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«РАЗУМНЫЯ»
ГАРАДЫ
Як лiчбавiзацыя зменiць наша жыццё?

Р

АЗУМНЫЯ прыпынкi, новыя банкаўскiя
сэрвiсы, электронныя карткi
навучэнцаў i журналы, чэргi i рэцэпты,
бескантактавыя плацяжы, выкарыстанне
новых рэсурсаў пры заказе таксi i пракаце
ровараў, вiдэафiксацыя парушэнняў правiл
дарожнага руху... Сучасныя тэхналогii
развiваюцца з неверагоднай хуткасцю
i моцна змяняюць наша жыццё. Наступны
этап — стварэнне разумных гарадоў.
Мiнiстэрствам сувязi i iнфарматызацыi
была распрацавана Тыпавая канцэпцыя
развiцця разумных гарадоў Рэспублiкi
Беларусь. ААТ «Гiпрасувязь» сумесна
з Аб'яднаным iнстытутам праблем
iнфарматыкi НАН шчыруе над канцэпцыяй

ПРАВАВОЕ
РЭГУЛЯВАННЕ
Га лоў ная мэ та Пра гра мы
сацыяльна-эканамiчнага развiцця краiны на 2016—2020 гады — павышэнне якасцi жыцця
насельнiцтва на аснове рос ту
канкурэнтаздольнасцi эканомiкi,
прыцягнення iнвестыцый i iнавацыйнага развiцця. Вялiкая ўвага ў ёй удзяляецца комплекснай
лiчбавай трансфармацыi эканомiкi i шырокаму ўкараненню iнфармацыйна-камунiкацыйных
тэхналогiй.
Нацыянальная стратэгiя ўстой лi ва га раз вiц ця да
2035 года таксама робiць акцэнт
на развiццi ўстойлiвай гарадской iнфраструктуры, стварэннi
ў рэгiёнах роўных магчымасцяў
для дасягнення высокага ўзроўню i якасцi жыцця насельнiцтва,
забеспячэннi камфортных умоў
пра жы ван ня ча ла ве ка, дзяку ю чы рэа лi за цыi кан цэп цыi
«Разумны горад».
У праекце канцэпцыi Дзяржпраграмы iнавацыйнага развiцця на 2021—2025 гады таксама
прапiсана задача па паскарэннi
лiчбавай трансфармацыi трады-

«Разумны горад для Оршы i Аршанскага
раёна». Разглядаюцца пытаннi адаптацыi
новых рашэнняў у iншых гарадах Беларусi.
На найблiжэйшы час у планах — стварыць
умовы для паскоранага развiцця яшчэ
дзесяцi гарадоў з колькасцю насельнiцтва
звыш 80 тысяч чалавек: Баранавiч,
Пiнска, Наваполацка, Полацка, Мазыра,
Лiды, Барысава, Салiгорска, Маладзечна,
Бабруйска.
Даведацца пра дасягненнi i магчымасцi
далейшага развiцця гарадскiх тэхналогiй
можна было падчас форуму Minsk Smart
City, дарэчы, гэта было першае ў свеце
маштабнае анлайн-мерапрыемства,
прысвечанае тэме разумных гарадоў.

цыйных сектараў нацыянальнай
эканомiкi.
«Стратэгiчнай мэтай стварэння «разумных гарадоў» з'яўляецца якасны рост канкурэнтаздольнасцi эканомiкi, дабрабыту
i якасцi жыцця гараджан праз
лiчбавую трансфармацыю ўсiх
аспектаў чалавечай жыццядзейнасцi», — заўважыў намеснiк
дырэктара па навуцы i развiццi ААТ «Гiпрасувязь» Уладзiмiр IВАШКА.
Беларусь не застаецца ўбаку ад сучасных тэхналагiчных
трэндаў, сярод якiх адаптацыя
iнфармацыйных тэхналогiй i рашэнняў, якiя выкарыстоўваюцца
на рэспублiканскiм i галiновых
узроўнях, фармiраванне адзiнага iнфармацыйнага асяроддзя
горада, стварэнне цi ўдасканаленне геаiнфармацыйных сiстэм
горада як асноўных iнструментаў павышэння эфек тыўнасцi
працэсаў кiравання гарадской
iнфраструктурай, прамысловы
iнтэрнэт, тэхналогii воблачных
вылiчэнняў, штучны iнтэлект,
блокчэйн i iншыя iнавацыi.
Сучасныя тэхналогii дазволяць збiраць вялiкую колькасць
iнфармацыi, аналiзаваць яе i

