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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?
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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
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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
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İnsan odaklı tasarım fiziksel ve dijital 
ortamlarda daha çok seçenek yaratır
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Markalar dijital ve 
yüz yüze ortamları 
içeren hibrit 
deneyimlerin dinamik 
ve bütüncül olmasını 
sağlayabilmek 
için insan odaklı 
tasarım ilkelerini 
benimsemeli.

Hayatlarımız bir gecede fizikselden dijitale geçti ve 
asıl şaşırtıcı olan birçok marka söz konusu dijital 
deneyimleri sunmada üstün başarılar 
gösterdi. İnsanların doktorlarını görmeleri 
için haftalarca beklemeleri yerine, 
teletıp onlara 15 dakikalık bir sanal 
randevuyu hızlıca oluşturma imkanı 
verdi; sayısız işletme uzaktan 
çalışmanın faydalarını gördü; 
bunu sürekli bir uygulama haline 
getirdi (”Akıllı-yaratıcı motoru 
geliştirmek” trendimizi inceleyin); ve 
e-ticaret birincil alışveriş yöntemi olarak 
yükseldi. 

%75’i

Yöneticilerin 

takip eden 12 ay içinde 
hibrit deneyimler sunmak 

için daha fazla yatırım 
yapacaklarını söylüyor

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/consulting/gmt/2022/Akilli-yaratici-motoru-gelistirmek-2022-Kuresel-Pazarlama-Trendleri.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/consulting/gmt/2022/Akilli-yaratici-motoru-gelistirmek-2022-Kuresel-Pazarlama-Trendleri.pdf
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Şimdi markalar dijital tecrübelerde daha usta göründüklerine göre 
bir sonraki zorluk fiziksel ve dijitalin en iyi entegre edilmiş halini 
ya da hibrit deneyimleri sunmak olacak. Aslında binin üzerinde 
küresel yöneticiyle yaptığımız ankette, yöneticilerin %75’i takip 
eden 12 ay içinde hibrit deneyimler sunmak için daha fazla yatırım 
yapacaklarını söyledi. Şekil 1’de gösterildiği gibi, birçok yönetici 
kişiselleştirmeyi (%43), inovasyonu (%43), müşteri bağlantısını 
(%40) ve kapsayıcılığı (%38) artırmak için hibrit çözümler arıyor. 

Birbiriyle bağlantılı böyle bir deneyimin oluşturulmasında çok 
sayıda güçlük bulunuyor. Eğer dijital genellikle beklentileri aşarsa, 
insanlar hibrit deneyimlerinden daha azını beklemeyecek ve 
kanalların çoğalması başka bir karmaşıklık katmanı ekleyecektir. 
Dahası, muhteşem deneyimlerin oluşturulması çoğu zaman 
müşteri verilerinin analiz edilmesine dayanır, fakat artık verilerin 
nasıl kullanıldığıyla ilgili korunaklı yaklaşım arttığı ve üçüncü 
taraf çerezleri kullanılmadığı için (“İnsan odaklı veri deneyimi 
tasarımı” ve ”Çerezsiz bir dünyada müşterilerle buluşmak” 
trendlerimize bakın), bu durum daha zor bir hal aldı.

İnsan odaklı tasarımla hibrit 
deneyimin güçlendirilmesi
En iyi fiziksel ve dijital deneyimlerin birleştirilmesi söz konusu 
olduğunda, artık bunun geriye dönüşü olmadığını görüyoruz: 
Üniversite seviyesi eğitiminde ABD’deki öğrencilerin büyük 
çoğunluğu artık hem dijital, hem de yüz yüze eğitim seçeneklerini 
talep ediyor,1  Almanya’daki profesörlerin çoğu ise pandeminin 
etkisi hafifledikten sonra “dijital unsurlar” ile zenginleştirilmiş 
yüz yüze öğretim gibi hibrit unsurları sürdürmek istediklerini 
belirtiyor.2  Bir başka araştırma ise ABD’deki hastaların neredeyse 
%90’ının acil olmayan sorunları için teletıp uygulamalarını 
kullanmaya devam etmek istediklerini ve yarısından çoğunun 
teletıbbın doktorlarını daha kolay görmelerine imkan sağladığını 
düşündüğünü vurguluyor.3  

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

%38
Daha kapsayıcı 

deneyimler sunma

%40
İnsanların daha bağlı 

hissetmesine 
yardımcı olma

%43
Ürünlerde/hizmetlerde 

daha fazla kişiselleştirme

İnovatif teklif 
fırsatı

VE

ŞEKİL 1

Yöneticiler neden hibrit deneyimlere yatırım yapar

Hibrit deneyimi güçlendirmek

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
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/consulting/gmt/2022/Cerezsiz-bir-dunyada-musterilerle-bulusmak-2022-Kuresel-Pazarlama-Trendleri.pdf
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Öyleyse, bir marka ne yapabilir? İnsan odaklı tasarımın başlıca 
ilkelerini kullanarak insan ile başlamak yardımcı olabilir. İnsan 
ihtiyaçlarını merkeze alarak, seçilmiş bireyleri deneyimin ortak 
yaratıcıları olarak dahil ederek ve ardından hızla yenilikler yaparak, 
markalar fiziksel ve dijital deneyimlerini tüketicilerin beklediği 
kadar çevik ve esnek hale getirebilirler.

