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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.
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Hızlı büyüyen markalar, yavaş 
büyüyen benzerlerine kıyasla 
yeteneklerin elde tutulması için 
çeşitlilik odaklı temel performans 
ölçütleri oluşturmaya 

daha meyilli.
1,9 kat

Pazarlama fonksiyonu 
giderek daha fazla 
kapsayıcı reklamcılığa 
odaklanırken, zamanla 
daha fazla çeşitlilik 
kazanan tüketiciler 
markaların verdiği 
sözleri tutmalarını 
bekliyor. Pazarlamanın 
bunu yapabileceği üç 
yöntemi öğrenin.

Yalnızca bir gün içinde, uyanık oldukları saat 
aralığında tüketiciler 10.000’e kadar reklama 
maruz kalıyor.1 Tüketiciler ve özellikle en genç 
kuşaklar bu mesajlardan sadece sezon sonu 
indirimiyle ilgili detaylardan fazlasını bekliyor. 
Bunun yerine bir markanın hem halka açık 
olarak hem de kamera arkasında çeşitliliği 
ve kapsayıcılığı destekleyip desteklemediğini 
sorguluyorlar. Bu odaklanma her geçen gün 
markalar için daha fazla önem kazanıyor.
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Tüketici evreni örneğin ırk, etnik köken, cinsiyet veya yetenek 
farklılıkları ile çeşitlilik kazandıkça, gelecekteki müşterileriyle 
etkin bir bağ kurmak isteyen markaların mesajlarının içine farklı 
hayat hikayelerini ve deneyimleri güvenilir şekilde yansıtması 
kaçınılmaz. 11.500 küresel tüketiciyle gerçekleştirdiğimiz 
anketimizi yanıtlayanlardan en genç olanlar (18 ila 25 yaş arası) 
satın alma kararları verirken kapsayıcı reklamcılığı daha fazla 
dikkate aldılar (şekil 1). 

Dahası, ABD’deki sonuçları etnik köken ve ırk yönüyle 
incelediğimizde Asya-Pasifikli, Siyahi veya Afrikalı-Amerikalı, 
Hispanik-Amerikalı, Amerikan Yerlisi veya Alaska Yerlisi veya 
çok ırklı ya da iki ırklı olarak tanımlanıyorlarsa, yanıt verenlerin 
bir ürün veya deneyim için satın alma kararı verirken çeşitliliği 
önemle öne çıkaran bir markanın farkında olma olasılığı iki buçuk 
kat kadar daha fazlaydı. 

Fakat yalnız kapsayıcılığı veya çeşitliliği pazarlamak yeterli değil, 
çünkü sonuçlarımızın da gösterdiği gibi tüketicilerimizin %48’i 
sosyal adaletsizliklere uygulanabilir şekilde eğilmeyi taahhüt 
eden markalara daha fazla bağlılık gösteriyor. Gelecekteki 
müşterilerin bağlılıklarına hitap etmek için markaların etki 
alanlarının tamamında adil sonuçları desteklediklerini 
göstermesi gerekebilir; bunu işe alma ve elde tutma, çeşitli 
tedarikçilerden yararlanma veya farklı yeteneklere sahip 
kullanıcılar için ürünler pazarlama yoluyla yapabilirler.2  
Verilerimiz bize hızlı büyüyen markaların (yıllık gelir artışı %10’dan 
fazla olanlar) düşük büyüme oranlarına sahip rakiplerinden daha 
sıklıkla çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (ÇEK) hedefleri için anahtar 
performans ölçütleri oluşturduğunu söylüyor. 

Kapsayıcı pazarlama

Kaynak: Deloitte Küresel Pazarlama Trendleri Yönetici Anketi, Nisan 2021.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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Verilerimiz bize hızlı 
büyüyen markaların 
(yıllık gelir artışı 
%10’dan fazla olanlar) 
düşük büyüme 
oranlarına sahip 
rakiplerinden daha 
sıklıkla çeşitlilik, eşitlik 
ve kapsayıcılık (ÇEK) 
hedefleri için anahtar 
performans ölçütleri 
oluşturduğunu 
söylüyor. 