выкарыс тоўваць пры прыняццi пэўных рашэнняў, звязаных
з кiраваннем горада. На сёння
кожны дзяржорган мае свае ведамасныя iнфармацыйныя сiстэмы, дзе збiраецца iнфармацыя,
неабходная для яго работы. Але
колькасць «разумных» прылад
пастаянна павялiчваецца. Адпа вед на, ста но вiц ца больш
iнфармацыi. Пакуль яна назапашваецца ў розных цэнтрах
апрацоўкi даных. У той жа час,
як заўважыў супрацоўнiк аператыўна-аналiтычнага цэнтра
пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь Мiкалай БАРАДЗЕВIЧ,
пакуль не рэалiзавана магчымасць аналiзаваць вялiкi аб'ём даных, якiя сабраныя ўсiмi
дзяржаўнымi органамi, сумесна i ў прыватным парадку, каб
у будучым прымаць рашэннi,
абапiраючыся на статыстычныя
звесткi. Таму сёння вядзецца работа па стварэннi нацыянальнай
СМАРT-платформы.

ІНАВАЦЫЙНАЯ
ТРАНСФАРМАЦЫЯ
Не трэба зводзiць iдэю «разумных гарадоў» выключна да

таго, што прастора вакол нас
будзе «на шпi га ва на» кру тымi тэхнiчнымi прыладамi. Куды
важнейшае тое, што новыя тэхналогii будуць змяняць наш лад
жыцця. Уласна «Разумныя гарады» ў першую чаргу павiнны
быць накiраваныя на паляпшэнне ўмоў i задавальненне патрэб
людзей, вырашэнне пэўных мясцовых праблем i даваць жыхарам магчымасць удзельнiчаць
у кiраваннi горадам, а бiзнесу i
навуковым супольнасцям — рабiць новыя праекты, якiя будуць
дапамагаць далейшаму развiццю населеных пунктаў.
На ту раль на, буду чы ня за
iнавацыямi. Тэхналагiчныя рашэннi дазволяць эфектыўна карыстацца рэсурсамi i развiваць
паслугi, якiя паляпшаюць умовы
пражывання i спрыяюць дзелавой актыўнасцi.
Тут не абысцiся без разумнага кiравання. Будуць стварацца адзiныя аў таматызаваныя
сiс тэмы для кiравання гарадской гаспадаркай, развiвацца
ан лайн-дзярж па слу гi, а са мi
гараджане праз спецыяльныя
платформы змогуць далучацца
да вырашэння пытанняў гарадскога развiцця.
Iнавацыi пранiкаюць у жыллёва-камунальную гаспадарку.
Так, разумнае кiраванне ЖКГ, як
растлумачыў Уладзiмiр Iвашка,
азначае стварэнне i ўкараненне
ўнiфiкаванай сiстэмы кiравання,
кантролю i ўлiку iнфармацыi iнжынерных сiстэм iнтэлектуальных будынкаў, аў тыматызаванага ўлiку i рэгулявання патрэб
рэсурсаў, забеспячэнне дыстанцыйнага кантролю тэхнiчнага
стану аб'ектаў iнфраструктуры,
укараненне аў таматызаванай
сiстэмы кiравання абыходжання з цвёрдымi камунальнымi адходамi, стварэнне электронных
сэрвiсаў узаемадзеяння i абслугоўвання насельнiцтва.
Стане разумнай i энергетыка: размеркаванне энергii будзе
адбывацца ў рэжыме рэальнага
часу з мiнiмальным умяшаннем
чалавека. Новыя прыборы дазволяць эканомiць электраэнергiю, якая спажываецца.

