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Müşteri odaklılık ile büyümek

Akıllı-yaratıcı motoru geliştirmek
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Deloitte CMO Programı Hakkında
Deloitte’un CMO Programı, yaklaşan pazar trendlerini öngörmeleri ve çevik pazarlama ile zorlukları aşabilmeleri için 
CMO’lara destek olmaktadır. Son pazarlama trendleri ve içgörüleri hakkında daha fazlasına buradan ulaşabilirsiniz. 

Dijital teknoloji işin doğasını değiştirdi. Dünya genelinde Deloitte Digital, yaratıcı ve dijital yetenekleri, teknik deneyimi, derin 
iş stratejisi ve dünyanın en büyük danışmanlık firması olmanın getirdiği ilişkileriyle müşterilerinin neyin mümkün olduğunu 
görmelerine, neyin değerli olduğunu belirlemelerine ve bunu hayata geçirmelerine yardımcı oluyor. Deloitte Digital, sürekli 
ve hızlı bir şekilde gelişerek beklentilerin ötesinde performans göstermek isteyen işletmelerin ihtiyaç duyduğu içgörü ve 
platformları sağlamaktadır. Deloitte Digital’in hizmetleri hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/chief-marketing-officer/topics/marketing.html
https://www.deloittedigital.com/us/en/offerings/customer-led-marketing/delivering-performance-marketing.html
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Giriş
Müşteri odaklılık ile büyümek

Dijital ve fiziksel kanalların 
entegrasyonundan çeşitlilik için 
artan taleplere kadar oyunun 
giderek karmaşıklaştığı, doğrusal 
müşteri yolculuklarının geçmişin 
bir kalıntısı haline geldiği pandemi 
sonrası dünyada markalar nasıl 
başarıyla büyüyecekleri sorusuna 
yanıt ararken, en hızlı büyüyen 
benzerlerinden neler öğrenebilir?

4



5

2022 Küresel Pazarlama Trendleri 

Son 18 ay müşteri etkileşimine ilişkin stratejileri daha önce 
hiç olmadığı kadar değiştirdi ve bu değişikliğe görülmemiş bir 
karmaşıklık eşlik etti. Pazarda beliren makro trendlerden sadece 
birkaçını düşünün: İnsanların dijital ve fiziksel kanallar arasında 
mekik dokuduğu pandemi sonrası dünyada doğrusal müşteri 
yolculukları neredeyse geçmişin bir kalıntısı haline geldi. Müşteriler 
daha özelleşmiş ve kişiselleştirilmiş deneyimler beklerken, aynı 
zamanda verilerinin nasıl elde edildiği ve kullanıldığı konusunda 
daha tedbirliler. İnsanlar malların ve hizmetlerin bir düğmeye 
basılmasıyla elde edilebilir olması beklentisi içinde olduklarından, 
kolaylığın tanımı değişmiş durumda. Ürünler ve hizmetler bir 
yana, insanlar daha çok bir markanın varlık nedenine duyarlılık 
gösteriyorlar. Bu nedenle markalar yalnızca kârı maksimize 
etmeye odaklandığında, tüketiciler henüz önlerine bir teklif dahi 
konmadan markadan uzaklaşıyorlar.  

Bu trendler organizasyonun dört duvarı arasında da benzer 
şekilde karmaşıklık yaratıyor. Yapay zeka müşteri deneyiminde 
temel unsur haline geldikçe, takımlar yaratıcılığı ve analitiği 
bir arada kullanabilen ve entegre edebilen doğru yetenek 
karmasını oluşturma mücadelesi veriyor. Buna paralel olarak 
markalar durmaksızın sahip oldukları yeteneklerin pazara 
sunmayı ümit ettikleri deneyimler kadar temsil edici ve kapsayıcı 
özellikte olmasını sağlamaya çalışıyor. Tüm bunların sonucunda 
beklentilerin gelmiş geçmiş en yüksek seviyesinde olduğu bir 
zamanda pazarlama bütçelerinin rekor düzeyde küçüldüğü 
gerçeğinin altının çizilmesi gerekiyor.1 

Bu trendler göz önüne alındığında markalar giderek daha 
karmaşıklaşan bir dünyada nasıl başarıyla büyüyebilir? 

