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Siła połączenia
Kryzys COVID-19 zmusza nas do ponownej
oceny relacji z technologiami cyfrowymi
w obliczu rozpoczętego masowego
eksperymentu społecznego, by żyć w sieci.
W ostatnich miesiącach gwałtownie wzrosło
użycie mediów cyfrowych, wywołane chęcią
wykorzystania technologii do zaspokojenia
podstawowych ludzkich potrzeb, takich jak
odpoczynek, kontakt z przyjaciółmi i rodziną,
nauka i utrzymanie zdrowia.

Odwrócenie techlash’u?
Pozytywne wykorzystanie technologii
cyfrowych dokonuje się w kontekście
techlash’u, czyli długoterminowego sprzeciwu
wobec częstego stosowania technologii
i ich szerszego wpływu na społeczeństwo.

Przykładowo:
• 57% ludzi obecnie uważa, że tempo
zmian technologicznych jest zbyt szybkie
(poziom, który jest stały od 2018 roku);
• Prawie połowa badanych przez nas osób
uważa, że technologie cyfrowe pogłębiają
nierówności społeczne między bogatymi
a biednymi;
• Tylko około jedna trzecia osób uważa, że
technologie cyfrowe, takie jak sztuczna
inteligencja i robotyka, stworzą miejsca
pracy w przyszłości.
Czy odpowiedź na COVID-19 może być dla
marek szansą na reset i zmianę sposobu
wykorzystania technologii w celu zbudowania
lepszych relacji z konsumentami?
A może techlash powróci ze zdwojoną siłą?
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Trendy społeczno-technologiczne w nowej rzeczywistości
Wyzwaniem dla marek jest zrozumienie, które z zachowań pozostaną niezależnie od
kryzysu, a które z nich nie przetrwają.
Istnieje kilka trendów związanych z wykorzystaniem technologii przez marki, które
zidentyfikowaliśmy, a które będą kształtować przyszłość po zakończeniu kryzysu:
Post-cyfrowy przywilej

Technologia na dobre dla wszystkich

Życie w sferze online doprowadziło do

Obecny kryzys sprawił, że w centrum uwagi

szybkiego zwiększenia cyfrowych inwestycji.

znalazła się ogólna świadomość tego,

Uwarunkuje to oczekiwania konsumentów

w jaki sposób przedsiębiorstwa i rządy mogą

w przyszłości w kierunku domyślnego dostępu

wykorzystywać technologie w celu osiągnięcia

do technologii cyfrowej jako podstawowej

większych korzyści dla społeczeństwa. Obecnie

wartości, a także zwiększy świadomość

dwie trzecie osób oczekuje, że organizacje będą

związku między dostępem do technologii

korzystać z technologii w sposób, który ma szerszy

cyfrowej a lepszym życiem.

wpływ na społeczeństwo.

Cyfrowe DIY

Temat zdrowia dotyczy każdej marki:

Konsumenci używają technologii, aby

Kryzys uwydatnił zachodzącą już od jakiegoś

stać się bardziej samowystarczalnymi

czasu zmianę priorytetów – dwie trzecie ludzi na

i skoncentrowanymi na hobby i aktywności.

świecie będzie oczekiwało, że produkty i usługi

Jest to możliwe dzięki markom, które

w przyszłości będą projektowane w sposób,

postawiły na umożliwienie konsumentom

który poprawi ich zdrowie i samopoczucie.

samokształcenia i dbania o siebie we
własnym zakresie.

Ujednolicone JA
Im więcej czasu spędzamy online w pracy i dla
przyjemności, tym bardziej zintegrowane stają
się consumer personas na różnych platformach
i w różnych kontekstach.
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Rekomendacje
Aby odnieść się do zachodzących zmian w oczekiwaniach i pomóc w zapewnieniu długoterminowego
przejścia od technologicznej nienawiści do miłości, marki muszą podjąć szereg działań:

1. Spraw by technologia była

użyteczna: Zachęcaj do korzystania
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Połącz zwiększone możliwości
handlowe z budowaniem marki:

z technologii w sposób, który jest

Aby dostarczać pozytywne, ludzkie

pomocny w zaspokajaniu podstawowych

doświadczenia za pośrednictwem

potrzeb człowieka, w szczególności

kanałów cyfrowych, marki muszą

w odniesieniu do szeroko rozumianego

zadbać o to, aby równą uwagę

dobrobytu: naszej potrzeby bycia

poświęcano skalowaniu możliwości

bezpiecznym i zdrowym, pozostania w

e-commerce i budowaniu marki

kontakcie z przyjaciółmi i rodziną, bycia

w sposób, który przemawia do

produktywnym i potrzeby uczenia się.

konsumentów spragnionych
autentycznego, empatycznego

2. Bądź dostępny, nie wszechobecny:
Przemyśl spersonalizowane strategie,
uwzględniające większą empatię

i osobistego zaangażowania.
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Zwiększ bezpieczeństwo online:

i pomoc. Oznacza to bycie bardziej

W związku z tym, że coraz więcej

konkretnym i opartym na kontekście

osób korzysta z internetu i mediów

w określaniu różnych punktów, w których

cyfrowych, wzrosło zapotrzebowanie

marki mogą pomóc konsumentom.

na zapewnienie usuwania przez marki
szkodliwych treści. Ponadto, wskutek

3. Wzmacniaj pozytywne działania za

pomocą pozytywnych komunikatów:
Twórz komunikaty i kampanie
wspierające zdrowie i dobre
samopoczucie konsumentów
poprzez reklamy, które będą często
wykorzystywane w mediach
cyfrowych.

4. Poznaj ogromny potencjał

tego, że kryzys obfituje w teorie
spiskowe i fałszywe wiadomości,
marki muszą również dołożyć
wszelkich starań, aby znaleźć sposoby
na wykazanie prawdziwości
i wiarygodności swoich przekazów.

7.