Sahicilik ile anılmak  
Bu bulgular değişen bir toplumun dış hatlarını yansıtıyor. 
Yeni ABD Nüfus Sayımı verileri son on yılda beyaz nüfusun 
tarihte ilk kez düşüş gösterdiğini ve çok ırklı, Hispanik ve Asyalı 
olarak tanımlanan insanların nüfus artışının büyük bir kısmını 
yönlendirdiğini gösteriyor.3 2021 Gallup Anketi, LGBTQ kimliğinin 
2012’de %3,5’ten 2020’de %5,6’ya yükseldiğini, ayrıca Z-kuşağında 
ise her altı kişiden birinin LGBTQ olduğunu gösteriyor.4  Dünya 
Sağlık Örgütü’nün bildirdiğine göre küresel nüfusun %15 kadarı 
bir engellilik ile yaşamlarını sürdürüyor, bu tüketici kategorisi 
temsili reklamcılıkta maalesef nadiren ele alınıyor.5   

Bu gelişmelerin birçoğu markaların genç tüketicilerle ve özellikle 
Z-kuşağıyla konuşma şeklini etkilemelidir. Öyle ki bu kuşağın 
%94’ü şirketlerin önemli sosyal sorunlara karşı bir duruş 
sergilemelerini bekliyor ve %90’ı ise topluma faydalı ürünleri satın 
almaya daha istekli olduklarını belirtiyor.6  

Eğer markalar ÇEK değerlerini ayakta tutmak için samimi ve 
bütüncül bir çaba içinde değilse Z-kuşağı bunu fark edecektir; bu 
gençlerle bağ kurmak aynı zamanda sahicilik de gerektiriyor. 

Anlaşıldığı üzere sosyal eşitsizliklerle mücadele etme taahhüdü 
ve ÇEK’i savunma kararlılığı aynı zamanda büyümeye açılan bir 
kapıdır. 1.000’den fazla küresel yöneticiyle yaptığımız ankette en 
hızlı büyüyen markaların tüm etki alanlarında—işgücü, pazaryeri 
ve toplum—daha yavaş büyüyen benzerlerinde olmadığı şekilde 
eşitlikçi sonuçlar elde etmeye kararlı olduğunu belirledik.7 ÇEK 
çabalarını dört boyutta istatistiksel olarak önemli bir farklılıkla 
daha bütüncül olarak ölçüyor ve bunu neredeyse tüm alanlarda 
(yavaş büyüyen işletmelere kıyasla) uyguluyorlar, bunlar: yetenek 
kazanımı, yeteneği elde tutma, marka mesajları ve toplum 
yatırımları (şekil 2).
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Örneğin, hızlı büyüyen işletmelerin %33’ü yeteneklerin 
elde tutulmasında çeşitlilik için temel performans ölçütleri 
oluştururken, bu oran daralan işletmeler için yalnızca %17’dir. 
Dahası, hızlı büyüyen işletmelerin %23’ü işe alımlarında çeşitliliği 
ölçmenin yollarını belirlerken, daralan işletmelerin sadece %15’i 
bunu gerçekleştirmiştir.

Dışarıda gösterilen çabalarda benzer farklılıklar bulunmaktadır: 
Hızlı büyüyen işletmelerin %27’si toplum yatırımları için eşitlik 
ölçütleri oluşturmuştur (daralan işletmelerde bu oran %18’dir) ve 
hızlı büyüyen işletmelerin %38’i marka mesajları kampanyaları 
için benzer ölçütler belirlemiştir (daralan işletmelerde bu oran 
%30’dur). 

Pazarlama profesyonelleri için sevindirici olan, işletmelerin üst 
düzey yönetimi içerisinde bu konunun bir sahiplenicisi olmasıdır. 
2021 Fortune/Deloitte CEO anketi ’ne göre, CEO’ların %94’ü 
ÇEK’in kişisel bir stratejik öncelik olduğunu belirtirken, %90’ı 
işletmelerinin bu konuda lider olmayı arzuladığını belirtmiştir.8 

Kapsayıcı pazarlama

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

%23

İşe alma hedefleri Yetenek kazanımı 
hedefleri

Marka mesajı 
ve imgeleri

Toplum yatırımları

Pozitif büyüme

Negatif büyüme

+%10

%15

%33

%17

%38

%30

%27

%18

ŞEKİL 2

Hızlı büyüyen markalar ÇEK girişimlerini nasıl ölçüyor?

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/chief-executive-officer/articles/ceo-survey.html
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Pazarlama profesyonelleri 
işletme içinde ve dışında 
eşitliği nasıl artırabilir
Temelde tüketiciler kendilerini ve kendi değerlerini temsil eden 
markaları desteklemek ister. ÇEK çalışmalarını temel bir öncelik 
haline getiren işletmeler, sahne arkasında olduğu kadar kamera 
önünde de temsil edilmeyi öne çıkarmanın aynı derecede önemli 
olduğunun farkındadır. 