Cevabın, markaların müşterilerle etkileşiminin bütüncül olarak 
yeniden düşünülmesi olduğuna inanıyoruz ve bunun geçerli 
bir nedeni var: Küresel ölçekte 1.000 yönetici ile yapılan 
araştırmaya göre en hızlı büyüyen markalar (%10+ yıllık 
büyümeye sahip olanlar) noktasal çözümlerin ötesine geçiyorlar 
ve bütünsel müşteri deneyimine kapsamlı bir şekilde eğiliyorlar; 
işletmenin tamamına hakim olan bir varoluş amacının harekete 
geçirilmesinden müşteri veri stratejilerinin tümüyle elden 
geçirilmesine kadar her şeyi kapsıyorlar.

Söz konusu yüksek büyümeye sahip organizasyonları örnek 
alarak 2022 Küresel Pazarlama Trendleri raporunda çok yönlü 
bir yaklaşım sergiledik. Beş ülkeden üst düzey yöneticileri 
araştırmamıza dahil etmenin yanı sıra, küresel ölçekte 11.500 
tüketici ile anket yaptık ve lider küresel markaların üst düzey 
yöneticileriyle 18 derinlemesine görüşme gerçekleştirdik (Daha 
fazla bilgi için kutuda yer alan “Araştırma metodolojisi”ne göz 
atın). Elde edilen bu bilgiler doğrultusunda müşteri odaklı olan 
ve çözüm kümesini 360 derece bakış açısıyla değerlendiren yedi 
trend ortaya koyduk. 

360 derece etkileşim: 
İnsanlar, veri ve 
deneyimler 
Liderlere bu benzeri görülmemiş dönemde gelişmeleri için bir 
yol haritası sunmak amacıyla trendlerimizi üç bölüm halinde 
ele aldık: İnsanlar, veri ve deneyimler. 

Bu bölümler birbirini dışlayan çalışmalar değil. Aksine entegre 
olduklarında dinamik müşteri deneyimlerinin temelini 
oluşturan birbirine bağımlılıklar üzerine kurulu bir sistemi 
oluşturuyorlar.
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Dinamik deneyimleri tasarlamak
Müşteri deneyimi yol boyunca her adımın ulaşmak istediği zirve 
noktasıdır. Bu bakış açısıyla son iki bölümümüz, marka deneyimi 
ile müşterilerine dinamik çözümler sunmak isteyen markaların, bu 
isteklerini karşılamak üzere şeyi nasıl bir araya getirebileceğine ışık 
tutuyor. 

Hibrit deneyimi 
güçlendirmek 
Markalar dijital ve yüz yüze ortamları içeren 
hibrit deneyimlerin dinamik ve bütüncül 
olmasını sağlayabilmek için insan odaklı 
tasarım ilkelerini benimsemeli.

Müşteri hizmetlerinde yapay 
zeka ile çağ atlamak 
Doğru zamanlı tekliflerin ve iyi satış sonrası 
hizmetlerin tüketicilerin satın alma kararları 
üzerinde önemli etkisi var. İnsan dokunuşu ile 
yapay zekayı entegre ederek her ikisinde de 

yeni açılımlar sağlanabilir.

Bu trendler hep birlikte pazarlamanın güveni geliştiren ve insan 
ihtiyaçlarını karşılayan müşteri deneyimlerinin tasarlanmasında 
büyüme için güçlü bir itici güç olduğuna vurgu yapar.

Veri altyapısını oluşturmak
Kanalların yaygınlaşması sayısız veri kaynağının oluşmasına yol 
açtı. Ne var ki sayıca çok olan her zaman daha iyi değildir, hatta 
bazı durumlarda bugün mevcut olan yarın burada olmayabilir. 
Sonraki iki bölüm, giderek daha karmaşık hale gelen bu veri 
ortamında gezinirken kullanacağınız bir kılavuz sunuyor.

