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So What’s Next?הטמעת חדשנות בתעשיה היצרנית
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So What’s Next?האם אנו ערוכים לשינוי-נקודה למחשבה?

האדם הממוצע יקיים יותר  , 2020בשנת 

בת זוגו/ שיחות עם בוט מאשר עם בן 
)2017, גרטנר(
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So What’s Next?האם אנו ערוכים לשינוי-נקודה למחשבה?

היום  'מהתלמידים שנכנסים לכיתה א65%

יעסקו במקצועות שכלל עדיין לא קיימים
Gartner, 2017
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