Устаноўка ў месцах пешаходных пераходаў камер, якiя распазнаюць наблiжэнне чалавека,
дазволiць своечасова ўключаць
для iх зялёнае святло, якое будзе гарэць столькi, колькi чалавеку патрабуецца для перасячэння праезнай часткi.
Бра нi ра ваць i аплач ваць
парковачнае месца можна будзе праз iнтэрнэт. Таксама новыя тэхналогii дазваляюць весцi кантроль работы дарожных
службаў i камунальнай тэхнiкi.
Некаторыя гараджане ўжо
па спе лi аца нiць усе пе ра вагi разумных прыпынкаў, аснашчаных кандыцыянерамi, вiдэакамерамi, электроннымi табло,
доступам да Wi-Fi.
Не абысцiся без тэхналагiчнай рэвалюцыi i ў адукацыi, ахове здароўя, забеспячэннi бяспекi i нават турызме i iндустрыi
забаў.

«ЗЯЛЁНЫ КIРУНАК»
З кожным годам павялiчваецца колькасць новых сэрвiсаў,
скiраваных на тое, каб палепшыць жыццё гараджан, у тым
лi ку ў эка ла гiч ным кi рун ку.
У перспектыве гарады павiнны
абзавесцiся платформамi экаманiторынгу i прагназавання ды
можна будзе сачыць не толькi
за загру жанасцю дарог, але i
за якасцю вады, паветра. Далей трэба працаваць над аўтаматызацыяй i рабатызацыяй
працэсу асобнага збору смецця
i яго перапрацоўкi. Сёння важна
думаць не толькi пра выкарыстанне альтэрнатыўных крынiц
энергii, але i пра стварэнне ўмоў
для эканомii рэсурсаў.
«Ства рэн не но вай iнф раструк туры дазволiць гарадам
развiвацца ў рэчышчы «зялёнай
эканомiкi», скарачаць выкiды
парнiковых газаў», — заўважыла архiтэктар, дацэнт кафедры горадабудаўнiцтва БНТУ,
нацыянальны кансультант па
зялёным горадабудаўнiцтве
пра ек та ГЭФ—ПРА АН-Мiнпрыроды «Зялёныя гарады»
Вера СЫСОЕВА. I прыклады
гэтага ўжо ёсць. Пiлотныя праек ты рэалiзуюцца ў Полацку,

Наваполацку i Навагрудку. Ужо
мож на па хва лiц ца пер шы мi
рэальнымi лiчбамi скарачэння
выкiдаў. Стымулюецца работа
гарадскога транспарту. Развiваецца веласiпедная iнфраструктура. На вачах мяняецца стаўленне насельнiцтва i гарадской
адмiнiстрацыi, якая сваiм прыкладам пацвярджае калегам з
iншых гарадоў, што новых тэхналогiй не трэба баяцца. Так,
Навагрудак перажыў складаныя
структурныя змены, якiя датычылiся вулiчнага асвятлення,
але ўжо сёння можна бачыць,
як ЖКГ гэтым карыстаецца, як
дырыжор, кiруе вулiчным асвятленнем. Што цiкава, пасля такiх перамен напачатку паступалi
скаргi: людзi нiколi не мелi справы з настолькi якасным святлом,
iм здавалася, што яго замнога,
i гэта перашкаджае спаць. Але
настройкi дазваляюць усё адрэгуляваць, задаць пэўны сцэнарый для асвятлення, параметры
яго ўключэння.
«Зялёны кiрунак» дазваляе
не толькi знiжаць выкiды, але i
эканомiць — а гэта важны стымул для малых i сярэднiх гарадоў, каб развiваць у iх падобныя
праекты. Да вышэйзгаданых пiлотных гарадоў ужо далучылiся
чатыры новыя — Крычаў, Карма, Зэльва, Гарадок. На сёння
ў гэтых гарадах праходзiць зацвярджэнне планаў «зялёнага»
горадабудаўнiцтва.
Лiчбавыя тэхналогii дазваляюць устанавiць кантакт з насельнiцтвам i даць новыя магчымасцi для iнiцыятыў, рэалiзацыi
лакальных праек таў. Гарады
выкарыс тоўваюць розныя сацыяльныя платформы, каб абмяр коў ваць з на сель нiц твам
праекты, выяўляць праблемы i
найбольш важныя кiрункi работы. У кожным горадзе ёсць кампанент, накiраваны на развiццё
лiчбавай структуры ў галiне гарадскiх паслуг, мабiльнасцi, адукацыi, аховы здароўя. Самыя ж
прыярытэтныя галiны на цяперашнi момант — асвятленне, вода- i энергазабеспячэнне, транспарт, манiторынг якасцi паветра
i шумавое забруджванне.

