מיהו הצרכן הדיגיטלי

הישראלי ?2016
דו"ח הצרכנות השנתי של קבוצת zap

הקדמה
זאפ ,קבוצת אתרי הצרכנות המובילה בישראל ,מציגה את דו"ח הצרכנות הגדול ביותר בישראל לשנת .2016
הדו"ח נשען על ניתוח שימושים של הצרכן הדיגיטלי לאורך כל שעות היממה ,חיפושי גולשים,
טרנדים ,מגמות וניטור הצרכים של בעלי העסקים.
כל אלו יחד מציגים את הפרופיל המקיף ביותר של הצרכן ובעל העסק הדיגיטלי שקיימים בישראל .2016
הנתונים עליהם נשען המחקר מבוססים על נתוני הביג דאטה של הקבוצה הכוללים שילוב בין מידע סטטיסטי
על התנהגות גולשים .המידע מבוסס על  4מיליון גולשים ייחודיים 16 ,מיליון ביקורים בחודש ,מידע על
מאות אלפי העסקים בישראל הרשומים במאגרי המידע של הקבוצה ונתונים ממחקרים שונים שהקבוצה עורכת
מול קהלים אלו.

Wonderland

 24שעות בחיי הצרכן הדיגיטלי בישראל | 00:00-10:00
 | 00:00פיצות,
חיפוש בנקים

 | 01:00הזמנת מונית

 | 10:00השוואת
מוצרים וחוות דעת

 | 09:00מספרות

 | 04:00בילויים

 | 08:00בגדים ואופנה

 | 05:00פסיכיאטריים
 | 06:00סופרמרקטים

לפי שעות שיא בחיפוש באתרי קבוצת zap

 | 07:00משרדי ממשלה

 24שעות בחיי הצרכן הדיגיטלי בישראל | 22:00-12:00
 | 12:00הזמנת
חופשות בארץ,
לימודים ,משפטי
 | 22:00עיצוב הבית

 | 18:00ארגון חתונה,
בר מצווה ,אירוע,
הזמנת מסעדה

לפי שעות שיא בחיפוש באתרי קבוצת zap

 | 21:00חיפוש רופאים
מידע רפואי

 | 20:00הזמנת
משלוחי אוכל

העדפות והרגלי צריכה של הבית הישראלי
מכונת כביסה
כשהצרכן מחפש מכונת
כביסה הוא קודם כל בוחר
את המותג המועדף עליו
) boschבראש הרשימה(
ורק אחר כך מציין רמת
מחיר

 VRמשקפי המציאות
המדומה
עם השקת הסמסונג VR -
 GEARגידול של פי 2
במכירות המשקפיים

עגלת תינוק

מחשב נייד

 62%מהגולשים ביקרו 4
פעמים ומעלה לפני
שקיבלו החלטה.

 Lenovoשהיה הפופלרי
ביותר בשנה האחרונה מבין
מותגי הלפטופים ,איבד את
הבכורה בנובמבר האחרון ל
ASUS

טלוויזיה
מסכי  OLEDעשו
קפיצה של 600%
בעקבות ירידת מחיר
שמאפשרת
רכישה גם למי שאינו
מהעשירון העליון

