Magic Moments.

אז ,הנה סיבוב שלישי למצגת "השותפות המהממות
יחד עם שותף חדש" שבה אני יחד עם המוכשרות
והמוכשר שבחרתי ,מביאים דוגמאות ותובנות לטובת
העשרה ורעיונות אשר ישביחו את הדרך שבה אתם
מסתכלים על נגיעה חכמה באנשים .הפעם ,בחרנו
בנושא של "רגעי קסם" .למי שמכיר אותי אני מאוד
מאמינה במסעות לקוח (ואישית קוראת לזה -
"הסיסטם של הנגיעות") ...ובתוך מסע החיים של
האנשים האמונה שלי היא שצריך לטמון רגעי קסם
חכמים .בחרנו עבורכם פלייליסט מטורף של "מג'יק
מומנט" שיעשו לכם נעים בגב ואולי יגרמו לכך שתעשו
דברים דומים!

לפני הכל ,אני רוצה להתחיל מ"מגה" רגע קסם ,והוא-
ההתייחסות המקיפה בעולם לתנועת הBlack Life
 Matterאין לי ספק שאנחנו חיים בתקופה מדהימה
(ומפחידה גם יחד) ,בה קורים שינויים דרמטים שישפיעו
על העתיד שלנו בכל אספקט עליו אנחנו חושבים.
והיצירתיות שמגיעה מהתקופה הזו מדהימה אף יותר,
האינסטגרם שלי מלא ב"רגעי קסם" שיתופים של
אנשים שמייצרים פרשנויות לדיעות שלהם לגבי
אספקטים שונים של החיים .צירפתי לכם את אחד
מרגעי הקסם החזקים ביותר שאני נתקלתי בהם
באינסטגרם  -כפועל יוצא ומגיב לאלימות אל השחורים
בארה"ב...

