Humanizing Trends.

החלטתי ליזום סקירה שונה ,משהו שובר
שגרה ומציף עבורכם מגמות שאני קוראת
להן "טרנדים אנושיים" -אספתי מספר
דברים שראיתי שקורים במרחב בכל תקופת
הקורונה  -מתחומים שונים שמגדירים בעיני
את השינוי בחיים של האנשים.
חלק מהדברים הם זמניים ,וחלקם ,יצליחו
להשריש את עצמם בחיים שלנו לעוד הרבה
זמן.
בתוך המצגת ,החלטתי לשלב גם נשים
מדהימות וחכמות ,אשר מביאות לכאן
מגמות משל עצמן  -על מנת שהדיעות
והכיוונים בסקירה תהיינה מגוונות.

Optimism Above All.
לפני שבכלל נתחיל לרוץ על המגמות ,משמעותי לשים את
הדבר החשוב מעל הכל -אופטימיות .אמר לי צחי הלוי בשיח
משותף שעשינו על הימים המוטרפים הללו משהו מדהים ,חכם
ונכון! אופטימיות זו בחירה ,ואני מוסיפה -אופטימיות זה גם
הדלק שלנו להפוך את המצב הנוכחי להרבה יותר טוב.
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Selfie Vs Quarantine Photos.
את טרנד הסלפי ,מחליפות
תמונות של אנשים עם מסכות
ובהסגר...
אם תרצו ה"אני" מתחלף בתא
המשפחתי הביתי ,וביכולת
להדגים התמודדות דרך
ובאמצעות תמונה.
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Mix Work Environment.
הקורונה ,חידדה לנו את הצורך בעבודה מרחוק .תעשיות שונות,
נדרשו לשלוח את העובדים שלהן לעבודה מהבית -בתנאי
 .Remoteחברות מחקר כמו  HBRמדברות על כך שעבודה בצורה
משולבת ,חלקית מהבית וחלקית מהמשרד יכולה לייצר
אופטימיזציה לתפוקות בעבודה ,לפרודוקטיביות.

אבל יש פה דבר נוסף שנדרש לשים אליו לב ולקחת בחשבון!
והוא ,שלא משנה איפה העובדים נמצאים ...על מנת שהם יוכלו
באמת לפרוח במקום העבודה  -הם חייבים להיות מופקדים על
סוגיות משמעותיות ולקבל את החופש לקחת החלטות -זו הדרך
האמיתית לייצר פרודוקטיביות ואפקטיביות.
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ראשת עיריית פריז ,אן אידלגו מתכננת תוכנית מדהימה
שקוראים לה" :עיר של  15דקות" -ובה היא רוצה לייצר
מצב שכל הצרכים של התושב ימולאו בטווח וברדיוס של
 15דקות מהמקום בו הוא גר .זה יאפשר לתחום את
האנשים בסוג של ריחוק חברתי ,ומצד שני גם ישרת את
הכלכלה המקומית.
והנה אתם יכולים לראות שגם דן אריאלי בישראל יוזם
משהו דומה עם מהלך שקוראים לו  ,Local-התחייבות
שלנו האזרחים לרכוש מוצרים מעסקים מקומיים ,זאת על
מנת שנוכל לעזור ולהניע שוב את הכלכלה המקומית
מחדש -פשוט ,מקסים.

“15-Minute City”.
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"הקורונה ,הראתה לנו כמה הכלכלה
שלנו שבירה" -והיא גם עשתה
"אוגמנטציה" לבעיות קיימות! כמו
העובדה שעצמאיים הם מאוד שבירים
ואין להם ביטחון וביטחונות לעתיד.
קהילות והתאגדויות כמו השולמנים
מובילים מחאות ,וגורמים לכולנו כולל
הממשלה לראות מחדש את הבעיה הזו,
שיכולה אחרי הקרונה להפוך להתמודדות
של הרבה מאוד אנשים .מתוך מיליון פלוס
מובטלים אחרי המשבר  -כפי הנראה יהיו
הרבה יותר עצמאיים.

Independent.
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Distancing.

מתוך האילוצים של הריחוק
החברתי ,נוצרת חדשנות של
פתרונות שונים .תראו למשל את
הכובע הזה שיצרו בסין עבור
ילדים ,שצריכים לשמור על
מרחק של שני מטר אחד מהשני.
הפואנטה? חדשנות הרבה
פעמים מונעת מתוך הכרח,
והתקופה שאנחנו נמצאים בה
שמוגדרת כ"אחרי קורונה" יכולה
להביא איתה פרוליפרציה של
יצירתיות שיכולה לעזור לנו
בחיים.
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Distancing.