Çerezsiz bir dünyada 
müşterilerle buluşmak 
Pazarlama profesyonelleri, üçüncü taraf 
çerezlerin gittikçe kullanılamaz hale geldiği bir 
dünya için, birinci taraf veri stratejilerinden 
başlayarak hazırlıklarını yapmalı. 

İnsan odaklı veri deneyimi 
tasarımı 
Birinci taraf veri stratejisi tek başına 
yeterli değil. İnsan odaklı bir veri deneyimi 
tasarlamak, verilerinin kullanımını yararlı 
bulan ve ürkütücü bulan bireyler arasındaki 

ince dengeyi gözetmeyi de gerektiriyor.

Giriş

İnsan odaklı bir yaklaşım benimsemek
Raporumuzun açılış trendleri diğer her şeye dayanak teşkil eden 
temeli inşa eder: Markanın hizmet ettiği insanlar. 

Amaç ile büyümek
Hızlı büyüyen markalar salt fiyat ve kalite ile 
rekabet etmeyi bırakıp özgün ve karlılığın 
ötesine geçen bir amaçla var olduklarının 
taahhüdünü veriyorlar ve iletişimini yapıyorlar.

Kapsayıcı pazarlama  
Toplulukların artan çeşitlilik, eşitlik ve 
kapsayıcılık ihtiyaçlarına doğru yanıtı 
veremeyen organizasyonlar hem bugünün 
hem yarının müşterisini kaybetme riskiyle 
karşı karşıya. 

Akıllı-yaratıcı motoru 
geliştirmek 
Pazarlama profesyonellerinin kültür hızında 
hareket eden bir yetenek modeline ihtiyacı 
var. Bu da yaratıcı ve analitik yetenek 
gruplarını çevik bir anlayış ile entegre 

etmekle ve dışarıdaki yeteneklerden yeni formlarda yararlanmayı 
başarmakla mümkün.

TREND 4



2022 Küresel Pazarlama Trendleri 

7

Araştırma metodolojisi
Küresel olarak geçerliliğe sahip, pazarlama ve müşteri deneyimiyle ilgili farklı konuları kapsayan bir anlayışı sunduğumuzdan emin olmak için 
dünya çapında iki anket düzenledik ve küresel yöneticilerle 18 derinlemesine görüşme gerçekleştirdik.

Küresel Pazarlama Trendleri Yönetici Anketi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri (%62), Birleşik Krallık (%11), Fransa (%9), 
Japonya (%9) ve Hollanda (%9) ülkelerinde yerleşik küresel şirketlerden 1.099 üst düzey yönetici ile anket yapıldı. Bu ankette CEO’lara 
ve pazarlama, bilgi sistemleri, finans, operasyon, eğitim ve insan kaynakları üst düzey yöneticilerine pazarlama fonksiyonunun 
gelişimini yönlendiren çeşitli konularla ilgili düşünceleri soruldu. Bu rapor pazarlama ve müşteri deneyimi liderlerine odaklandığı için, 
yanıtlayanların %50’si pazarlama üst düzey yöneticisi (CMO) ya da benzer unvanları (müşteri deneyiminden sorumlu üst düzey yönetici 
ve büyümeden sorumlu üst düzey yönetici) bulunan kişilerden oluşuyordu ve neredeyse yarısı diğer üst düzey roller arasında eşit 
dağılıma sahipti. 

Tüm işletmelerin (kamu sektörü haricinde) yıllık gelirleri en az 500 milyon ABD doları iken %73 kadarının 1 milyar ABD doları üzerindeydi.

Küresel Pazarlama Trendleri Tüketici Anketi ise Mayıs 2021’de 19 ülkeden 18 yaş ve üzerindeki 11.500 küresel tüketiciyi hedefledi. 
Bu ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Brezilya, Şili, Güney Afrika, İsveç, Birleşik Krallık, İtalya, İrlanda, Fransa, 

İspanya, Türkiye, İsviçre, Danimarka, Portekiz, Japonya, Hindistan ve Çin bulunuyordu.

