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Müşteri odaklılık ile büyümek

Müşteri hizmetlerinde yapay zeka ile çağ atlamak
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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
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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

Giriş
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Müşteri hizmetlerinde 
yapay zeka ile çağ 
atlamak
Uçtan uca müşteri deneyimini mümkün kılmak 
için yeniden tasarlanmış bir yapay zeka stratejisi 
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Doğru zamanlı 
tekliflerin ve 
başarılı satış 
sonrası hizmetlerin 
tüketicilerin satın 
alma kararları 
üzerinde önemli 
etkisi var. İnsan 
dokunuşu ile yapay 
zekayı entegre ederek 
her ikisinde de yeni 
açılımlar sağlanabilir.

Her marka için, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayarak onlara satın alma kararlarında yardım etmek 
en yüksek önceliktir. Fakat bu göründüğü kadar kolay değildir. Dijital kanallardaki ve hibrit çevrimiçi-
çevrimdışı yolculuklardaki artış ve bununla birlikte artan müşteri beklentileri, markaların müşterileri 
en çok ihtiyaç duydukları anda doğru bilgi ve teşviklerle donatan dinamik bir deneyim yaratma ve 
sunma arzusunu içinden çıkılmaz hale getirdi. 

Tüketicileri satın almaya teşvik eden 
bir numaralı taktik:

Zamanında 
yapılan teklif
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Deloitte, tüketicilerin bir dizi ürün ve hizmet kategorisinde satın 
alma kararı verirken en çok hangi bilgileri yararlı bulduğunu daha 
iyi anlamak için 11.500 küresel tüketici ile bir anket düzenledi. 
İki taktik öne çıktı: Zamanında yapılan teklifler ve bilgili müşteri 
hizmetleri (şekil 1). Sekiz farklı sektörün tamamında yanıt 
verenler en çok “zamanında yapılan bir teklif” ifadesini seçerken, 
“bilgili müşteri hizmetleri” altı sektörde en yararlı ikinci seçenek 
olarak gösterildi. Bu iki boyut düzenli olarak özelleştirilmiş 
tavsiyeler, ücretsiz denemeler/numuneler, sorunsuz iade ve iptal 
politikaları ile daha iyi teknoloji (örneğin, sanal showroomlar) 
seçeneklerinden daha iyi performans gösterdi.

Bu geri bildirimi temel alan marka pazarlama profesyonelleri ve 
müşteri deneyimi liderleri şu soruları sormalıdır: Müşterilerimizin 
önüne en çok ihtiyaç duydukları anda en iyi teklifi nasıl çıkarabiliriz 
ve söz konusu müşterilere en iyi satın alma kararlarını vermelerine 
yardımcı olacak bir hizmet düzeyini sunmak için müşteri hizmetleri 
temsilcilerini doğru bilgilerle nasıl donatabiliriz? 

Cevabın yapay zekayı müşteri deneyimi içinde optimize etmek 
ve insanların görevleri ile makinenin becerileri arasındaki uyumu 
sağlamak olduğuna inanıyoruz.1 