«Эфек тыў насць i тэх нала гiч насць га рад ской iнф раструктуры — гэта сродак, каб
палепшыць экалогiю асяроддзя, — упэўнена Вера Сысоева. — Кожны «зялёны» горад —
«разумны»: для дасягнення зялёных прыярытэтаў патрэбны
тэхналогii. Але не кожны «разумны» горад — «зялёны».

ЗБIРАЕМ ПАЗЛЫ
На мес нiк ге не раль на га
дырэктара па навуковай рабоце Аб'яднанага iнстыту та
праб лем iн фар ма ты кi НАН
Беларусi Сяргей КРУГЛIКАЎ
расказаў пра асаблiвасцi адаптацыi тыпавой канцэпцыi развiцця «разумных гарадоў» для
Оршы i Аршанскага раёна. На
сёння гэты адмiнiстрацыйнапрамысловы цэнтр з насельнiцтвам больш за 150 тысяч чалавек з'яўляецца пiлотнай зонай.
Найбольш паспяховыя рашэннi
надалей будуць маштабавацца
па ўсёй краiне.
«Паняцце «разумны» ўжываюць да розных сфер: лад жыцця, эканомiка, мабiльнасць, кiраванне i асяроддзе, дзе пражываюць людзі. У вынiку мы
бачым разумны пазл як аснову
фармiравання канцэпцыi смартсiцi, — заўважыў Сяргей Уладзiмiравiч. —Тры найважнейшыя
iндыкатары ацэнкi развiцця «разумнага горада» — гэта дзяржаўнае кiраванне, iнавацыйная
эканомiка i, канешне, гарадская
iнфраструктура».
Перш чым прасоўваць новыя
тэхналогii, неабходна паклапацiцца пра павышэнне лiчбавай
адукаванасцi насельнiцтва. Калi
людзi адчуюць, што «разумныя
гарады» ў першую чаргу менавiта iм нясуць выгоды, i будуць
ведаць пра рэальны эфект ад
такiх змен, усе навiнкi будзе
прасцей i хутчэй прасоўваць.
Тармазiць працэс можа i страх
перамен з боку кiраўнiцтва гарадоў, таму тут не абысцiся i без
павышэння ведаў i кампетэнцый
работнiкаў выканкамаў. Нельга ўпускаць адукацыю — дзецi
i моладзь павiнны свабодна валодаць сэрвiсамi i ведаць новыя

тэхналогii, у гэтым залог далейшага развiцця.
Сёння ў межах дзяржпраграмы навуковых даследаванняў
Iнстытут праблем iнфарматыкi стварае для Оршы аблегчаную лiчбавую платформу, якая
дазволiць напоўнiць гэты так
зва ны «цэнтр кам пе тэн цыi»
рэальнымi данымi. Распрацоўваецца комплекс мерапрыемстваў па рэалiзацыi канцэпцыi
развiцця «разумнага горада»
ў Аршанскiм раёне. Пры гэтым
улiчваюцца вынiкi анкетавання,
праведзенага сярод мясцовых
жыхароў.