.5

Food at Home.

.6
תקופת הקורונה ,גרמה לאנשים לצרוך הרבה יותר אוכל בבית.
מחקרים של חברות הפלטפורמה הגדולות כמו :גוגל ,סימילרווב
ועוד ...הראו שישראלים השתמשו המון במשלוחי אוכל ,אבל גם
ממש למדו לבשל בבית .התכונה הזו לא "תתאייד" אחרי
הקורונה .לאנשים לא יהיה הרבה כסף וחלק מההוצאה שלנו על
מזון תמשיך להתקיים בצורה זו -פחות מסעדות ,פחות אכילה
בחוץ ,יותר בישול בבית.

Food at Home.
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Gig Economy.
"הקורונה התעסוקתית" ,היא הגדרה שהמצאתי לוירוס שאף
אחד לא שם לב אליו יותר מדי והוא" :כלכלה החלטורה".
מדובר בטרנד שמתקיים במקומות אחרים בעולם ותופס
תאוצה -בארה"ב יותר מ 40אחוז מהתושבים עוסקים ברמה כזו
או אחרת ב"גיג אקונומי" .גם פה ,אחרי המשבר כשלאחוזים
גדולים של תושבים לא יהיה מקום עבודה לחזור אליו -כלכלת
החלטורה תהווה מפלט ודרך לייצר פרנסה.
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לכל אורך הקורונה ,אני נחשפת אל רגעי קסם נהדרים" .מג'יק מומנטס"
היו כאן גם לפני -אבל לטעמי התקופה הזו מדגישה את הצורך ב"זריעת"
היומיום שלנו בכאלה יותר מאי פעם .אין תקופה טובה מכך גם בעידן
אחרי הקורונה -להמשיך ולחשוב דרך המצפן הזה של :פסיכולוגיה
אנושית ,היזון חוזר ,אמפתיה והקשבה" .תזרעו" את המותג שלכם עם
רגעי קסם.

Magic Moments.
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בזמן הקורונה ,אנשים מצאו את עצמם בבעיה
למצוא מזון טרי בכל העולם ,וגם בבעיית נזילות
של כסף ...וחלקנו גם סתם רצה עניין בחיים
(כמוני) ולכן ,נוצרה מגה מגמה של גידול אישי
של תבלינים וירקות .ישנו פוסט שפורסם על
לימוד לגידול עצמי של ירקות בבית ,של
אוניברסיטה המתמחה בכך אשר פתחה את
הקורס בחינם לכולם ,שיתפו את הפוסט יותר
מ 21אלף פעם באותו יום ,על ידי אנשים שרצו
להעביר הלאה לכולם את המידע.
בתמונה מתחת ,תוכלו לראות את הגידול
העצמי שלי  -עגבניות קטנות וחמודות
ותבלינים שמריחים נהדר .זו מגמה שבעיני
תמשיך איתנו גם בעידן של "אחרי קורונה".

Growing Vegetable.
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Managers Vs. Leaders.

גילי הייזלר ,מנכ"לית
קבוצת פרומרקט

!YES

גילי :בתקופה בה מיטלטלת
הבריאות ,הפרנסה ,הכלכלה
וההנהגה -כולם מחפשים
במנהלים החזקים את המנהיגים
האמפתיים! מנהיגים שיראו לנו
את הדרך ויישרו עלינו וודאות
ואמון ,בתוך האי וודאות והכאוס.

.10

מנהלים יצטרכו להפוך להיות
למנהיגים! זו תהיה הציפייה של
עובדים מהמנהלים שלהם ובוודאי
ממנכ"לים.

!NOT

Unreachable Influencers VS Talent accessibility

דקלה :את המונח השטחת העקומה ,אפשר
לראות לא רק בהקשר של הדבקה ,אלא גם
בהקשר של נגישות לאנשים וידע .העולם הפך
שטוח וכולם נפגשים דרך המסך .במפגש הזום אין
במה וקהל ,אלא יש מפגש משותף וכולנו באותם
החלונות .סלבס ,אמנים ,מומחים ומובילי דיעה,
מנגישים את היצירה והתוכן שלהם ...והחיבורים
לאנשים שחשבנו שהם  ,Unreachableהפכו
בתקופת הקורונה לפשוטים ,קלים ונגישים.

