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מגמות ,סיכומים וטרנדים מתפרסמים בדרך כלל קצת
לפני שנת העבודה ,ינואר כזה ,אבל הנה סקירת מגמות חמות
מהפרקטיקה היומיומית של הרבעון הראשון .אחרי רבעון
של פעילות בתוך  2022מסתמנות מספר מגמות שכדאי
וצריך לקחת בחשבון בפעילות השיווק השנה.

עזבו אתכם ממגמות כלליות כמו  NFTובלוקצ'יין ומטאוורס .כל אלה הם הימורים שיווקיים
חמודים ,שצפויים להבשיל  -במקרה הטוב – ב – ( 2024אז מטא למשל תשיק את ה"קסדה"שלה
לעולם המטאוורס) .המגמות הללו טרם התפתחו למשהו ברור ושוות מעקב או מקסימום שימוש
חדשני כזה או אחר .הן לא אלה שיעשו עבורכם את ההבדל באתגרים השיווקיים הבילתי של
השנה הקרובה .אני רוצה להציג כאן מגמות פרקטיות וברורות שלא רק אולי קורות פה ושם,
אלא כאלה שיתעצמו השנה  -ואם רוצים לעשות שיווק יעיל ורלוונטי לעידן הדיגיטלי,
אז הנה הן לפניכם.
מעל הכל חשוב להבין שהשנה הזו מתאפיינת בכותרת שנכנה אותה לצורך הדיון "עולם בהפרעה".
צרכנים ,שהם קודם כל אנשים ,אחרי תקופת קורונה של שנתיים ,שמתנהגים בצורות משונות ולאו
דווקא עקביות או כאלה שהכרנו קודם .זה דורש הקשבה יתרה ,מעקב ,חיפוש אחר הזדמנויות.
השנה ,הצרכנים שלכם במגמת התפוצצות .הם היו סגורים והם רוצים עכשיו הכל ומהר ועפים לכל
הכיוונים בניסיון לעשות ולהספיק ולממש את הלידה המחודשת שלהם אם ממש נגזים .לא קל לתפוס
את הקשב של צרכן כזה .תוסיפו לזה את כל עולם הטלוויזיה ,שהישיבה מולו רציפה בקושי ,נצרכת
ללא פרסומות בקלות דילוג שבלחיצת אצבע ,ובליווי מסך שני מול העיניים או בסביבה .עולם הפרסום
טרם חווה אתגר חוסר קשב כזה .הסיטואציה הכללית אם כן ברורה.
לאן לוקחים את זה?

 .1מגמת הדיגיטל פירסט
השנה האחרונה היא שנת המהפך .עוגת הפרסום ב –  2021על פי נתוני יפעת בקרת פרסום מראה
לראשונה כי בישראל  42%מעוגת התקציב מושקעת בדיגיטל .בפעם הראשונה יותר מהטלוויזיה
שעמדה על נתח של  .39%רק בישראל הטלוויזיה כל כך חזקה עדיין בעוגת הפרסום.
בסיכומים העולמיים נתח הדיגיטל בתקציב הפרסום עומד על למעלה מ –  )!( 60%והטלוויזיה לצורך
ההשואה עומדת על ( 24%פרסום של האתר  .)emarketerזהו בעצם הנתח הראוי לה – אבל תכף
נגיע לזה.
זו השנה שבה הדיגיטל הוא כבר לא המדיה המשלימה את הטלוויזיה .אין כבר צורך להוסיף את צמד
המילים "לומר בזהירות" ופשוט אין דרך אחרת מלהגיד את זה :הדיגיטל הפך להיות המדיה המרכזית
בעוד יתר הפלטפורמות המסורתיות הופכות להיות המדיה המשלימה .קחו לכם רגע ,תנשמו לזה.
כי זאת המגמה החשובה ביותר שצריך להבין בשנים הקרובות .אנחנו שם – באותו חזון קדום
שהבשיל סופסוף – הפוך מכל מה שהוביל אותנו עד היום:

הטלוויזיה היום משלימה את הדיגיטל ותפקיד המחלקות הפרסומיות
ומשרדי הפרסום הוא להביא תוצרים דיגיטליים ומהלכים דיגיטלייים שנתמכים
על ידי טלוויזיה ומדיות מסורתיות.
אז למה דיגיטל זה ברור  -כי הצרכנים נמצאים שם ,כי אפשר לספר את כל הסיפור ולא רק
 30שניות ממנו ,כי אפשר לטרגט מגוון רחב של קהלים ולדייק את המסרים לכל אחד ,כי מסע
הלקוח הוא מדיד ומלא וכי למהלכים שלכם יש חיי נצח על המדף .למה דיגיטל פירסט?
כי להשקיע בסרט כל כך הרבה משאבים – ואני לא מדבר על הפקתיים וניהוליים בהכרח –
ולא להשקיע אותם בפיצוח הדיגיטלי ובפירוק שלו למהלך תקשורתי רחב ,יש פספוס .קחו את כל
התשומות והלב והיופי ותתחילו בדיגיטל .הסרטון – אחד מיני פריטים רבים – גם יעלה לטלוויזיה,
ייצר חשיפה וישלים את המהלך וההובלה של הצרכנים אל הדיגיטל חזרה.
זאת המהות .זה השינוי התפיסתי הדרוש .ובמלים אחרות ,מהלכים צריכים להיות קודם כל
דיגיטליים .מלאי תוכן ,מדידים ,אפקטיביים ובעלי חיי נצח .הטלוויזיה צריכה להוביל אליהם
ולתת להם במה .להיות "הפרומו" לעולמו של המותג ,שמתפרס הרבה מעבר ל 30-שניות.

 .2ספירלת הדיגיטל – מבחוץ פנימה
המגמה הזו קצת נגזרת מהקודמת או משתמעת ממנה אבל בואו נחדד אותה רגע .המטרה
הפרסומית בעידן הדיגיטל היא להוביל צרכנים אל הדיגיטל – להרוויח את החשיפה התקשורתית
והמגע הראשון עם הלקוח לטובת תקשורת המשכית .לב ההתמחות הנדרשת שלנו כאנשי
פרסום ושיווק היא בהובלת הצרכן אל הדיגיטל – אם באמצעות כלים ,אם באמצעות בירור נוסף,
אפליקציה ,או אירוע לייב.
התהליך היצירתי של מהלכי פרסום מרעיון לתרגום דיגיטלי ,מתהפך .כבר לא יוצאים מסרט
טלוויזיה למהלך .בונים מהלך מלא שנשען על קהלים ותובנות דיגיטליות ,ומשם בונים מהלך
תקשורתי מלא שבין היתר יופיע בטלוויזיה .שינוי הפאזה הזה קריטי – קודם כל בונים את המהלך
הדיגיטלי – אסטרטגית ,קונספטואלית וארכיטקטונית – ורק אחר כך בונים את המהלך הטלוויזיוני
ואת המדיות המשלימות האחרות (שילוט ,רדיו וכדומה)

 .3שימוש בקריאייטורים
היה היה דור המשפיענים בוא נקרא לזה .זה דיין מופיע בכל מיני מגמות שנכתבו לקראת השנה
הזו ,אבל שימו לב לחידוד .שינוי משמעותי במעבר משימוש במשפיענים לקריאייטורים .מכאלה
שרק יעשו טובה ויציגו את המוצר שלך ,מה שנקרא פרודאקט פלייסמנט קלאסי .מוצר די נחות
בהתחשב בעובדה שרוב המשפיענים מתפקדים כממליצים ו"מזיעים" החוצה את הפעולה
השיווקית ,באופן שהוא כבר מזמן לא נתפס כאמין.
תוסיפו לזה את העובדה שרובם של המשפיענים כבר די "שרופים" ולא אמינים או אותנטיים לגבי
הדברים שהם מציגים  -ותקבלו פעילות שיווקית "חדשנית" לכאורה ,אבל לא אפקטיבית בהכרח.
כי המשפיענים האלה הם לא באמת אנשים "משפיעים" במרחב הוירטואלי .לא תמיד יש להם
אמירה ברורה או סגנון יצירתי או אמנותי .למשבצת הזו בדיוק נכנסים הקריאייטורים :יוצרי תוכן,
שיודעים לקחת את ערכי המותג והסיפור שלכם או הרעיון הקריאטיבי של הקמפיין שלכם –
וליצור ממנו יצירת וידאו ,בשפתם.
אלה למעשה משפיענים רק עם יכולות יצירתיות ,שמשפיעות ברוב המקרים גם על העלויות
ההפקיות של מהלכים כאלה .אפשר גם להגיד פשוט שמשפיענים זה עולם של אתמול.
ופרודקט פלייסמנט אצל משפיען זה הכי .2019