Ayrıca 2021 yılı içerisinde halihazırda veya önceden pazarlamadan veya müşteri deneyiminden sorumlu üst düzey yönetici rollerinde bulunan 
18 yöneticiyle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirildi. Bu rapora dahil olan trendlerin ortaya çıkarılmasında onların içgörüleri esas 
alınmıştır.

7
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1. Kelly Blum and Gloria Omale, “Gartner Says Marketing Budgets Have 
Plummeted to 6.4% of Overall Company Revenue” (Gartner, Pazarlama 
Bütçelerinin Genel Şirket Gelirinin %6,4’üne Düştüğünü Söyledi) Gartner, 
14 Temmuz 2021. 

DİPNOTLAR
Jennifer Veenstra | jveenstra@deloitte.com
Jennifer Veenstra, Deloitte Küresel CMO Programının yönetici lideridir. CMO liderliğine özellikle müşteri deneyimi, 
strateji yönlendirme ve dijital dönüşüm açısından odaklanmaktadır. Veenstra, CMO’ların kurumların gelişmesini 
sağlamalarına ve müşterilerin bir amaç etrafında bağlantı kurmasına yardımcı olmak için çeşitli sektörel alanlarda 
çalışmaktadır. Deloitte Müşteri Deneyiminin dönüştürülmesine liderlik etmiştir.

Stacy Kemp | stkemp@deloitte.com
Stacy Kemp, inovasyon, stratejik müşteri deneyiminin ve operasyonların dönüştürülmesi, sıra dışı kişisel gelişim ve 
öngörülü liderlik ile önemli ticari değer yaratan, Deloitte Consulting LLP yöneticilerinden biridir. Kemp, Küresel 100 
Endeksindeki müşterilerle çalışmakta olup dijital alandaki erken aşama girişimci bir organizasyonu yönetmiştir. Ayrıca 
zekayı ve uygulanabilirliği eşit ölçüde dikkate alarak yeni nesil stratejiler oluşturmakta ve yenilikçi ürün ve hizmetler 
geliştirmektedir.

Barbara Venneman | bvenneman@deloitte.com
Barbara Venneman, Deloitte Digital’in Küresel Reklamcılık, Pazarlama ve Ticaret lideridir. Kişiler, sistemler, veriler ve 
ürünler arasında bağlantılar kurarak markaların müşterilere odaklanmasına yardımcı olmakta, markaların müşterileri 
için daha kişisel deneyimler sunmalarını sağlamaktadır,. Venneman müşteri kazanma, etkileşim, hizmet ve müşterileri 
tutma gibi hedeflenen segmentlerde duygusal deneyimler sunmak için verilere dayalı yaratıcı ve bilişsel ağın yanı sıra 
müşteri verilerini kullanarak müşteri yaşam boyu değerini artırmaya odaklanır.

Tim Murphy | timurphy@deloitte.com
Tim Murphy, Deloitte CMO Programına yönelik Araştırma ve İçgörüler direktörüdür. Deloitte Services LP’de bir 
araştırmacı ve analitik bilimci olarak gelişmekte olan pazarlama trendlerine ve üst yöneticiler arasındaki CMO 
dinamiklerine odaklı çalışmalarını yürütmektedir.

YAZARLAR HAKKINDA

Giriş
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Akıllı-yaratıcı motoru 
geliştirmek
Alışılmadık yetenek stratejileri pazarlamayı 
müşteriye nasıl yakınlaştırabilir



11

2022 Küresel Pazarlama Trendleri 

Pazarlama bir zamanlar kreatiflerin alanı 
olarak bilinirdi; fakat büyük veri ve yapay 
zekanın yükselmesi bu mesleğe olan 
talebi değiştirdi. Artık pazarlama 
profesyonelleri müşterileri hakkında 
en incelikli içgörüleri ortaya 
çıkarmayı ve marka mesajlarını 
onların günlük yaşantılarındaki bu 
anlarla bağdaştırmayı hedefliyor. 
Benzer şekilde pazarlama 
profesyonellerinin bu içgörüleri 
amaçtan müşteri veri stratejilerine 
kadar her şeyi canlandırmaya yardımcı 
olması için kuruluşa kazandırabilecekleri 
yönünde artan bir beklenti var (daha fazla bilgi 
için “Amaç ile büyümek” ve “İnsan odaklı veri 
deneyimi tasarımı” hakkındaki trendlerimize 
bakın).  