מכונת קפה
הפכה למתנה נפוצה בקרב
הישראלים  .שיא
הפופולאריות לפני החגים

הצרכן הדיגיטלי משווה יותר

31%
גידול בבדיקה של מחירוני שירותים ומוצרים

2016

* על פי עליה בחיפושים ב  2016 -לעומת 2015

2015

הצרכן הדיגיטלי עובר למובייל
50%

46%
51%
דסקטופ/מחשב

* על פי נתוני הגלישה ממכשירים שונים ב  2016 -לעומת 2015

43%
מכשירי מובייל

מכשירי טאבלט

2016 4%
2015 5%

מה חיפש הצרכן הישראלי

2016

 10המוצרים האהודים על הצרכן הישראלי

טלפונים
סלולאריים

שעוני יד

טלוויזיות

קונסולות
)משחקי טלויזיה(

לפטופים

מזגנים

מקררים

מכונות כביסה

מצלמות

טאבלטים

 10התחומים המחופשים ביותר ע"י צרכנים

+20%

-12%

+44%

+1%

+5%

מסעדות

טלפונים סלולריים
ותקשורת סלולרית

בנקים

חשמל מוצרים
ביתיים

מחשבים

-5%

+21%

-4%

-11%

+19%

בגדים

סניפי קופות חולים

מספרות ועיצוב שיער

מוניות

מחשבים ציוד
ואביזרים

** המסעדות המובילות בצמיחה בשנת  2016לעומת  - 2015מסעדות שף )צמיחה של  ,(117%מסעדות מזון מהיר
ומסעדות בשר )צמיחה של  42%בשתיהן(

המגמות שהציג לנו הצרכן הישראלי בשנה זו

796%

405%

240%

גיל הזהב
שירותים ופעילויות

הגירה
ואזרחות זרה

השקעות יועצים

237%

217%

טיפולי פוריות

מסעדות שף

198%

184%

183%

177%

דואר
שירותים וסוכניות

דשא מוכן

חיתולים
למבוגרים

ביקורת מבנים
בדק בית

אנשי "גיל הזהב":
הם הצרכנים הדיגיטליים
החדשים?

יוקר המחיה:
גורם ליותר ישראלים לבחון
אפשרויות הגירה?

ריבוי תוכניות האוכל:
עליה בחיפושי מסעדות שף?

175%
עורכי דין
עליה בהזמנות מחו"ל:
הגברה של תלות בסניפי
הדואר?

הטרנדים האלקטרוניים שגילה הצרכן הישראלי
רחפן
טרנד עולמי שתפס תאוצה בשנתיים
האחרונות ,החל מרחפני צעצוע פשוטים
וזולים ועד רחפני צילום מקצועיים.
המחירים נעים בין  ₪ 125לרחפן צעצוע
ועד ל ₪7,700-לרחפן צילום מקצועי.

משקפי VR
 200%עלייה ,עם השקת משקפי סמסנוג
 GEARלשוק .המוצר לא "לעשירים
בלבד"
רמקולים ניידים ותחנות עגינה
מעל  80%עליה המסמנת את סוף עידן
הכבלים והמעבר לאלחוט ,בעיקר בקרב
צעירים

סוללות ניידות
 40%עלייה בביקושים עם השקת "פוקימון
גו" ועלייה במגמת התיעוד העצמי ,המחייבת
מסך דולק לאורך זמן ודורשת סוללה
חיצונית

* על פי עליה בחיפושים ב 2016 -לעומת שנה קודמת

תקשורת
חשמל
ואלקטרוניקה

טלפונים סלולריים סינים
 HUAWEIנכנסה בשנה שעברה לישראל
עם ייצוג רשמי ועם תקציבי פרסום ענקיים
ופרזנטורים ידועים כמו גל גדות ומוקי גידול
של  36%בביקושים.
שיאומי נכנסה השנה עם ייבוא רשמי
לישראל ,ובזכות מחירים נוחים ,מגוון
ותמורה למחיר היא הפכה במהירות לחביבת
הקהל הישראלי שמחפש מציאות.
ומציגה  500%גידול בהתעניינות.