Przewiduj potrzeby konsumentów:
W związku z tym, że marki starają się
sprzyjać realizacji celów zdrowotnych

technologii cyfrowych: Wykorzystaj

konsumentów, kluczową rolę

technologie i interfejsy (AR, gaming,

odgrywają możliwości CRM, mogące

voice), aby zrozumieć, w jaki sposób

przewidzieć kluczowe momenty

interakcja z kanałami cyfrowymi

w życiu ludzi, w których dana marka

zmienia nastrój i stan emocjonalny,

może z powodzeniem zaoferować

umożliwiając markom przekazywanie

odpowiedni produkt lub usługę.

bardziej pozytywnych doświadczeń
klientów.to curate more positive
customer experiences.
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Wprowadzenie
Czy kryzys COVID-19 może doprowadzić
nas do bardziej pozytywnych relacji
osobistych z technologiami cyfrowymi
i jakie są tego konsekwencje dla marek?
Te dwa pytania znajdują się w samym sercu
niniejszego opracowania, stanowiącego
część naszego wieloletniego programu
badawczego mającego na celu zrozumienie,
w jaki sposób technologie cyfrowe zmieniają
społeczeństwo i zaspokajają podstawowe
ludzkie potrzeby. Począwszy od 2018
roku śledzimy, jak ludzie na całym świecie
reagują na cyfryzację gospodarki
i przemysłu, badając takie obszary jak
zaufanie, infrastruktura, dane osobowe
i umiejętności.
Dziś, w samym środku globalnej pandemii,
która zakłóca prawie wszystkie aspekty
naszego życia i pracy, badania te rzucają
nowe światło na to, jak ludzie w różny
sposób wykorzystują technologię i co
to może oznaczać dla marek w dłuższej
perspektywie.
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Jak do tego doszło
Epoka pre-COVID-19 wydaje się być
już dawno temu. Można jednak śmiało
powiedzieć, że w wielu krajach nasz osobisty
związek z technologiami cyfrowymi jest
problematyczny od pewnego czasu.
Niezależnie od tego, czy chodziło
o korzystanie ze smartfonów wpływających
na życie rodzinne, czy też o obawy związane
z bezpieczeństwem w sieci i ochroną
danych, technologia była tematem wielu
negatywnych nagłówków.
Przenosząc się do dnia dzisiejszego,
obraz sytuacji wygląda zupełnie inaczej.
Rozpoczynamy masowy eksperyment
społeczny, bezprecedensowy we
współczesnej historii, w którym większość
ludzi polega na technologiach cyfrowych
jako linii życia dla świata zewnętrznego.
Nasza ankieta została przeprowadzona
wśród 32 000 osób na 22 rynkach w okresie
od marca do kwietnia 2020 roku, dając
obraz nastrojów w szczytowym momencie
kryzysu. Doświadczanie takich wydarzeń
z pewnością odciśnie swoje piętno na nas
wszystkich. Ale o ile natychmiastowe,
bezpośrednie skutki kryzysu są z pewnością
najbardziej widoczne, o tyle być może
właśnie pośrednie, długoterminowe
konsekwencje w bardziej subtelny sposób
zmienią nasz sposób patrzenia na świat.
W centrum tych zmian znajduje się
rozumienie własnego dobrobytu i naszych
relacji z technologią.
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Życie toczy się w sieci
Oprócz bezpośrednich skutków zdrowotnych
i ekonomicznych COVID-19 prowadzi do
nowych zachowań i reakcji konsumentów
na całym świecie. Użycie mediów
cyfrowych, takich jak usługi streamingowe,
portale społecznościowe i internetowe
platformy współpracy, gwałtownie wzrosło
w ostatnich miesiącach. Do Netflixa
dołączyło 15,8 mln abonentów
w pierwszym kwartale 2020 roku, ponad
dwukrotnie więcej niż oczekiwane
7,2 miliona – wzrost o ponad 22 procent
rok do roku!i
W skali globalnej ludzie są obecnie o wiele
bardziej skłonni do korzystania z wielu
produktów i usług cyfrowych niż w roku
ubiegłym (patrz: Rysunek 1). Przykładowo,
około trzech czwartych ludzi na całym
świecie częściej niż w ubiegłym roku
dokonuje zakupów w internecie, ponieważ
konieczność zmusza ludzi do korzystania
z platform internetowych.

Rysunek 1: Prawdopodobieństwo
podjęcia następujących działań
w porównaniu z rokiem ubiegłym
74%

użyję aplikacji do usług bankowych
lub zarządzania pieniędzmi

72%

dokonam zakupów online

72%

będę słuchać muzyki za
pośrednictwem platformy
streamingowej

69%

będę oglądać telewizję za
pośrednictwem platformy
streamingowej

49%
użyję aplikacji do zamówienia
taksówki

Źródło: Dentsu Aegis Network Digital Society Index Survey 2020
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“

Dwie trzecie osób w
wieku 55-65 lat jest teraz
bardziej skłonnych do
robienia zakupów przez
internet

“

Choć nasza późniejsza analiza sugeruje, że okres
ten stanowił prawdopodobnie szczyt konsumpcji
mediów, wskazuje to jednak na szybki i znaczący
wzrost wykorzystania kanałów online.
Rysunek 2: Formy komunikacji używane obecnie
częściej niż kiedyś

Zainteresowanie usługami cyfrowymi jest
dostrzegalne również wśród osób starszych.
Dwie trzecie osób w wieku 55-65 lat
częściej robi zakupy w internecie, podczas
gdy około 6 na 10 osób w tym przedziale
wiekowym jest również bardziej skłonnych
do słuchania muzyki za pośrednictwem
usług streamingowych (takich jak Spotify
czy YouTube) lub telewizji streamingowej,
np. w Netflix, Amazon Prime, Hulu, itp.
Na poziomie krajowym, nasza cotygodniowa
analiza przyzwyczajeń konsumenckich
w Stanach Zjednoczonych pokazuje wzrost
netto o prawie 50 punktów procentowych
osób spędzających więcej czasu
w serwisach wideo-streamingowych,
mediach społecznościowych i portalach
z wiadomościami, dane zarejestrowane
w pierwszym tygodniu kwietnia
(patrz: Rysunek 2).
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Komunikator internetowy
np. messenger

66%

Zakupy online

37%

Videorozmowa, praca za pomocą
kamery internetowej (Skype , Zoom)

29%

Komentarze w mediach
społecznościowych

24%

Dostawa do domu

24%
20%

Nauka online
Obsługa klienta poprez czat
Rozmowa z botem
Inne, jakie?
Rozmowa z botem
Nie korzystam z żadnych

6%
1%
2%
1%
11%

Baza: Osoby w wieku 18-59 lat, N = 1000, Badanie CAWI
przeprowadzono w dniach 30-31.03.2020.
Możliwość kilku odpowiedzi.
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Siła połączenia
W kontekście ogromnego wzrostu użycia
mediów online, osobiste wykorzystanie
technologii jest postrzegane jako niezwykle
pozytywne pod względem konkretnego
wpływu na dobrobyt. Z listy potencjalnych
skutków z jednakową liczbą wyników
zarówno pozytywnych, jak i negatywnych,
we wszystkich krajach najczęściej wybierane
odpowiedzi są pozytywne (patrz: Rysunek 3).

