" באתר מאקו
מתחם באתר מאקו של קשת .אתר הפונה בעיקר
לנשים וצעירים .במסגרת המתחם יוצגו סרטונים על
הכללים לבחירת נתחים ישראלים,
סרטוני  tastyהמציגים מתכונים מהירים וכתבות על
בחירת בשר של שפים מובילים ,איך לתת טוויסט
ישראלי למנות בקר קלאסיות ועוד . .בשבועות
הקרובים תעלה ,במסגרת שידורי קשת )ימים אג(
הפניה ממסך הטלוייזיה למתחם .
האתר בתהליכי עלייה לאוויר .

לכניסה הקליקו כאן
מתחם אומנות הבקר באתר "על השולחן"
אתר הקולנריה על השולחן פונה לקהל של אוהבי
אוכל ובשלנים ,עליו נמנים גם קוראי מגזין האוכל
הנפוץ "על השולחן".
האתר כולל עשרות מתכוני בשר ,בעלי ניחוחות
ישראלים ,כתבות על בשר בקר טרי ,מסעדות בשר,
מפת נתחים ובימים הקרובים אף יעלה מדריך
האיטליזים של ישראל – מדריך ,שנבנה על בסיס
בחירת הגולשים ויכלול ציון מיוחד לכל איטליז בו נמכר
בשר בקר ישראלי.
;

לכניסה הקליקו כאן
קהילת בשר בקר ישראלי טרי בFacebook
עמוד קהילת בשר בקר טרי ישראלי יאגד תכנים מכלל
האתרים והפעילויות האינטנרטיות ,ויאפשר
להקים קהילה מזוהה של אוהבי בשר להם נוכל
להציע בשר ,מתכונים ומידע על בשר בקר טרי
ישראלי.

היכנסו ועשו לנו לייק