IДЭЯ ДЛЯ РАЗВIЦЦЯ
Мiнск мог бы ператварыцца
не проста ў горад, якi спажывае тэхналагiчныя рашэннi, а ў
пляцоўку, дзе яны ствараюцца,
адпрацоўваюцца i дзе кампанii
з усяго свету могуць развiваць
свае прадукты. Такую iдэю падчас дыскусii выказаў кiраўнiк
мiжнародных праграм Агенцтва
iнавацый Масквы Кiрыл Iльнiцкi.
Трэба толькi стварыць умовы,
прывабныя для кампанiй, якiя
працуюць над «разумнымi» гарадамi, i даказаць, што Беларусь адкрыта для новых тэхналогiй. Напрыклад, Масква сёння
рухаецца ў падобным кiрунку.
Пасля апрабацыi найлепшыя
тэхналагiчныя рашэннi могуць
i надалей выкарыс тоўвацца ў
беларускiх гарадах i зацiкавiць
iншыя краiны.
Патрабуецца ак тыўнасць у
галiне iнавацый. Гарады, дзе
можна развiвацца i расцi, дзе
тэсцiруецца вялiкая колькасць
самых смелых рашэнняў, будуць
як магнiт прыцягваць маладых
генiяў, якiя хочуць апынуцца
сярод топавых спецыялiстаў у
сваёй галiне.
Лiчбавая трансфармацыя можа зрабiць больш прывабнымi i
рэгiёны. У малых гарадоў ужо
ёсць свае перавагi — экалагiчнасць, больш павольны тэмп
жыцця, нiжэйшыя цэны на жыллё, меншая шчыльнасць насельнiцтва (на якую мы сталi звяртаць увагу падчас пандэмii).
Алена ДЗЯДЗЮЛЯ.

ШОПIНГ З ДАПОЎНЕНАЙ РЭАЛЬНАСЦЮ
Тэхналогii 3D-мадэлявання адкрыюць новы фармат гандлю

Максiмальна бескантактавы
У Еўропе i Расii ўжо на ўсю моц працуюць такiя мiжнародныя плацежныя сiс тэмы, як Apple Pay, Samsung Pay i Google
Pay. Ме на вi та яны з'яўля юц ца са мы мi
рас паўсю джа ны мi, i праз iх пра хо дзiць
боль шасць аплат пры да па мо зе га джэтаў. У Беларусь нядаўна прыйшлi сiс тэмы
Apple Pay i Samsung Pay, але... У Samsung
Pay карыс тальнiкi скардзяцца на заблакаваныя аперацыi або на тое, што крамы
адмаўляюцца прымаць аплату са смартфонаў. Але, нягледзячы на ўсе цяжкасцi,
беларускiя банкi iмкнуцца прапаноўваць
сваiм клiентам сусветныя навiнкi. Бескантак та выя плаця жы такса ма пе ра жы валi
перыяд «непрымання», а сёння мiжнародныя сiстэмы кажуць пра тое, што ў месяц
у краiне бескантак тава праходзiць больш
за 26 мiльёнаў аперацый.
— Такiя змены ў спажывецкiх паводзiнах могуць мець пастаянны характар. На
цяперашнi перыяд развiцця тэхналогiй мы
адзначаем два iстотныя трэнды плацежнай
iндустрыi ў свеце: выкарыстанне бескантактавай сiстэмы аплаты i новы фармат шопiнгу з тэхналогiяй дапоўненай рэальнасцi.
Гаворка ўжо не iдзе пра тое, каб пакупнiк
перадаваў картку прадаўцу ў рукi i набiраў
пiн-код на тэрмiнале. Максiмальна бескантактавы шопiнг — вось тое, што людзi хочуць цяпер атрымаць, — адзначыў эксперт
рынку i дырэктар кампанii — распрацоўшчыка мабiльных праграм i вэб-сэрвiсаў
для рынку рытэйлераў i банкаўскага сектара Алег ЗАХАРАЎ.
Бягучая абстаноўка прымушае грамадства выконваць нормы сацыяльнага дыстанцыявання. Людзi iмкнуцца знаходзiцца
дома i, калi выходзяць, — то, як правiла, па
прадукты цi ў аптэку. Калi зыходзiць са статыстыкi, беларусы з кожным годам усё час-

