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Așteptările consumatorilor au evoluat mai mult în
ultimii 10 ani decât în precedenții 100.
Ritmul în care noile tehnologii sunt adoptate în
mainstream (marea masă a consumatorilor) a
cunoscut un val de perturbări (transformări
disruptive) în fiecare industrie unde, cei care au ezitat
sau au fost lenți în adoptarea inovației tehnologice,
au dispărut sau fost conduși către obscuritate așa
cum s-a întâmplat cu gigantul Kodak.

Un studiu din 2019 a arătat că 50,7% dintre experții în marketing consideră că evoluția
comportamentului consumatorului propulsat de inovațiile tehnologice este cea mai mare
provocare cu care se confruntă companiile. Ca urmare a accelerării vitezei adopției tehnologice
din partea consumatorilor, există un decalaj din ce în ce mai mare între așteptările
consumatorilor și capacitatea companiilor de a răspunde acestor așteptări. Astfel, a apărut
conceptul de “Prapastia Digitală” care reprezintă diferența de viteză a evoluției digitale între
marcă și consumator. Pe termen scurt, companiile care nu reușesc să se adapteze vitezei de
evoluție tehnologică a consumatorului, se expun riscului de a fi dislocate de pe piață de soluții
mai competitive, iar pe termen lung riscă să devină irelevante și să dispară.

Dar…cât de mult mai avem până în 2030?

Cei foarte tineri
vor spune că
mai avem foarte
mult!

Cei foarte
vârstnici vor
spune „nu
mai apuc eu
anul 2030!”

Tu ce
spui?

Eu spun că în era digitală, timpul capătă alte și alte dimensiuni. Mai spun că
tehnologia digitală accelerează toate procesele și că viteza de schimbare crește
foarte rapid. Mai spun că noile tehnologii vor schimba stilul actual de viață în
maniere pe care prea puțini și le pot imagina astăzi.

Generații de oameni și generații de tehnologii
Fiecare generație a făcut experiențe cu diferite tehnologii. Aceste generații
de tehnologie ne pot ajuta să înțelegem de ce persoanele de o anumită
vârstă nu sunt obișnuite să folosească diferite dispozitive de nouă generație.
Mai mult decât atât, cineva care nu a fost foarte familiar cu tehnologia
dominantă pe parcursul vieții sale, cel mai probabil că, la o vârstă mai
înaintată, nu va utiliza produse bazate pe tehnologia digitală.

Miliardul emergent: până în 2030, încă 1
milliard de noi consumatori se vor
adăuga pieței.

Cea mai mare
parte a celor
peste 1 milliard de
consumatori vor fi
NATIVI DIGITALI

Este esențial pentru companii să-și transforme
organizația și cultura pentru a reuși trasformarea
digitală a afacerii.
De-a lungul anilor, modelele de afaceri au devenit mult mai
sofisticate odată cu integrarea digitalizarii și robotizarii
astfel că astăzi, modelele de afaceri adoptate de companii
depind din ce în ce mai mult de modul în care se utilizează
tehnologia. Folosind tehnologia, companiile pot ajunge la un
număr mare de clienți cu costuri minime.
Un model de afaceri bun trebuie să răspundă întrebărilor
despre client și despre valorile și nevoile acestuia, despre
modul în care compania va face bani pe piață și să
demonstreze modul în care organizația va livra produsele și
serviciile sale la un preț relevant, într-un anumit mediu &
context economic. (Magretta 2002).

Ultimul deceniu ne-a
arătat că social media și
tehnologiile digitale
înclină balanța de
putere în favoarea
consumatorilor. Ei
controlează relația,
determinând când, unde
și cum interacționează
cu companiile si au o
influență mai mare ca
niciodată asupra
produselor și serviciilor
pe care le consumă.

1. Viteza foarte mare de adopție a
noilor tehnologii.

Am identificat 2
comportamente
fundamentale de
consum alte nativilor
digitali:

1. Viteza foarte mare de
adopție a noilor
tehnologii.
2. “Digital First” –
preferința pentru
interacțiune digitală.

“Digital First” - de la om la mașină –
§ Oracle și firma de cercetare Future Workplace au realizat un studiu
pe 8.370 de angajați, manageri și lideri de resurse umane din 10 țări
cu privire la încrederea angajaților în tehnologie - AI și roboți:
§ Muncitorii din India (89 %), China (88 %), Singapore (83 %), Brazilia
(78%), Japonia (76 %), Emiratele Unite (74 %), Australia / Nouă
Zeelandă (58 %), SUA (57 l%), Marea Britanie (54 %) și Franța (56 %)
au mai multă încredere în roboți față de managerii lor și 50% au
apelat la un robot în locul managerului lor, pentru sfaturi
profesionale.

§ 82% dintre participanții la cercetare cred că roboții pot face lucruri
mai bune decât managerii lor.

Concluzii:
▪ În absolut toate domeniile de
activitate dar și în viața socială,
avem nevoie să facem față acestor
noi provocări generate de tehnologia
digitală și de inovație.
▪ Principala problemă în cazul
digitalizarii nu este tehnologia ci
utilizatorul așa că, mentalitatea care
ne ajută să ne adaptăm cu rapiditate
acestor schimbări, se dezvoltă pe doi
piloni principali:

1.

Digital first care impune
abordarea oricărei noi
oportunități sau
probleme, cu
presupunerea că soluția
ar trebui să fie cât mai
digitală.

2. Customer centric (sau
centrat pe consumator)
care presupune că o
organizație pune
accentul pe client și pe
experiența acestuia cu
produsul, serviciul sau
brandul.

Postulatele digitalizării pentru anului 2030 și mult după
aceea
1.Tehnologia digitală este aici și toate semnele ne arată că va însoți umanitatea
pentru o perioada nedeterminată, așa cum se întâmplă și cu roata care
imprimă viteză mișcării pe pământ de mii de ani.
2. Este foarte important pentru noi să adoptăm un mindset care să ne crească
nivelul de agilitate și viteza de adopție tehnologică.
3. Când vorbim despre inovația tehnologică, trebuie să începem cu omul și să
terminăm tot cu omul, fie că acest om are calitatea de consumator, de membru
al comunității din proximitatea afacerii, de angajat sau de muncitor într-o
facilitate de producție.
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