אונמי ,תפריט דיגיטלי.
אני ממש מתה על סושי ,ואחד המקומות המועדפים עלי
הוא אונמי ברחוב הארבעה בתל אביב .שמחתי לגלות
שהמקום נפתח אחרי ששיחררו את המשק מהסגר ...עוד
יותר שמחתי לגלות את הרגישות של העסק לכל נושא
שמירת המרחק -רגע קסם אמיתי בחשיבה של חדשנות
מותאמת לתקופה.
בכניסה מבקשים מהאנשים לסרוק קיו אר קוד עם הצהרת
בריאות ,והתפריט? כולו באמצעות מכשיר המובייל שלכם
גם פה הכל מתאפשר באמצעות טכנולוגיה פשוטה של
סריקת  .QRחכם ,קטן ,מתחשב ,נעים בתוך חווית הלקוח.
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זמן לרוזה ,פסטיבל קאן.
הקייס הזה אמנם נכנס אצלי למשבצת הגימיק ,אבל
עדיין מדובר באחד הרגעים שזכורים לי כקסומים
ביותר .לפני כמה שנים בפסטיבל הקריאטיב בקאן
(שהיה אמור להתקיים ממש עכשיו) -יצרו אפליקציה
מדליקה לבאי הכנס שמאפשרת בלחיצת כפתור על
השעון של אפל לקבל כוס יין רוזה ישירות למיקום בו
אתם נמצאים.
באמצעות פיצ'ר של "לוקיישן בייס" ניתן היה למצוא
את המשתמש ולהביא לו את כוס היין הצוננת בכל
מקום בפסטיבל .אני זוכרת שהרעיון הזה היה חזק
בעיני בגלל היכולת הזו "להניע" את המערכות של
העולם באמצעות לחיצת כפתור בודדת.
.Time Rose
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פז ,ילו.
אם אתם לא מכירים את אפליקציית התדלוק
והקניות של יילו פז ,כדאי לכם! זו למעשה
פלטפורמה שמאפשרת לכם לרכוש גם דלק וגם
מוצרי יילו מבלי להחזיק ארנק.
אחד מרגעי הקסם קורים כשאתם מגיעים למכסת
הנקודות שלכם ואז ...שק הנאמנות שלכם נפתח!
מה שאומר שאתם מקבלים כסף בחזרה על
הרכישות שלכם ,וכמובן על הנאמנות שלכם לאורך
זמן.
צירפתי לכם את פתיחת השק שלי ,והצבירה
שעשיתי באפליקציה .מג'יק מומנט עם ערך הלכה
למעשה.
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אודיובל.
בתקופת ההסגר בקורונה ,השתמשתי המון באפליקציית
האודיו של אמזון ,Audible -רכשתי הרבה ספרים ושמעתי
שעות של סיפורים מקצועיים ומעניינים על בסיס קבוע בזמן
שרצתי על ההליכון .מכיוון שהחיים עכשיו חוזרים למסלול,
מצאתי את עצמי עם המון תוכן ,והרבה פחות זמן! רציתי לבטל
את המנוי שלי באודיובול ...ואז ,אמזון כאמזון חכמים ומבינים
מסע לקוח -הציעו לי שבמקום שאבטל פשוט אקפיא את
המנוי לשלושה חודשים ללא עלות.
בעיני ,זה רגע קסם הלכה למעשה שמבין לקוח וצרכים ,יודע
להתייחס בתוך המסע לפתרונות חכמים שמבטיחים את
המשך הקשר ומשאיר פתח מספיק חכם לעתיד הקרוב
להמשך מעורבות.
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וויז.
פלטפורמות כמו וויז ,הופכות להיות לחלק מהחיים שלנו-
וככאלו יש להן תפקיד בעיני להגן עלינו אפילו מהנורא
מכל .אם הן יודעות שבתוך מסע הלקוח ,ישנן נקודות בהן
צריך לשמור על המשתמש ולעזור לו ,למנוע ממנו לעשות
טעויות גדולות הן חייבות לקחת חלק.
והנה ,זו בדיוק הדוגמא שאני רוצה להנכיח לכם ,לאורך
שנים מדברים על תאונות נוראיות של הורים ששוכחים את
הילדים שלהם ברכב ,וויז ,ככלי שנמצא לנו בתוך המסע
תרתי משמע הבינו שהם יכולים לקחת את התפקיד
שמתזכר ועוזר להורה לא לעשות את הטעות הנוראה מכל.
יש ב Wazeפיצ'ר שעוזר לאנשים להגדיר בתחילת
הנסיעה שאי אפשר לעזוב את הרכב מבלי להסתכל בתוך
הרכב ולוודא ,באופן חד משמעי שאנחנו לא משאירים אף
אחד מאחור -זה אפילו לא רגע קסם ,זה רגע חיים.
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מבשלת הגיבור.