הישראלי המפונק

•
•
•
•

•

+132%

+81%

+78%

הנדימן

מכשירי כושר ביתיים

מכוני כושר

+72%

+68%

+48%

+37%

הפקת חתונות
וחינות

עיסויים וטיפולי גוף

מכבסות

ניקוי יבש

הישראלי יעדיף להזמין בעל מקצוע לתיקונים קטנים ולא לטפל בכך בעצמו
פחות ישראלים הולכים לחדרי כושר והרבה מעדיפים להתאמן בבית
יותר ישראלים משקיעים בעצמם ורוצים להתפנק עם טיפולים ועיסויי גוף
יותר ישראלים מעדיפים להוציא את הכביסה המלוכלכת מהבית ולא להתעסק בכביסה ,קיפול וגיהוץ

על פי שינויים מהותיים בחיפושים ב  2016 -לעומת שנה קודמת

הצרכן הישראלי מושפע מאקטואליה
ינואר

עלייה של  149%בינואר בסיווג
נשק ותחמושת בעקבות תוקפת
הפיגועים של סוף 2015

יוני

טורניר הכדורגל של היורו.
ניכרת עלייה של 200%
בסיווג טלוויזיות.

* על פי שינויים מיוחדים בחיפושים ב 2016 -

יולי

אוגוסט

אוגוסט

משבר "יוניליבר"
באותו רבעון ניכרת עלייה של
 33%בחיפוש אחר רופאים

אולימפיאדת ריו ניכרת עלייה
של  67%באוגוסט בסיווג
טלוויזיות

ישראל זכתה ב  2מדליות בענף
בג'ודו.
ניכרת עלייה של 64%
בסיווג אומנויות לחימה

הצרכן הישראלי אוהב לפרגן ולהזהיר אחרים
כותבי חוות דעת עושים זאת על מנת לפרגן על חווית קניה טובה ולהזהיר מחוויית קניה לא טובה .הרב מפרגנים!

1:4
יכתבו באתר של נותן
השירות

1:5
יכתבו בפרופיל
האישי במדיות
חברתיות

*נתונים ממחקר שנערך עבור  ,zapgroupיוני  ,'16מדגם מייצג של גולשים

1:6
יכתבו באתרי
השוואה כמו דפי
זהב  zap /השוואת
מחירים

1:7
יכתבו
בפורומים

על מה הישראלי אוהב לקטר ולמי לפרגן?

מפרגנים יותר ל:
וטרינרים
מורים לנהיגה
קוסמטיקאיות
מסעדות ,פיצריות ובתי קפה
סלולאר
מוסכים
חנויות בגדים
סופרמרקטים ומכולות
מספרות ועיצוב שיער
חשמל מוצרים ביתיים

ציון
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4

* ציון חוות הדעת הממוצע על עסק הוא ) 3.94מתוך  ( 5והוא זהה לשנה קודמת

מקטרים יותר על:
שילוח בינלאומי
חברות ביטוח
אינטרנט  -ספקי שירות
כרטיסי אשראי
רהיטים
דואר  -שירותים וסוכנויות
בנקים
שטיפת מכוניות
ממשלה  -משרדים ,מוסדות
וחברות
קורסים והשתלמויות

ציון
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3

הצרכן הישראלי לא אוהב
להיות פראייר
50%

קוראים חוות דעת
כחלק מתהליך
הקניה

70%

תופסים את חוות הדעת
כאמינות כמו פוסטים
אישיים

82%

אומרים כי
מוצר/שירות/עסק עם חוות
דעת אמינים יותר

* נתונים ממחקר שנערך עבור  , zapgroupיוני  , '16מדגם מייצג של גולשים
באילו תחומים חשוב לך לקרוא חוות דעת לפני קבלת ההחלטה על הרכישה?

משקל חוות הדעת בתהליך קבלת ההחלטה
עולה כתלות במחיר הטעות
66%
60%
58%

מוצרי חשמל
46%
40%
40%

בעלי מקצוע ונותני שירות
ציוד לבית
18%
17%
14%

טיפוח ויופי
בגדים

* נתונים ממחקר שנערך עבור  , zapgroupיוני  , '16מדגם מייצג של גולשים
באילו תחומים חשוב לך לקרוא חוות דעת לפני קבלת ההחלטה על הרכישה?

