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20 de trenduri pentru 2020

2020 promite să fie unul dintre cei mai
interesanți ani în avansul tehnologic, 
geopolitică și miscări sociale. Ochii
intregii lumi vor fi ațintite asupra
alegerilor prezidențiale din Statele
Unite din 3 noiembrie, impactului
Brexit asupra Marii Britanii și a 
statelor europene, capacitatea de 
decizii curajoase a Comisiei von der 
Leyen sau evoluția conflictului
comercial dintre Statele Unite și
China sau Iran.

Sportul are un an important in față
– de la Campionatul European de 
Fotbal până la mult așteptatele Jocuri
Olimpice (tehnologizate) de vară din 
Tokyo. Dubai găzduiește Expoziția
Universală începând cu octombrie și
Las Vegas anunță unul din cele mai
interesante CES (Consumer 
Technology Association) cu primele
televizoare comerciale 8K de la LG, 
telefoane 5G, dezvoltări în AI sau
mașini autonome și relația lor cu 
realitatea augmentată. Motive de 
călătorie, așadar, pentru toată lumea, 
inclusiv pentru misiunea Mars 2020 
către planeta Marte sau lansarea
Artemis 1 către Lună. 

Cum călătorim sau câtă energie
consumăm va fi cu siguranță un 
subiect important în 2020 pe măsură
ce deciziile de la COP 25 (sau lipsa lor) 
contribuie la un narativ complicat al 
crizelor climatice curente și viitoare. 

Un an complex și pentru România – 2 
runde de alegeri în primăvară și
toamnă și posibile provocări
economice și a pieței muncii
semnificative.

”20 trenduri pentru 2020” continuă
seria Social Innovation Solutions 
începută în 2019 și propune publicului
20 de subiecte cu sens pentru
următorii ani în categoriile
Tehnologie, Schimbări climatice și
Energie, Educație, Muncă & Wellbeing
și Media & Consumer Trends.

Conversații despre cele 20 de trenduri
vor avea loc pe parcusul anului în
peste 40 de întâlniri în 25 de orașe, 
implicând peste 3000 de antreprenori, 
tineri și autorități locale în pregătirea
ediției 5 a celei mai importante
conferințe despre viitor: Future 
Summit 2020, 18-19 noiembrie.
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Tehnologie



Facial recognition nu mai este science-
fiction de mulți ani. A început să fie 
utilizată la scară largă de companii și
guverne dar 2020 pare să fie unul din cei
mai complicați ani pentru această
tehnologie. 

Tensiunea dintre deciziile autorităților și
a companiilor de a o implementa și vocile
civice din ce în ce mai puternice
împotrivă vor provoca unele dintre cele
mai importante conversații din 2020. 
Woodrow Hartzog (Stanford CIS) spune
că recunoașterea facială (RF) este cel mai
periculos mecanism de supraveghere
inventat. Multe organizații civice au atras
de asemenea un semnal de alarmă în
2019. În același timp, San Francisco și Los 
Angeles au interzis RF din partea poliției. 

Cu toate riscurile asociate RF devine
parte a vieții cotidiene: Franța pregătește
o aplicație care să ofere anumite servicii
publice în baza RF, zeci de aeroporturi
din toată lumea folosesc RF pentru acces
și din ce în ce mai mulți retaileri
analizează deciziile de cumpărare a 
clienților din magazine în baza RF.

Impact posibil pentru România? Alicem
în Franța, sau sistemele de RF din 
Singapore sau India, oferă opțiuni de 
eficientizare a serviciilor publice după
scanarea feței sau a irisului. România are 
cel mai slab sistem de servicii publice
digitale din UE. Sistemele de interacțiune
digitală ce utilizează RF pot părea SF dar
pot de asemenea să constituie o 
oportunitate semnificativă de 
îmbunătățire și securizare a relației stat-
cetățean. Evident, riscurile de eroare sau
hacking vor rămâne mereu semnificative. 

