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Giriş
2021 Küresel Pazarlama Trendleri: Belirsizlik içinde bir
odak noktası bulmak

T

arih boyunca kriz ve belirsizlik anları yeni

İnsanlar, şirketler ve devletler dahil herkesin bu

inovasyonları tetiklemiş ve insanların önem

yeni dünyada ayakta kalmak için yeni yöntemler

verdiği şeylere bakış açısını değiştirmiştir.

geliştirmesi gerekti. Bu trend raporunda da durum

1918 salgınında telefon kullanımı o kadar artmıştı

pek farklı değildi. Dünyanın tersine dönmüş gibi

ki insan gücüyle çalışan santraller iş yüküyle başa

göründüğü ve hala öngörülemez bir biçimde

çıkamıyordu.1 Soğuk savaş sırasında evlerdeki

değişmeye devam ettiği bir dönemde küresel

televizyonların yükselişi Vietnam Savaşı’nı

pazarlama trendleri nasıl belirlenir ve tartışılır?

dünyanın “Televizyonda Yayımlanan İlk Savaşı”
haline getirdi ve insanların savaşa dair algılarını

Bu sorunun cevabını bulmak amacıyla, insanların

doğrudan etkiledi. Daha yakın geçmişte ise küresel

ve markaların salgına nasıl tepki verdiklerini ve

ısınma ve cinsiyet eşitliği ön plana çıktı ve insanlar

daha da önemlisi bazı markaların bu zorlu

işletmelerden bu konularda daha fazla talepte

dönemde bile gelişmeye nasıl devam ettiğini daha

bulunmaya başladı.3

iyi anlayacağımız kapsamlı bir yolculuğa çıktık.
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İkinci yıllık raporumuzda, değişimin gürültüsü
Şimdi bir belirsizlik bulutu ile yüz yüzeyiz ve tüm

içinde önemli noktaları ayırt etmek için konu

dünya kolektif olarak cevap arıyor. Etkisiyle her

uzmanlığını, sahanın seslerini ve biri tüketici

yeri saran bir salgında sosyal mesafenin

temelli olan, diğeri yöneticileri hedefleyen iki

normalleştiği bir dünyada sosyalleşmenin yeni

kapsayıcı anketi birleştirdik (daha fazlası için bkz.

yollarını bulmamız gerekti. İnsanlar işlerini güvenli

“2021 Küresel Pazarlama Trendleri çalışması”).

ve üretken bir şekilde yapabilsin diye çalışma
koşulları yeniden tasarlandı. Market alışverişi,

Araştırmamızda yöneticilerin bile belirsiz bir

dışarıda yemek yemek, eğitim ve tedavi yöntemleri

geleceğin baskısını hissettiği sonucuna ulaştık.

temelden değişti. Ek olarak, neredeyse aynı anda

Örneğin, 18 ay önce, meslektaşlarını etkileme ve

sistemsel ırkçılık hesaplaşmasında doruk noktasına

stratejik etki yaratma kabiliyetleri konusunda

ulaştık ve değerlerimiz ile insan olmanın anlamını

yöneticilere bir anket yapmıştık.4 2020’nin Mayıs

gözden geçirmek zorunda kaldık.

ayında aynı soruyu 405 yöneticiye tekrar sorduk ve
üst yönetimde yer alan tüm yöneticilerin kendine
güven seviyelerinin ciddi oranda gerilediğini
gördük (bkz. Şekil 1).
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ŞEKİL 1

Üst yöneticilerin hepsinin kendine güven seviyeleri ciddi oranda düştü
Kendine güvenen yöneticilerin yüzdesi
2019

2020 COVID Sonrası

%55

%41
%35

%17

%17
%10

CEO

CIO

CFO

Bir olaya nasıl tepki vereceğimizi bilemediğimizde

%8

%2

COO

%5

%3

CMO

• Beş kişiden neredeyse dördü, bir markanın

temel içgüdülerimiz devreye girer ve insanlarla

salgına olumlu tepki verdiği bir durumu

kurduğumuz bağlar ve büyümeden ziyade hayatta

hatırladı. Beş kişiden biri de bunun kendileri

kalmaya odaklanırız. Yöneticilere salgına verdikleri

açısından marka sadakatini arttırdığı fikrine

tepkiyle hangi sonuçlara ulaşmayı hedeflediklerini

kesinlikle katıldı.

sorduğumuzda çoğu yönetici; müşteri bağlılığını
güçlendirmek, yeteneği elde tutmak ve şirketin