цей карыстаюцца безнаяўнымi спосабамi
аплаты. За мiнулы год безнаяўныя плацяжы
выраслi на 24—25 %, а 50 % ад усiх здзейсненых транзакцый — гэта бескантактавыя
карткi або iншыя бескантактавыя тэхналогii,
напрыклад Apple Pay.
— Пры гэтым 20 % плацяжоў у свеце
робяцца з дапамогай мабiльных прылад —
кольцаў, бранзалетаў, тэлефонаў, — паведамляе цiкавую iнфармацыю Алег Захараў.
Прычыны папулярнасцi бескантактавых
плацяжоў абсалютна заканамерныя. Гэта
ў першую чаргу рост аўдыторыi мабiльнага
iнтэрнэту. Тэхналогii не стаяць на месцы
i забяспечваюць даступнасць i зручнасць
сучасных плацежных рашэнняў. Патрабаваннi карыс тальнiкаў прымушаюць распрацоўшчыкаў i плацежных агрэгатараў
удасканальвацца i павялiчваць хуткасць
выканання аперацый. Згодна з прагнозам
аналiтыкаў, да 2023 года бескантактавыя
карткi зоймуць больш за 55 % сусветнага рынку плацежных картаў. Напрыклад,
за апошнiя гады ва ўсiм свеце выкарыстоўвалася больш за пяць мільярдаў бескантактавых картак, i гэта складала больш за 35 %
агульнай картачнай эмiсii.
Паводле звестак Нацыянальнага банка,
у Беларусi эмiтуюць бескантактавыя карткi
22 беларускiя банкi. Агульная колькасць па
рынку складае больш за сем мiльёнаў картак. У сегменце бескантактавых плацяжоў
смартфоны паступова выцясняюць пластыкавыя карткi.
Са слоў эксперта, вопыт укаранення тэхналогii дапоўненай рэальнасцi паказвае
цiкавасць з боку пакупнiка да падобных
ноу-хау. Тлумачыцца гэта проста — тэхналогiя даступная прак тычна для кожнага,
бо працуе праз смартфон. Яна дазваляе
за адзiн раз ахапiць вялiкую колькасць
карыстальнiкаў — праз спецыялiзаваныя
мабiльныя праграмы, якiя могуць цяпер
замянiць шоу-румы, вiтрыны, цэлыя крамы.
Па сутнасцi — увесь магазiн можа змясцiцца «ў кiшэнi».
Яшчэ 15 гадоў таму нiхто не мог уявiць, што мы будзем рабiць пакупкi
двума нацiскамi на смартфоне. Алгарытмы, AR, разумныя крамы i ўсвядомленае спажыванне — у 2020-я гады
пакупнiкоў чакае чарговы вiток трансфармацый.

джэннi будзе дэвайс або тэхналогiя, якая
цалкам скапiруе вопыт наведвання крамы
(уключаючы пахi, магчымасць памацаць
тавар i гэтак далей).

У прыярытэце — зручнасць
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Паводле ацэнак мiжнародных
плацежных сiстэм, наша краiна
займае трэцяе месца ў сваiм рэгiёне
па колькасцi бескантактавых
транзакцый. Эксперты прагназуюць
далейшы рост такой аплаты ў сувязi
з распаўсюджваннем праграм
для аплаты смартфонам i развiццём
iнфраструктуры прыёму такiх
картак. Таксама рост адзначаецца
i ў апошнiя месяцы ў сувязi
з эпiдэмiялагiчнай сiтуацыяй.