1. Recunoașterea facială
schimbă lumea

https://medium.com/s/story/facial-recognition-is-the-perfect-tool-for-oppression-bc2a08f0fe66
https://www.technologyreview.com/f/614469/france-plans-to-use-facial-recognition-to-let-citizens-access-government-services/


2. Inteligența Artificială în fake news 
și cyberwar

Probabil cel mai important eveniment
politic al anului 2020 este alegerea
următorului președinte american. Dacă
în 2016 discutam despre fake news și
targetare social media, în 2020 vom vorbi
cu siguranță despre fake videos/  
deepfakes. Într-un război în care victoria
vine din share și like, intelligența
artificială este o sabie cu două tăișuri: 
poate să contracareze sau să producă
fake news sau fake videos. Într-un studiu
recent al Pew Research Center, 54% 
dintre americani văd fake news ca o 
problemă mai mare pentru Statele Unite 
decât rasismul (40%), imigrația (38%) sau
terorismul (34%).

Inteligenta artificială, sau machine 
intelligence, prin metode ca Generative 
Adversarial Networks (GANs) pot nu 
numai să ne umple viața digitală cu 
deepfakes care sa se potrivească
profilului nostru digital dar și să ne 

”golească„ viața digitală. Pe măsură ce
Recunoașterea Facială crește ca metodă
de identificare în accesarea de servicii
financiare, medicale sau publice, 
inteligența artificială poate folosită
pentru a construi (deja poate) copii
digitale ale fiecăruia pentru a ne prelua
conturi digitale și bancare. 

Impact posibil pentru Romania? Există
posibilitatea ca în cele 2 tururi de alegeri
locale și parlamentare din 2020 să apară
și astfel de deepfakes care, bazate pe 
realitatea de fake news a ultimilor ani, să
influențeze decizii de vot, în ciuda
încercărilor Facebook de a limita
deepfakes. Mai multă educație digitală și
de social media este una din temele
cruciale pentru autoritățile române și
cetățeni pentru a preîntâmpina de la 
rezultate manipulate în alegeri la fraude
bancare și de identitate. 

https://www.journalism.org/2019/06/05/many-americans-say-made-up-news-is-a-critical-problem-that-needs-to-be-fixed/


Cartela SIM a fost creată în 1991 de Giesecke & 
Devrient. Aproape 30 de ani mai târziu, nu s-au 
schimbat prea multe. Enter eSIM (embedded SIM) și
iSIM (integrated SIM)! 

Deși prezente de ceva timp în telefoane ca Google 
Pixel 2 sau iPhone 11 de exemplu, eSIM sunt privite
cu scepticism de industrie. Într-un studiu recent, deși
peste 80% dintre cei mai important actori din 
tehnologie consideră că eSIM si iSIM vor deveni
mainstream, mulți dintre ei nu sunt pregătiți să
pornească noul val: de la rezistența stakeholders 
tradiționali (69%) la complexitatea punerii în practică
(40%). 

2020 este important pentru această tehnologie
întârziată: primul telefon doar cu eSIM a fost anunțat
de Motorola prin noul Razr flip-phone. eSIM aduce
multe beneficii producătorilor, operatorilor și
consumatorilor: de la mai mult spațiu pentru baterie, 
planuri de date și voce separate în funcție de țara de 
utilizare până la portarea instantă sau noi tipuri de 
servicii digitale și aplicații. 

3. eSIM și viitorul telefoanelor

4. VR, AR, MR. Anul magiei

2020 pare un an cheie pentru Virtual Reality, 
Augumented Reality și mai ales pentru Mixed 
Reality. Apple nu va lansa cel mai probabil Apple 
Eyes și Apple Glasses în 8K până în 2021, dar cursa
pentru Mixed Reality este foarte puternică. În
martie 2020 cel mai așteptat joc – Half Life VR 
apare (alături de noul Medal of Honor VR). 

