
 

 
 

 סטם של הכלכלה החדשהיהאקו ס
  

 
 Ignition - רשמים מכנס ה

 2018ניו יורק דצמבר 
 

 
, Business Insider -שיוזם ומוביל ה - Ignitionכנס ה יורק, –בניו כמו בכל דצמבר, גם השנה התקיים 

 .אחד השופרות הכלכליים החשובים והמשפיעים בארצות הברית ובעולם כולו
 

עסקים  -שיווק -תוכן  -ה מדי: בציר שבין ,לאגד בדבוקה אחת נושאים רבים  ,התיימר הכנס ,גם השנה
על , המתקדם והחשוב בעולםדיה הגדול , , לאן הולך שוק המציע כיווניםמציג ותוך שהוא מויזמות 

 .בעתיד הנראה לעין ,שחקניו הרבים והמגוונים
 

     פחות סביב קרב  , בארצות הברית כולה ,העסקיתדה נ’כמו גם האג ,עושה הרושם , שהשנה נסוב הכנס
ביליון דולר הקבוע בין תעשיית הטלוויזיה לפלטפורמות הדיגיטליות, בעיקר גוגל ופייסבוק ויותר  200 -ה 

מחברות מצליחות  ,הנורמות והכלים הנדרשים היום, הערכים -שאים חשובים הרבה יותר סביב נו
 .גם בעתיד, רלוונטיים בעיני הלקוחות שלהם וויישארימשיכו  כדי שאלו ,וממותגים מובילים

 
החל מהאירועים בהוליווד , יגרים לעיסוק הרחב והפורה בנושאסיפקה אינסוף טר 2018ששנת  ,אין ספק

    בעיקר סביב ,ועבור במשברים האחרונים בחלק מהפלטפורמות הדיגיטליות Me Too והקמת תנועת ה 
אנליטיקה וכן הפריצה המתוקשרת לעשרות  'קיימברידג :ונושאי הגנת הפרטיות, כגון Brand Safety  ה 

 .מיליוני חשבונות משתמשים ועוד ועוד 
 

מעשים שכל הבתפיסה שלהם אודות הערכים ו ,כחוט השני ,ך כל הכנס, עסקו כמעט כל הדובריםלאור
ולשרת צרכים נקודתיים של בעלי  םייהמידלא רק להעצים את רווחיהם  ,צריכים לעשות כדי ,חברה ומותג

 ,סיסטם כלכלי שלם להתקיים לטווח ארוך יותר כחלק מאקו ,אלא ,בונוס כזו או אחרת תנד'אגאו  ,מניות
 חיש מהר. ,וויהיה רלוונטי בעיני הלקוחות שללא ימשיך  ,כזה שמי שלא יבין וישתלב בו

 
כפי שהותוו בכנס והמנואל להשגתם,  ,של הכלכלה החדשה סיסטם להלן העקרונות המרכזיים של האקו

 :ים ל זה הקישורים הרלוונטיבכל
 

חברות ומותגים מצליחים צריכים לבנות סביבם אקו סיסטם כלכלי נכון ובריא ולהשתלב באקו  .1
 סיסטם של הכלכלה החדשה כולה 

  והעורך הכריזמטי שלהמייסד  , Henry Blodjet את יריית הפתיחה ירה כמו תמיד בכישרון רב
את התפיסה שהמנהלים המוכשרים של הכלכלה החדשה, יהיו  ששרטט  , -Business Insiderה 

, יפנימו ,ם ובעיקרג ,אלא, לבעלי המניות ע״י הגדלת רווחי החברה מידיאלה שלא רק יביאו ערך 
גדול  הם חלק מאקו סיסטם ,כולם ,, העובדים והספקים כולם, החברה שהם מוביליםשהם

 תוך השפעה סימולטנית . והכל שמפרה ומופרה באופן הדדי 
 

מתוקף כך . שהעובדים שלהם הם גם הלקוחות שלהם ולהיפך ,לדוגמאיבינו  אותם מנהלי העתיד
. מנהלי העתיד יש ליצור איזון נכון יותר בין שורת הרווח לעלות כ״א וההשקעה במשאב האנושי

 ,את מקומות העבודה לעובדיהם בזכות כישוריהם וביצועיהםשלא הם יצרו  ,הם המנהלים שיבינו
הם אלו שיצרו את , בחלקם ,שהם גם עובדיהם ,אלא הלקוחות שלהם ,מבריקים ככל שיהיו