אח שלי גר בקיבוץ בצפון ,ויש לו בירה שהוא ממש אוהב:
מבשלת גיבור ,בזמן הקורונה הוא רצה לקנות מהם אבל לא
ידע איך שכן היינו כולנו בסגר ...אז ,הוא כתב להם וואצאפ וזו
התשובה שהוא קיבל" :מה תרצה לקנות ,תעביר את הכסף
בביט והבירות יהיו אצלך תוך -שעה"!
זו בעיני דוגמא מדהימה של רגע קסם עבור עסק ,שהבין שעל
מנת שיוכל להמשיך לעבוד הוא נדרש לשנות את מודל
ההפעלה ,ולמכור לא בירה -אלא שירות!
השוק של אח שלי כשהבירה הגיעה אליו תוך שעה היה כל
כך גדול ,ובאותה נשימה הוא כבר חשב -על ההזמנה הבאה.
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מוביט ואוגמנטד.
מוביט השיקה פיצ'ר מבוסס  ARשמאפשר למשתמשים
להבין את הכיוון הנכון .באמצעות תכונה שקוראים לה-
 - Way Finderאשר עובדת כמו תכונת הניווט של גוגל
מפות .מי שמשתמש באפליקציה יכול לקבל חיווי מדויק
במסך לכיוון היעד על ידי חלונית שמופיעה על צילום בזמן
אמת של הסביבה.
חשוב להגיד ,הפיצ'ר הזה הוא רגע קסם בעיני באורנטציה
של משתמשים כמוני שאף פעם לא מבינים את הכיוון...
אבל לא פחות חשוב ,הפיצ'ר הזה נולד לאחר פרסום פוסט
בפייסבוק של אחת המשתמשות ,שהפך לוויראלי ובו נכתב:
"תוסף שאני צריכה למוביט :תחצי את הכביש מטומטמת,
זה לא הצד שאת צריכה".
בעיני ,מדהים שחברה יודעת להקשיב למשתמשים
ובוחרת להטמיע את הצרכים שלהם הלכה למעשה בתוך
המוצר!
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אובר בשעון של אפל.
דומה מאוד לסיפור של הרוזה ,אבל כבר לא גימיק! ב,2015
באחת מהנסיעות שלי לפסטיבל הקריאטיב בקאן ,התנסתי
בהזמנת מונית של אובר באמצעות האפליקציה של החברה
בשעון של אפל -מדובר על שתי פעולות ,של פתיחת
האפליקציה ולחיצה אחת שלמעשה "מפעילה" את התשתיות
"הכבדות" בעולם -בטווח של חמש דקות הופיעה מונית
שחורה בדיוק למקום בו הייתי...
כל שנדרש הוא מוצר לביש כמו השעון ,פיצ'ר מבוסס לוקיישן
בייס והנה שתי פעולות מזיזות את המערכת עבורי .אני חושבת
שזו הייתה אחת ההמחשות החזקות שלי לאיך נראה רגע קסם
וכמה הדיגיטל יכול להיות עוצמתי בחיים של כולנו .אמן שנפגש
כולנו בשנה הבאה בקאן  ,2021על כוס רוזה עם מונית של
אובר ☺.
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וולט +גיפים דיסני.

אחד הדברים המדהימים בשירות של  ,Woltאפליקציית
הזמנת האוכל המדליקה הוא -השירות! ובעיני ,הקסם נחלק
לשני דברים עיקריים:
הראשון ,רגע קסם מטורף ,אם תשימו לב בבר העליון כתוב
ש"בדרך כלל עונים בתוך כמה שניות" ואכן ,זה זמן התגובה
פשוט מדהים!
השני ,כל שיחה עם וולט מתומהלת עם אימוג'י חמודים וכל
שיחה מסתיימת עם גיפ של :וולט דיסני ...רגע קסם קטן
שמחמם את השיחה ועושה את כל ההבדל כולו.
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חשבונית ירוקה.
...

אחת הפלטפורמות הנהדרות שאני עובדת איתן היא
חשבונית ירוקה ,שלטעמי עושה הרבה יותר מכלי שמחולל
לי חשבוניות ,זה ממש  CRMלעסקים! האמנות של
חשבונית ירוקה זו היכולת לייצר מסע לקוח סופר חכם מול
המשתמש.
אני אתן לכם דוגמא ,בכל כמה שנים אנחנו נדרשים להחליף
כרטיס אשראי ,לחדש אותו ,וזה אומר שאנו נדרשים להכנס
לכל הפלטפורמות בהן אנחנו רשומים ולעדכן את הפרטים
החדשים.
והנה ,חשבונית ירוקה ,כחלק ממסע הלקוח" ,עובדים"
בשבילי ושולחים לי התראה :שימי לב שהולך לפוג תוקף
כרטיס האשראי שלך ושווה שתכנסי ותשני את הנתונים-
חכם ,קטן ,עם תוצאה מהממת וגדולה כי אני מהם לא
אפרד לעולם ☺
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אפל אפליקצית נשימה.
אני ממליצה לכם מאוד לצפות במיני סדרה בנטפליקס אשר
עוסקת בקורונה" -מקרוב ,הכל על נגיף הקורונה" .הפרק
השלישי מדבר על הדרך שבה אנחנו כאנשים מגיבים
לסיטואציה ומחדד את הנקודה שאנחנו צריכים להיות חכמים
ולאזן את החרדה והאימה שנכנסת לנו לתוך הגוף והנשמה
בתקופה הזו.
אחד הדברים אותם מדגישים הוא העובדה שכולנו ,בלי יוצא מן
הכלל צריכים לקחת את הרגעים הנכונים בזמן במהלך היום ו-
לנשום!
למי מכם שיש לו את השעון של אפל ,בטוח מכיר את
האפליקציה של הנשימה ,כל כמה שעות ביום היא מזכירה לנו
לעצור ולהכניס אוויר בצורה סדורה לתוך הריאות...