• Öte yandan, markaların kendi çıkarları

toplum üzerindeki etkisini genişletmek gibi daha

doğrultusunda hareket ettiğini fark eden

insan-merkezli girişimler yerine, verimlilik ve

tüketicilerin %25’inden fazlası söz konusu

üretkenliği arttırmaya öncelik verdi. Stresin bol,

markalardan uzaklaştığını belirtti.

belirsizliğin az olduğu bu anlarda neredeyse hiç
• Katılımcıların %70’inden fazlası, diğer

kimse şirket gelirlerini arttırmak ya da sektör

insanlarla kurdukları bağları derinleştiren

dengelerini bozmaktan bahsetmiyordu.

dijital çözümleri takdir ettiğini söyledi ve %63’ü

Yardım çağrısını yanıtlamak

salgın sonrasında dijital teknolojileri daha sık
kullanacağının altını çizdi.

Elbette bu benzeri görülmemiş veya beklenmedik
bir davranış değil, ancak tüketicilerle yaptığımız

• Katılımcıların %58’i müşteri ihtiyaçlarını daha

anket, koşullar zorlaştıkça tüketicilerin

iyi karşılamak için değişime giden en az bir

kullandıkları markalardan daha çok şey beklemeye

markayı anımsayabildi ve %82’si bunun ilgili

başladığını gösterdi. Tüketici anketinden elde

markayı daha sık kullanmalarını sağladığını

ettiğimiz bazı sonuçları düşünelim:

ifade etti.
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Amaç trendi üzerine olan açılış makalemizde, en

Bu sonuçları birlikte değerlendirdiğimizde
gördüğümüz mesaj çok net: Bu belirsizlikle dolu

zorlu zamanlarda bile gelişmeye devam etmek için

günlerde insanlar şirketlerden yardım etmelerini

sahip olmamız gereken temeli belirliyoruz. Bunun

bekliyor ve en önemli ihtiyaçlarını karşılayarak,

için şirketlerin neden var olduklarını ve kime

kurdukları bağı güçlendirebilen

hizmet etmek için tasarlandıklarını bilmesi lazım.

şirketleri ödüllendiriyor.
Çeviklik trendi makalesinde paydaşların değişen
Bunları göz önünde bulundurarak yöneticilerin

ihtiyaçları karşısında şirketlerin amaçlarını

belirsizlik duvarını aşmasına ve insanlara yardım

gerçekleştirmek için kendilerini en iyi nasıl

edecek aksiyonlar almasına destek olmak için yedi

yapılandırabileceklerini inceliyoruz.

trend oluşturduk. Bu trendler sayesinde liderler;
ortaya çıkan müşteri ihtiyaçlarına daha iyi cevap

İnsan Deneyimi başlıklı makalede ise

verebilir, iş modellerini değişen koşullara daha iyi

müşterilerin, çalışanların ve iş ortaklarının

adapte edebilir ve hepimizin arzuladığı insani

deneyimlerini zenginleştirmek için şirketlerin

bağları sağlamlaştırabilir.

verimliliği ön planda tutan düşünce yapısından
nasıl kurtulabileceklerine odaklanıyoruz.
Dördüncü trendi anlatan Güven makalesinde

Yedi trendle sınırları aşmak

markaları sorumlu tutmanın ve verdikleri
mesajların yaptıkları işler ile uyumlu olmasını

2021 küresel pazarlama trendlerimizin ortak

sağlamanın yöntemlerinden bahsediyoruz.

hedefi; bizi kendini savunmaya alışmış düşünce
yapılarımızdan çıkarmak ve insanların ihtiyaçlarını
daha bütüncül ve özgün bir bakış açısıyla
karşılayacak hale getirmek.

2021 KÜRESEL PAZARLAMA TRENDLERI ÇALIŞMASI
Dünya çok hızlı değişimlerden geçerken tüketiciler ve yöneticilerin yeni ortamlarında nasıl bir tavır
aldıklarını daha iyi anlamak için evrimleşen koşullara yakından bakmamız gerektiğini fark ettik. Bunu
düşünerek 2021 Küresel Pazarlama Trendleri çalışmalarının ikisi için de birer anket yaptık.
Küresel Pazarlama Trendleri Tüketici Nabzı Anketi bu yılın Nisan ayında 18 yaş ve üzeri 2.447
kişinin katılımıyla yapıldı. Bu anket ABD, Birleşik Krallık, Meksika, Çin, Güney Afrika, Katar, Birleşik
Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan Krallığı’nda gerçekleştirildi.
Küresel Pazarlama Trendleri Üst Yönetim Anketi ise Mayıs 2020’de küresel şirketlerden 405 üst
düzey yöneticiyle yapıldı. Bu ankette CEO, CIO/CTO, CMO, CFO ve CHRO pozisyonundaki yöneticilere
Covid-19 salgınını nasıl karşıladıklarına dair çeşitli konularla ilgili düşünceleri soruldu.
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Katılım trendini konu alan beşinci makale,