התופעה של קריאייטורים מדוברת בעולם כבר בשנתיים האחרונות ביתר שאת ותצבור תאוצה
השנה .מה התפקיד של משרד הפרסום שלכם? לזהות כשרונות ,לאתר כוכבים ,לסמן ולהעשיר
את הפעילות הדיגיטלית באמצעות יצירות מגוונות.
נוי אייזן

עדן דניאל גבאי

יוסי גבני

טל ראשון

דני קומשביץ

עידן ניידיץ

אשלי בקשי

גל הללי

שלישיית "בערך"

האתגר המרכזי שלנו כמשווקים היא לבנות נראטיב ולאפשר יצירה גמישה של יוצרים מגוונים,
בצורה שיטתית ולאו דווקא חד פעמית .פעילות הקריאייטורים היא רובד פעילות משלים
לפעילות הפרסומית הקלאסית והדיגיטלית ,ולא בהכרח עומדים בפני עצמם ו"יצליחו"
להחזיק מהלך שיווקי גדול.

רכב ותחבורה

 .4הוידאו החדש
הווידאו הוא לא ממש מגמה אלא עולם בפני עצמו שרק מתפתח ומושפע למעשה משני דברים:
הפרגמנטציה של המדיה בעקבות ריבוי הפלטפורמות :זה כבר לא רק יוטיוב או איזה וידאו
בפייסבוק או איזה פרה-רול .ומכאן גם המגמה שבתוך גמת הוידאו שיש לתת עליה את הדעת:
איך מייצרים סיפור בווידאו ברוח הטיק טוק .ווידאו שנוצר ונערך תמציתית ובקיצור .ווידאו קצר,
קצרצר .סקר של  hubspotמדווח כי  68%מהמשתתפים אמרו שהם הכי מעדיפים ללמוד
על מוצר או שירות חדש באמצעות סרטונים קצרים.

הדבר השני שמשפיע על נושא הוידאו הוא נושא מסעות הלקוח .משום מה  -היסטורית
מהעבר הלא רחוק לפחות  -הוידאו משמש בדרך כלל לפרסומת שבקצה המשפך השיווקי,
אבל לא מחלחל בהכרח ליתר חלקיו .המשימה :ווידאו .שמספר סיפור בכל חלקי הפאנל
לכל זה צריך להוסיף עוד מגמת משנה בתוך תחום הווידאו  -נושא הלייב .נדמה שהנושא הזה
שייך לאתמול אבל האלגוריתמיקה של הרשתות החברתיות כולם מקדמות ומתגמלות בצפייה את
מי שעורך אירועי לייב .כדאי לנצל זאת לטובת אירועי מכירה וחשיפה של מוצרים ושירותים וכן
לקיים מכירות בזק בעמוד ,באופן שישמור על מעורבות בעמוד וייתן ערך לגולשים.

 .5הרשתות החברתיות – סדר חדש
שינויים קלים אבל משמעותיים אם נכנסים רגע לדקויות.
 .Aפייסבוק נחלשת -לכל מי שמתעסק בפרסום דיגיטלי כבר ברור שבשנה האחרונה אי אפשר
"לסמוך" על פייסבוק .יודעי דבר מספרים על חסימות של חשבונות ,שירות לקוי מצד פייסבוק
ובאופן כללי ,על פלטפורמה שמניבה באופן משמעותי הרבה פחות .חלק עיקרי מזה כמובן נובע
מנדידת קהלים לפלטפורות אחרות .לאן? לאינסטגרם למשל.
 .Bאינסטגרם מתבססת  -כבר כמה שנים שאינסטגרם היא הרשת החברתית פר אקסלנס.
כעת ,נראה כי במהלך  2022היא צפויה ליישם פונקציות חדשות כדי לשמור על המשתמשים
שלה מול טיקטוק .הדגשים צפויים להיות :דרכים חדשות לקדם יוצרי תוכן ,קידום תחום הוידאו,
ובעיקר הרחבת אפשרויות הרכישה הישירה דרך האפליקציה .השנה אינסגרם הפכה למלכה של
הסושיאל  -אבל גם שם בתוך הפלטפורמה ,יש לתת את הדעת על נדידה של הקהלים לסטוריז
ולרילס להשגת האפקטיביות.

