דו"ח הצרכנות של קבוצת זאפ -

ההאצה הדיגיטלית בימי הקורונה

הקורונה לישראל כמו הסארס לסין
בשנת  2003פרצה בסין מגפת הסארס .אלה היו ימים בהם המסחר האלקטרוני בסין

הדו" ח הבא מציג את ניתוח השימושים של הצרכן הישראלי בצל משבר הקורונה –

היה בתחילת דרכו ,אך דחיקתם של מיליוני תושבי סין לבתיהם בשל מגבלות

חיפושים ,מגמות צריכה והשפעת האירועים האקטואליים והסגרים על הרגלי

המגיפה יצרה הזדמנות .מי שהיתה שם להרים את הכפפה היתה  Alibabaשניצלה

הצריכה .הדו"ח מבוסס על ניתוח נתוני דאטה הנאספים מאתרי הקבוצה ,הכוללים

את שינוי הרגלי הצריכה של הסינים ,וזו הפכה להיות שנת הפריצה שלה .והשאר

מידע על מאות אלפי עסקים בישראל והתנהגות של  4מיליון גולשים ייחודים

היסטוריה .הדיגיטיזציה של הכלכלה הסינית ,עסקים סינים ותושבי סין לא עצרה רק

חודשיים ו 16-מיליון ביקורים בחודש .בנוסף ,כולל מחקר מיצג של בני  18ומעלה

בקניות אונליין ,אלא באימוץ דרך חיים דיגיטלית יותר ככלל ,כגון המעבר לשימוש

שנערך על ידי מכון מידע שיווקי.

בפלטפורמות תשלום דיגיטליות במקום בכסף מזומן והתפתחות הפינטק במדינה
בכלל.
סימנים דומים ראינו גם בשנה האחרונה בישראל ,כאשר מגפת הקורונה כפתה על

המידע ,יחד עם נתוני מחקרים הנערכים בקרב צרכנים ,מעובד ע"י חטיבת הדאטה

כולנו להסתגר בבתים וכך חשפה חלק מהישראלים בפעם הראשונה לחוויית קנייה

והטכנולוגיה של הקבוצה ומספק תמונת מצב כוללת על התנהגות הצרכנים

באונליין ,הגדילה באופן דרמתי את היקפי הסחר האלקטרוני והאיצה טרנספורמציה

בישראל.

דיגיטלית של עסקים רבים.

84%

כ 1,000,000 -

ישראלים קנו פעם ראשונה
אונליין ב2020-

הזמינו או קנו מוצרים או שירותים אונליין בתקופת הקורונה

17%
60%

מהמזמינים והקונים אונליין ציינו
שהזמינו יותר מבעבר

51%
65%
המידע מבוסס על סקר מיצג של כלל אוכלוסיית ישראל בגילאי  18ומעלה שבוצע בחודש דצמבר באמצעות מכון המחקר מידע שיווקי

(כמיליון ישראלים)
עשו זאת בפעם
הראשונה

מהישראלים קנו יותר
באתרים ישראלים

מהישראלים מתכוונים להזמין יותר או באותה
מידה אונליין גם אחרי הקורונה

הקטגוריות שקנו הכי הרבה באונליין

14% 12%

מוצרי ספורט

משחקים
וחומרי יצירה

18%

רפואה,
קוסמטיקה
וטיפוח

21%

מוצרי חשמל

המידע מבוסס על סקר מיצג של כלל אוכלוסיית ישראל בגילאי  18ומעלה שבוצע בחודש דצמבר באמצעות מכון המחקר מידע שיווקי

27%

משלוחי אוכל
ממסעדות

31%

רשתות
וחנויות מזון

35%

בגדים ונעליים

23%

גידול בכתיבת חוות דעת

הישראלים הפכו לצרכנים
מעורבים יותר

וביקורתיים יותר

25%

גידול בהשוואת מוצרים

2020
2019
2020
2019

קטגוריית מוצרי החשמל מובילה במספר חוות הדעת

קטגוריית מוצרי החשמל והאלקטרוניקה (הכוללת חשמל ,מחשבים ,סלולריים,
אינטרנט ,מוצרים לבנים ועוד) זוכה למעורבות הגבוהה ביותר מצד צרכנים ישראלים