אני חייבת להגיד לכם שבתקופה הזו של הקורונה ,החלטתי
לשתף עם זה פעולה ,ואכן -בכל פעם שאני נושמת כמה
דקות ביום בצורה מכוונת ,זה אכן יוצר את האיזון והמינון בין
החרדות למציאות .רגע קסם של נשימה ברגע.
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פופקורן לייב.

הדר :קהילות מבוססות אונליין צריכות להתגבר על מכשול
משמעותי בעת יציאה למפגשים בחיים האמיתיים :להצליח
לחבר אנשים פנים אל פנים כמו שהתחברו דרך המסכים.
במפגשי פופקורן לייב של קהילת "אנשי העולם החדש"
התנסנו בזה מקרוב ,וזה הכלי שיצר עבורנו את רגע הקסם
שחיבר את הכל:
המפגש נבנה כך שזמן ההתאספות ,לפני תחילת המפגש
עצמו ,מוקדש כולו להכרות ומינגלינג (וגם אוכל ,כמובן).
ידענו שיש לא מעט אנשים שמתביישים ליצור אינטראקציה
לבד אז בנינו להם מסגרת :משחק ספידמיטינג בו חברי
הקהילה יושבים מול חברי קהילה אחרים שהם לא מכירים,
ובזמן קצוב מדברים על נושא/שאלה שמועברת על ידי מנחה
המשחק.
המסגרת יצרה התעניינות ,המשחק הצליח לשבור את
הקרח ואפילו נוצרו קשרים חדשים.

הדר ביסמוט ,בונה קהילות
בתוך ארגונים וסביבם
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הדר :אני יודעת שקשה להאמין אבל יש הרבה אנשים שלא מתחברים
לרשתות החברתיות .יש להם פרופיל פייסבוק ואפילו עמוד בלינקדאין
אבל רק בשביל לצרוך תוכן ולא להשתתף .צופים שקטים.
האם זה אומר שהאנשים האלו אינם רלוונטיים לקהילות שמתקיימות
בפייסבוק ועוסקות בנושאים הקרובים לליבם? יצאנו לבדוק ☺
באחת העמותות שליוויתי נתקלנו באתגר הזה .הצלחנו למצוא לו פתרון
יצירתי שיוצר רגע קסם ומחבר בין האופליין לאונליין בזמן אמת.
כך זה נראה:

במהלכו של מיטאפ פיזי קיימנו פעילות הכרות בקבוצות קטנות .הפעילות
נבנתה כך שבכל שלב נשאלה שאלה שהיו צריכים לדבר עליה בתוך
הקבוצה ,ובסופן משימה :צלמו את עצמכם בסלפי כאילו אתם החברים
הכי טובים בעולם והעלו את כל התמונות לקבוצת הפייסבוק.
זה היה מדהים!
מעבר לזה שהמשתתפים למדו בלייב איך נכנסים לקבוצה  -הם גם למדו
איך לפרסם פוסטים ותמונות ואפילו יצרו  Fomoלחברים שלא נוכחו
במפגש.

כוחו של הסלפי.
הדר ביסמוט ,בונה קהילות
בתוך ארגונים וסביבם
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דקלה :אתם מכירים את זה שיש לכם זיכרון ילדות שבנוי בעיקר ,על תמונה
שנמצאת באלבום שפעם ההורים שלכם פיתחו .ואתם לא ממש זוכרים את
האירוע ,אבל ראיתם את התמונה הזו כל כך הרבה פעמים ,שהאירוע פשוט
חקוק לכם עמוק בזיכרון?

