פרסום

מותו של
השיווק הישן
משווקים ועסקים מתקשים להפנים את העובדה שהלקוח הוא הבוס
החדש .אבל בעידן שבו כל צרכן הוא מבקר מטעם עצמו שיכול בהינף
מקלדת לבנות או להרוס מוצר ,כדאי מאוד שהם ישנו את הגישה
שירית ודורי בן־ישראל

י

דוע ששינויים אסטרטגיים
מתחוללים בשני אופנים:
Down־ ,Topאו ־Bottom
 .Upבסוג השני מכתיב
השטח את השינוי להנהלה
ומוביל לשבירת המבנים הארגוניים
הקיימים ,הארכאיים ,שאינם מותאמים
לצרכים המשתנים.
המחאה החברתית ,תרבות ה־( Likeעל
קלותה הבלתי נסבלת) והתחרות העקובה
מדם של עסקים בשווקים מצטמצמים,
דחפו למהפכת השיווק הבאה ,שמגיעה
מלמטה .לצרכנים נמאס להרגיש
ש”עובדים עליהם בעיניים״ ,נמאס להם
מתפיסת המונולוג החד־צדדי שמקיימים
עסקים .אז הם קמו ושינו את כללי
המשחק.
הנגישות לפלטפורמות חינמיות כמו
מערכת ניהול התוכן ,WORDPRESS
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המציעה לכל מי שמחזיק במומחיות או
בדעה (או גם וגם) במה לבטא בה את
קולו ,בצד התחזקות הרשתות החברתיות,
שמעניקות ,נכון להיום ,אפשרות פרסום
חינם לכל חפץ והבעת דעה ללא הפרעה
או צנזורה ,זרזו את לידתו של “הצרכן
החדש״.

בעל בית חדש
הקול הפנימי שנשמע בספרה החיצונית
הוא אחד ממאפייני אותו צרכן חדש ,שחרת
על דגלו את המימוש העצמי כערך עליון.
היום כולם רוצים לדבר ,ושיקשיבו להם.
הרשתות החברתיות ,ובעיקר פייסבוק,
מעניקות לאנשים את שלושת הדברים
שהם משתוקקים אליהם והמשווקים מנעו
מהם :במה ,קול ושיתוף .מונולוג אינו
מספיק לצרכן החדש .הוא דורש להיות

כיתוב כיתוב

שותף מלא בדיאלוג אינטראקטיבי.
ההתפכחות הזאת ,יצרה לקוח שמבין
שהכל אישי ,הכל כלכלי ,והכל  -כל כך -
פוליטי .מרגע שזיהה את כוחו באמצעות
המקלדת והפנים את השפעתה מרחיקת
הלכת של תוצריה ברשת החברתית
(מחאת הקוטג’ ,למשל) ,הפכו צרכיו,
רגשותיו ,רצונותיו ,ורף האמון שלו לעסק
או למוצר לעיקר .הוא מודע לכך שבהינף
מקלדת הוא יכול לבנות  -או להרוס -
מוצר ,שירות ועסק ,והוא מוכן למקסם
את כוחו ואת השפעתו .משווקים ועסקים
חייבים להפנים :הצרכן החדש הוא משווק,
יחצן ,איש מכירות ומבקר מטעם עצמו.
אין טעם לבוא אליו בתלונות :הוא מודע
לכוחו החדש ,אותו הכוח שמעולם לא
היה לו בקשר הישן והחד־צדדי שלו עם
המשווקים .מתוך מודעות לעוצמתו הוא
נהיה דעתן ,ישיר ,קולני ותובעני יותר.

הוא הפך לבעל הבית.
בתמורה לכספו דורש היום הצרכן הרבה
מעבר לסחורה שקיבל .הצרכן החדש רוצה
מערכת יחסים אינטימית עם המוצר ועם
העסק ובאותה נשימה דורש אוטונומיה
מוחלטת .הוא מצפה שירגשו אותו,
שיתחשבו בדעתו ,שיענו על שאלותיו,
והוא בוודאי אינו מוכן שיסתמו את פיו,
כפי שעשו מנהלי דף הפייסבוק של קיקה
כשהתחילו להגיע תלונות ,רגע לפני

קריסת העסק ,ונתקבלה החלטה להסיר
את הדף מהרשת.