 .Cטיק טוק מזנקת – אין מה לומר ,הפלטפורמה שמזנקת בגידול מעריכי עם כמעט יותר
ממיליארד אנשים בעולם והשפעה תרבותית לא מבטולת .אבל זה לא אומר שום דבר לגבי פעילות
השיווקית שלכם או הצורך לפתוח עמוד בטיק טוק .לא חייבים ולא לכל מותג .טיק טוק הוא יותר
הלך רוח שכדאי לאמץ מאשר פלטפורמה שיווקית ששווה להשקיע בה אורגנית .לפרסם בה,
להתארח בה ,לייצר נוכחות באמצעות קריאייטורים – זה כן.
 .Dלינקדאין  -כמה מילים על לינקדאין – בכל זאת ,עידן ההתפטרות הגדולה ומשבר עובדים
בהייטק .אז ככה  -אם אתם ממש מחפשים עובדים במאסות זה אולי יכול להיות פתרון  -חלקי
ומאד מסויים .לינקדאין – לא מפסיקה לייצר שיחה ,אבל היי חברים – אתם אנשי פרסום ,לא
חברות הייטק .ואם אתם משתייכים לסוג הראשון אז הפלטפורמה הזו מאד מוגבלת :יש לה
יכולות טרגוט ,אבל לך תבלוט שם ב"מקבץ".
שנסכם? פחות פייסבוק ,יותר אינסטגרם תוך שימוש בוידאו,
ובעיקר לנסות פלטפורמות חדשות ולהשקיע בהן
ובמדידה שלהן במקום לרוץ שוב ושוב לפלפטרמות
הפרוגרמטיות המוכרות.

 .6עולם ללא קוקיז
עידן חדש של פרטיות
בעתיד הקרוב ,ייעלם השימוש בקוקיז ,ואם לדייק את מה שצפוי לנו השנה ,השימוש בקוקיז
ובצביעות גולשים ,לא יתאפשר בהיקפים שאנחנו רגילים לפעול ולקבל בהם תוצאות .למעשה
זהו אחד האיומים הבולטים על אפקטיביות העבודה הדיגיטלית  -ובתוכו טמון החשש של
הגולשים לאיבוד הפרטיות וכתוצאה מכך לשמירה על פרטיות המידע.
כל זה כמובן עומד בסתירה לצורך שלנו לטרגט אותם ולבנות סביבם מסע לקוח .מה כל זה אומר?
שחוזרים לדאטה ,לאיסוף דאטה בארגון (פירסט פארטי דאטה) .על פי דלויט  61%ממותגים
בצמיחה גכוהה (מעל  )10%נעים לאסטרטגיה של  ,first-party dataבעוד שרק  40%ממותגים
בעלי צמיחה שלילית עושים זאת.

 .7סחר אונליין ממשיך להשתכלל
בשנה האחרונה נרשמה עלייה גלובלית של  30%בקניות אונליין (מקור) .תת המגמה בנושא הזה
הוא השימוש ברשתות החברתיות לטובת מכירה .טיקטוק ואינסטגרם בעלות השפעה מכרעת על
טרנד ה :social commerce-טיקטוק חווה פופולריות גוברת ויכולת להמיר טראפיק לרכישות,
 Instagram checkoutמקלה על מותגים לפרסם ולמכור את מוצריהם ישירות דרך האפליקציה.
טיקטוק גם משנה את כללי המשחק באמצעות ה creator marketplace-וtiktok shopping-
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