Son makale ise Yetenek trendine odaklanıyor ve

dünyadaki bazı lider şirketlerin müşteri odaklı

en zorlu dönemlerde bile pazarlamanın yetenek

inovasyon ve savunuculuk ile etkileşim

modelini nasıl bir rekabet unsuruna

stratejilerini güçlendirmek için müşteri

dönüştürebildiğinden bahsediyor.

tutkusundan nasıl yararlandığını inceleyen ayrıntılı
bir tüketici çalışmasından yola çıkıyor.

Bu trendlerin gelecekte ne olacağını tahmin etme
gibi bir hedefi olmasa da bize çok daha kıymetli bir

Füzyon trendi makalesinde dünyadaki en yaratıcı

şeyi verebilir: Kolektif olarak en çok ihtiyaç

şirketlerden bazılarının savunmacı düşünce

duyduğumuz anlarda müşterilere, çalışanlara ve

yapılarını nasıl aştığını ve yeni ortaklıklar, müşteri

topluma yardım etmenin bir yolu.

fikirleri ve dijital ekosistemleri birleştirerek nasıl
yepyeni çözümler ürettiğini inceliyoruz.
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1

David Cassel, “How Technology Helped Us Through the 1918 Flu Pandemic,” The New Stack, April 12, 2020.

2

Jessie Kratz, “Vietnam: the First Television War,” U.S. National Archives, January 25, 2018.

3

Dimple Agarwal, Josh Bersin, Gaurav Lahiri, Jeff Schwartz, and Erica
Volini, “The rise of the social enterprise,” Deloitte Insights, 2018.

4

Diana O’Brien, Jennifer Veenstra, and Timothy Murphy, “The makings of a
more confident CMO,” Deloitte Insights, September 18, 2019.

5

Küresel Pazarlama Trendleri 2021

Amaç
Neden var olduklarını ve
kimlere hizmet etmek
için tasarlandıklarını bilen
kuruluşlar, farklı bir değişimin
yolunu açmak için benzersiz
bir konumdadır.
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Gelişmeyi hedeflemek
Amaç odaklı bir şirket ile sürekli değişen dünyaya ayak
uydurmak

D

ünya, bu yüzyılın en kötü krizlerinden biri

Markaların çoğu kendilerini nasıl yeniden

olan koronavirüs salgınının açtığı yaraları

konumlayacaklarını ve paydaşlarına en iyi hangi

sarmaya ve hem sosyal hem ekonomik

şekilde yarar sağlayabileceklerini düşünürken bazı

açıdan kendini yeniden inşa etmeye henüz başladı.

markalar tek bir temel boyuta, amaçlarına

Covid-19’un yarattığı ekonomik ve duygusal

odaklanmak konusunda ısrarlı. Söz konusu

hasarın etkisi dünyayı ele geçirirken işletmeler çok

şirketler, günümüzde ne satıyor olurlarsa olsunlar,

sayıda belirsizlikle karşı karşıya kaldı ve kalmaya

neden var olduklarını ve —müşterileri ile

da devam ediyor. Peki şirketler, ürün ve

çalışanlarından topluluklarına kadar — kime en iyi

hizmetlerinin salgından önceki konumlarını

şekilde hizmet etmek amacıyla tasarlandıklarını

kaybettiği bir gerçeklik ile nasıl baş etmeli? Bazıları

çok iyi bilen şirketlerdir.

için bu, vitrinler paramparça olmuşken kendi
topluluklarıyla nasıl tekrardan bağ kuracaklarını

İnsanların bu markaları fark etmesi de umut verici.

veya hem müşterilerle doğrudan iletişim kuran

Deloitte’un küresel olarak 2.447 tüketiciyle yaptığı

hem de evde kalan çalışanları yetenek açısından

anket katılımcılarının %79’unun markaların

nasıl destekleyeceklerini bulmak anlamına geliyor.

müşterileri, çalışanları ve topluluklarına yardım
etmek için Covid-19 salgınına olumlu tepki
gösterdiği olayları anımsadığını ortaya