לא חלק ממסה
הצרכן החדש מבלה לפחות  50אחוז מחייו
ברשת .הוא תר אחר מידע ומקבל החלטות
בנושאים קריטיים בעקבות אותם שיטוטים
באינטרנט .הוא עשוי לסמוך יותר על אדם
שחווה תהליכים דומים לאלו שהוא עובר,

למשווקים לא נותר אלא להבין כי מאזן הכוחות השתנה,
הכוח עבר למגרש של הלקוח .הבעיה המרכזית היא
שהצרכן והמשווק מדברים בשפות שונות :העסקים -
על המוצרים ,והלקוח  -על הצרכים שלו

מאשר ,לדוגמה ,על רופא מומחה חסר־
רגישות ,שבקושי מצליח להקליד את שמו
ומפגין חוסר התעניינות משווע.
אנשים בעלי עניין משותף ,או אנשים
שנפגעו מסיבה משותפת ,מולידים
בפייסבוק קבוצות ופורומים שונים .עבור
אותם אנשים כל קבוצה מייצגת בית
(“אימהות למען אימהות״“ ,נפגעי הרחבות
קהילתיות” ועוד) .מבחינת המשווק החדש
היא אמורה לייצג הזדמנות.
למשווקים לא נותר אלא להבין כי מאזן
הכוחות השתנה ,הכוח עבר באופן גורף
למגרש של הלקוח ועליהם להקשיב
ולשנות פרדיגמה .להפוך ממובילי מסרים
לקולטי ומזהי מסרים .רק כך יוכלו לבסס
בסופו של תהליך דיאלוג אמין ובעל
משמעות עם הצרכנים.
הבעיה המרכזית היא שהצרכן
והמשווק מדברים בשתי שפות
יוני 2012
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כללי המשחק
החדשים

התובנות שמשווקים
חייבים להפנים

התמהיל חייב להשתנות :תמהיל
השיווק והפרסום חייב להשתנות,
כיוון שבסופו של דבר המטרה היא
להגיע לכמה שיותר אנשים ,לשנות
ולהשפיע .השיווק הישן לא מספק
את הסחורה.
קשרים חייבים לטפח :הקשרים
האישיים חשובים גם ברשת ,ולכן יש
להשקיע בהם זמן ,משאבים והרבה
סבלנות .טיפוח חברתי ברשת מב־
טיח שבט אוהדים ,שלאחר זמן ניתן
להפוך לקונים פוטנציאליים.
מסר מיוחד לכל אחד :עידן “מסר
אחד לקהל גדול״ פס מן העו־
לם ,והיום ,בעידן הרשתות הח־
ברתיות ,נכון לפתח מסרים רבים
ומגוונים לקהלים ייעודיים בצורה
אישית־סיפורית־תיאורית־שיתופית.
הרשת וירטואלית ,אבל השפעתה
מוחשית :למרות הווירטואליות של
הרשת היא יוצרת אפקט על הצר־
כן ,ולכן יש לתמחר פעילות שיווקית
בה בהתאם להשפעה ,ולא בהתאם
לגודל שטחי המדיה שהיא מא־
כלסת .המשוואה החדשה צריכה
להיות :שירותים דיגיטליים הם שווי
ערך ויותר לפרסום בשטחי מדיה ,כי
האינטימיות היא שקובעת.
לאמץ את הקבוצות :נישות,
קהיליות וקבוצות ,מוזרות והזויות
ככל שיהיו ,הן כר פעולה שיווקי
משובח ביותר .תוויות שפעם ביישו
אנשים ,נעות היום על הציר שבין
בעיה וקושי לייחודיות .עבור הע־
סקים זוהי הזדמנות .משווק שיר־
צה לשווק ספר בדיחות על פולנים
למשל ,חייב יהיה להיות חבר מן
המניין שזוכה לאמון בקבוצת אוי.
דוט.קום בפייסבוק ,בה נמצאים נכון
להיום  3,166פולנים גאים.