Rysunek 3: Najczęściej wymieniany wpływ
osobistego wykorzystania technologii dla
zdrowia i dobrego samopoczucia
1. Czuję się bardziej zaangażowany w sprawy
przyjaciół, rodziny i otaczającego mnie świata
2. Wykorzystanie technologii pozwala mi
zrelaksować się/doświadczyć przyjemności
3. Uczę się nowych umiejętności/pozyskuję
nową wiedzę
4. Monitoruję i dbam o swoje zdrowie
5. Czuję się bardziej zestresowany psychicznie/
trudno mi się wyłączyć
6. Cierpię na problemy ze zdrowiem fizycznym
(np. powtarzające się urazy spowodowane
przeciążeniem)
7. Moje relacje z innymi ludźmi pogorszyły się
8. Doświadczyłem nękania online

Źródło: Dentsu Aegis Network Digital Society Index Survey 2020

9.

Nowe technologie – miłość czy nienawiść

Jak się tu dostaliśmy
W czasie kryzysu ludzie ze zrozumiałych
względów koncentrują się na tym,
w jaki sposób technologia może zaspokoić
ich potrzeby w zakresie przyjemności,
pozostania w kontakcie i odkrywania.
Znajdują alternatywę w sieci dla fizycznych
aktywności, np. obejrzenie najnowszego hitu
filmowego na Netfliksie lub spotkanie
z przyjaciółmi na drinka online.
Priorytety różnią się jednak w zależności
od wieku. Przykładowo, osoby
w najstarszej badanej przez nas grupie
wiekowej (55-65 lat) oceniły zdolność do
większego zaangażowania się w kontakty
z przyjaciółmi, rodziną i otaczającym
je światem jako najważniejszy wpływ
korzystania z technologii. W kontekście
lockdownów, ale także długoterminowej
troski o izolację społeczną i samotność
wśród osób starszych, podkreśla się
ważną rolę, jaką technologie takie jak
inteligentne głośniki wspomagane głosem
mogą odegrać w utrzymywaniu kontaktu
z osobami potencjalnie zagrożonymi.
Dla młodych ludzi priorytetem jest
zdobywanie nowych umiejętności jako
substytutu uczenia się fizycznego lub w celu
dostosowania się do szybko zmieniających
się warunków pracy. Obie najmłodsze
badane przez nas grupy (18-24 lat i 25-34
lata) wymieniły edukację jako najważniejszy
wpływ ich osobistego wykorzystania
technologii.
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Jak marki wspierają dobre
samopoczucie poprzez
technologię
W całym spektrum czynników, które mogą
wpływać na nasze poczucie zdrowia
i dobrego samopoczucia (patrz: Rysunek 4),
w obecnym kryzysie technologia odgrywa
kluczową rolę. Przykładowo, dwie trzecie
osób (a zwłaszcza osoby starsze) uważa, że
zdrowie fizyczne jest główną siłą napędową
zdrowia i dobrego samopoczucia.
Jest to oczywiście zrozumiałe, biorąc pod
uwagę dziesiątki tysięcy ofiar koronawirusa
oraz wielki niepokój odczuwany przez ludzi
młodych i starszych, którzy chcą odizolować
się od wirusa.
Marki reagują bezpośrednio poprzez
wzmożony rozwój i sprzedaż zdalnej
diagnostyki zdrowotnej, a także nasilenie
treści mających na celu pomoc ludziom
w zachowaniu zdrowia. Przykładowo,
w Wielkiej Brytanii guru fitness Joe
Wicks prowadzi zajęcia online o godzinie
9 rano każdego dnia w tygodniu, aby
pomóc dzieciom (i dorosłym) w podjęciu
aktywności fizycznej.ii
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W Stanach Zjednoczonych firma Nike
zrezygnowała z abonamentu na usługę
NTC Premium, która umożliwia klientom
uzyskanie dostępu do filmów treningowych
i programów szkoleniowych.iii
Drugim najważniejszym czynnikiem
wpływającym na zdrowie i dobre
samopoczucie są relacje z przyjaciółmi
i rodziną. W czasach kryzysu – jako
odzwierciedlenie natury samego wirusa
– ludzie na całym świecie patrzyli na swoich
bliskich w poszukiwaniu ochrony i komfortu.
Jest to szczególnie dotkliwe wśród kobiet
– istnieje znacząca różnica pomiędzy męską
(52%) a żeńską (60%) odpowiedzią na to
pytanie.
Wiele marek skłania się ku temu trendowi,
marka Diageo oferuje szereg wirtualnych
zajęć z przygotowywania drinków, aby
pomóc ludziom w pełni cieszyć się
towarzyskim drinkiem w domu.iv W Wielkiej
Brytanii, na początku maja, w związku
ze świętem państwowym, Bud Light
zorganizował za pośrednictwem kanału
marki na YouTube i Facebooku quiz

w angielskim pubie piłkarskim z udziałem
byłych i obecnych graczy.v
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Rysunek 4: Kluczowe czynniki wpływające na poczucie zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi
Który z poniższych elementów, jeśli w ogóle, jest według ciebie najważniejszy dla dobrego samopoczucia?
69%