Amaç odaklı firmalar, neden
var olduklarını ve kime en
iyi şekilde hizmet etmek
amacıyla tasarlandıklarını
çok iyi bilen şirketlerdir.

koydu (şekil 1). Bu manifestonun etkilerini
gözlemlediğimiz sonsuz örnek var: finansal
kurumlar kredili hesap ücretlerini durdurdu
ve kredi ödemelerini erteledi; ayakkabı
şirketleri, insanları iyileştirmeye çalışan
hemşirelere binlerce çift ayakkabı bağışladı;
ve pek çok şirket, faaliyetlerini yürüten
çalışanlarını daha iyi desteklemek amacıyla
uzun süredir uyguladıkları kurumsal
politikalarını değiştirdi.
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ŞEKİL 1

Covid-19 salgını başladığından beri herhangi bir markanın gelirlerini
aşağıdaki yöntemlerden herhangi biriyle yeniden yönlendirdiğini fark
ettiniz mi?

%79

Genel Pozitif
Farkındalık

Covid 19’a pozitif tepki veren markalara dair farkındalık
Çalışanların sağlığını korumak üzere
tedbirleri artırdı

Ürün ve hizmetlerine ücretsiz erişim sağladı

%44

%22

Destek için ürün ve hizmet bağışı yaptı

Daha iyi destek için diğer organizasyonlarla
ortaklık yaptı
%21

%40
Topluma maddi destek sağladı

Sözleşme şartlarını veya fiyatlandırmaları
düzenledi
%20

%29
Çalışanlarına maddi destek sağladı

Çalışan ücretlerini (maaş, sosyal haklar vb.)
artırdı
%20

%26
Yönetici maaşlarını önemli ölçüde azalttı
veya durdurdu
%23

Pozitif farkındalık – Diğer
%2
Pozitif aksiyonların farkında değil
%21

Kaynak: Deloitte Küresel Pazarlama Trendleri Tüketici Nabzı Anketi
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Bir şirketin krize verdiği tepkiler bütüncül bir

Tüketicilerin markaların olumsuz aksiyonlarını da

yaklaşıma sahipse, yani işletmenin toplumda

fark ettiğini ve bunun sonucunda dört tüketiciden

oynadığı rol ile uzun vadedeki değerini

birinin markayla bağını kopardığı için sürekli

birleştiriyorsa, şirketin marka kimliği ve

bağlılığın da önemli olduğunu gördük. Neticede:

paydaşlarına (müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler,

Şirketler sırtlarını amaçlarına ne zaman

topluluklar ve hissedarlar dahil) yönelik sürekli

yaslayacaklarını seçemez. Amaç, bir şirketin nasıl

bağlılığı arasında net bir uyum var demektir.

var olduğunu belirleyen uzun vadeli bir bağlılıktır.
Bu bağlılık olmazsa insanların şirkete olan güveni

Bunları amaç odaklı şirketler olarak

hızla azalabilir (daha fazlası için bkz. “Güven”

nitelendiriyoruz. Kuruluşun tümünü kapsayan

trendimiz).

özgün bir amacın harekete geçirdiği bu şirketler,
amaçlarına en iyi ulaşabilecekleri yolu seçerek zor

Şirketler amaç odaklı olmak için ne yapmalıdır?

kararları basit seçimlere dönüştürür. Amaç odaklı

Bunun için tipik olarak şirketin neden var

şirketler yalnızca daha fazla dikkat çekmekle

olduğunu çok iyi anlamak, kime hizmet etmek için

kalmıyor, tüketicileri de aksiyon almaya teşvik

tasarlandığını kapsamlı bir şekilde kavramak ve

ediyor. Anket katılımcılarının neredeyse dörtte biri

amaç odaklı APG’ler (Anahtar Performans

bu tür aksiyonların marka algısını olumlu

Göstergeleri) ile verdiği sözleri tutmasını sağlamak

etkilediğine ve beşte biri de alışveriş tercihlerini

gerekir. Bu makalede amaç odaklı şirketin tam

söz konusu markalar lehine değiştirdiğine

olarak ne demek olduğunu ve pazarlama

kesinlikle katıldı (Şekil 2).

profesyonellerinin iyi günde ve kötü günde tüm
paydaşları kapsayacak şekilde amaçları nasıl
değiştirebileceklerini açıklayacağız.