| 70

יוני 2012

שונות :העסקים והמשווקים מדברים
על המוצרים שלהם והלקוח מדבר
על הצרכים שלו .הצרכן החדש מתעקש
להרגיש שהעסק ובעליו מתעניינים בו
אישית ,במקום לתפוס אותו כחלק ממסה
חסרת ייחוד ופנים .מבחינת הצרכן החדש
 חשוב שהמשווקים יבינו שכל אדם הואקהל של איש אחד ומיוחד ויש להתייחס
אליו ככזה.
עסקים ומשווקים חייבים ללמוד את
השפה החדשה כיוון שיותר ויותר אנשים
דוברים רק אותה .עסקים יצטרכו לפתח
אג׳נדות חברתיות על בסיס ערכים
ארגוניים אותנטיים ,ולא מס שפתיים,
ולהוכיח באמצעות פעילות יומית ,רציפה,
עקבית ואמינה ,שהם אכן עושים למען
התחום ולא משתמשים בפרסום החברתי
או בשיווק החברתי החינמי בפייסבוק
וברשת בכלל כבעלה תאנה.
הצרכן החדש לא קונה יותר את בלוף

חברית ,אמינה ,עקבית ,ואשר יוצג כהצעה
או הזדמנות ,יצליח להפוך למכירה,
למרות מטרתו השיווקית .הצרכן החדש
מוכן לקבל המלצות רק ממי שהוא מזהה
כחבר אמיתי.
הצרכן החדש מחפש גיבורי תרבות ויודע
לזהות מיד מי מהגיבורים המוצעים לו
הוא אותנטי ומי הוא יצירה של משרד
פרסום .יצחק ג’קי אדרי מדימונה הוא
גיבור תרבות מקומי בפייסבוק ,שהחל
דרכו במחאה נגד מפעלי ים המלח .שום
משרד פרסום לא יכול היה לעצב פרסונה
עוצמתית ,אותנטית ונלהבת כזו.
גם את ענת רפואה מחולון ,גיבורת
תרבות אותנטית נוספת ,תערובת של זינה
הלוחמת ובריז’יט בארדו של פייסבוק
ישראל ,ממוקדת במאבק נגד התעללות
בבעלי חיים ,ובמיוחד במלחמת חורמה נגד
התעללות בקופים בחוות מזור ,לא יכול
היה ליצור אף מומחה שיווק או פרסום.
כיתוב כיתוב

אנשים בעלי עניין משותף ,או אנשים שנפגעו מסיבה
משותפת ,מולידים בפייסבוק קבוצות ופורומים
שונים .עבור אותם אנשים כל קבוצה מייצגת בית.
מבחינת המשווק החדש היא אמורה לייצג הזדמנות
החברתיות של התאגידים ,או את מצג
השווא של עמותות כנטולות אינטרסים,
והוא רוצה לבחור ולגבש בעצמו ועם
חבריו את האג׳נדה שלו .מבחינתו,
משווקים ועסקים שישכילו לזהות מובילי
אג’נדה חברתית ברשת ,ויצרו עמם ועם
קהילותיהם מערכות יחסים הדדיות
וארוכות טווח ,יצליחו לרכוש את אמונו.

התחרות על הכיס
הצרכן בפייסבוק שונא פרסום ישיר:
מבחינתו ,כשהוא גולש ברשת ,הוא נמצא
כביכול בבילוי בפאב או בבית קפה שכונתי
עם חבריו ,מדבר ,צוחק ,ובין לבין מוכן
לשמוע סיפור מרתק על מוצר או חוויית
הצלחה של חבר .הוא נמצא במערכת
יחסים אינטימית עם חבריו וכל פרסום
ישיר ,כמוהו מבחינתו כחדירה ברוטאלית
למרחב האינטימי שיצר לעצמו .פרסום
ישיר בדף הפייסבוק שלו מערער את
האיזון ואת מהות היחסים שרקם ,ולכן רק
קידום תוכן רלוונטי ,מעניין (את הצרכן)
שמצטייר כבעל ערך בעיניו ,בעטיפה

עסקים שילמדו להתחבר ברשת
לפרסונות כאלו ,יצליחו בסופו של דבר
להפוך את הצרכן החדש ללקוח נאמן,
למרות עידן חוסר הנאמנות הצרכנית.
הצרכן רוצה שיקדישו לו את זמן ,על כן
גם במקרה הזה יידרשו המשווקים שרוצים
למכור ,ומהר ,לשנות פרדיגמה ולכבוש
את לבו בזהירות.
הצרכן החדש מצפה מהמשווקים
להשתמש במידע האינטימי ויקר הערך
שהוא מספק ,כדי להכיר אותו .עסקים
חייבים להשקיע בפילוח מידע מדויק על
ענפים ,שווקים ולקוחות  -מהאסטרטגיים
ועד לקטנים ביותר.
מהפכת השיווק כוללת מעבר לניהול
מידע ברשת ומחוצה לה ,ובעיקר סנכרון
ואינטגרציה בין המידע שנתקבל על
לקוחות ותרגומו ל־ ,data baseאיתור
לקוחות בפייסבוק ,בלינקדאין ,בטוויטר
ועוד באמצעות מידע מהסביבה הפיזית
והקמת מועדון לקוחות וירטואלי שלא
מעמיס מסרים על הצרכן ,אלא עוטף אותו
במעטפת נעימה וחמימה של מידע ישיר
ועקיף שמעניין אותו לאורך זמן.