Kuruluşların hibrit deneyimlerini iyileştirmelerine yardımcı olmak 
için, seçenekleri genişletmenin, geri bildirimleri entegre etmenin 
ve teknolojik altyapıya yatırım yapmanın, bu tasarım ilkelerini nasıl 
hayata geçirebileceğini tartışıyoruz. 

Daha yüksek kişiselleştirme ile daha çok 
seçime olanak sağlayın
Müşterileri anlamak ve onlarla tercih ettikleri kanalda buluşmak, 
onların deneyimlerini kişiselleştirmelerine yardım eder ve daha 
önemlisi müşteriyi markayla etkileşime girmek istediği yerde 
kazanır. Örneğin, Deloitte’un 11.500 kişiyle yaptığı küresel ankette 
genç nesillerin (yaşları 45’in altında) sosyal medya, sesli asistanlar 
ve sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla satın alma yaparak, daha 
yaşlı nesillere kıyasla sıklıkla gelişmekte olan kanallara yöneldiğini 
görüyoruz (şekil 2). 

Blue Cross and Blue Shield of Nebraska’nın pazarlama, iletişim 
ve stratejiden sorumlu üst düzey yöneticisi Malorie Maddox, 
sağlık sigortası şirketinin uygulamalar, sosyal medya ve yayın 
hizmetleri yoluyla daha genç ve teknolojik açıdan daha yetkin 
müşteriler ile etkileşime geçtiğini söylüyor.4  Fakat sigorta şirketi 
Medicare Advantage/Medicare Supplement müşterilerinin bazıları 
tarafından tercih edilen telefon bankacılığı ve yüz yüze etkileşimler 
gibi daha geleneksel kanallar aracılığıyla da içerik sunmaya devam 
ediyor. 

Kaynak: Deloitte Küresel Pazarlama Trendleri Tüketici Anketi, Mayıs 2021.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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Genç nesiller gelişmekte olan kanallardan daha sık satın 
alma yapıyor
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Maddox’a göre başarı, “demografik bilgilerinizi içeriden ve 
dışarıdan bilmekle başlar, örneğin biz hizmet verdiğimiz 
her bölgede karşılaşılan sağlık sorunlarını bilir ve içeriğimizi 
müşterilerimize yardımcı olacak şekilde özelleştirebiliriz.”

Kanalları müşterilere uyarlamak markanın daha kapsayıcı 
deneyimler sunmasına da olanak tanır. Örnek olarak, bir 
araştırmaya göre internet sitelerinin %70’ine bilişsel, görsel 
veya işitsel engelliler erişemiyor.5  Halbuki kanal stratejileri sesli 
asistanlar gibi başka seçeneklerle genişletildiğinde, marka farklı 
müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilir.

Bu fiziksel ve dijital seçenekler, son kullanıcı ile iş birliği içinde 
oluşturulduğunda da çok yardımcı olabilir. Birkaç yıl önce, 
Birleşik Krallık merkezli süpermarket zinciri Sainsbury bir 
mağaza içi alışveriş uygulaması olan SmartShop’u denedi.6  Asıl 
amaç, insanların sıradan çıkıp bir mobil cihaz üzerinden kendi 
ödemelerini yapmaları için onlara imkan sağlamaktı. Fakat yine de 
çoğu insanın hala yüz yüze ödeme deneyimini istediğini gördüler. 
Söz konusu deneyimi bir öğrenme fırsatı olarak gören Sainsbury, 
SmartShop’u daha iyi kişiselleştirmek için bir anket ve etnografik 
araştırma gerçekleştirdi (uygulamanın çeşitli özellikleri için kullanıcı 
testleri dahil olmak üzere). Pandemi sırasında başlatılan bir sonraki 
denemede, Sainsbury daha kişiselleştirilmiş alışveriş listeleri 
sunarak (örneğin, beslenme profillerine dayalı öneriler sağlayarak), 
müşteri sadakat programlarını daha iyi entegre ederek ve daha 
sezgisel ödeme seçenekleri ekleyerek “müşteri deneyimini 
güçlendirmeye” çalıştı. 
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Hızlı geri bildirim yoluyla neyin daha iyi 
göründüğünü anlayın
Hibrit modele yapılan yatırım seçme özgürlüğü sunmakla 
başlarken, geri bildirim almak bu tercihlerin rafine hale 
getirilmesine yardım eder. Deneyimlerin özgünleştirilmesi için 
girdiler almanın yanı sıra, davranışsal verileri analiz etmek, 
markaların kullanıcılardan neyin var olmasını istediklerini 
doğrudan edinmesine yardımcı olur. 

