
Tendències actuals 
en personalització de productes i serveis

CONCLUSIONS

TENDÈNCIES

Conclusió #1 /sentit de la personalització, l’usuari al centre

És un canvi de direcció que ens empodera com a creadors, consumidors i usuaris.

La personalització es construirà des de:
La consciència, un coneixement i una llibertat personal més grans.
La capacitat de crear i projectar de cadascú, no des del coneixement 
que atorguen les dades sobre nosaltres.

Medentity / Protagonisme personal ( jo com a creador)

Amb la persona al centre. “Soc únic”.

Cada cop som menys consumidors i més creadors.
La personalització és cada dia més a prop de la projecció 
d’identitat lligada a les nostres eleccions.
Construeixo la meva identitat a les xarxes. L’extensió 
digital del jo anirà creixent: perfils digitals, clons i avatars.

Hiperpersonalització contextual
La hiperpersonalització mitjançant dades combinades i contextualitzades 
obre un camí de solucions úniques millorades a través de patrons digitals 
de comportament.

Suma d’insights de diferents aspectes i fonts.
Té en compte la persona, el seu estil de vida i el context.
La seva relació ofereix patrons únics amb respostes (recomanacions 
i solucions) úniques.

Biopersonalització
Personalització biomètrica a partir de dades biomètriques i 
anàlisis d’ADN, que són les nostres empremtes més personals.

Això ens permet:
Fer “vestits a mida” en àmbits com la moda, 
la bellesa o la salut.
Reconèixer estats d’ànim i personalitzar segons 
les emocions per vincular-nos a sectors com la cultura 
o l’entreteniment.

El DIM / (do it myself)

Es tradueix en la gestió del jo i del que em pertany.  Lligada 
a la identitat, l’autoproveïment i l’autocontrol dels elements 
personals.

Aquesta utopia gairebé-realitat confereix la percepció que el 
que em poso, faig, consumeixo, produeixo, penso, son una 
empremta única que ens identifiquen, be siguin senyals:

Físics (al llenç del cos). 
Digitals (a través dels meus gustos i preferències).

Youtopia / ( jo com a receptor)

Ens encaminem a una veritable utopia de la personalització.

La vida a mida i on demand que jo decideixo, 
no la que m’ofereixen.

ONE TO ONE = the perfect fit

Als ecosistemes alimentats amb dades creix la possibilitat de connexió 
entre els parells idonis. La plataformització i la IA Ens encaminen cap a un 
món “ideal” que ens permetrà donar respostes personalitzades i úniques a 
necessitats concretes i úniques.
Exemples d’absoluta personalització de les necessitats:

Els videojocs (em connecten amb els companys de joc ideals)
La salut (amb el meu metge o grup mèdic ideal). 

Curadoria
Per fer front a la infoxicació, alleugerir l’estrès, augmentar 
l’esperit crític i personalitzar.

Com consumirem la informació en el futur:
A la carta. Seleccionada per i per a nosaltres.
La curadoria personal (coach o similars) passarà per davant 
dels curadors digitals (Netflix o Spotify).
Menys basada en dades massives i més basada en el 
coneixement personal de cadascú.

Conclusió #2 / propietat de les dades i consciència del binomi privacitat-benefici

Hi ha una contrapartida molt clara: cedeixo les dades voluntàriament a canvi de quelcom 
que em beneficia. No em roben les dades involuntàriament.

Evolucionem cap a entorns en què:
S’empodera el consumidor.
Se li demana permís. 
Se li cedeix informació segons les seves necessitats.

Conclusió #3 / humanització de les decisions i recomanacions

Les decisions no són automatitzades, sinó que són curades o vigilades. 

La IA se situa en segon pla.
Es converteix en un “col·lega de feina” que ajuda, 
no en un “director d’orquestra” en la presa de decisions.

Conclusió #4 / cencreuament de dades de múltiples tipus
         i fonts, i qualitat més que quantitat

La dada està enriquida i el salt a la dada-personalització se situa en:

La combinació i la contextualització.
L’encreuament de diferents tipus de dades.
La suma de diferents fonts i tipologies de dades, a més de diverses 
maneres de recollir-les.
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