Zdrowie fizycznie
Relacje z przyjaciółmi i rodziną

56%

Zdrowie psychiczne

54%

Dobrobyt i stabilność finansowa

43%

Rozwój osobisty/samorealizacja

30%

Jakość środowiska naturalnego

20%
14%

Nowe doświadczenia
Feeling included or part of a community

12%

Źródło: Dentsu Aegis Network Digital Society Index Survey 2020

Jeśli chodzi o pomoc w zakresie zdrowia
psychicznego, trzeciego najważniejszego
czynnika zidentyfikowanego w naszym
badaniu, wiele marek wykorzystuje
technologię, aby pomóc ludziom zachować
dobre samopoczucie w czasie kryzysu.
Przykładowo, Snap wprowadził narzędzie
do wyszukiwania „Here For You”, aby
pomóc użytkownikom, którzy mogą
odczuwać niepokój lub stres w związku
z pandemią koronawirusa. Narzędzie to
zostało zaprojektowane tak, aby wyświetlać
„zasoby bezpieczeństwa” od ekspertów
w dziedzinie zdrowia psychicznego podczas
wyszukiwania tematów takich jak depresja,
lęk czy samobójstwo.vi
Podobnie marka FabFitFun zrezygnowała
z płatnej subskrypcji, dając każdemu
darmowy dostęp do całej gamy treści
wspierających zdrowie psychiczne, takich
jak przewodniki medytacyjne i filmy
o gotowaniu.vii Aplikacja do medytacji
Headspace udostępniła również bezpłatne
subskrypcje dla pracowników służby
zdrowia i osób bezrobotnych, pomagając im
uzyskać dostęp do pomocy w czasie silnego
stresu.viii
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Gdy fala pandemii ustąpi, a świat odczuje
ucisk głębokiej recesji, prawdopodobnie
problemy finansowe staną się bardziej
widoczne. Marki będą miały wtedy
możliwość zidentyfikowania i dostarczenia
rozwiązań, które wspierają dobrobyt swoich
klientów, czy to bezpośrednio (np. oferując
rabaty lub gamy tanich produktów),
czy pośrednio (np. poprzez oferowanie
programów rozwoju umiejętności
i talentów).
Istnieją pewne wyjątki od globalnego
wzorca zaobserwowanego powyżej.
Przykładowo, w Brazylii zdrowie psychiczne
jest najważniejszym motorem zdrowia
i dobrego samopoczucia w ogóle – być
może odzwierciedla to rodzący się wpływ
COVID-19 na ten rynek w momencie
przeprowadzania naszego badania lub
bardziej całościowe rozumienie dobrobytu
w tym kraju.
W Hongkongu wyższy odsetek osób (62%)
uważa, że dobrobyt i stabilność finansowa
są ważniejsze niż zdrowie psychiczne
(41%), co być może odzwierciedla fakt, że
początkowe obawy o zdrowotne skutki
wirusa zmieniły się w niepokój o jego wpływ
na gospodarkę.
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Odwrócenie techlash’u?
Nowo odkryta zależność od technologii i
mediów cyfrowych w kontekście pracowania,
pozostawania w kontakcie i uczenia się, jest
sprzeczna z długoterminową tendencją
zaobserwowaną w ciągu ostatnich kilku lat
tzw. „techlash’u” – szeroko pojętą obawą
o wpływ technologii na społeczeństwo (np.
poprzez potencjalną automatyzację), rolę Big
Tech i wpływ technologii na nasze codzienne
życie poprzez np. nadmierne korzystanie ze
smartfonów oddziałujące na życie rodzinne,
gry i uzależnienie od technologii cyfrowych.
Przez ostatnie trzy lata badaliśmy tę
tendencję – nasze dowody wskazują na stałą
obawę związaną z wpływem technologii
57% respondentów uważa, że tempo zmian
Rysunek 5: Ponad połowa osób uważa,
że tempo zmian technologicznych jest
zbyt szybkie (2018-2020)
Tempo zmian technologicznych jest dziś
zbyt szybkie
57%

57%

57%

2018

2019

2020

Źródło: Dentsu Aegis Network Digital Society Index
Survey 2018-2020
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technologicznych jest dziś zbyt szybkie,
co jest stale dostrzegalne na przestrzeni
ostatnich trzech lat – ludzie odczuwają
dyskomfort i brak wpływu na jeden
z najpotężniejszych trendów zmieniających
sposób życia i pracy (patrz: Rysunek 5). Jest
to najbardziej odczuwalne w gospodarkach
wschodzących, gdzie szybkiemu wdrażaniu
technologii cyfrowych towarzyszą
również obawy dotyczące ich wpływu na
społeczeństwo i sposób życia. W przypadku
niektórych rozwiniętych rynków tendencja
ta jednak jest odwrócona: podczas gdy
72% osób w Japonii w 2019 roku uważało,
że tempo zmian technologicznych
jest zbyt szybkie, w 2020 roku takie
stanowisko deklarowała mniej niż połowa
respondentów (47%). Jeśli chodzi o wiek,
to – wbrew pozorom – millenialsi zgadzają
się z osobami starszymi, że tempo zmian
technologicznych jest zbyt szybkie.
Prawie połowa badanych przez nas osób
uważa, że technologie cyfrowe sprawiły,
iż pogłębiają się nierówności społeczne
między bogatymi a biednymi. Udział ten
stale wzrastał w ciągu ostatnich trzech lat
(patrz: Rysunek 6), odzwierciedlając rosnącą
przepaść opartą na umiejętnościach
technologicznych. Nierówności te odnoszą
się także do niepokoju związanego
z dobrobytem, siły Big Tech oraz ryzyka
odebrania pracy osobom o niższych
kwalifikacjach.
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Rysunek 6: Rosnący odsetek osób uważa,
że technologie cyfrowe przyczyniły się do
zwiększenia nierówności
Technologie cyfrowe sprawiły, że pogłębiają
się nierówności społeczne między bogatymi
a biednymi
47%

43%

2018

44%

2019

2020

Źródło: Dentsu Aegis Network Digital Society Index
Survey 2018-2020

Jako odzwierciedlenie obawy dotyczącej
wpływu na zatrudnienie, tylko jedna
trzecia osób uważa, że pojawiające się
technologie cyfrowe, takie jak sztuczna
inteligencja i robotyka, stworzą możliwości
rozwoju kariery w ciągu najbliższych 5-10 lat.
Odsetek ten nieznacznie wzrósł
w ciągu ostatnich trzech lat, co świadczy
o potencjalnym wzroście optymizmu co
do zdolności tych technologii do tworzenia
nowych możliwości rozwoju (patrz: Rysunek
7), ale nadal pozostaje na niskim poziomie.

Rysunek 7: Tylko około jednej trzeciej osób
na świecie wierzy, że sztuczna inteligencja
i robotyka przyczynią się do wzrostu
zatrudnienia

Kolejnym sygnałem, że techlash może
ulec odwróceniu, są opinie ludzi na temat
roli technologii w podejmowaniu wyzwań
społecznych, takich jak kwestie zdrowotne,
ubóstwo i degradacja środowiska.
Wygląda na to, że obecny kryzys sprawił,
iż potencjał technologii cyfrowych znalazł
się na pierwszym planie, a coraz większa
część społeczeństwa wierzy, że mogą one
rozwiązać problemy społeczne (patrz:
Rysunek 8). W przypadku niektórych rynków
jest to szczególnie dotkliwe – przykładowo
w Hiszpanii 59% ludzi jest optymistycznie
nastawionych do tego, że technologia
cyfrowa pomoże rozwiązać niektóre
z najpilniejszych wyzwań na świecie,
w porównaniu z 35% w ubiegłym roku.
Rysunek 8: Coraz większa część ludzi
wierzy w potencjał technologii w zakresie
rozwiązywania wyzwań społecznych
Jestem przekonany/a, że technologia cyfrowa pomoże
w rozwiązaniu najbardziej palących problemów na
świecie, takich jak ubóstwo, kwestie zdrowotne,
degradacja środowiska naturalnego
54%