%100

%0

%63’ü

Üniversite 
mezunu 
çalışanların 

uzaktan 
çalışıyor

Veriler müşteri 
stratejileri için 
daha fazla önem 
kazandıkça, pazarlama 
profesyonelleri daha 
fazla analitik beceriye 
sahip olanları işe alma 
eğiliminde oluyor. Yeni 
pazarlama yetenek 
stratejileri yaratıcı kısmı 
korurken bu değişime 
nasıl olanak tanıyor? 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/consulting/gmt/2022/Amac-ile-buyumek-2022-Kuresel-Pazarlama-Trendleri.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/consulting/gmt/2022/Insan-odakli-veri-deneyimi-tasarimi-2022-Kuresel-Pazarlama-Trendleri.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/consulting/gmt/2022/Insan-odakli-veri-deneyimi-tasarimi-2022-Kuresel-Pazarlama-Trendleri.pdf
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Kaynak: Deloitte Küresel Pazarlama Trendleri Yönetici Anketi, Nisan 2021.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

%18

%30

%34

%23

%27

%18
%21

%18

%24

%16

Tüketici 
Ürünleri

Teknoloji, Medya 
ve Telekomünikasyon

Finansal 
Hizmetler

Yaşam Bilimleri ve 
Sağlık Hizmetleri

Enerji, Doğal Kaynaklar 
ve Endüstri Ürünleri

ŞEKİL 1

Pazarlama üst düzey yöneticileri (CMO’lar) çoğu zaman analitik uzmanlığı yaratıcı uzmanlığın ötesinde 
önemli bir beceri olarak tanımlıyor

Analitik uzmanlık           Yaratıcı uzmanlık

Veri yoğunluğunun üssel olarak arttığı bu ortamda pazarlama 
profesyonellerinin daha analitik becerilere sahip kişileri işe 
alma eğiliminde olduğunu görüyoruz. 556 küresel pazarlama 
üst düzey yöneticisi (CMO) ile yaptığımız ankette onlardan en 
yüksek performans gösteren çalışanlarının en iyi becerilerini 
tanımlamalarını istedik, her sektörde analitik uzmanlık neredeyse 
yaratıcı becerileri az farkla geride bıraktı ki 10 yıl öncesinde bu 
neredeyse hiç duyulmamış bir şeydi (şekil 1)! 

Kanada’nın önde gelen gıda ve eczane perakendecisi Loblaw 
Companies Limited şirketinde pazarlamadan sorumlu kıdemli 
başkan yardımcısı Meghan Nameth, analitik becerilerin 
öneminin neden arttığını açıklıyor: “Yaratıcılık kaynaklarımız ve 
yaratıcı düşüncenin kaynaklandığı paradigmalarımız değişiyor. 
Şimdiye kadar çalıştığım en yaratıcı insanlardan bazıları 
veri bilimcileri. Harika ajanslar ve kreatif ortaklar ile birlikte 
çalıştığım düşünülürse, bu şaşırtıcı olabilir. Fakat gerçekten 
büyük veri bilimcilerinin başardıklarının bir kısmı, benzeşmeyen 
veri noktaları gibi görünen şeyler arasında yanal bağlar 
kurmalarıdır.”1   

Fakat şüphesiz ki bu yaratıcı becerilerin, analitik ve teknik 
beceriler ile bir anda takas edilmesi anlamına gelmez. Bu daha 
çok bütünü parçaların toplamından daha büyük hale getirmek 
için veri bilimcileri, stratejistleri, programcıları ve yaratıcı 
becerileri bir araya getirmek demektir ve bu her zaman çok kolay 
değildir.