מעגל  -זכות מוצרים ושירות מעולים שהם מספקים יום יום , כולל עבורם, מקומות העבודה
 ה . זין ומוזן זה מזשמסימביוטי 

 
בבית זכוכית בו הכל ופועלים הם מסתובבים בעידן הדיגיטלי לו שיבינו שמנהלי העתיד הם א

מנהלי העתיד חייבים להבין שהם והחברה שהם חלק  .הכל בחוץ והכל מתפרסם, שקוף וגלוי
השכר  -הם מעסיקים גדולים ומשלמים שכר לעובדיהם  -ממנה הם כולם חלק מאקו סיסטם גדול 

הוא הדלק להגדלת הכלכלה כולה והמנוע להגדלת  ,בהגינותאם משולם  , של אותם העובדים
הספקים עימם הם קשורים יכולים להיות , ועודזאת . ההכנסות של אותה החברה וחברות אחרות

 .מחוללי עסקים חיוביים עבורם או גדולי המקטרגים וכיוצא בזה
 
 
 



 

 
 

 ,שכר בין מינים או מיעוטיםלעצום עיניים מול פערי  , מנהלי העתיד לא יוכלו לזהם את הסביבה
 .או להשרות יחסי עבודה או אוירה לא מכבדת במקום העבודה, שמבצעים את אותה העבודה

  .ערך לבעלי המניות שלהם ואו ישמיד/ו  וכחדי  Blodjetאליבא דה  ,מנהלים שלא יבינו זאת
 

 להלן הלינק
  00:27:44-00:06:55בין הדקות 

 
מנהלת משאבי האנוש של , , Cindy Robbinsהמחשה מצויינת לקיימות עסקית שכזו, הציגה

) לא כ״א ולא משאבי  - Chief people officerובתוארה העדכני  Salesforce ענקית שירותי הענן 
 :EQUAL PAY FOR( כאשר סקרה את פרוייקט הדגל של החברה "אנשים"רק  -אנוש 

 EQUAL WORK,  להשוואת שכר לשנה דולר  מיליון 10במסגרתו השקיעה החברה כמעט
 .המבצעים את אותו התפקיד ,בין עשרות אלפי עובדיהם ,הנשים והגברים

 
למצב של  riven Dansaction rTוצים להצליח בעתיד צריכים לעבור ממצב של העסקים שר .2

 –riven Doment M 
מי שיסתמך על , –E commerceיזציה בכל תחום ותחום ומעבר ל טדבעולם של קומו

רכישה יפגע למול מותגים ומתחרים אחרים  ומוכוונת אינטראקציה עם לקוחותיו שמבוססת 
שיתבססו על אינטראקציות עם הלקוחות שלהם בנקודת הזמן החשובה שהם היו צריכים את 

מותג ביטוח ישיר שמסייע :לדוגמא , מנת לדחוף או למכור מוצר מסויים שלא עלאותו מותג 
 .את הרכב הנכון להם מסייעים ללקוחות לבחורשחשבון לאומדן ושווי רכבים חדשים ומפעיל מ

לקוחות אלו יזכרו חסד לאותם המותגים ויעדיפו אותם על פני המתחרים גם אם באותו הרגע לא 
 .בוצעה רכישה בפועל 

 
 ורק להם ,של הלקוחות שלנו תהיה שייכת להם ata D-תתחילו להתכונן לעידן שה   .3

ללקוחות עצמם ורק  , לא תהא שייכת לחברות אלאשל הלקוחות הדאטה ,בכלכלת העתיד  !כן כן
ם מי מהחברות באלו תנאים ומודלים כלכליים וחשיפתיים לחלוק אותם ע ,מתי, הם יחליטו למי

בהם  ,דוגמא מייצגת לכך ניתן לראות היום בחלק ממערכות הבריאות. והמותגים שהם יחפצו
טים אם לשתף מוסדות בריאות או חברות התיק הרפואי שייך אך ורק ללקוחות והם מחלי

 .םידום נושאים משותפים שחשובים להתמורת שותפות ברווחים או ק ,תרופות במידע
 

–        rust Tustomer C,  ataDהינו  ,עתידבכלכלת ההשילוש הקדוש של החברות המצליחות  .4
 בינה מלאכותית - ntelligenceIrtificial A - AI- ו 