Unboxing a Memory.

עכשיו ,תחשבו כמה זיכרונות שלנו הולכים לאיבוד כי הם לא נכנסו לשום
אלבום תמונות .בדיוק בשביל זה יש לופה ,בשביל שנעשה משהו טוב עם
הזיכרונות שלנו .אה ,התכוונתי עם התמונות שלנו.
ולופה הם גאונים ברגעי הקסם האלה ,שגורמים לי להרגיש שאני ממש עושה
משהו חשוב ביצירת אלבום הזיכרונות שלי .מהד"ש שאני מקבלת כשהלופה
שלי עוברת להדפסה ,דרך הקופסא שנותנת לי קרדיט כמעט מלא על הספר,
ועד החיזוק לאגו שמגיע במשלוח החשבונית במייל.
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לפני כמה חודשים הכנתי לופה לרגל בת המצווה של הבת שלי ,ורציתי שהוא
יגיע ממש מהר .טלפון אחד לשירות הלקוחות של לופה ,שהבינו שיש פה
אלבום חשוב במיוחד ,ועשו מאמץ אדיר להקדים את ההדפסה ולשלוח לי את
הספר כמה ימים לפני המועד -בדיוק לאירוע.

אז נכון שבתור תוכנה דיגיטלית ,רוב רגעי הקסם של לופה הם דיגיטליים
ונשלחים במייל או בסמס ,אבל כשלופה מגיעים לעולם האמיתי,
ב"אנבוקסינג" ובשירות הלקוחות המשתדל ,אז נוצרים להם רגעי קסם
אמיתיים שאותם לא שוכחים.

דקלה מלמוד ,מחברת ומחוברת.
מומחית במיתוג וחיבורים בין
אנשים.

דקלה :הגיבורים של אוהבי האוכל בקורונה ,היו ללא ספק השליחים
של וולט שהביאו עד הדלת את האוכל הטעים מהמסעדות האהובות
(ועל הדרך עזרו למסעדות לשרור את התקופה המאתגרת הזו
באמצעות המשלוחים) .מעבר למבחר ולמיידיות ההזמנה ,אני
אוהבת במיוחד בוולט את המעקב אחר השליח .בעיני זה סוג של
רגע קסם ,שמאפשר לנו להיות בציפייה ובמעקב אחרי האוכל
המתקרב אלינו .אבל וולט כבשו לא רק את הבטן המקרקרת ,אלא
גם את הלב שלי ,עם טיפול פשוט מעולה בפנייה  -ועשו בית ספר
לרגעי הקסם הדיגיטליים ,דרך רגע קסם אנושי.
באחת ההזמנות התאכזבנו מגודל המנות ומאיכותן ומילאנו משוב
מאוכזב במיוחד .תוך דקות קיבלנו פנייה חוזרת במייל מתוק מנציגת
השירות ,עם לקיחת אחריות מוחלטת על המשלוח ,על אף שהם
שירות משלוחים ולא אחראיים על איכות האוכל מהמסעדה והם
אפילו הגדילו ונתנו לנו זיכוי בנקודות של וולט למשלוח הבא.
זו עוד דוגמא איך מגי'ק מומנט דיגיטלי הוא חשוב ,מדליק ויותר ציפייה
אבל כשיש גם שירות לקוחות בעולם האמיתי שמשלים את זה -זה
המג'יק האמיתי!
דקלה מלמוד ,מחברת ומחוברת.
מומחית במיתוג וחיבורים בין
אנשים.

Delivering Magic Moments.

.15

מיכל צפיר  -אמנית החיים הבריאים

רגעי הקסם של החיים.