În 2020 cu 499$ ne vom putea cumpăra Nreal, cei
mai avansați ochelari de MR, tehnologia 5G va
transforma AR în industrii, Facebook Horizon 
înlocuiește Facebook Rooms iar totul trece la 
nivelul următor cu cipul Snapdragon XR2 5G de la 
Qualcomm: rezoluție 3K×3K, procesare AI 
accelerată, 7 feed-uri de camera și 5G integrat. 

https://www.arm.com/company/news/2019/08/new-industry-survey-highlights-esim-and-isim-deployment-challenges
https://www.cnet.com/how-to/motorolas-new-razr-phone-ditched-the-sim-card-for-an-esim-wait-whats-an-esim-iphone-pixel-fold/
https://www.nreal.ai/specs/
https://venturebeat.com/2019/12/05/qualcomm-announces-snapdragon-xr2-the-worlds-first-5g-xr-platform/


Dacă 2019 a fost anul 0 al lansării 5G, 
2020 este cu siguranță anul 1, odată cu 
lansarea mai multor rețele 5G. Impactul
5G se așteaptă să fie crucial mai ales în
dezvoltarea orașelor prin punerea în
utilizarea și îmbunătățirea unor
tehnologii care vor revoluționa
comunicarea și vor îmbunătăți
transportul în comun, învățarea și
inovația. 

De la smart homes, mașini autonome, 
IoT la telemedicină, VR și AR răspândirea
la scară largă a tehnologiei 5G va
conduce la transformarea mai multor
tipuri de business-uri și a industriilor
tradiționale. 

Conform unui raport recent al IHS Markit
tehnologia 5G este așteptată să crească
PIB-ul global cu 12.3 trilioane de dolari
până în 2035.

2020 reprezintă startul unei noi călătorii
a inovației prin 5G și IoT. KPMG arată că
utilizarea rețelelor 5G, în următorii 7 ani, 

în diferite domenii (guvernamental, 
finanțe, asistență medicală, producție, 
retail, industrie, sau telecomunicații) va
genera aproximativ 4,3 trilioane de 
dolari. 

Practic valoarea oferită de utilizarea
noului tip de rețea va consta în:
– capacitatea factorilor de decizie de a 
lua decizii mai bune pe baza unei
cantități mai mari de date pe care le vor
avea la dispoziție;
– creșterea gradului de automatizare;
– eficiență în procesele de business.

Mai mult, Deloitte numește tehnologia
5G „combustibil pentru creșterea
economică” pentru că extinderea rețelei
se va face într-o măsură semnificativă, 
făcând posibilă conexiunea la Internet de 
oriunde și de pe orice device unde poate
ajunge un semnal wireless.

5. Anul 1 
pentru 5G

https://technology.ihs.com/618884/5g-technology-will-enable-132-trillion-of-global-economic-output-by-2035
https://home.kpmg/xx/en/blogs/home/posts/2019/04/unlocking-the-value-of-5g.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/technology-media-telecommunications/us-tmt-5g-deployment-imperative.pdf?fbclid=IwAR3oX901TMQkczwniHU7kBGmxHKOLmM6UFwDdo0rii3O2oQicO2xBJxaXUA


Schimbări
climatice și
mobilitate



2020 vine cu o mai mare diversitate a 
mașinilor electrice pe care le vom putea
achiziționa și o fiabilitate crescută. Cei mai
mulți producători vor adăuga în
portofoliile lor o variantă de mașină de 
familie, construită să meargă pe distanțe
mai mari. Alături de noul model Y de la 
Tesla, 2020 ne aduce EVs ca Porsche 
Taycan, BMW X3 plug, Ford Mach E, Jeep 
Wrangler, Mercedes EQ, Volvo XC40 
Electric și Polestar 2 sau VW ID4.

Singurul aspect de îmbunătățit rămâne
accesul la stațiile de încărcare rapidă, care 
nu sunt suficiente pentru a răspunde
cererii în creștere. Tesla a lansat anul
trecut o stație de încărcare portabilă și
Porsche (parte a Volkswagen Group) vine 
cu soluții și mai rapide. 