אלו שיבססו את מעמדן כמובילות  ןה ,לושיויפעילו מהר ככל האפשר את השהחברות שיטמיעו 
השילוש הקדוש הוא זה שיאפשר לאותה החברה להשתלב וליצור אקו סיסטם נכון . בתחומן

 .ומאוזן בין עובדיה לקוחותיה וספקיה
 

גם משרדי הפרסום יאלצו להתאים עצמם לכלכלת האקו סיסטם ולעבור לעבוד במודלים  .5
  ים וכאלה הצמודים לתוצאות העיסקיות של לקוחותיהםשקופ

מנהלת השיווק בעברה , DDBהמנכלית העולמית של   Wendy Clark -הפליאה להציג זאת 
אחד מסוכנויות הפרסום  )שסיפרה שיותר ויותר לקוחות של המשרד , קוקה קולההעולמית של 

שרובם מבוססים על ההצלחה העיסקית של  ,עוברים לעבוד במודלים שקופים ) הגדולות בעולם 
 .הלקוחות והמוצרים אותם מקדם המשרד

 
 הלינק להלן

  02:37:00-02:23:00בין הדקות 
 

6. LAST BUT NOT LEAST - החדש גם מקומה המכריע של המדיה לא ייפקד באקו סיסטם 
וגופי התוכן והמדיה הם חברות המעסיקות מיליוני אנשים ברחבי , גם חברות המדיה ,בסוף היום

נדרש מחברות וגופי  ,סיסטם הכלכלי החדש כך שמה שנדרש מחברה מצליחה בעידן האקו ,העולם
ומפרסמות את המידע החדשותי או  תשומרו ,המדיה בראש ובראשונה ככאלה שמסקרות

 .המסרים הפרסומיים לקהל הרחב
 

אבל לא רק בכך עסקינן : חברות וגופי המדיה והלקוחות הגדולים שמפעילים אותם יצטרכו 
בזמן  ,לחשוב היטב על הדרכים הנכונות לתקשר מסרים אפקטיביים ללקוחות : המסר הנכון

 ות המסר. העידן של בואו נעשה קמפיין פרובוקטיבי , לא בדחיפה אלא במשיכה ובעיקר איכהנכון

https://www.youtube.com/watch?v=Ggdu85JBraI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ggdu85JBraI&feature=youtu.be


 

 
 

ות להיפגע פגיעה שמעליב ופוגע אבל מייצר כותרות יחלוף מהעולם וחברות שיסתכנו בכך יכול
 . ממשית לאורך זמן

חברות המדיה חייבות לעשות שימוש מדוד וזהיר בדאטה אותו הן אוספות אפילו באופן חוקי 
טרתו . הדבר כמובן יחייב שימוש בטכנולוגיות מורכבות ולשקף ללקוחות את השימוש ומ

 ן.קשר את המסרים בזמן ובמקום הנכושיוכלו לתAI  ובעיקר 
 

 לסיום אחד alloway Gcott Sאי אפשר בלי עוד ו

הנערץ של ביה״ס לכלכלה של  סור הפרופ הוא  Scott Galloway ,מעטים שעוד לא מכיריםל
NYU  תוך שהוא מטיף  ,הכלכלה האמריקאית בעידן הדיגיטלישהפך מזמן לנביא הזעם של

אמזון ואפל על  ,פייסבוק ,גוגלה"רביעיה ": ההשפעות ) לדעתו הקשות וההרסניות ( של אודות 
  והדרכים לרסנן . השוק 

מודל אולטיטיבי לאיזון נכון כמאמין גדול באקו סיסטם , כמו רבים וטובים-   Gallowayגם 
שנשא תחזית קשה לכלכלה  ד הדוברים המבוקשים ביותר בעולם,באח. היות ומדובר בשוק

בצע סיכום לתחזית שנתן הוא שב הפעם ל ,העולמית בעידן של השתלטות הרביעייה על השוק
הציג  ש אך היו פה ושם פספוסים שגם אותם הואמלא מעט ממה שחזה התמ ,. ואכן2018בשנת 

 . היה מרתק !ובאומץ ובחן המאופיין רק ל

 להלן הלינק
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 עומד לרשותכם  לכל שאלה  

 

 אורן 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ggdu85JBraI&feature=youtu.be