45%
42%

2018

2019

2020

Źródło: : Dentsu Aegis Network Digital Society Index
Survey 2018-2020

Pojawiające się technologie cyfrowe, takie
jak sztuczna inteligencja i robotyka, stworzą
możliwości rozwoju kariery zawodowej w ciągu
najbliższych 5-10 lat
36%

36%

2019

2020

29%

2018

Źródło: Dentsu Aegis Network Digital Society Index
Survey 2018-2020
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Społeczno-technologiczne
marki w nowej rzeczywistości
Czy wkraczamy więc w nową erę
technologicznej miłości? Czy może jednak
wkrótce wrócimy do ery techlash’u, niechęci
do technologii? Dla marek odpowiedź zależy
od tego, w jakim stopniu nasze pozytywne
relacje z technologiami cyfrowymi
przetrwają po kryzysie. Z konieczności
zostaliśmy zmuszeni do korzystania
z technologii cyfrowych, aby żyć, pracować
i być szczęśliwym.
Ale czy po zniesieniu ograniczeń
w przemieszczaniu się, ponownie
rozważymy nasz związek z technologią?
Choć nadal jest wiele niewiadomych
i potencjalnych zakłóceń, istnieje kilka
trendów, które wydają się przetrwać
w dającej się przewidzieć przyszłości.

15.
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Post-cyfrowy przywilej
Przy tak dużej liczbie osób domyślnie
korzystających z internetu, oczekiwania
konsumentów co do możliwości cyfrowych
danej marki dopiero rosną. Wiele marek
musiało szybko nadrobić zaległości
w zakresie strategii cyfrowych i inwestycji.
Dla wielu z nich oznaczało to szybkie
zbudowanie możliwości e-commerce,
ale – patrząc szerzej – marki będą musiały
ponownie przemyśleć i zaktualizować sposób,
w jaki komunikują się z konsumentami
i oferują im angażujące doświadczenia
za pośrednictwem głównie cyfrowych
kanałów.
Prawdopodobnie w oczach konsumentów
wzrośnie również znaczenie i wartość
dostępu cyfrowego. Dostęp do internetu
oraz szerszych produktów i usług
cyfrowych zawsze wiązał się z większymi
szansami życiowymi i lepszymi wynikami
w odniesieniu do wielu czynników
społeczno-ekonomicznych. W miarę jednak
jak przechodzimy do świata post-cyfrowego,
którym przestajemy myśleć o kanałach
i środowiskach cyfrowych innych od świata
fizycznego, tendencja ta prawdopodobnie
się nasili. Widzieliśmy już, jak ogromna ilość

pomocnych treści trafia do internetu za
darmo (Teatr Narodowy w Wielkiej Brytanii
transmitujący bezpłatnie produkcjeix,
Audible oferujący setki darmowych
audiobooków dla dzieci i studentów, aby
wesprzeć ich naukę w domu).x Potrzebny
jest jednak podstawowy dostęp do
internetu, aby móc korzystać z tych
usług. Wskazuje to na szersze wyzwania
związane z zapewnieniem każdemu
możliwości pełnego i produktywnego życia
przy pomocy technologii cyfrowych.
Jeżeli chodzi o dostęp, to z naszej analizy
wynika, że większość badanych przez nas
osób na świecie jest w tej chwili zadowolona
ze swoich usług mobilnych i internetowych
(patrz: Rysunek 9). Około dwóch trzecich
osób na świecie uważa, że ich stacjonarne
i mobilne usługi internetowe są wysokiej
jakości, jeśli chodzi o zasięg i szybkość.
Jednak tylko połowa osób na świecie uważa
tak samo, jeśli chodzi o przystępność
cenową, co budzi niepokój w kontekście
recesji gospodarczej i ograniczenia
wydatków konsumpcyjnych. W jaki
sposób marki mogą zagwarantować, że
ich produkty i usługi cyfrowe będą jak
najbardziej inkluzywne?

Rysunek 9: Ludzie pozytywnie oceniają jakość infrastruktury cyfrowej w swoim kraju, ale jej
przystępność cenowa jest powodem do niepokoju
% osób ocenia swoje mobilne i stacjonarne usługi internetowe jako dobre lub doskonałe pod względem....
66%

65%

63%

62%
51%

51%

Internet mobilny
Internet stacjonarny

Zasięg

Prędkość

Przystępność cenowa
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przypisuje ten sukces chęci konsumentów
zajęcia się zdrowiem i urodą w domu
podczas lockdownu.xii

Cyfrowe DIY
Ponieważ duża część ludzi spędza
większość czasu w domu, wielu
konsumentów korzysta z technologii do
podejmowania nowych „analogowych”
hobby i zajęć rzemieślniczych. Gotowanie,
pieczenie, prace remontowe i ogrodnictwo
stały się bardzo popularne w momencie,
w którym ludzie stali się bardziej
samowystarczalni. Dom, w którym ludzie
pracują i uczą się, jest teraz potężną
jednostką inwestowania zarówno pod
względem czasu, jak i pieniędzy.
Oznaczało to, że wiele marek musiało
przekierować swoje relacje z konsumentami,
często dzięki technologii, od zapewniania
kierunku wsparcia do pośredniej pomocy.
Przykładowo, ujawniono wiele „tajnych”
przepisów – marki w ten sposób starają
się pomóc ludziom w odtworzeniu ich
ulubionych potraw w domu (IKEA podzieliła
się przepisem na swoje kultowe szwedzkie
klopsiki).xi Wiele marek kosmetycznych
musiało skierować swoją ofertę do
konsumentów, udzielając porad i informacji
o tym, jak konsumenci mogą samodzielnie
dbać o urodę podczas lockdownu, poprzez
internetowe tutoriale i konsultacje. Mimo
zamknięcia sklepów na skutek pandemii,
Estée Lauder, marka kosmetyków do
higieny osobistej i kosmetyków, odnotowała
dwucyfrowy wzrost sprzedaży online w
trzecim kwartale roku finansowego 2020.
Jej Dyrektor Generalny Fabrizio Freda

Również w tym przypadku należy położyć
nacisk na wykorzystanie technologii w
celu wzmocnienia pozycji pracowników,
wspierania ich w podnoszeniu kwalifikacji
w kluczowych obszarach oraz ugruntowania
nastawienia do samodzielnego
inwestowania w rozwój osobisty i zawodowy.
Wiele marek zaczyna podejmować działania
w tym obszarze. Przykładowo, Adobe
zapewnia instytucjom szkolnictwa wyższego
bezpłatny dostęp z domu do Adobe
Creative Cloud.xiii Firmy takie jak Microsoft
i Google również udostępniły szkołom
swoje narzędzia do zdalnej nauki, oferując
wsparcie dla nauczycieli i studentów, aby
pomóc im korzystać z zasobów.xiv
Rysunek 10: Rośnie wykorzystanie
umiejętności cyfrowych w miejscu pracy
Umiejętności cyfrowe są w pełni wykorzystywane jako
48%
część mojej pracy

17.