2020 aduce și o creștere a numărului de 
mașini autonome – peste 50.000 – și
parteneriate în domeniu ca Volvo și Baiju
în China sau taxiurile autonome Mercedes.

7. Mașinile electrice și
cursa încărcării

O măsură aprobată de Uniunea
Europeană la finalul lui 2019, “dreptul la 
reparație” impune noi standarde
producătorilor de electrocasnice, care 
vor fi nevoiți sa facă produse mai ușor de 
reparat și cu o durată de viață mai mare, 
punând la dispoziția cumpărătorilor
piese de schimb.

Măsura intră în vigoare în 2021, când
producătorii vor trebui să se alinieze
acestor standarde de producție. Care 
sunt efectele acestei inițiative? 
Eficientizarea consumului de energie, 
reducerea emisiilor de CO2 și ghidarea
populației către investiții inteligente și
combaterea consumului excesiv.

6. Dreptul la 
reparație

https://interestingengineering.com/tesla-launches-its-first-ever-portable-charging-station-for-500
https://www.porsche.com/international/aboutporsche/e-performance/charging-on-the-road/
https://interestingengineering.com/the-6-levels-of-autonomous-driving-and-the-future-of-autonomous-cars-in-china
https://europe.autonews.com/automakers/daimler-starts-pilot-testing-self-driving-mercedes-s-class-taxis


În 2020 din ce în ce mai mulți
consumatori vor căuta alternative la 
consumul de carne. Doar în Statele
Unite în 2019 mâncarea bazată pe 
plante a crescut cu 11% și un număr
mare de companii investesc în
alternative la carne. De exemplu Burger 
King oferă burgerii vegetali - Impossible 
Whopper, Wendy se pregătește să
lanseze produse asemănatoare în 2020 
și Impossible Foods lansează produse
de porc și cârnați din plante. Până în
2030, piața produselor alternative la 
carne va valora peste 150 de miliarde $. 

Mai puține produse din carne sau lapte
înseamnă însă și mai multe oportunități
de business, fie ca inovații fie ca 
distribuitor pentru lapte, brânză sau
iaurt (Perfect Day sau Rude Health) ouă
(Clara Foods sau Beyond Eggs) sau
insecte Eat Grub( sau Jimini). 

O treime din mâncarea produsă este
pierdută - 1,4 miliarde tone anual și peste
950 de miliarde de dolari, dar mai ales un 
impact negativ asupra mediului.

Producția de mâncare este cea mai mare 
cauză a despăduririlor, folosește cea mai
multă apă și este cel mai mare emițător
de gaze de seră.  Cel mai cunoscut
activist global împotriva risipei
alimentare, Tristram Stuart, a fost la 
Future Summit 2019 și a pus pe masă mai
multe soluții – cel mai important rămâne
însă schimbarea comportamentului
consumatorilor. 

Vom vedea în 2020 mai multă inovație în
food waste – de Zest Labs care verifică
durata de viață a legumelor, la Winnow
care utilizează AI pentru a reduce food 
waste în restaurant (40-70%) sau metode
de lichefiere și deshidratare folosite deja
de Disney, IKEA sau Hyatt Hotels.