Akıllı-yaratıcı motoru geliştirmek
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Daha iş birlikçi bir zihniyete 
geçiş yapmak
Bu becerilerin bir araya getirilmesi temelde daha geniş çaplı bir 
iş birliği gerektirecektir. Bu durum aynı zamanda, doğrusal bir 
üretim programı üzerinde çalışmaya alışkın çoğu CMO için bir 
zihniyet değişikliğini mecbur kılar. Bu özellikle CMO’ları üst düzey 
yönetici meslektaşlarıyla kıyaslarken geçerlidir: Diğer yöneticiler 
iş birliğini en üst derecede öncelikli bir beceri olarak tanımlarken, 
CMO’lar buna üst düzey yöneticilerin geri kalanından daha düşük 
öncelik verdi (şekil 2).  

Müşteriye daha fazla yakınlaşma amacı ile iş birliği, içeride 
ve dışarıda kültür hızında hareket eden bir yaratıcı motorun 
geliştirilmesinde anahtar olabilir. Bu ruhla pazarlamacıların 
influencer stratejileri gibi en önemli müşteri içgörülerini 
yakalamak ve kritik anlarda müşterilerle buluşmak için nasıl daha 
çevik ekip yapıları tasarlayabileceklerini ve ilişkileri nasıl yeniden 
düşünebileceklerini tartışıyoruz.

Kaynak: Deloitte Global Pazarlama Trendleri Yönetici Anketi, Nisan 2021.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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ŞEKİL 2

CMO’lar iş birliğine diğer üst düzey yönetici rollerinden daha düşük öncelik verdi 
İş birliğini en öncelikli beceri olarak tanımlayan üst düzey yöneticiler
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Akıllı-yaratıcı motoru çevik 
ekiplerle harekete geçirmek
Doğru yetenek yapısını bulmak yorucu olabilir. Bir kuruluş 
işe yaramayan bir organizasyonel yeniden yapılanmadan her 
geçtiğinde, gelecekteki değişim yönetimi girişimlerine karşı direnç 
artabilir. 

Devasa dönüşümlere odaklanmak yerine yalın bir hedef etrafında 
daha küçük ve daha çevik değişimler yapmak asıl cevap olabilir. 
Nameth organizasyonel yapıda farklı becerilerin tek bir problemi 
çözmek için bir araya getirildiği bir yaklaşıma inanıyor: 

Yapısal bir bakış açısından, yanal düşünmeyi öğretmek 
gerçekten zor; buna doğal olarak sahip değilseniz 
telafi etmenin bir yolu bir problem üzerinde farklı 
düşünceler edinebilmek için bir veri bilimi uzmanı, bir 
veri mühendisliği ekibi, grafik tasarımcılar ve bir talep 
oluşturma ekibini bağlantılı hale getirdiğiniz ‘kozalar’ 
oluşturmaktır. Eğer hedefiniz perakende ortamınıza daha 
fazla müşteri çekmek ise, yol üzerinde onların yolculuğunu 
değiştirecek tüm işaretler ya da önemli anlar nelerdir?2

Loblaw için bu hedef örneğin kendi perakende mağazalarına 
girilmesinde değişen değerlendirme hususlarını anlamak olabilir: 
“Bu eğer [müşteriler] farklı bir mağazaya gidiyorsa, onlara bir 
reklam aracılığıyla daha iyi fiyatlandırma yaptığımızın hatırlatılması 
ya da bir mağazanın konumunu ararken dijital olarak müdahale 
anlamına gelebilir.”