מיכל :רגע קסם לרוב זו תוצאה של משהו שעשיתי ,אך בכל זאת התוצאה
במקרה שאספר לכם הייתה מעל המצופה והובילה לתחושות פיזיות בגוף של
התרגשות והתעוררות .אני בוחרת פחות להתעסק בשאלה" :מה אנשים צריכים
בחיים?" ויותר בשאלה" :מה מעורר אותי לחיים?" ומתוך מתן תשובה לשאלה הזו
לאחרונה הובלתי שני מיזמים שבעיני הם לא פחות מקסם .האחד הוא תוכנית
הפייסבוק לייב "בית וקפה" שידור לייב מעמוד הפייסבוק שבו אני מראיינת בכל
פעם מישהו אחר מעולמות תוכן מגוונים אך מוכוונים לאופטימיות ,השידור החי
מאפשר לקהל מהבית להיות מעורב ,לשאול את המרואיינים באופן ישיר ובמהלך
השידור ישנם הרבה רגעי קסם מרגשים וחיבורים בלתי צפויים בין הקהל מכל
העולם ,המרואיין וביני .השני הוא מיזם שמחבר שתי אהבות :לנוע בטבע ולמידה,
השבוע לראשונה הדרכתי קבוצה בטיול שטח ,ביום הכי ארוך בשנה הובלתי טיול
שקיעה לאורך חוף הים ובו שילבתי תכנים של אורח חיים בריא אך בעיקר איפשרתי
חוויה של בריאות הגוף והנפש .הגיעו אנשים ממקומות שונים בארץ לטיול של כ4
שעות ,חלקם מעולם איפשרו לעצמם לצאת לטיול באמצע השבוע והם בעצמם
השתמשו במילים -זו הייתה חוויה קסומה.
אני משערת שלזכות בלוטו זה נעים ובכל זאת עבורי רגעים קטנים של תשומת
לב ,יציאה מהשיגרה ,סקרנות והתבוננות הם אלו שמזמנים לחיי -רגעי קסם.
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אריאלה דניאלי ,יועצת ומרצה לחדשנות.

אריאלה דניאלי :אם ישנה אפליקציה
שיודעת לייצר רגעי קסם זאת אסוס .בכל
פעם שיש מאורע חגיגי ראוי לציון החברה
משנה את האייקונים שלה בסרגל של
האפליקציה לאייקונים שרלוונטים למאורע
(פעם היא משנה את "החשבון שלי" -פעם
את האיקון של "רשימת פריטים
שנשמרו") .למשל ,לפני שנתיים אסוס
שינתה בחג המולד את אייקון של "החשבון
שלי" לאייקון של רודולף ,האייל עם האף
האדום ,שזה סיפור ילדים ידוע לחג המולד.
השבוע לרגל חג הגאווה היא שינתה את
האייקון של "רשימת הפריטים שנשמרו"
ללב בצבעי הגאווה.

אלוהים נמצא ,בפרטים הקטנים.

ASOS.
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אריאלה דניאלי ,יועצת ומרצה לחדשנות.

אריאלה דניאלי :אני אוהבת שמקצרים לי
תהליכים ,אני משתמשת באפליקציה של
 Feedlyשהיא אגריגטור לכל הבלוגים שאני
עוקבת אחריהם .באפליקציה יש אייקון של
חץ ירוק שמסמן כתבות שהן פופולאריות,
כאלו שקראו אותן הרבה אנשים .כך שכל
בוקר שאני נכנסת לקרוא כתבות אני
מחפשת את החץ הירוק כדי לדעת על מה
מדברים ברשת .זה חוסך לי מלאאאאא זמן
ומדייק אותי .חכם ,פשוט ויעיל.

Feedly.
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מיכל לוצקי ,סמנכ"לית הדיגיטל
והפיתוח העסקי גלובס.

תאי איירליינס.