8. Alternativele
la carne

9. Soluții la Food 
Waste

https://finance.yahoo.com/news/burger-king-doubles-down-on-plant-based-meat-bet-010136638.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAKHeuYlAi8e_6T6Gt6i4p22TpIsBSEAgVYNmoo8LUzt6B6JFlPa8-ZEz3Lx60eub9HbocNGqgQ9PJ_lzCnZ8EpMceAZd5h8CmzJ7Jo3WYXF-cHxcEf0AsxJcY_5VwuM1AsmJswQJlhhl1Kq483A8secQM6GYzbBr-CdKaCiYCsqB
https://finance.yahoo.com/news/why-wendys-is-hiring-20000-people-to-finally-cook-you-breakfast-215122301.html
https://www.theverge.com/2020/1/6/21047100/impossible-foods-pork-sausage-burger-king-croissanwich-locations-ces
https://www.perfectdayfoods.com/
https://rudehealth.com/product-category/drinks/
https://www.clarafoods.com/
https://www.businessinsider.com/hampton-creek-eggless-scrambled-egg-product-2017-10
https://www.eatgrub.co.uk/
https://www.jiminis.co.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=Oi8Fgb1KaAs&feature=emb_logo
https://www.zestlabs.com/
https://www.winnowsolutions.com/
https://elytus.com/blog/debating-digesters-and-dehydrators.html


Începutul anului 2020 este marcat de un 
aer din ce în ce mai irespirabil, un cumul
de noxe care își fac simțită presența în
multe orașe, printre care Londra, New 
York, Los Angeles, Mexic, Atena, Beijing, 
Hong Kong sau București. 

Aerul poluat poate agrava astmul și alte
boli respiratorii, poate crește riscul de 
accident vascular cerebral, boli de inimă
și unele tipuri de cancer. Bolile
provocate de poluare omoară anual
23.000 de români și un raport al Curții de 
Conturi din 2019 preciza că media de 
viață în București este mai scăzută cu 22 
de luni față de restul țării, tot din cauza
poluării. Multe companii folosesc
contextul actual ca oportunitate de a-și
lansa noile produse care filtrează aerul.

2020 va vedea o creștere a soluțiilor la 
problema poluării aerului, mai multe
sperăm și în România. 

Ao Air al Atmos este o mască care 
promite să ofere o protecție mai bună
împotriva particulelor de materie. Smart 
Air este o afacere socială cu produse de 
purificare a aerului la prețuri joase.  
HYPE va avea 600 de taxiuri bazate pe 
hidrogen în Paris în 2020 iar Shanghai 
investește într-un parc de autobuze cu 
energie solară.

Evident, soluțiile pentru cauzele poluării
aerului (arderi industriale, transport, 
încălzire) au impact pe termen mai lung 
față de soluții la efectele acestora.

10. Soluții pentru un aer poluat

https://www.theverge.com/2020/1/7/21050763/atmos-faceware-climate-change-technology-disaster-capitalism-price
https://smartairfilters.com/en/about/our-mission/
https://h2me.eu/2019/02/27/hydrogen-commitment-paris-to-have-600-hype-hydrogen-taxis-by-the-end-of-2020/
https://www.scmp.com/magazines/post-magazine/long-reads/article/2182466/powered-state-china-takes-charge-electric-buses


Educație, 
muncă și

wellbeing



Programele de reskilling și învățare 
continuă sunt cele mai adecvate unelte
care să faciliteze tranziția în revoluția
tehnologică. Pentru ca aceste programe
să se desfășoare și să fie accesibile
persoanelor care au cea mai mare nevoie
de ele, este nevoie de un efort susținut și
colaborare între toate părțile implicate -
companii, cetățeni și guverne.

De exemplu, în Franța, angajații de peste
16 ani au acces la cursuri de specializare
și traininguri, prin conturi de instruire
personală (compte personnel de 
formation CPF). 

În același timp, inițiativa SkillsFuture din 
Singapore, își propune să dezvolte un 
sistem de educație și formare pentru
fiecare cetățean, indiferent de vârstă, 
care să încurajeze lifelong learning. 
Programul oferă cetățenilor cu vârsta de 
peste 25 de ani un credit în valoare de 
aproape 400 de dolari, pe care îl pot 
utiliza pentru o varietate de cursuri de 
formare, iar pentru persoanele de peste
40 de ani acoperă 90% din cheltuielile.

Multe companii se preocupă deja de 
respecializarea angajaților și le asigură
training pentru folosirea noilor
tehnologii. Cel mai important pentru
viitor nu sunt însă doar skill-urile tehnice.