אבל לא מוכן לשחרר את האחיזה מהמודל
הישן ,וכך אנחנו מגיעים למציאות
השיווקית העכשווית :שטחי מדיה
שמניבים תמורה למשווקים והרבה פחות
לעסקים ,צרכן חדש עצבני ותובעני,
עסקים שמחפשים פרסום בולט ומקבלים
תוצאות קטנות .מולם צומחים מובילי דעה
חדשים ,אותנטיים ,שעולים מן השוליים
ולא מן המיינסטרים ,דוברי השפה החדשה,
מעורים בתרבות השיח העכשווית,
שמדברים על “צרכים ותועלות” ,ולא על
“מוצרים ומכירה” ,ומטפחים בסבלנות

המשרות החדשות בעידן הצרכן החדש
יהיו “פקידת שירות חברתי״ ,או “פקידת
שיווק חברתי” ,שיצליבו מידע בין מחלקות
שונות בארגונים ועסקים ,כגון שיווק,
תקשורת שיווקית וקשרי לקוחות ,למטרת
מתן מענה מדויק לצורכי הלקוח.

גיבורי שוליים
“מד מן״ אולי אטרקטיבית כסדרת
טלוויזיה וראויה לפרסים ,אבל מנהליה
מבינים את צורכי  8מיליארד הלקוחות
הפוטנציאליים שלהם ,בערך באותה מידה
שהפנימו אותם כל אותם הפרסומאים שלא
לקחו השנה חלק בתקציב ה־ 1.6מיליארד
הדולר שמושקע בפרסום הדיגיטלי
בארה”ב.
עבור רוב המשווקים ובעלי העסקים,
שביליה וסודותיה של הרשת הם בבחינת
תעלומה מסתוריתOld Habits Die.
 ,Hardולכן ממשיכים מרבית המשווקים
להציע לעסקים את הפרסום הישן
המסורתי.
אבל הפרסום המיינסטרימי כבר לא
מרגש יותר .הוא צפוי ,בנאלי ,ידוע מראש
ושבלוני .לא במקרה מציעים באתר קמפיין
“תעיף את הבריף” של דג הזהב (taif.
 ,)co.ilלכל מי שרק רוצה לנסות ולהכין
פרסומת על פי שבלונה ,כי היום כל אחד
יכול...
“העולם העסקי העכשווי משתנה

הרשתות החברתיות ,ובעיקר פייסבוק ,מעניקות לאנשים
את שלושת הדברים שהם משתוקקים אליהם והמשווקים
מנעו מהם :במה ,קול ושיתוף .מונולוג אינו מספיק לצרכן
החדש .הוא דורש להיות שותף מלא בדיאלוג אינטראקטיבי
והדברים המעניינים קורים בקצוות ולא
במרכז״ ,אמר סת’ גודין ,גורו השיווק
האמריקאי ,בכנס עולמי .המשווקים
מתקשים להפנים את המסר ,אבל השינוי
הוא בלתי נמנע.
הדור הצעיר של אנשי השיווק והפרסום
מצויד בלהט ובשפה חדשה ,אך חסר
קשרים עם מקבלי ההחלטות בעלי
השליטה ,המנתבים את תקציבי השיווק.
הדור הוותיק לא מבין את השפה החדשה,

מערכות יחסים וירטואליות באותה מידת
השקעה שהם מעניקים לקשר הזוגי
שלהם מחוץ לרשת ,ומצליחים לנגוס
בהתמדה בעוגת השיווק ,כי הם מבינים
ששיטת השיווק החדשה היא הכי יעילה,
הכי מדויקת ובעלת פוטנציאל הצמיחה
המקסימלי.
שירית בן־ישראל היא יועצת אסטרטגית ,מנכ״לית

 .STSדורי בן־ישראל הוא בעלי קבוצת ה־Mizbala
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