Influencers Vs Talent.
שידורי הלייב היומיים של אלון אבוטבול

דקלה מלמוד ,מומחית
למיתוג וחיבור בין אנשים
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מרינה מקסימיליאן בלומין ,בלייב פייסבוק של כאן

דן אריאלי,
בסדרת
הרצאות
חינמיות של
קמפוס IL

שפים ,בשלנים וחקלאים נרתמים
להכין ארוחות לרופאים

דקלה מלמוד ,מומחית
למיתוג וחיבור בין אנשים

פינת הדרינק היומי ושתיית
המרפסות של נועה רוזין
ואריאל לייזגולד

Quarantine Vs Connection.

דקלה :הצורך האנושי הבסיסי שלנו בחיבורים אנושיים,
בהשתייכות ובזהות לא נעלם בגלל הבידוד הפיזי שנכפה
עלינו והשהייה בבתים .להיפך ,הוא רק התעצם והמחיש לנו
עד כמה אנחנו יצורים שזקוקים לחברה ,כמו אוויר לנשימה.
עברנו מבידוד חברתי לחיבור קהילתי -והצלחנו למצוא
תחליפים דיגיטליים לצורך העמוק שלנו .מחיבורים בקבוצת
הוואצאפ השכונתית ,דרך התגייסות למען אנשים שזקוקים
לעזרה ביישוב ,חיבור לקהילות שנותנות לנו ערך בתחומי
העניין שלנו או כאלה שנותנות לנו השראה (או לחילופין
מפנקות ב"דרינק" יומי ומתכון שווה) .מדורת השבט פשוט
עברה שינוי ,והיום היא  -קהילת השבט.
Social quarantine VS Community connection

רעות בנימין מקימת קהילת אנשי החדשות
הטובות ,עם  73,000חברים
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Our Bodies.
טרנד שמיכל צפיר שמה לנו מול העיינים ,דורש מכם
לחשוב היטב על כך שצריך לעשות מה שאפשר-
בנסיבות הקיימות ,זאת במקום שהנסיבות הקיימות
תגרומנה לנו לא לעשות!

מיכל צפיר -
אמנית החיים
הבריאים

מיכל אומרת ,שכל דבר עדיף משום דבר (מלבד ימי חולי
קשים) צריך להשתדל כל הזמן לנוע ,כי זה ריפוי ומניעה
ולכן גם כשיש פציעה קלה ברגל אפשר עדיין להניע את
פלג הגוף העליון.
מחקר שאאוטבריין בישראל עשו על חיפושים של
ישראלים בכתבות ,מראה שקיימת עליה של  200אחוז
בשיעור ההקלקות על תכנים בנושאי :דיאטה ,חיטוב
ותזונה בריאה .אנשים מחפשים פתרונות ל"נזקים" שהם
עשו לעצמם בזמן המשבר של הקורונה.
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Touch no Touch.

מגע אנושי בעולם מאתגר ללא מגע.
מגע אנושי ,קרבה וקשר בעולם הפיזי אינם
ניתנים להחלפה .המציאות החדשה יצרה
אצלנו געגוע וכמיהה לדברים שהיו עד לא
מזמן מובנים מאליהם.
הנורמליות החדשה מאתגרת אותנו לייצר
חוויות לקוח אנושיות .נוגעות ,מדויקות
ומרגשות שמרחיבות את הלב .חוויות
שמייצרות הערכה למחשבה ולנשמה
שהושקעו עבורנו כאנשים וכצרכנים -
לחדשנות מבוססת אדם וצרכים אמיתיים,
הומור ,אותנטיות ,רגש והמילה הכתובה.

נגיעות אנושיות בכל הפרטים הקטנים ,ושפע
של רגעי קסם ייצרו חיבור ונאמנות לקוח
רגשית ...כי גם בעולם של ריחוק חברתי לא
טוב היות האדם לבדו ,וכאן ההזדמנות
הגדולה עבורנו.

מיכל גאון אביחי-
מומחית חווית לקוח
אנושית .ראש תחום
Hospitality Wellness
& Care BDO

"מיזם מאיר פנים"
אדם בלי תקווה יתקשה לנצח ,אדם בלי
פנים המאירות אליו לא יתרפא .מיזם
מאיר פנים של ניסים אסייאג ,סטודנט
לרפואה שהוליד את הרעיון להדפסת
מדבקות עם תצלום של אנשי הצוות
המטפל אותן יעטו בזמן הטיפול.

.14

Touch no Touch.
רשת  Citizen Mנגיעות הומור
קריאטיביות -כדי להפוך את הטריוויאלי
למעניין -לרגע קסם.