Bir diğer komplikasyon ise küresel tutarlılığı sağlayabilmektir. 
Hollanda merkezli finans firması Aegon’un iletişim sorumlusu 
Nanne Bos’a göre, “Küresel pazarlamaya yönelik en etkili ve 
gelecekteki değişimlerden etkilenmeyen yaklaşım, merkezi olan 
ya da olmayan değil, esnekliğe izin verirken pazarlar arasında 
tutarlılığı artırmaktır.”3 Bos, bunun “bir yerel müşteri deneyimi 
ekibinin yalnızca tasarım unsurlarını karşıdan yüklemesine 
değil, aynı zamanda diğer pazarların da bunları kullanabilmesi 
için karşıya yüklemesine izin veren küresel bir tasarım merkezi 
kurmak” yoluyla başarılabileceğini belirtiyor.”

Ajans ve influencer:  
Kültür hızında kreatif
Birçok marka için ajanslar kreatif yönetimin 
merkezindedir. Fakat birçok ajans, çok 
çeşitli müşterilerle çalıştığı için üretilen 
çalışmalar bazen özel ısmarlama 
olmaktan daha çok metalaşmış hissi 
verir.4 Sosyal influencer tam da 
bu zamanda bir “kurtarıcı” ürün 
sözcüsü olarak hayatlarımıza dahil 
olmuştur; bu kişiler hem ürünlere 
hem de müşterilere neredeyse 
herkesten daha yakındır. 

Markalar öngörüsüz bir bakış açısıyla bu bireyleri sadece ürün 
gözden geçirenler olarak görmemelidir. Aslında onlar kreatif 
ajansların bir sonraki benzerleri olabilirler. Siz bu satırları 
okurken bir eğlence şirketi hedef demografisindeki tanınmış bir 
influencer’a brifing veriyor ve ondan kreatif içeriğin geliştirilmesine 
yardımcı olmasını istiyor olabilir.5 Bu, ilişkiyi “influencer”dan, 
“kreatör”e taşımak ve söz konusu bireyleri daha büyük kreatif 
meseleler üzerinde çalışmak üzere markanın merkezine 
yerleştirmek anlamına gelir. Bunun Sims 4’te oyuncuların en hızlı 
100 (dijital) bebeği kimin üretebileceğini görmek için birbirleriyle 
yarıştığı sosyal influencer etkisi altında “100 bebek mücadelesi” 
ile nasıl gerçekleştiğini gördük.6 Esasen influencer’lar sadece 
ürünü incelemediler; kullanıcı davranışına da etki ettiler. Markalar 
da sosyal meydan okumalar yoluyla ve kreatif brifingler vererek 
marka-influencer ilişkilerini genişletebilir.

Avustralya merkezli ANZ Bank’ta pazarlama ve marka 
stratejisi başkanı Kjetil Undhjem, influencer 

stratejilerinden bahsederken, “Sadece ünlü 
oldukları için [influencer] seçemezsiniz; 

bu ilgiye ve takipçi kitlesine sahip 
olan birini seçmelisiniz ve ardından 

onlara söz konusu içeriği nasıl 
oluşturdukları konusunda biraz 
özgürlük tanımalısınız.”7 diyor. 
Bu onların mali gidişat gibi ana 
konulardan haberdar olmaları 
anlamına da geliyor.

Akıllı-yaratıcı motoru geliştirmek



15

2022 Küresel Pazarlama Trendleri 

Dahası, influencer ajanslarının çok hızlı büyüdüğü Çin gibi bazı 
ülkelerde influencer pazarlama sektörü dünyanın büyük bir 
kısmından yıllarca ileri durumda.8 Küresel sosyal medya platformu 
TikTok yakın zamanda, influencer kişilerin “markalara stratejik 
danışmanlık yaptığı” “kreatör kampları”na ev sahipliği yapmaya 
başladı.”9

Beceri boşluğunu 
doldurmak için uzaktan 
çalışan işgücünü entegre 
etmek 
En iyi tasarlanmış ekiplerin bile başarılı olmak için uygun 
deneyimlere ve becerilere sahip olmaları gerekir. Uzaktan 
çalışan 11.500 küresel katılımcıyla yaptığımız ankette çalışanların 
%63’ünün üniversite eğitimli olması ile birlikte pazarlamacılar bu 
dijital-fiziksel (hibrit) iş yapısını başarılı kılmak için hem fırsatlar 
hem de kararlar ile karşı karşıya.