ŞEKİL 2

Farkındalıktan satın alma davranışına giden müşteri yolu
Pozitif farkındalıktan
satın almaya

Negatif farkındalıktan
satın almaya

FARKINDALIK

%79

%66

MARKA ALGISININ DEĞİŞTİĞİNE KESİNLİKLE KATILIYORUM

%23

%31

ALINAN AKSİYONLARIN MARKADAN SATIN ALMA DAVRANIŞINI
ETKİLEYECEĞİNE KESİNLİKLE KATILIYORUM

%19

%26

Kaynak: Deloitte Küresel Pazarlama Trendleri Tüketici Nabzı Anketi
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Amacın anlamını açıklamak

amaç odaklı şirketler, marka amaçlarını şirketin
tümünü kapsayan daha büyük bir amaç ile uyumlu

Amaç hakkında yapılan ve sürekli değişkenlik

hale getirirler. Ancak genellikle bir şirketin ürün ve

gösteren tartışmalar, terimin birden fazla yorumu

hizmetlerinin arkasındaki “neden”, yetenek ve iş

olmasına yol açmış ve tanımını da hareket eden bir

ortaklığı stratejisi gibi diğer önemli unsurlardan

hedef haline getirmiştir. Amaç, bir markanın ürün

koparılır.

ve hizmetlerini satmasının altında yatan sebebi
temsil edebilir veya şirketin dünyada neden var

Amaç, diğer unsurlardan yalıtılırsa anlamı

olduğunu gösteren platformu oluşturabilir. Amacın

konusunda karışıklık yaşanabilir veya —daha

anlamını açıklarken bunlardan ilkine marka amacı

kötüsü— samimiyetsiz görünebilir. Ancak bir

(tüketici algısındaki haliyle), ikincisine ise amaç

şirket, “neden”ini faaliyetlerinin merkezine

odaklı şirket (tüm paydaşlarının ihtiyaçlarına

koyarsa amaç daha sağlam hale gelir ve şirketin

cevap vermesi niyetiyle) diyeceğiz. En amaç odaklı

içine de dışına da ulaşabilir.

markalar ve şirketler, faaliyetlerinden bağımsız
olarak, onları güdüleyen sebepleri net bir şekilde

Böyle bir amaç odaklı şirket düşünün, mesela

belirler ve verdikleri sözler için kendilerini sorumlu

Ella’s Kitchen. Bu uluslararası organik bebek ve

tutacakları bir yöntem uygular.

çocuk yemekleri şirketi amacını şöyle tanımlıyor:
“Hayat boyu sürecek sağlıklı yemek alışkanlığı

DAHA BÜYÜK BİR “NEDEN” ŞİRKETİN
SINIRLARINI NASIL AŞAR

edindirmek.”1 Ella’s Kitchen’ın amacı, sadece
yiyecek satmanın ötesine geçerek bu amacı da
gerçekleştirebilmek. Bu doğrultuda, “Birbirine iyi

Marka amacı ve amaç odaklı şirketler birbirini

gelen” standartlarını uyguluyor ve etik kaynaklı

dışlayan kavramlar olmak zorunda değildir. Hatta

bir tedarik zinciri sağlamak için çok sayıda
paydaşla birlikte çalışıyor. Ürünlerinde
sağlıklı içerikler kullanmanın yanı sıra,
ebeveynlere ve bakıcılara, çocuklarında
sağlıklı beslenme alışkanlıkları
geliştirmelerine yardımcı olacak
kaynaklar da sağlıyor.2