Conform Deloitte durata medie de viață a 
unei abilități noi este de 5 ani, și în unele 
domenii lucrurile se mișcă mult mai 
repede: în IT, specialiștii au nevoie de un 
nou set de abilități la fiecare 12 luni. 
Deprinderea de comportamente
importante pentru viitor ca empatie, 
leadership, abilitatea de a învăța
constant, flexibilitate cognitivă este însă
crucială.

11. Viitorul muncii este despre
învățare continuă

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10705
https://www.skillsfuture.sg/
https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/human-capital/solutions/Learning-solutions.html
https://media.nesta.org.uk/documents/the_future_of_skills_employment_in_2030_0.pdf


În 2020 nu nu mai uităm doar la IoT ci și la IoB
(Internet of bodies): instrumente care până acum au 
fost folosite în principal în agricultură, infrastructură
sau producție, sunt acum mai aproape de utilizatori, 
sub formă de senzori care măsoară presiunea
sângelui, nivelul de oxigen din sânge, bătăile inimii
sau aritmia.

Din 2020, aceste dispozitive nu doar monitorizează
sănătatea utilizatorului, dar ele pot fi folosite pentru
proceduri medicale auto-administrate, cum ar fi 
pompa de insulina. “We are not waiting”, o 
comunitate alcătuită din pacienți și avocați în
domeniul sănătății lansează în 2020 primul dispozitiv
care citește nivelul glicemiei și administrează insulina
direct. 

De la pacemaker-ul anii 90 până la pastile digitale în
chimioterapie și senzori ingestibili, “Internet of 
Bodies” înseamnă aplicații practice pentru o 
multitudine de boli. Prevenirea biohacking-ului și
securitatea cibernetică a datelor biologice sunt 
printre cele mai importante industrii ale viitorului.

12. Internet of 
Bodies

Ca urmare a unei adevărate ”epidemii 
de anxietate tehnologică”, din 2020 
toate modelele noi de telefoane care se 
lansează și cele care fac upgrade de 
software, vor fi obligate să încorporeze
o aplicație de digital wellbeing. 

De la soluții digitale pentru detoxifiere
digitală, până la igiena somnului și
pachete de detoxifiere digitală, viitorul
este despre o relație mai sănătoasă cu 
social media și tehnologia. De exemplu,
din 2019 Google a demarat o campanie
de bunăstare în mediul online, 
sprijinind utilizatorii să-și folosească
într-un mod mai sănătos telefonul sau
tableta. 

13. Digital Wellbeing

https://www.healthline.com/health/diabetesmine/innovation/we-are-not-waiting#1
https://pharmaphorum.com/news/us-cancer-patients-trial-proteus-digital-chemotherapy-pill/
https://www.makeuseof.com/tag/5-ways-technology-might-feeding-depression/
https://www.sleepassociation.org/about-sleep/sleep-hygiene-tips/
https://bagby.co/collections/all


Printarea 3D & 4D iau cu asalt 2020. Din 
ce în ce mai multe companii investesc în
tehnologii de printare rapidă și
sustenabilă, inclusiv în medicină. 

Glaze Prosthetics (Polonia) folosește
printarea 3D pentru a produce proteze
personalizate și aduce clienților un 
produs customizat. Protezele Glaze sunt
mai ușoare și pot fi completate cu 
accesorii tech.

Start-up-ul francez Poietis a dezvoltat o 
tehnologie unică pentru fabricarea
tesutului viu: printare 4D cu asistență
laser, pentru rezoluție mare și precizie
micrometrică. Cercetătorii proiectează
țesut viu, folosit apoi la fabricarea
produselor destinate medicinei
regenerative, cercetărilor clinice și
utilizărilor cosmetice. Poietis oferă o 
alternativă la testarea pe animale și
mijloace mai eficiente de a testa efectele
medicamentelor asupra corpului.

