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zanim zaczniemy



nie mówi się o nich dobrze

- agresywne

uzależnione 

pokolenie selfie

pokolenie JA JA JA

pokolenie egoistów

pokolenie narcyzów



Generation Moth

Generation Zombie

w kontekście technologii



„ograniczają spotkania 

z żywym człowiekiem do minimum” 



„realny świat wydaje im się 

okropnym szarym, miejscem” 



wizerunek:

samotni

oderwani od rzeczywistości

odczłowieczeni

egoistyczni



większość tych stwierdzeń 

jest nieprawdziwa 



oczywiście, to pokolenie

w pełni cyfrowe 
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cyfrowy analfabetyzm

fasadowość

zdobywanie wiedzy vs cele rozrywkowe



„It’s only technology

if it happens

after you are born.”



dla nich to naturalne

- dla nas przerażające



„pokolenie instant”

PRAWDA 



internet i mobile 

przeprogramowały im mózgi

- postawa IWWIWWIWI



on-demand economy

Netflix

Spotify

Uber



zmiana sposobu komunikacji



#InTheMomentUpdates

Insta Stories

Snapchat

Facebook Live



impulsowość/ slaktywizm



„żyją bardziej wirtualnie 

niż realnie” 

„rzeczywistość nie musi być realna,

wystarczy im jej wirtualny substytut”

FAŁSZ



łączą światy

#MixedReality

AR, MR, VR



budują społeczność online

bo nie mogą zbudować jej w świecie fizycznym

generation GO 

kultura strachu



#PhysicalExperience

#senses

świat realny niezwykle istotny



„nie do końca rozumieją 

poufność informacji”

FAŁSZ

pierwsze pokolenie, 

które żyje całkowicie 

publicznie



transparentność 

– jedna z największych wartości 



od marek oczekują autentyczności

#CleanMovement

#CleanLabel



#postprawda

fake news

alternative facts



Źródło: Edelman Trust Barometer 2017.



#ThePowerOfNo

bunt przeciwko 

„elitom”



Źródło: An economy for the 99%, Oxfam, 2017.

global inequality crisis

human economy



Źródło: TrendBook 2017. 



„wszystko im się 

od życia należy”

„dorastali 

w czasach dobrobytu”

FAŁSZ



Źródło: Variety, 2015.

odpowiedzialność społeczna

zaangażowani w wolontariat



inclusion & diversity

gospodarka 

innowacyjna

aktywizacja 

kobiet

starszych

niepełnosprawnych

mniejszości  



odpowiedzialność w miejscu pracy

81% oczekuje, że firmy publicznie się 

zobowiążą do bycia społecznie 

odpowiedzialne

62% zrezygnowałoby 

z wyższego wynagrodzenia 

na rzecz pracy w firmie 

odpowiedzialnej społecznie 



CSR/ CCR

70% wydawałoby więcej na marki, 

które wspierają cele społeczne

9/10 zmieniłoby markę na tę, 

która jest zaangażowana społecznie



„błękitne firmy”
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