הקטגוריה המפתיעה של השנה היא של כלי העבודה  ,בה ראינו הרבה
יותר חוות דעת ומעורבות

גידול של 100%

גידול של 2000%

נתון זה עשוי להעיד ,כי הישראלים ביצעו יותר עבודות תחזוקה בבית
באופן עצמאי במהלך תקופת הקורונה ומתיישב עם ממצאים בהמשך
הדו"ח המצביעים על ירידה בהזמנת בעלי מקצוע עם פרוץ המגיפה
וגידול בחיפושים אחר כלי עבודה

הסגר הראשון אופיין בחשש ועלייה של  DIYבבית
השנה בפעם הראשונה חלה ירידה של 35%בהזמנת בעלי מקצוע לתחזוקת הבית בחודש לפני פסח לעומת  – 2019שיא עונת השיפוצים .בד בבד ראינו עלייה בביקושים
לכלי עבודה וכלי גינון ,אינדיקציה שישראלים חששו להכניס בעלי מקצוע הביתה וכן העדיפו לנצל את הזמן בבית לנסות לעשות את העבודות בעצמם.
בסגר השני כבר ניכר שהחשש של הישראלים התפוגג ,ורואים עלייה משמעותית בקטגוריות של קבלנים ,אינסטלטורים וגננים לעומת תקופת הסגר הראשון

עלייה של
120%

עלייה של
264%

עלייה של
270%

עלייה של
400%

בהשוואה לסגר הראשון

בהשוואה לסגר הראשון

בהשוואה לסגר הראשון

בהשוואה לשנה שעברה

בקטגוריית קבלנים (קבלני איטום,
קבלני ביוב ,קבלני חשמל ,קבלני
פיתוח ,קבלני בניין ופינוי פסולת)

בקטגוריית גננים

בקטגוריית אינסטלטורים

בחיפוש אחר ציוד גינון וכלי עבודה

ריבוי הארוחות הביתיות עייף את הישראלים וגרם להם להזמין יותר מבחוץ

אוכל טבעוני נהנה
מגידול דרמתי

של 400%

גידול בהזמנות משלוחים
לעומת שנה שעברה

עלייה של 35%
בכמות ההזמנות

גידול של 20%
במספר המנות
פר הזמנה

גידול של 10%
בסכום הממוצע של ההזמנה

גידול של 60%
גידול של 60%
בהזמנות הצהריים

גידול של 35%
בהזמנות הערב

הקטגוריות
המובילות ל2020-

סושי
המבורגר
ופיצות

חמשת המוצרים שחיפשו הכי הרבה
והביקושים בתקופות הסגר

114%
99%

165%
131%

42%

41%
18%

הסגר
השני

הסגר
הראשון

הסגר
השני

11%
הסגר
הראשון

הסגר
השני

הסגר
הראשון

הסגר
השני

10% 12%
הסגר
הראשון

הסגר
השני

הסגר
הראשון

הקורונה הקפיצה קטגוריות חדשות
הקורונה הגדילה מכירות של קטגוריות רבות לעומת שנה שעברה וכן הובילה ישראלים רבים לרכוש אותם לראשונה דרך האינטרנט .אלו הקטגוריות שחוו את הצמיחה הגדולה
ביותר:

מוצרים רפואיים

עלייה של
1044%

בהשוואה לשנה שעברה

מצלמות רשת

עלייה של
2673%

בהשוואה לשנה שעברה

משחקי מחשבה

עלייה של
660%

בהשוואה לשנה שעברה

מוצרי ספורט

עלייה של
4492%
בסגר הראשון

הישראלים גלשו יותר

שעות העומס התרחבו
משעה  18:00לשעה 20:00
גידול של  15%בגלישה
הלילית בין  0:00ל6:00-

 2/3מהגלישה
מתבצעת בסלולר

הסגרים לא שינו זאת .אנשים עדיין מעדיפים
לגלוש מהסלולר גם כאשר נמצאים בבית,
בדומה לשנה שעברה.

גידול בתנועה
של 20%

לפורומים בנושא חרדות בימי הקורונה

דו"ח הצרכנות של קבוצת זאפ

תודה!