14. Printarea 3D 
& 4D în domeniul
medical

15. Personalizarea
educației
Viitorul educației este despre învățare 
continuă dar și despre personalizarea
informațiilor primite și procese de ghidare a
auto-învățării prin AI și Machine Learning.

De la Microlearning (Cloud Learning) până la 
învățare prin crowdsourcing, tehnologia
transformă mediul învățării acasă, la birou și
în școală. De exemplu, prin Woot Math, 
profesorii pot crea cursuri personalizate de 
matematică pentru elevi, Couragion oferă
planuri de carieră STEM hiper-personalizate, 
Claned oferă o platformă AI pentru
autonomie și comunități de învățare și cu 
ajutorul AI și analiză cognitive, Lrnr oferă
conținut de învățare adaptat nevoilor și
contextului schimbător al utilizatorului. 

https://glazeprosthetics.com/
https://poietis.com/
https://www.netexlearning.com/en/learningcloud/
https://brainly.com/
https://www.wootmath.com/
https://www.couragion.com/
https://claned.com/
https://www.lrnr.us/
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“În 2020 se vor cheltui mai mulți bani pe 
producții originale de televiziune decât
au fost cheltuiți în deceniul 1990-2000”, 
spune Scott Galloway, profesor de 
marketing la Stern School of Business. 
Apple și Disney au lansat propriile servicii
TV și sunt competitori pentru Netflix și
Amazon, iar în acest an se vor lansa HBO 
Max și Peacock (aparținând NBC).

Războiul noilor ”televiziuni” nu aduce
profit prea curând. Disney+ estimează
profit după 2023 iar HBO Max după 2025. 
Cei 70 de miliarde de dolari din 
publicitatea de televiziune nu vor migra
imediat spre digital sau streaming, chiar
dacă peste 40% din consumatorii viitor
nu se mai uită la televizor. Oportunitățile
de noi business-uri în publicitate au 
apărut însă deja: Ryff, care folosește AI să
plaseze reclame în filme sau P&G care a 
dezvoltat un documentar împreună cu 
National Geographic. Disney+ ajunge și în
România. În primăvara lui 2021, însă.

16. Războiul
streaming-ului

Alternativele sustenabile la produsele de larg consum
sunt disponibile și mai accesibile decât versiunile vechi. 
Preferința pentru opțiuni ecologice poate să devină o 
normă și nu mai este de mult o dovadă a statutului. Este 
mai ieftin și mai accesibil în 2020 să mânânci hamburgeri
vegetali, să colectezi selectiv sau să porți haine bio sau
să folosești telefoane fair.

Dacă în 2008 era produsă prima Tesla în valoare de 
98.000 $, iar în 2016 s-au scos la vânzare doar 50 de 
perechi Adidas din plastic reciclat din oceane, în 2019 
Tesla este cea mai valoroasă companie de automobile 
din Statele Unite, iar Adidas a produs deja 11 milioane
de perechi de încălțăminte din plastic reciclat. 

În ultimii ani cultura consumului sustenabil a evoluat și
cei care aleg opțiunile clasice ar putea încep să fie
outsiders. Oportunități apar așadar și pentru produse
eco și bio românești, tradiționale sau complet noi. 

17. Eco-Shame

https://www.yorkshireeveningpost.co.uk/whats-on/arts-and-entertainment/why-yorkshires-film-and-television-production-surge-shows-no-sign-stopping-2020-1347037
https://www.ryff.co/
https://www.fastcompany.com/90398703/pharrell-common-pg-inspire-global-activism-activate
https://www.fairphone.com/en/
https://www.ladbible.com/news/news-adidas-is-making-11-million-shoes-made-from-recylced-ocean-plastic-20190609


Consumatorii își doresc produse si
experiențe personalizate, iar
hiperpersonalizarea este marele trend al 
lui 2020. Comercianții au nevoie de date 
aprofundate despre consumatori și le 
oferă în schimb experiențe high tailored. 