Müşteri hizmetlerinde yapay zeka ile çağ atlamak

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

Kolay iade/
iptal politikası

Zamanında 
yapılan teklif

Bilgili müşteri 
hizmetleri

Ücretsiz deneme/
promosyon

Bilgi almayı 
kolaylaştıran teknoloji

Kişilleştirilmiş 
öneriler

%37

%39

%20

%31

%26

%21

%30

%28

%24

%9

%23

%13

%14

%7

%13

%13

%18

%14

%26

%28

%22

%7

%26

%25

%24

%9

%22

%29

%19

%7

%17

%31

%24

%11

%36

%31

%36

%21

%34

%21

%41

%35

%39

%34

%40

%28

%32

%34

Otomobil Seyahat
Giyim ve 
Ayakkabı

Güzellik ve 
Kişisel Bakım

Ev 
Aletleri Mobilya Elektronik

Bankacılık 
Ürünleri 

ve Hizmetleri

ŞEKİL 1

Zamanında yapılan teklifler ve bilgili müşteri hizmetleri daha fazla satın almanın yapılmasına yardım eder
Aşağıdakilerden herhangi biri satın alma kararınızı vermenize yardımcı oldu mu?
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Dinamik bir müşteri 
deneyimi tasarlamak
Müşteriler için dinamik bir deneyim, ihtiyaç duydukları yardımı 
ve bilgiyi istedikleri zaman, istedikleri yerde ve istedikleri şekilde 
sunmak anlamına gelir. Bunu sağlamanın bir yolu, markaların daha 
kişiselleştirilmiş ve yaratıcı pazarlama yapması, aynı zamanda 
müşteri davranışlarını tahmin etmesine yardımcı olan yapay zeka 
kullanmasıdır. Müşterilere ihtiyaç duydukları anda karşılık veren 
bir yapay zeka stratejisinin tasarlanması ve uygulamaya alınması 
müşteri yolculuklarında doğru tekliflerin herhangi bir anda 
müşterilerle buluşmasını temin etmenin en etkili yoldur. 

Fakat yine de yapay zeka tek başına yeterli değil. Örneğin, canlı 
hizmet vermeyen bir self-servis sohbet robotu müşteriye şirketin 
yararlı olmaktan çok maliyet tasarrufuna öncelik verdiği mesajını 
iletebilir; deneyim tasarımı aşamasında, iletişim merkezlerinin 
insani tarafının da olduğu unutulmamalıdır.  

Dinamik bir deneyimin parçası olarak müşteri temsilcilerinin işe 
alınması markarın amaçlarına iki yönde hizmet ediyor: Müşteri 
yolculuklarına insaniyeti yerleştiriyor ve müşteri hizmetlerine 
bakış açısının satış noktasının ötesine geçmesine fırsat yaratıyor. 
Örneğin, müşteriyle her etkileşim müşteri temsilcilerine ellerinde 
tuttukları daha yüksek fiyatla satış yapabilecekleri bir kitle 
sunuyor. Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz iletişim merkezi anketi 
daha fazla markanın iletişim merkezlerini sadece maliyet merkezi 
olarak değil, daha çok gelir getiren kaynaklar olarak gördüğünü 
ortaya çıkardı ve bu birçok kuruluşun yatırım stratejisini 
yönlendiriyor. Aslında, gelir getiren kaynakları 1 numaralı stratejik 
öncelik olarak belirten katılımcıların sayısının önümüzdeki 24 ay 
içinde ikiye katlanması bekleniyor. (Aynı dönemde maliyetlerde 
düşüş tercihinin %32 oranında azalması öngörülüyor.)2  

Neyse ki yapay zeka ve iletişim merkezi stratejilerinin birbirini 
dışlaması gerekmiyor. 

İki taktiğin birleştiği yer
Markalar genellikle zamanında sunulan teklifleri belirlemek için veri 
kullanımı gibi müşteri hizmetlerinin belirli bir kısmına odaklanmak 
için yapay zeka çözümlerini kullanır. 

Ancak yapay zeka, amaç ve planlama ile tüm deneyimin kritik 
bölümlerine yerleştirildiğinde – zamanında teklifler üreterek ve 
iletişim merkezlerine ilgili içgörüleri sağlayarak – daha bütünsel bir 
müşteri hizmetleri çözümü oluşturabilir.

Dolayısıyla pazarlama profesyonelleri yapay zeka ve iletişim 
merkezlerini her biri dar bir amaca hizmet eden yalıtılmış bağımsız 
yatırımlar olarak değerlendirmek yerine, müşterilere daha iyi 
hizmet vermek ve çalışanları desteklemek için daha entegre bir 
makine-insan iş birliği yaratmayı hedeflemelidir.3 Peki bu neye 
benziyor?

İdeal olarak markalar yapay zekayı, en alakalı teklifleri üretmek 
için müşteri yolculuğu boyunca veri içgörülerini yerleştirmesi 
için kullanır. Fazladan bir kişiselleştirme katmanı eklenirse yapay 
zeka bir “müşteri temsilcisi yardımcısı” olarak görev yapabilir: 
İnsan odaklı bir tasarımla güçlendirildiğinde, müşteri hizmetleri 
temsilcileri müşterilerinin doğru kararı vermelerine yardım 
ederken yapay zeka onlara ilgili bilgileri sağlayabilir.