Ludzie w większym stopniu
wykorzystują swoje
umiejętności cyfrowe w
miejscu pracy – wzrost od
jednej trzeciej (2018 r.) do
prawie połowy (2020 r.)

“

“

Ponadto, w miarę jak ludzie będą nadal
pracować w domu, potrzeba szkolenia
w miejscu pracy i edukacji przez internet
stanie się jeszcze bardziej istotna
– szczególnie dla osób, które mogą
potrzebować przejścia na nowe role.
Nasza analiza przeprowadzona w ciągu
ostatnich trzech lat pokazuje, że ludzie
w większym stopniu wykorzystują swoje
umiejętności cyfrowe w miejscu pracy
– wzrost od jednej trzeciej (2018 r.) do
prawie połowy (2020 r.) (patrz: Rysunek 10).
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Ujednolicone JA
Jednym ze skutków lockdownu było dalsze
zacieranie się granic między sferą fizyczną
i cyfrową. Stało się to być może najbardziej
oczywiste w kontekście coraz bardziej
niezauważalnych granic między życiem
zawodowym i rodzinnym. Obserwujemy
jednak również rosnącą integrację między
tymi dwiema sferami w sposobie, w jaki
robimy zakupy i jak projektujemy siebie
w sieci.
Przykładowo, w lutym 2020 roku brytyjski
detalista John Lewis uruchomił na swojej
stronie internetowej aplikację wirtualnej
rzeczywistości, dzięki której klienci mogli
łatwiej wizualizować sofy we własnych
domach. W kolejnych tygodniach,
w przypadku braku możliwości odwiedzenia
sklepu, sklep „przychodził” on do klientów.xv
Podobnie, obserwujemy również zmianę
w sposobie, w jaki projektujemy siebie w sieci.
Może to być tak proste jak np. zmiany tła
w spotkaniach na Zoomie. Ale jest to również
coraz bardziej wyrafinowane dzięki nowym
technologicznie zaawansowanym usługom
umożliwiającym nadążanie za najnowszymi
trendami, ale bez konieczności odwiedzania
sklepu czy nawet zakupu fizycznego ubrania.
Przykładowo, ubrania cyfrowe, takie jak te
opracowane przez szwedzkiego detalistę
odzieżowego Carlings, stają się coraz
bardziej popularne i zdają się nie słabnąć na
popularności, podczas gdy ludzie niechętnie
odwiedzają główne ulice.xvi Są one także
bardziej zrównoważone, co oczywiście
stanowi ważną wartość marki dla młodszych,
bardziej świadomych konsumentów.
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Technologia na dobre
dla wszystkich
Obecnie dwie trzecie osób oczekuje, że
organizacje będą korzystać z technologii
w sposób, który ma szerszy wpływ
na społeczeństwo, a w niektórych
gospodarkach wschodzących to
przekonanie jest szczególnie dotkliwe.
Ponad 80% badanych przez nas osób
w Chinach, Republice Południowej Afryki,
Brazylii i Meksyku podziela ten pogląd
(patrz: Rysunek 11).

Od kilku lat rośnie świadomość społeczna
na temat tego, jak technologie cyfrowe
mogą być wykorzystywane przez
przedsiębiorstwa i rządy w celu zapewnienia
szerszych korzyści dla społeczeństwa.
Skupienie uwagi na „technologii na rzecz
dobra” uznaje zarówno potrzebę zajęcia się
nierównościami (niezamierzonymi skutkami
digitalizacji), jak i uznaje ogromny potencjał
transformacyjny technologii w odniesieniu
do niezliczonych kwestii gospodarczych,
środowiskowych i społecznych.

Rysunek 11: Większość ludzi na całym świecie uważa, że organizacje powinny korzystać z
technologii na rzecz społeczeństwa
W przyszłości (tj. w ciągu najbliższych 5-10 lat) będę oczekiwał, że organizacje będą wykorzystywać technologię w sposób, który ma szerszy
pozytywny wpływ społeczny
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działa w nowy sposób, aby zaspokoić
potrzeby konsumentów, zmienią otoczenie
konkurencyjne. Nasze badanie pokazuje, że
w przyszłości dwie trzecie ludzi na całym
świecie będzie oczekiwać, że produkty
i usługi będą projektowane w przyszłości
w sposób, który poprawi ich zdrowie
i samopoczucie (patrz: Rysunek 12).

Każda marka jest marką
prozdrowotną
Kryzys sprawił, że marki reagowały
na potrzeby ludzi w sposób, którego
prawdopodobnie nigdy nie przewidziały.
Od opracowania internetowych narzędzi
edukacyjnych pomagających w nauce
domowej po zapewnienie wirtualnych
społeczności i środowisk do kontaktów
towarzyskich. Wiele marek stało się bardziej
pomocnych i zintegrowanych ze sposobem
życia ludzi.

Biorąc pod uwagę okoliczności, w których
lockdowny będą prawdopodobnie
stopniowo znoszone, oraz niechęć ludzi
do odwiedzania miejsc publicznych przez
pewien czas, wiele z tych interwencji
zdrowotnych będzie musiało być
dostarczanych za pośrednictwem
technologii cyfrowych. Rozwój zdalnej
diagnostyki i domowej analizy zdrowia
jest wyraźnym źródłem wzrostu dla
samego sektora zdrowia i well-being,
ale dla marek w szerszym ujęciu istnieje
możliwość zwrócenia się w stronę propozycji
wartości, która ma na celu zaspokojenie
podstawowych ludzkich potrzeb w tym
czasie, szczególnie w zakresie fizycznego
i psychicznego dobrego samopoczucia.