מיכל :אני כבר הרבה זמן אומרת שחווית משתמש יעילה,
שימושית ופשוטה זה חשוב .אבל לא בהכרח מספיק ,גם בה
צריך ליצור חיבור רגשי ,רגעי קסם  -הם אלו שהרבה פעמים
יוצרים את ההפתעה ,את התחושה שרואים ומכירים אותך
ואת הצד הממכר בחוויה.
חברת התעופה התאילנדית ,תאי איירליינס ,עשתה מהלך
מקסים בתקופת הקורונה ,והחליטה לחלק  3מיליון מיילים למי
שדווקא נשאר בבית .הם יצרו פיצ'ר מבוסס מיקום ,שנותן לך
התראה כל פעם שאתה עובר את המאה מטר המותרים
מהבית וכל פעם שאתה נשאר או חוזר הביתה אתה מרוויח
נקודות.
זה פתרון שאמנם עונה על צורך של התקופה ,נראה על פניו
כמנוגד לתפיסה הכלכלית של החברה ,שמטרתה שאנשים
יטוסו ולא ישארו בבית ,אבל יוצר ערך לכל הצדדים של מערכת
יחסים ושל חיבור רגשי וכמובן  -איסוף דטה חכמה.
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מיכל לוצקי ,סמנכ"לית הדיגיטל
והפיתוח העסקי גלובס.

גט טקסי.
מיכל :גט היא אפליקציה שיוצרת לא מעט רגעי קסם ,שרואים את
המשתמש וגורמים לו להרגיש רצוי ,בהיותי טיפוס תחרותי ,אני אתחיל
ביכולת לעלות בטייטלים ככל שאתה נוסע יותר .המגמה הזו התחילה
בעולם הגיימינג ועתה משתמשים בה בעולמות רבים ואחרים .גט בפיצ'ר
זה גורמת ליוזרים לרצות להגדיל את השימוש ,תראו בתמונה  -אני כבר
מחכה להיות "כוכבת".
מבחינתי ,הכי חשוב זה להראות לאנשים שהם חשובים ,הפיצ'ר בגט
שמאפשר לי להתאים את הנסיעה לאיך שנוח לי (עם או בלי מזגן ,בשקט או
עם מוזיקה וכו' )...וגם זה המאפשר לי לשלוח הודעה לנהג כגון" :מותשת
וחייבת לנמנם" או "חייבת מזגן" ,גורם לי לחוש שממש חושבים עלי ועל מה
שחשוב לי.
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מיכל לוצקי ,סמנכ"לית הדיגיטל
והפיתוח העסקי גלובס.

ספוטיפי.

מיכל :אז לכל חובבי הפודקאסטים כמוני ,ספוטיפי רואה
אותנו ומבינה כי לרוב כשאנחנו מאזינים לפודקאסט היום,
אתם שומעים איזו חסות עם קוד או הטבה ובדרך כלל אתם
עושים משהו אחר תוך כדי :מבשלים ,נוהגים ,נוסעים
ברכבת בלי קליטה ,רצים בבוקר או כל פעילות אחרת דומה.
אז כדי שלא תצטרכו לזכור או לרשום ,ספוטיפי תיצור
תזכורת ויזואלית שתוכלו ללחוץ עליה ולעבור לרכישה
בעמוד נותן החסות.
השקה זו מגיעה אחרי השקעה מאסיבית של ספוטיפי
בתחום הפודקאסטים ואחרי ,שלטענתם ,הם רואים צמיחה
תלת ספרתית משנה לשנה בפודקאסטים.
רגע קסם קטן ,שחושב על היוזר ומה שהוא עושה והופך את
הטכנולוגיה לכל עזר ,תוך התבוננות על צורה הצריכה.
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איתי ביכלר,
יועץ שיווק קריאטיבי.

Wetransfer.

איתי :כשאנחנו צריכים להעביר קבצים גדולים ,אנחנו משתמשים
ב Wetransferשמעלה קבצים לענן ושולח לנו קישור להורדה שפג תוקף
תוך מספר ימים Wetransfer .ממצבת את עצמה כ"אוסף כלים יפייפים
וברורים מאליהם שנועד להעביר רעיונותwe’re a set of beautifully :
obvious tools to keep your ideas moving.
בזמן שהקובץ עולה לענן מקדמת  Wetransferאת  Wepresentשזה אתר
שנועד לקדם חשיבה יצירתית .התכנים באתר הם של אמנים חדשים
ומוגשות שם יצירות מרתקות שפותחות את הראש .ובמילים שלהםWe :
are looking for unexpected stories about creativity We don’t
- want to tell the same sorts of stories everyone else is telling
מגי'ק מומנט אמיתי ,זמן מת הופך לרגע של השראה.
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איתי ביכלר,
יועץ שיווק קריאטיבי.