Глыбокае апусканне
ў дапоўненую рэальнасць
З развiццём тэхналогiй доля пакупак анлайн будзе ўзрастаць: напрыклад, тэхналогii вiртуальнай i дапоўненай рэальнасцi ўжо
дазваляюць прымяраць вопратку i абу так
на ўласны 3D-аватар i з высокай дакладнасцю ацэньваць пасадку на сваёй фiгуры
з улiкам iндывiдуальных асаблiвасцяў, расстаўляць мэблю па ўласнай кватэры i выбiраць колер i тэкстуру, прадстаўляць тавары
ў выглядзе лiчбавых двайнiкоў, а ў выпадку
падключэння сэнсарных датчыкаў — адчуваць. Тэхналогii камп'ютарнага бачання
ўжо ўмеюць распазнаваць тавар з дакладнасцю больш за 95 % i нават сартаваць
бракаваную агароднiну i садавiну, каб яны
не траплялi на палiцы магазiнаў.
У буйных сучасных фiрмах гэта не фантазiя. Падобныя магчымасцi пашыраць долю пакупак анлайн i, верагодна, паменшаць прадстаўленасць тавараў у крамах,
каб скарацiць дарагiя плошчы. Магчыма,
тэхналогii 3D-мадэлявання адкрыюць новы фармат шопiнгу: з'явiцца магчымасць
прадстаўляць тавары ў выглядзе iх рэалiс-

тыч ных 3D-двай нi коў у лю бым мес цы,
аформiць заказ можна будзе лiтаральна
проста на вулiцы.
Магчымасць загрузiць планiроўку сваёй
кватэры ў iнтэрнэт-краму мэблi i падабраць
найбольш прыдатны варыянт анлайн таксама толькi з'яўляецца ў анлайн-рытэйла.
Ёсць рас пра цоў кi, якiя дазва ляюць выкарыс тоўваць унiкальныя бiяметрычныя
параметры чалавека для аплаты на сайце, — напрыклад, iдэнтыфiкацыя па твары
замест уводу даных карткi для аплаты.
AR-фiльтры i разумныя люстэркi дазволяць нам з большай дакладнасцю падбiраць вопратку па памеры, а значыць, не
прыйдзецца лiшнi раз вяртаць тавар. Вытворцы ж змогуць загадзя прагназаваць
по пыт, вы пус ка ю чы лiч ба выя ка лек цыi
i ка рэк туючы пра дук то вы асар ты мент.
Шукаць рэчы таксама стане прасцей: разумны пошук па малюнку ўжо выкарыстоўваюць шматлiкiя буйныя рытэйлеры —
ад AliExpress да Lamoda i ASOS.
Не пройдзе гэты трэнд i мiма крамаў
прадуктаў паўсядзённага попыту: паводле
даследавання, 89 % спажыўцоў адмовяцца
ад фiзiчнага шопiнгу, калi ў iх у распара-

У цяперашняе дзесяцiгоддзе крамы ператворацца ў экасiстэмы, якiя ахоплiваюць
усе сферы жыцця. Галасавы памочнiк нагадае аб куплi шампанскага да дня нараджэння, у стужцы сацсетак вам пакажуць
рэкламны купон з персаналiзаванай знiжкай, а iнтэрнэт-крама выведзе на стартавую
старонку прапановы спецыяльна для вас.
З аднаго боку, рэклама стане больш дакучлiвай i дакладнай, з другога — працэс
шопiнгу спросцiцца.
На пярэднi план выйдзе амнiканальная
мадэль-падыход, якi аб'ядноўвае ў адну сiстэму ўсе iнструменты камунiкацыi з клiентам. Вы зможаце з лёгкасцю перамяшчацца
памiж анлайн i афлайнам, пераходзiць з
мабiльнай версii крамы ў дэсктопную, звязвацца з падтрымкай па тэлефоне або ў месенджар. У прыярытэце будзе зручнасць.
Па та кой ма дэлi ўжо пра цуе гi гант
Amazon, касметычныя карпарацыi i шэраг
мэблевых крамаў, а таксама брэнды iншых
кампанiй. Межы памiж фiзiчным гандлёвым
пунктам i анлайн-крамай будуць сцiрацца.
Напрыклад, вы зможаце аформiць куплю
праз Instagram, забраць у пункце выдачы
ў найблiжэйшым супермаркеце, а пры патрэбе аформiць вяртанне ў флагманскiм
магазiне рытэйлера.