Jednocześnie doświadczenie przeżywania
globalnej pandemii doprowadzi wielu
ludzi do jeszcze większego skupienia się
na zdrowiu i dobrym samopoczuciu jako
głównym celu życia, stwarzając szansę na
to, by marki stały się częścią tego procesu.
Gdy wyjdziemy z kryzysu, połączenie
zmienionych oczekiwań konsumentów,
a także dowody na to, że wiele marek

Rysunek 12: Oczekiwania wobec produktów i usług, które poprawiają zdrowie i samopoczucie
W przyszłości (tj. za 5-10 lat) będę oczekiwał, że produkty i usługi będą zaprojektowane w sposób, który poprawi moje zdrowie i samopoczucie
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Rekomendacje
Niezależnie od branży, oczekuje się, że
marki będą odgrywać integralną rolę
w pomaganiu ludziom w zachowaniu
zdrowia i szczęścia. Sposób, w jaki angażują
się w kontakty z konsumentami za pomocą
technologii cyfrowych, stanowi potężną
dźwignię do osiągnięcia tego celu.
Jak zatem marki mogą zapewnić, że
wykorzystanie technologii cyfrowych
będzie sprzyjać dobremu samopoczuciu
konsumentów, gwarantując długotrwałe
przejście od “techlash’u” do “techlove”?

Oto nasze wskazówki:

1.

Twórz pomocne doświadczenia
Kryzys COVID-19 wymaga, aby marki
zwróciły się w stronę wykorzystywania
technologii w sposób, który jest pomocny
w zaspokajaniu podstawowych potrzeb
człowieka, w szczególności w odniesieniu
do szeroko rozumianego dobrobytu: naszej
potrzeby bycia bezpiecznym i zdrowym,
pozostania w kontakcie z przyjaciółmi
i rodziną, bycia produktywnym i potrzeby
uczenia się.
Dla wielu marek okazało się to proste
– przykładowo, marka Lego współpracująca
z rządem Wielkiej Brytanii nad
opracowaniem ogłoszenia publicznego
zachęcającego dzieci do pozostania w domu
w przerwie wielkanocnejxvii czy koncern
LVMH produkujący środki do higieny rąk
w miejsce butelek z perfumami.xviii Będzie to
również wyzwanie dla marek, w przypadku
których nie jest jasne, w jaki sposób
ich działania pomagają konsumentom.
Oczywiste jest, że marki muszą przejść
od myślenia o sprzedaży większej liczby
produktów do zaspokajania podstawowych
potrzeb, co ostatecznie przyniesie im
większą wartość w całym okresie życia
konsumenta.
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2.

konkretnym i opartym na kontekście
w określaniu różnych punktów, w których
marki mogą pomóc konsumentom.

Bądź dostępny, nie wszechobecny

W marcu marka Vodafone ogłosiła,
że oferuje bezpłatną, nieograniczoną
transmisję danych pół milionowi swoich
klientów z abonamentem.xix Dostosowując
swoje podejście do najbardziej
potrzebujących, brytyjski dostawca
usług telekomunikacyjnych zaangażował
pracowników brytyjskiej służby zdrowia
i „wrażliwych” klientów (np. tych
z zadeklarowaną niepełnosprawnością
lub problemami ze zdrowiem psychicznym)
do programu na najbliższe sześć miesięcy.
Kolejne pół miliona klientów może
ubiegać się o uczestnictwo w programie
za pośrednictwem aplikacji firmy.xx

Marki muszą zmienić swoje podejście do
sposobu dotarcia do ludzi. Przez jakiś
czas była mowa o targetowaniu, później
– o zaangażowaniu. Żadna ze strategii nie
doprowadziła do całkowicie pozytywnych
reakcji ze strony konsumentów..
Obecnie 4 na 10 osób uważa, że jest
to uciążliwe, gdy wyświetlają im się
spersonalizowane reklamy online (patrz:
Rysunek 13). Jeśli marki mają zamiar
rozwijać pozytywne zaangażowanie
ludzi, w szczególności w media cyfrowe,
muszą ponownie przemyśleć strategie
personalizacji z uwzględnieniem większej
empatii i pomocy. Oznacza to bycie bardziej

Rysunek 13: Cztery na dziesięć osób na świecie uważa, że spersonalizowane reklamy online
są uciążliwe
Uważam, że jest to uciążliwe, gdy wyświetlają mi się spersonalizowane reklamy online
Średnia światowa
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3.

Wzmacniaj pozytywne działania
za pomocą pozytywnych
komunikatów
Marki ze wszystkich branż powinny zastanowić
się, w jaki sposób mogą opracowywać
komunikację i kampanie wspierające
indywidualne zdrowie i dobre samopoczucie za
pomocą reklam, z którymi konsumenci często
będą mieli kontakt w mediach cyfrowych.
Według naszych badań, tylko jedna czwarta
ludzi na świecie twierdzi, że prowadzi zdrowszy
tryb życia dzięki informacjom, produktom
lub usługom, które znajdują się w reklamach.
Wymaga to od marek ponownego rozważenia,
co i w jaki sposób reklamują.
Przykładowo, Microsoft Xbox Adaptive
Controller po raz pierwszy wprowadził gry dla
osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
fizycznej.xxi Firma wykazała się postawą
inkluzywną nie tylko w zakresie rozwoju
produktu, ale także marketingu, zwyciężając
w zeszłym roku w Cannes Grand Prix w
kategorii Brand Experience & Activation.
Kampania obejmowała filmy instruktażowe na
YouTube, spot telewizyjny podczas transmisji
SuperBowl oraz e-sportowy turniej dla graczy
o wszystkich umiejętnościach, który zdobył 1,1
miliarda wyświetleń.xxii

4.

Poznaj ogromny potencjał
technologii cyfrowych
Wraz ze wzrostem stopnia zaawansowania
mediów cyfrowych, jesteśmy w stanie uzyskać
dostęp do zupełnie nowego zestawu informacji
na temat tego, jak ludzie czują się, gdy
wchodzą w interakcje z tymi kanałami. Gdy
będziemy wychodzić z kryzysu, zrozumienie
zmieniających się potrzeb emocjonalnych
konsumentów będzie podstawą nowoczesnej
propozycji CRM. Marki będą musiały coraz
częściej zastanawiać się, w jaki sposób mogą
wykorzystać bardziej wciągające technologie
(w szczególności sztuczną inteligencję),
gry i głos, przykładowo, aby zrozumieć, jak
interakcja z kanałami cyfrowymi zmienia
nastrój i stan emocjonalny, umożliwiając
im pielęgnowanie bardziej pozytywnych
doświadczeń klientów.