העסק הדיגיטלי

חוות דעת של צרכנים עוזרות להצמיח עסקים
 80%מהעסקים מאמינים שחוות הדעת חיוניות לקידום העסק –
ברוב העסקים קיימת הבנה שגם חוות דעת שליליות עשויות לתרום לעסק.
חוות דעת מייצרות פי  3יותר פניות לעסק.

פרגולות

קוסמטיקאיות

פי 4

פי 6

יותר
שיחות

יותר
שיחות

חשבתם לפתוח עסק?
כדאי לדעת מראש באלו תחומי עיסוק נפתחו הכי
הרבה עסקים ובאלו נסגרו הכי הרבה ב2016 -

 5000עסקים נפתחו  -הכי הרבה בתחומים אלו:
קוסמטיקאיות
עורכי דין – מקרקעין/תכנות ובנייה
צלמים וסטודיו לצילום
מספרות ועיצוב שיער
איפור

 5000עסקים נסגרו  -הכי הרבה בתחומים אלו:
מסעדות
בתי קפה
שיפוצים ותיקונים
מזון מהיר
חנויות בגדים

טרנד הבריאות האלטרנטיבי תופס תאוצה

 7מתוך  10העסקים שנמצאו בצמיחה הגדולה ביותר הם מתחומי בריאות הגוף בדגש על הטיפולים האלטרנטיביים המשלבים בריאות גוף ונפש:

298%

286%

279%

214%

200%

188%

155%

88%

37%

עיסויים
וטיפולי גוף

פילאטיס

מדריכי ספורט
וכושר

רפלקסולוגיה

תזונה נכונה -
ייעוץ

רפואה סינית

ריפוי בעיסוק

מסעדה צמחונית

מסעדה טבעונית

*גם בתחום המסעדות ניכרת השפעת טרנד הבריאות  ,על פי עליה בחיפושי מסעדות צמחוניות וטבעוניות לשנה זו

ערי המרכז דיגיטליות יותר מהפריפריה
רמת גן מככבת במקום ה  ,1-בני ברק מפתיעה במקום ה  , 2-חולון במקום ה  3-לפני ת"א ופ"ת באר – שבע  ,אשקלון
 ,חדרה ,בית שמש ומודיעין במקום האחרון.

רמת הדיגיטליות של עסקים בישראל  -לפי  20ערים גדולות .הדירוג הוא לפי ציון משוקלל על בסיס מוצרי הנכוחות
הדיגיטליים של העסק ברשת ורמת הקידום הפרסומי שלו  .הבדיקה מבוססת על  14.5אלף עסקים

תחומי המסחר והקולינריה הם הדיגיטליים ביותר

אירועים

פנאי ובילויים מקצועות חופשיים בעלי מקצוע
ונתוני שירות

* רמת הדיגיטליות של עסקים בישראל  -לפי סגמנטים עסקיים .הדירוג הוא לפי ציון משוקלל על בסיס מוצרי הנכוחות
הדיגיטליים של העסק ברשת ורמת הקידום הפרסומי שלו  .הבדיקה מבוססת על  22.2אלף עסקים

בריאות

קולינריה

חנויות ומסחר

עסקים חדשים יותר דיגיטליים יותר
עם זאת ,לוותק יש משקל  -עסקים וותיקים שנפתחו בשנות ה 80 -בציון דיגיטלי גבוה יותר משנות ה 90 -וה2000 -

שנות ה90-

2000-2009

שנות ה80-

* רמת הדיגיטליות של עסקים בישראל  -לפי וותק .הדירוג הוא לפי ציון משוקלל על בסיס מוצרי הנכוחות
הדיגיטליים של העסק ברשת ורמת הקידום הפרסומי שלו  .הבדיקה מבוססת על  22.2אלף עסקים

2010-2016

אנחנו מאחלים שנת צרכנות

מוצלחת ב2017-
דו"ח הצרכנות השנתי של קבוצת zap