Крама як атракцыён i музей
Хутка рытэйлеры пачнуць падладжвацца
пад iнтарэсы пакалення Z — тых, хто нарадзiўся ў канцы 1990-х i пачатку 2000-х гадоў.
Для «зэтаў» важна не iмя брэнда, а культура
i досвед, створаныя вакол яго. Гэта значыць,
важны не столькi сам прадукт, колькi яго
навакольны кантэкст.
Напрыклад, амерыканскi брэнд Casper
не толькi прадае матрацы, але i запiсвае
тэкс ты для медытацый, вядзе блог пра
культуру сну i праводзiць навуковыя даследаваннi. Кампанii эксперыментуюць з сацыяльнымi сеткамi: публiкуюць у Instagram
фатаграфii i мемы, сцiраючы мяжу памiж
брэндам i спажыўцамi. Iншы прыклад —
Lamoda, якая арганiзуе анлайн-турнiры па
DOTA2, Fortnite i League of Legends на па-

пулярнай вiдэастрымiнгавай платформе
Twitch.
Сэрвiсы дастаўкi ежы запускаюць свой
мерч: футболкi, сумкi з фiрменнымi лагатыпамi. Рэстараны, службы таксi i прадуктовыя крамы ствараюць калабарацыi
з брэндамi адзення i блогерамi. Падобныя
спецпраекты iснавалi i раней, але ў апошнiя
гады яны сталi модныя i набылi вiрусную
папулярнасць. Эксперыменты закранаюць
усе пяць пачуццяў, у тым лiку нюх i слых.
Аналiтыкi JTW Intelligence называюць новую
практыку падбору гукавога суправаджэння
акустычным брэндынгам.
Для пакалення Z важны вопыт спажывання. Зыходзячы з гэтай тэндэнцыi, кампанii арганiзуюць выстаўкi i ператвараюць
крамы ў эксперыментальныя музеi з атракцыёнамi.

Без лiшняга погляду i... вiруса
Аўтаматызаваныя крамы без прадаўцоў,
рабатызаваныя склады i дастаўка дронамi — беспiлотныя тэхналогii паступова захоплiваюць рытэйл. Праўда, аб поўнай аўтаматызацыi гаворкi пакуль не iдзе. Для некаторых катэгорый тавараў эмацыянальная
ўцягнутасць i ўзаемадзеянне аднаго чалавека з iншым усё ж такi будуць адыгрываць
вялiкую ролю.
Таму, напрыклад, харчовыя крамы без
прадаўцоў у Кiтаi спачатку распладзiлiся ў
велiзарнай колькасцi, але потым частка з iх
зачынiлася. Стала зразумела, што спажыўцам важна мець зносiны з iншымi людзьмi
ў працэсе пакупкi. Асаблiва калi гэта датычыцца прадуктаў харчавання. Нягледзячы
на гэта, у большасцi буйных рытэйлераў
з'явiцца свая каманда распрацоўшчыкаў
штучнага iнтэлекту i спецыялiстаў па рабоце
з вялiкiмi данымi. Яны дапамогуць аналiзаваць попыт, прагназаваць паводзiны клiентаў, планаваць лагiстыку i наладжваць
рэкламу.
Усё большай папулярнасцю будуць карыстацца галасавыя памочнiкi. З iх дапамогай можна будзе афармляць пакупкi на
хаду i прасiць асiстэнта падабраць тавары
пад вашы перавагi. Паводле даследавання
Nielsen, 50 % спажыўцоў гатовыя карыстацца разумным памочнiкам у найблiжэйшыя
тры гады. У новым дзесяцiгоддзi алгарытмы
будуць выконваць функцыi не толькi асiстэнтаў, але i куратараў.
Сяргей КУРКАЧ.