W tym roku brytyjska marka Lynx obchodzi
25. rocznicę swojego popularnego zapachu
Africa. Z tej okazji opracowała kreatywną
kampanię telewizyjną, która prowadzi
widzów przez dwadzieścia pięć lat brytyjskiej
kultury młodzieżowej.xxiii Aby wywołać
nostalgię wśród swoich klientów i dodać im
otuchy podczas lockdownu, Lynx umożliwi
konsumentom pobranie reklamy w wersji
rzeczywistości rozszerzonej za pomocą
Snapcode’u umieszczonego na produktach
z limitowanej edycji.xxiv
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5.
Połącz zwiększone możliwości
handlowe z budowaniem marki
Podczas gdy wiele marek z konieczności
buduje zwiększone możliwości i usługi
e-commerce, istnieje ryzyko, że doprowadzi
to do opierania się o czynniki funkcjonalne
(takie jak koszt i użyteczność), które
będą atrakcyjne dla konsumentów. Aby
jednak dostarczać pozytywne, ludzkie
doświadczenia za pośrednictwem kanałów
cyfrowych, marki muszą zadbać o to, by
równą uwagę poświęcano skalowaniu
możliwości e-commerce i budowaniu
marki w sposób, który przemawia do
konsumentów spragnionych autentycznego,
empatycznego i osobistego zaangażowania.
Marka NuFace nie tylko zredukowała
ograniczenia w zakupach online, oferując
swoim klientom bezpłatną wysyłkę w
czasie kryzysu, ale także z powodzeniem
buduje swoją markę poprzez tworzenie
treści cyfrowych, które oddziałują na
konsumentów.xxv Zamiast forsować
własne produkty, NuFace bada swoich
obserwatorów na Instagramie pod
kątem tego, jakiego rodzaju materiały
chcieliby oni zobaczyć, i odpowiada na
nie dostosowanymi treściami. W efekcie
wyświetlenia Instagram Stories marki
wzrosły o 30%, a polubienia i komentarze
pod postami na Instagramie – o 20%.xxvi
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6.

Zwiększ bezpieczeństwo online
Jest to wyzwanie dla marketerów od wielu
lat. Na skutek tego, że coraz więcej osób
korzysta z internetu i mediów cyfrowych,
wzrosło zapotrzebowanie na zapewnienie
usuwania przez marki szkodliwych treści.
Ponadto, w związku z tym, że kryzys obfituje
w teorie spiskowe i fałszywe wiadomości,
marki muszą również dołożyć wszelkich
starań, aby znaleźć sposoby na wykazanie
prawdziwości i wiarygodności swoich
przekazów.

W styczniu tego roku, Mars, P&G,
Adidas, Lego i Unilever, a także Google
i Facebook, nakreśliły plan zapobiegania
rozprzestrzenianiu się szkodliwych treści
online.xxvii Jego cele obejmują opracowanie
narzędzi, które pozwalają markom i domom
mediowym lepiej kontrolować, gdzie
są przypisywane ich wydatki na media,
i stworzenie zestawu standardów pomiaru,
dzięki któremu marketerzy mogą ocenić ich
zdolność do blokowania, demonetyzacji
i usuwania szkodliwych postów i filmów.

7.

Przewiduj potrzeby konsumentów
W związku z tym, że marki starają się
sprzyjać realizacji celów zdrowotnych
konsumentów, kluczową rolę odgrywają
możliwości CRM, mogące przewidzieć
kluczowe momenty w życiu ludzi,
w których dana marka może z powodzeniem
zaoferować odpowiedni produkt lub
usługę. Przykładowo, Alibaba wykorzystuje
sztuczną inteligencję, aby zapewnić
klientom najwyższej jakości obsługę.

Platforma e-commerce wykorzystuje deep
learning i przetwarzanie języka naturalnego
do polecania produktów kupującym, a także
stworzyła chatbota napędzanego przez
sztuczną inteligencję, który może zrozumieć
emocje konsumentów i ostrzec pracowników
obsługi klienta, aby w razie potrzeby
interweniowali.xxviii Aby wesprzeć zdrowie
ludzi w czasie kryzysu, firma wypróbowała
swoje nowe oprogramowanie sztucznej
inteligencji do diagnozowania wirusa grypy
na 5 000 pacjentach w Chinach. Firma
twierdzi, że narzędzie jest około 60 razy
szybsze niż wykrywanie wirusa przez ludzi
– oprogramowanie zostało przedstawione
pracownikom służby zdrowia w Europie. xxix
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Podsumowanie
Przymusowy eksperyment społeczny
COVID-19 zmusił nas do ponownej oceny
relacji z technologią. Stanowi on dla marek
okazję do zmiany sposobu interakcji z ludźmi
za pośrednictwem kanałów cyfrowych,
ale również zwiększył oczekiwania co do
sposobu interakcji z konsumentami
w przyszłości.
Najważniejszym elementem reakcji
marek musi być ponowne skupienie się na
całościowych doświadczeniach klientów,
łączące marketing, sprzedaż i usługi
w prawdziwie zintegrowany sposób.
Wymaga to filozoficznego przejścia od
sprzedaży w określonych kanałach do
zaspokajania potrzeb i oczekiwań klientów,
niezależnie od miejsca ich występowania.
Szansą dla marek jest rozwijanie
bardziej ludzkich, empatycznych relacji
z konsumentami poprzez sposób, w jaki
korzystają z technologii. To zawsze była
obietnica rewolucji cyfrowej dla świata
marketingu. Możliwe, że teraz potrzeba
było innego rodzaju zakłóceń, aby to
urzeczywistnić.
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Podziękowania
Chcielibyśmy podziękować wielu naszym
kolegom, którzy byli zaangażowani
w opracowanie tego raportu ze wszystkich
części firmy.
Ryzykując, że kogoś zabraknie, szczególne
podziękowania kierujemy do ekspertów
merytorycznych, którzy opracowali
ten raport:

• Tia Castagno (Vizeum)
• Simon Gill (Isobar)
• Sean Healy (Carat)
• Richard Lees (Merkle)
• Anna Lungley
(Dentsu Aegis Network)
• Sanjay Nazerali (dentsu X)
• Paul Wilson (Vizeum)
• Jennifer Zimmerman
(dentsumcgarrybowen).
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temat tego raportu, prosimy
o kontakt:
Igor Żytka

Corporate Communications Manager
igor.zytka@dentsuaegis.com

Martyna Adamska-Pakuła
PR & Marketing Coordinator

martyna.adamska@dentsuaegis.com

O Grupie Dentsu Aegis Network Polska:
Grupa Dentsu Aegis Network jest globalną siecią
komunikacji marketingowej odpowiadającą swoją ofertą
na potrzeby ery cyfrowej. W jej skład wchodzą marki: Carat,
Isobar, iProspect, Vizeum, Amplifi, Amnet, DDS, Dentsu
i dentsu X oraz Propeller. Dentsu Aegis Network działa w
110 krajach na całym świecie, zatrudniając ponad 45 000
ekspertów. W Polsce działa w obecnym kształcie od 2005
roku i zatrudnia około 700 osób obsługujących ponad 200
klientów.
www.dentsuaegisnetwork.com