Bakış açısını genişletmek  
Çevrimiçi kozmetik şirketi Yonique Products’ta CMO olarak görevli 
Steve Carlile uzaktan çalışmadaki artışın, markanın yeteneklerden 
yararlanma şeklini şirketin stratejik avantaj sağlayacağı biçimde 
nasıl kalıcı olarak değiştirdiğini gördü.10 Avantajlar arasında, 
özel becerilere erişim, daha çeşitli bir işgücü oluşturma ve çoğu 
durumda çalışanları coğrafi olarak iş ortaklarına ve tedarikçilere 

yakınlaştırma sayılabilir. Carlile şöyle açıklıyor: “Doğru yeteneği 
bulabiliyorduk ve coğrafi kapsama alanımızı genişlettiğimizde 
bunu bilerek yapıyorduk.”  

Utah merkezli Younique uzaktan çalışan işgücü aracılığıyla Ar-Ge 
ve ürün pazarlama fonksiyonlarını geliştirmeyi başardı. Bununla 
birlikte, ABD doğu kıyısı ve Avrupa merkezli üretim ortaklarıyla 
Younique, “üretim ortaklarıyla yakın ilişki kurabilmek için” bir Ar-
Ge yöneticisini işe aldı. Utah her ne kadar homojen bir nüfusa 
sahip olsa da, çeşitlilik açısından Younique, hizmet sunduğu 
müşterilerini daha iyi yansıtan, kültürel bağlar kurmaya çalışırken 
giderek artan bir öneme sahip, daha fazla temsil kabiliyeti olan bir 
yetenek tabanı oluşturabildi.

Hibrit çalışma modelini optimize etmek 
Uzaktan çalışma devam ederken, hibrit kavramı düşünülmesi 
gereken yeni bir unsur sunuyor. Sağlık sigortası şirketi Anthem’in 
CMO’su Bill Beck kişisel iş birliği için stratejik çalışmanın önemli 
kısımlarını bir araya getirmenin gücünün farkını görüyor. Örneğin, 
Anthem yeni bir kreatif platform tasarlarken, Beck ekibin bir 
araya gelip platform uygulamasının projenin gelişimi için kilit bir 
dönüm noktası olduğunu düşündükleri anı hatırlıyor. Beck, “Bu 
bana sadece birlik içinde olmanın önemini hatırlatıyor, özellikle bir 
pazarlama profesyoneli olarak kreatif yönden yüz yüze bir işbirliği 
bizim hibrit modeli benimsediğimiz noktadır.”11 diyor. 

CMO için bu aslında organizasyonel bir yeniden yapılanmadan 
daha çok kültürel bir değişim, çünkü pazarlama profesyonellerinin 
dinamik kreatifin kilidini açan ortak hedeflere doğru nasıl 
çalıştıklarını yeniden şekillendiriyor. 

Araştırma hakkında
Küresel Pazarlama Trendleri Yönetici Anketi 
kapsamında Nisan 2021’de Amerika Birleşik Devletleri, 
Fransa, Japonya, Birleşik Krallık ve Hollanda ülkelerinde 
yerleşik küresel şirketlerden 1.099 üst düzey yönetici 
ile anket yapıldı. Bu ankette CEO’lara ve pazarlama, 
bilgi sistemleri, finans, operasyon, eğitim ve insan 
kaynakları üst düzey yöneticilerine pazarlama 
fonksiyonunun gelişimini yönlendiren çeşitli konularla 
ilgili düşünceleri soruldu.

Küresel Pazarlama Trendleri Tüketici Anketi Mayıs 
2021’de 19 ülkede 18 yaş ve üzeri 11.500 küresel 
tüketicinin katılımıyla yapıldı.

Her iki araştırma hakkında daha fazla bilgi almak için 
giriş bölümüne bakın.
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