Cevabın yapay zekayı müşteri deneyimi içinde 
optimize etmek ve insanların görevleri ile makinenin 
becerileri arasındaki uyumu sağlamak olduğuna 
inanıyoruz.
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Muhteşem müşteri hizmetleriyle tanınan bir küresel seyahat 
ve konaklama şirketinden tipik bir müşteri etkileşimini örnek 
olarak gösterelim.4 Yapay zeka ve entegre edilmiş veriler müşteri 
hizmetleri temsilcisine anında müşterilerin seyahat planını, 
web sitesinde bir rezervasyonu tamamlarken sorun yaşamış 
olabilecekleri yeri, seyahatleri sırasında hangi kişisel deneyimlere 
veya gezilere katılmayı planladıklarını ve müşterinin sorununa 
çözüm bulduktan sonra uygunsa çapraz satış veya yukarı satış 
fırsatlarını sunabilir. 

Bu şirket bir “erken benimseyen” olarak değerlendirilebilir 
fakat orada çok uzun süre yalnız kalmayacak. İletişim merkezi 
araştırmasının sonuçları, iletişim merkezi liderlerinin %79’unun 
önümüzdeki iki yıl içinde yapay zekanın becerilerine daha fazla 
yatırım yapmayı planladıklarını gösteriyor.5  

Küresel bir B2B teknoloji şirketi olan VMware’i düşünün. 
Müşterilere zamanında yapılması gereken güvenlik güncellemeleri 
hakkında daha özelleşmiş öneriler sunmaktan, müşteri çağrı 
merkezi çalışanlarını daha net bilgilerle donatmaya kadar, yapay 
zeka VMware’in müşteri deneyimini sunma şeklini bütüncül olarak 
değiştiriyor. CMO, Carol Carpenter şöyle yorumluyor, “Teknik 
danışmanlarımızı ve müşteri başarısı bölümü çalışanlarımızı 
desteklemeyi amaçlıyor, onların yerini almayı değil.”6 

Noktaları birleştirmek
Dinamik bir uçtan-uca strateji uygulamak mevcut müşteri 
deneyiminizi gerçek anlamda anlamayı ve onu iyileştirecek 
fırsatları dahil etmeyi gerektirir. 

Başlangıçta markaların müşterileri hakkında net bir resme 
sahip olmaları gerekir, belki de farklı kaynaklardan toplanan çok 
miktarda veriyi entegre edebilen bir Müşteri Veri Platformu (CDP) 
kullanabilirler. 

Bunun ardından, pazarlama profesyonellerinin halihazırda veri 
içgörülerini nasıl hayata geçirdiklerini incelemeleri gerekmektedir; 
cesaretlerini kaybetmemeliler çünkü bu becerileri kuruluşlarına 
katmak için veri bilimcisi olmaları gerekmiyor! Yapay zeka 
becerilerini doğrudan ürün paketine yerleştiren daha fazla 
kurumsal yazılım tabanlı hizmet platformu ile birden fazla satıcının 
sunduğu bulut tabanlı makine öğrenimi yetenekleri arasında, 
pazarlama profesyonelleri müşteri yolculuğunu dönüştürmek 
için teknoloji hakkında daha az, fakat onun stratejik uygulaması 
hakkında daha fazla düşünebilir.7

Avustralya merkezli seyahat ve konaklama şirketi Crown Resorts 
benzer bir dönüşüm geçirdi. Şirketin CMO’su Nic Emery müşteri 
(misafir) yolculuğunun haritasını çıkararak işe koyuldu ve müşteri 
deneyiminde hangi hususların en büyük farkı oluşturduğunu 
anlamakla başladı; bunun bir bölümü de doğru ölçekte büyük 
bir kişiselleştirme sağlamak için doğru teknolojinin yerinde 
kullanılmasını sağlamaya yardımcı olmaktı. Emery, süreci “bugün 
sahne önü ekibimizin ihtiyaç duyduğu etkileşimlerin kritik önem 
taşıyan bölümlerini beslemek için” verileri tek bir yere koymakla 
başlayıp, bunu bulut tabanlı bir CRM sistemiyle örtüştürmek 
olarak tanımlıyor.8 Crown Resorts bunu yaparak örneğin, sadık 
bir müşterisinin otelini ziyaret ederken doğum gününü kutlamak 
gibi “küçük pencereler” açıyor, bu da “müşterilerin yaşadıkları 
deneyimde oldukça büyük bir fark yaratıyor.”