Fransa merkezli güzellik ve kişisel bakım markası Yves Rocher’in 
küresel CEO’su Guy Flament, çok-kanallı deneyimlerin geri bildirim 
mekanizmalarıyla birleştirilmesinin nasıl tespit etmekle başladığını 
şöyle açıklıyor: “Tüketiciyle fark yaratmak istediğimiz gerçek anların 
neler olduğu önemli, çünkü müşteri yolculuğunun her yerinde 
aynı seviyede ve aynı yoğunlukta yatırım yapamazsınız.”7  Flament, 
bu kırılma anlarının geri bildirim mekanizmalarını uygulamak için 
kilit yerler olduğunu öne sürüyor, örneğin yeni bir müşteri ilk 
siparişini verdikten sonra her kanala net tavsiye skorları vermek 
gibi. 

Yıllar boyunca ürünlere yönelik tüketici çıkarlarını ölçmek için 
potansiyel girişimler “sahte kapılar” kullandı.8  Bunlar, var olmayan 
ürünler için ürün reklamları şeklindeydi; fakat yeterli sayıda insan 
reklamı tıkladığında söz konusu girişim bu fikrin tutunabileceğini 
anlıyordu. Markalar dijital ve fiziksel ortamlarında benzer geri 
bildirim mekanizmaları uygulayabilir. Knox Community Hospital 
hastalarının randevularının dakikliğinden memnun olup 
olmadıklarını anlamak istediğinde, kampüs geneline hizmetten 
memnun kalan hastaların kolaylıkla tıklayabilecekleri terminaller 
yerleştirmek için pazar araştırma şirketi HappyOrNot ile ortaklık 
yaptı.9  

Bu, hem hastaların geri bildirim sağlamasını hem de hastanenin 
bunları toplamasını ve ardından değişikliği yürürlüğe koymasını 
kolaylaştırdı. 

Önümüzdeki dönemde markalar, tüketicileri geri bildirimde 
bulunmaya veya gelecekte hangi kanallara veya hizmetlere sahip 
olmak istediklerini belirtmeye teşvik etmek için çeşitli kanallarına 
QR kodları yerleştirebilir.

Uyumlu bir deneyim için altyapıyı 
oluşturun
Hibrit bir deneyime imkan sağlamak aynı zamanda müşteri 
deneyiminin her yönünün birbiriyle bağlantılı ve uyumlu olmasını 
sağlayacak altyapının tesis edilmesini de gerektirir. Keds’in 
pazarlamadan sorumlu eski genel müdür yardımcısı Emily Culp 
şöyle açıklıyor: “Bu müşteri ile her temas noktasını hikayedeki 
bir bölüm olarak düşünmeyi gerektirir. Her bölüm kendi başına 
ayakta durabilmeli, sizi yakalamalı ve kendine çekmeli... Her bölüm 
özeldir, fakat bir araya geldiklerinde daha kapsamlı bir hikaye 
anlatırlar.”10 

Bu, müşteri yolculuğuna tam bir hakimiyet ve bakış açışı 
kazanmakla başlar. Üçüncü taraf çerezlerinin azalmasıyla bu 
perspektif daha bulanık hale geldiğinden, markalar müşteri 
davranışını yakalayan ve tüm temas noktalarında bunu analiz 
eden altyapılara yatırım yapmalıdır. Buna bir örnek, bulut tabanlı 
müşteri veri platformlarıdır. Bu platformlar müşteri yolculuğunun 
tamamının haritasını çıkarmak için çok-kanallı verileri yakalar 
ve markaları müşterilerinin açıkça veya gizli bir şekilde istediği 
çözümleri daha net bir şekilde tasarlamaları için güçlendirir.

Hibrit deneyimi güçlendirmek

Liderlik insanlara geçiyor
Hibrit deneyimin sunulmasında sistemler ve altyapı rol oynasa 
da her şey hala insanla başlıyor. Markalar, deneyimleri tüketici 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlayarak ve tüketicileri 
seçeneklerle güçlendirerek, sistemlerini yerleştirmeden önce 
bile deneyimi artırmak amacıyla doğru yolda olduklarından emin 
olabilir.
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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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Amelia Dunlop | amdunlop@
deloitte.com
Deloitte Digital’de baş deneyim yetkilisi ve 
Deloitte Consulting LLP’de müdür olan Amelia 
Dunlop, şirketlerin inovasyon, yaratıcılık 
ve dijital stratejiyi birleştiren kazanma 
stratejileri geliştirmesine yardımcı olmaktadır. 
Pazarlamacılar olarak odak noktasını müşteri 
deneyiminden daha fazla insan deneyimi 
oluşturma, sadakat ve güven kazanmaya 
çekebiliriz der. Elevating the human experience: 
Three paths to love and worth at work (İnsan 
deneyimini artırmak: İş yerinde sevgi ve değer 
için üç yol) adlı kitabın yazarıdır.

YAZAR HAKKINDA TEŞEKKÜRLER
Yazar, bu trendin geliştirilmesine katkılarından dolayı Andrew 
Jolly (İngiltere) ve Emily Werner’a teşekkür eder.
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