Pazarlama profesyonelleri eşitliği nasıl artırabilir? Bir işletmenin 
ekosistemi içerisinde bunu yapmanın çok sayıda yolu vardır; 
fakat biz üç temel unsurun öne çıktığına inanıyoruz:

• Ekiplerin ve tedarikçilerin pazarınızı doğru 
yansıttığından emin olun. Hizmet verdikleri pazarları 
yakından yansıtan içerideki ve dışarıdaki ekipler, marka 
ve ulaşmayı arzu ettikleri tüketiciler arasındaki kültürel 
ve demografik mesafeyi azaltabilirler. Frito Lay şirketinde 
portföy pazarlama, ortaklıklar ve medyadan sorumlu kıdemli 
başkan yardımcısı Marissa Solis, “Yalnızca şirket içinde kimi 
işe aldığımız değil, kiminle çalıştığımız da önemli” diyor.9  
“Sektörde etki uyandırmak ve mesajlarımızı güvenilir bir 
şekilde nasıl ilettiğimiz konusunda kültürel bağıntı kurmak 
için çok çeşitli içerik yaratıcıları, ajanslar, yönetmenler ve 
yapımcılarla çalıştığımızdan emin olmak istiyoruz.” 

• Farklı sesleri yeniden organizasyona getirin. Pazarlama 
üst düzey yöneticileri (CMO’lar) genellikle müşteriyle 
ilk temasta bulunan hat olduklarından ellerindeki bu 

etki uyandırma pozisyonunu süreklilik içinde yeterince 
temsil edilmeyen toplulukların ihtiyaçlarını takip etmek 
ve işletmelerine getirmekle ve bu sesler ile yüzleri 
kampanyalarında kullanmakla sorumludur. Örneğin, güzellik 
ve kişisel bakım alanında küresel bir marka olan Avon, 
pandemi sırasında onları en çok hangi sorunların etkilediğini 
anlamak için dünya genelinde 8.000 kadınla anket yaptı. 
Avon pandemi sırasında %41’in güvenini kaybettiğini fark 
ettiğinde “My Story Matters” (Hikayem Fark Yaratır) platformu 
için farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli ırk, etnik köken ve 
yetenek sergileyen modelle ortaklık kurdu.10  

• Taahhütleriniz ölçülebilir olsun. Sonuç olarak hiçbir mesaj 
bir markanın samimiyetsiz olarak etiketlenmesi durumunda 
bu güçlüğün üstesinden gelmesine yardımcı olamaz. Bunu 
çözmenin bir yolu ÇEK hedeflerinizin sadece işaretlenmesi 
gereken bir kutu olarak kalmaması, aynı zamanda gerçek 
ölçülebilir sonuçlar yaratmasını sağlamaktır. Scotiabank 
küresel pazarlama üst düzey yöneticisi (CMO) Laura Curtis 
Ferrera için, yapay zeka (AI) mesajlaşmanın denetlenmesine 
ve her zaman güvenilirliğin temin edilmesine yardım ediyor. 
“Biz gerçekten her seviyede temsil edilmeye, tasarım yoluyla 
kapsayıcılığa yatırım yapıyoruz” diyor. “Bunu manuel olarak 
yapmaya çalıştık fakat bu gerçekten zaman alıcı ve bazı şeyler 
gözünüzden kaçabilir. Bir insanı dahil ettiğinizde sürece 
önyargı ekliyorsunuz. Artık bunu yapay zeka kullanarak 
yapıyoruz, bununla birlikte asıl iş unvanı ‘tasarımdan itibaren 
kapsayıcılık yönetimi’ olan bir çalışanımız var.”11 

Nihayetinde gelecek nesiller ve çeşitlilik içeren toplumların 
artan nüfusları daha fazlasını bekliyor. Hızlı büyüyen markalar 
ekiplerinin yapısı ve ulaşmayı arzuladıkları pazarlar arasındaki 
kültürel ve demografik mesafeyi azaltıyor. Pazarlama 
profesyonelleri işletmelerine sadece mesajlarını şekillendirmede 
yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bir şirketin daha eşitlikçi, 
çeşitlik içeren ve kapsayıcı bir organizasyona dönüşümünü 
destekleyebilir ve bu sayede marka mesajlarına güvenilirlik 
dayanağı oluşturabilir.  

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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