Müşteri deneyimini ve potansiyel eksikliklerini daha iyi fark 
edebilmek için bu üç maddeyi dikkate alın:

• Deneyim stratejisini anlayın: Müşteri yolculuğu sırasında her 
kanalı ve temas noktasını tanımlayın.

• Bunların birbirleriyle bağlantılı olmasını sağlayın. Bu kanallar 
ve temas noktaları müşteriler için uyumlu bir deneyim 
oluşturmalıdır.

• İnsan merkezli faktörleri ön planda tutarak tasarlayın: Müşteri, 
yetenek ve üçüncü taraf servis sağlayıcılar dahil olmak üzere 
müşteri hizmetleri deneyiminin tümünü dikkate alın.

Bir sağlık sigortası şirketi olan Anthem’in CMO’su Bill Beck, 
Anthem’in dijital self servis araçlarından çağrı merkezlerine kadar 
tüm kanallarına yapay zekayı nasıl yerleştirdiğini açıklıyor: “Biz 
yapay zekayı bir üyenin potansiyel olarak bizi neden aradığını ve 
aradıklarında onlar için nasıl hizmet sağlayabileceğimizi anlamak 
için kullanıyoruz. Örneğin, eğer avantajlarla ilgili bir soruysa, onlar 
aramadan önce harekete geçebilir ve böylece çabucak onlarla 
ilgilenebiliriz.”  Bu aynı zamanda çalışanlarımıza diyabet açısından 
daha yüksek risk altında olabilecek bireylere beslenme planlarını 
tanıtmak gibi daha proaktif şekillerde hizmet vermeleri için zaman 
tanıyor.9

Sonuç olarak, pazarlama profesyonellerine ve müşteri hizmetleri 
liderlerine, yapay zeka ve müşteri hizmetini sorunsuz bir şekilde 
bağdaştıran uçtan uca bir müşteri deneyimi oluşturmalarında 
yardımcı olmak için ihtiyaç duyduğumuz yapay zeka araçları 
mevcut. Nihayetinde asıl amaç, müşterilere daha iyi hizmet 
vermek suretiyle karlılığı artırmak.
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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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merkezlerini, saha hizmetlerini ve bütüncül kanal etkileşimlerini dönüştürerek deneyimleri iyileştirmelerine yardımcı 
olur. Haas’ın ekipleri kişiselleştirilmiş deneyimler ve etkin operasyonlar sağlamak için dijital olarak sağlanan hizmet 
kapasitelerini öngörür, tasarlar, sunar ve işletir.

Michelle McGuire Christian | mmcguire@deloitte.com 
Michelle McGuire Christian, Deloitte Digital’de müdür ve Deneyim Yönetimi hibrit varlıklar işletmesi Ulusal Piyasa 
teklifleri lideri olup pazara açılma stratejisi, varlıkların etkin kullanımı ve ABD işletmesinin genel büyümesinden 
sorumludur. Ayrıca pazarlama kurulu başkanları, baş veri yetkilileri, baş dijital yetkililer ve baş deneyim yetkilileri için 
Reklamcılık, Pazarlama ve Ticaret performansına yönelik denetimli hizmetler ve performans yönetimi tekliflerinden 
sorumludur.
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başkanı olup stratejiden uygulamaya uçtan uca dijital dönüşüm alanında uzmanlaşmıştır. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde 
CPG, bankacılık, perakende, havacılık ve kamu sektörü dâhil bir dizi endüstri genelindeki dijital dönüşüm konusunda 
Fortune 100 şirketlerinin yöneticilerine danışmanlık yapmıştır.
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TEŞEKKÜRLER
Yazarlar, bu trendin geliştirilmesine katkılarından dolayı Klaus Nadler’e (Almanya) teşekkür eder.

2022 Küresel Pazarlama Trendleri 
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