 Real Feedback from Real People Arlo Nomedעמדות המלצות פיזיות
לחיבורים בין אנשים ,קהילתיות וקהילה
בעולם בלי מגע.

מיכל גאון אביחי-
מומחית חווית לקוח
אנושית .ראש תחום
Hospitality Wellness
& Care BDO
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אריאלה דניאלי :הקורונה הביאה עימה חרדה של אנשים ממגע.
הפחד להתקרב קרוב מדי לבן אדם שמא הוא חולה ,או לגעת
בחפצים כי ייתכן והנגיף נמצא עליהם .החרדה הזאת לא תעבור
כל כך מהר ובגלל זה צצים פתרונות ,חלקם כבר היו אבל עכשיו
מקבלים עוד יותר פוקוס  -עזרים שמאפשרים לאנשים לעשות
פעולות ללא מגע .ארנק דיגיטלי הוא אחד הפתרונות היעילים
ביותר להימנע ממגע עם כרטיס אשראי ,שעליו כידוע יכולות
לשבת אינספור בקטריות .אנחנו נראה הרבה מאוד נותני שירות
שיאמצו את שיטת התשלומים הדיגיטלית על חשבון כרטיס
אשראי ומזומן.

Don’t Touch Me.

מעלית מבוססת זיהוי פנים וקול במלון  FlyZooבסין
אריאלה דניאלי,
יועצת ומרצה
לחדשנות.

פתרון נוסף הוא מעליות ללא מגע על הכפתורים ,הפתרון ניתן או
באמצעות פקודה קולית או באמצעות זיהוי פנים .אחת החברות
שעושה שימוש בטכנולוגיה היא עליבאבא הסינית במלון הדיגיטלי
הראשון שלה FlyZoo -בהאנגזו .לקוח שנרשם למלון ,שולח את
הפרטים שלו כולל תמונה שלו מראש ,בית המלון מארגן לו חדר
וברגע שהוא נכנס למלון (הכל בזיהוי פנים ,ללא צורך לעבור
בקבלה) ונכנס למעלית היא יודעת ישר לאיזו קומה לקחת אותו.
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מיכל :צמיחתו של האיקומרס בתקופת הקורונה היא ברורה
ומובנית מאליה ,אבל כדי להמשיך ולשמור על קשר בעידן
דיגיטלי מותגים נאלצו למצוא פתרונות שונים ,על מנת לתת
לצרכן את התחושה האנושית והחברתית גם בקניית און ליין.
ראינו בחודשים האחרונים ,פתרונות שונים למגע אנושי או
חברתי של גופים מסחריים מול לקוחות בעולם הוירטואלי:
יועצים לקניה און ליין המשלבים בין בוט לגורם אנושי שממש
עוזר ומייעץ בתהליך הרכישה.
מיכל לוצקי,
סמנכ"לית הדיגיטל
והפיתוח העסקי
גלובס.

שימוש בכוח של הוידיאו ,בתהליך הרכישה באמצעות "לייב
סטרימינג" בפלטפורמות שונות -גופים שיצרו תהליך של
אינטראקציה חדש עם צרכני הקצה.

שילוב של סושייל ,בכל הפלטפורמות השונות :האנגאאוט,
צ'אטים ,מסנג'ר ,וואצאפ ועוד ..מכיוון שעולם האיקומרס רק
צפוי להתחזק הצורך בחיבור אנושי בעולם וירטואלי גם הוא
יגדל ויצמח ..ואנחנו צפויים לראות עוד הרבה פתרונות כאלה
ונוספים בעתיד.

Virtual Connection.
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כיצד מסעדות תראנה בחודשים הקרובים בגלל
הקורונה? בתי קפה ומסעדות מתכוננים ליום
שאחרי ,לפתוח את הדלתות -ולייצר נורמליות
חדשה .תוכלו לצפות לבדיקת חום בכניסה,
לבחינת מספר הסועדים .במקומות שונים בעולם
כבר אפשר להחשף לפתרונות יצירתיים שלמעשה
יוצרים הפרדה ברורה בין אנשים בסוג של
"קפסולות" אוטונומיות לישיבה ,כמו בדוגמא
המצורפת כאן  ...וכמובן ,בסט הפתרונות היותר
פשוטים ישנה ההרחקה של  2מטר אחד מהשני.
ובמעט ציניות משלי ...החיים הטובים ☺ הרי
בסופו של יום מסעדה זה אנשים -זה חלק מהטעם
לא?

New Dining Formats.
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Humanizing Trends.