The Coconut Collaborative.
איתי :אחד הדברים שאני הכי אוהב במג'יק מומנט הוא כשמותגים אמיצים
לוקחים צ'אנס ומאפשרים לצרכנים שלהם גם לפספס את אותו רגע שעבדו
כל כך קשה עבורו Cooonut Collborative .הוא מותג אנגלי שעושה את
צעדיו הראשונים בארה"ב ומשימתו היא לקחת את מהפכת החלב הטבעי
( )Plant Basedאל עולם היוגורטים והמעדנים.
כל המוצרים שלהם בעלי טקסטורה קרמית ,טעימים להחריד ובריאים כמובן.
בטעימה עיוורת כמעט בלתי ניתן להבדיל בינהם לבין חלב מן החי .אחד
המוצרים שלהם הוא יוגורט שמגיע בקונטיינר ( 350גרם) ובצורה מאוד עדינה
יש הנעה לפעולה דרך פרפורציה על גבי מעטפת הקרטון ,שמזמינה לקרוע את
העטיפה.
פונקציונאלית ,אין שום צורך לבצע את הפעולה הזו כי המוצר בעל מכסה
נשלף אבל במידה שראית וקרעת את העיטוף ,אתה תחשף למסרים אודות
הערכים של המוצר שככל הנראה כבר סיימת לצרוך .עבודה יפה ומדויקת
שמשתמשת בנדל"ן חבוי שיש כמעט בכל מוצר . CPG
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גילי הייזלר ,מנכ"לית
קבוצת פרומרקט

גילי :האחים ,שהיא אחת מהמסעדות האהובות עלי בתל אביב,

מהאחים ,לינק לפליילסט שבו מוזיקה שמתאימה למצרכים
ולמנות שהזמנת...כי מה הולך יותר טוב עם אוכל מאשר מוזיקה?

גילי.2012 :

מסעדת האחים.

.23
24

גילי הייזלר ,מנכ"לית
קבוצת פרומרקט

גילי :חודש אפריל  ,2020כמה ימים לפני חג
הפסח ,הגבלות התנועה בישראל בשל וירוס
הקורונה בשיא עוצמתן .אני נכנסת לרכב כדי
לנסוע לסופרפארם ,מפעילה את הוויז ולפתע
מופיעה הודעה חדשה ולא מוכרת! הודעה
שמפצירה בי לנסוע רק אם אני מוכרחה .רגע
קסם.
חייכתי חיוך קטן ועצוב ,עניתי בשקט לעצמי
ולוויז שלי שכן אני מוכרחה ,לחצתי OK
ונסעתי ,מרגישה לרגע אחד שהטכנולוגיה
קצת חיבקה אותי עכשיו.

וויז בזמן קורונה.
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ותמיד צריך להשאיר משהו שהוא "שוס" לסוף -
לא? אז תראו את הדבר המדהים הזה! בספוטיפי גילו
שיש קורלציה חזקה בין בעלי חיות בית לאוהבי
מוסיקה...
הם יצרו אתר מדהים שאתם יכולים להיכנס אליו,
לספר לספוטיפי קצת על האישיות של החתול או
הכלב שלכם  -ולקבל במיוחד עבורו פלייליסט אישי
ופרסונלי.
תוכלו לראות כאן בצד ,את הפלייליסט שעשיתי
במיוחד לפו ,החתול המדהים שלי!

https://pets.byspotify.com/

ספוטיפי לחתול.
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אני מקווה שנהנתם מהסקירה של רגעי הקסם ,וה"סיסטם של
הנגיעות החכמות" ,שייצרתי כאן יחד עם שותפות ושותף חדש -כפי
שאתם רואים הם הפכו לשותפים שלי לדרך ...ולמיזמי תוכן גדולים
ומשמעותיים כאלה ☺

.
.
.

Magic Moments.