Shiseido, brand de cosmetice din 
Japonia, a urmărit acest trend și a lansat
în 2019 prima crema cu formulă
personalizată: utilizatorul își face un 
selfie, aplicația analizează pielea și
eventualele imperfecțiuni, ia în
considerare factori de mediu ca 
poluarea și calitatea somnului și
produce clientului crema perfectă. Pe 
loc, în apartament.

În 2020 L’Oréal se alătura acestui trend: 
lansează un dispozitiv mic, numit Perso, 
care poate crea acasă produse de 
înfrumusețare personalizate utilizând AI.

Baze a folosit aceeași tehnică de hiper
personalizare și oferă clienților săi un 
amestec personalizat de suplimente de 
vitamine, pe baza analizelor de sânge pe 
care le recoltează clientul. Testul ajunge
la sediul Baze și clientul primește mixul
potrivit lui odată la 3 luni, în funcție de 
carențele depistate.

Într-un viitor populat de mașini
autonome, experiența pasagerului
devine factorul diferențiator între cei
mai mari competitori auto. Deja KIA 
lansează sistemul R.E.A.D (Real Time 
Emotion Adaptive Driving System), care 
adaptează interiorul mașinii la starea
emoțională a pasagerului, monitorizând
expresiile faciale și ritmul cardiac.

18. Hiper-personalizare

https://www.shiseidogroup.com/news/detail.html?n=00000000002712
https://www.loreal.com/media/news/2020/january/perso-ces-innovation
https://www.baze.com/
https://cleantechnica.com/2019/01/25/kia-r-e-a-d-s-your-moods-adapts-the-interior/


În 2020 brandurile își reconstruiesc
relațiile cu consumatorii (și) prin
intermediul unor personaje virtuale și
avatari.

Consumatorii încep să se obișnuiască să
aibă conexiuni semnificative cu entitățile
AI, care merg dincolo de relația
tranzacțională și mai degrabă devin
companioni virtuali care răspund nevoii
de conexiune și oferă o stare de bine. Iar
marile branduri sunt aici sa satisfacă
această nevoie. De exemplu, Yumi, 
robotul virtual al companiei de cosmetice
SK-II al P&G, discută cu fiecare
consumator individual despre ce produse
să folosească și oferă sfaturi cosmetic. 

Yumi se alătura unui număr tot mai mare 
de avatari ca Lil Miquela (care s-a sărutat
cu modelul uman Bella Hadid într-o
reclamă controversată a Calvin 
Klein); Kyoko, Raf, and Talita, avatarii
digitali ai Landmark sau Shudu, primul
top-model digital, prezentată deja în
Raportul 19 trenduri pentru 2019.

19. Roboții
brandurilor

Machine learning și chiar AI pot să ajute
companiile să vândă mai bine și mai
repede în fața competiției. Calculul de 
preț vine din ce în ce mai mult și în
magazinele fizice și, în afară de profit și
eliberarea rafturilor, oferă anagajaților
mai mult timp pentru a crea o 
experiență de cumpărare mai bună. Un 
soft de machine learning poate procesa
de 15-20 de ori mai mulți factori în
calcului unui preț decât un angajat și, 
evident, mult mai rapid. 

O lume în care fiecare client are prețuri
preferențiale în supermarket bazate pe 
istoricul său, prezența în social media 
sau preferințele politice nu este foarte
departe.

20. Prețurile în era
Machine Learning

https://www.fastcompany.com/90364120/cult-skincare-line-sk-iis-new-spokesperson-yumi-is-so-fake
https://www.instagram.com/lilmiquela/?hl=en
https://youtu.be/h2jdb3o2UtE
https://www.landmark.hk/en/now-at-landmark/a-year-of-play/a-year-of-play
https://www.instagram.com/shudu.gram/?hl=en
https://futuremakers.ro/wp-content/uploads/2019/03/19-pentru-2019.-Website.pdf
https://competera.net/