Bir şirket, “neden”ini
faaliyetlerinin merkezine
koyarsa amaç daha sağlam
hale gelir ve şirketin içine
de dışına da ulaşabilir.
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SOSYAL GİRİŞİMİ GELİŞTİRMEK
Toplumun iyiliği ile doğrudan bağlantılı bir amacı olmayan sayısız marka yüzyıllar boyunca var oldu ve
finansal olarak da büyüdü. Ancak iki küresel trende göre şirketler, amaçlarının ve KSS inisiyatiflerinin
dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye odaklanmasını sağlayarak “iyi”nin daha ötesine geçebilir.
Bu trendler:
• Dünyadaki değişim, sosyal girişime yöneliyor: Sosyal girişimin misyonu, kâr ile toplumsal
etkiyi birleştirmektir. CEO’lar genellikle en önemli başarı ölçütünün “gelir eşitliği, çeşitlilik ve çevre
dahil toplumda yaratılan etki” olduğunu söyledikleri için işletmelerin de bu yönde hareket ettiğini
görüyoruz.4 Bunu sadece CEO’lar söylemiyor, Y ve Z kuşağı da kendi değerlerini paylaşan şirketleri
destekleme ve bu değerler konusunda sorumluluk alamayan şirketlerden uzaklaşma eğiliminde.5
• Dünya, işletmelerin çözüm üretmesini bekliyor: 28 küresel piyasada 34 bin kişiye anket yapan
Edelman Güven Barometresi verilerine göre insanlar, küresel sorunları çözme açısından, kâr amacı
gütmeyen kuruluşlar ve hükûmetler ile kıyaslandığında bile işletmelerin en yetkin grup olduğunu
düşünüyor.6 Ayrıca katılımcılar; topluluklar ile tüketiciler dahil paydaşların ve yeteneğin bir şirketin
uzun vadedeki başarısını belirleyen en önemli unsurlar olduğunun altını çiziyor. (Katılımcıların
yalnızca %13’ü hissedarların en önemli paydaş olduğunu belirtmiş.).
“Marka” kavramı giderek insanların şirketi nasıl gördüğünü temsil etmeye başladı. Tüketiciler de
toplumsal açıdan önemli çalışmaları destekleyen şirketlere yöneliyor. Bu doğrultuda işletmelerin de
paydaşların ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılayabilmek için şirketin amacına bir toplumsal boyut
kazandırması gerekmekte.
Ella’s Kitchen ayrıca, dünya çapında yetersiz hizmet

Ölçümleri politikalara dahil etmek: Şirketler,

alan çocuklara 300.000’den fazla yiyecek poşeti

ana uygulamalar aracılığıyla amaçlarını

bağışlayarak kurumsal sosyal sorumluluk (KSS)

sağlamlaştıran ölçülebilir politikalar oluşturabilir.

girişimlerini de canlandırıyor. Bu noktada KSS

Örneğin, Amerika’daki yatırım yönetimi şirketi

inisiyatiflerinin amaç odaklı şirketler ile aynı

Blackrock’ı ele alalım. Blackrock CEO’su Larry Fink

3

olmadığını söylemek gerekir. Şirketin tümünü

bir keresinde amaç ve kâr arasında yakın bir ilişki

kapsayan bir amacı olan şirketler, KSS

olduğunu ve temel iş kararlarının amaçla uyumlu

faaliyetlerinin amaçlarını güçlendirmesini ve

olmasını sağlayan politikaların uygulanması

dünyada olumlu bir etki yaratma becerilerini

gerektiğini söylemişti.7 Bunun için Blackrock

arttırmasını sağlar (bkz. “Sosyal girişimi geliştirmek”

şirketlerden Sürdürülebilirlik Muhasebe

hakkındaki trendimiz).

Standartları Kurulu (SASB)8 tarafından
yayımlanan sektöre özgü rehberlere nasıl uyum

Ölçüm: Verilen sözleri tutmak

gösterdiklerine dair “sağlam” açıklamalar talep
ediyor. Bu açıklamaları sağlayamayan şirketler için

Haber bültenlerimiz, verdikleri görkemli sözleri

ise Blackrock “risk yönetimi seviyesi yetersiz”9

tutmakta başarısız olan işletme örnekleriyle dolu.

değerlendirmesinde bulunuyor. Bahsedilen

Kelimeleri yazılı hale getirmek ne kadar kolaysa o

standartlar doğrultusunda Blackrock,

kelimelerin gerektirdiklerini gerçekte uygulamak

sürdürülebilirlik açıklamaları eksik olan “2.700

bir o kadar zor. Müşterilerine verdiği sözleri yerine

farklı şirketteki 4.800 direktör aleyhine oy kullandı

getiren bir marka veya değer zincirinde amacını

ya da lehine oy kullanmaktan çekindi”.10

göstermeye çalışan bir girişim de olsa tüm şirketler,
üç temel boyutta amaçları doğrultusunda hareket
etmelerini sağlayan APG’leri teşvik etmelidir:
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Ekipler için APG’ler: Bir amacı hakkıyla hayata

Pazarlama profesyonellerinin, amacı şirketin

geçirmek için çalışanların bu amacın değerlerini ve

tamamına nasıl benimseteceği, şirketin

misyonunu çok iyi benimsemesi ve uygulaması

olgunluğuna ve sektörüne bağlıdır.

gerekir. Örneğin Alaska Havayolları, çalışanlarının
şirketi nasıl gördüğünü ve şirketin amacına

Olgunluk ve sektörden bağımsız olarak, CMO’lar ve

ulaşmasında nasıl etkili olduklarını daha iyi

onların yönetimindeki pazarlama birimleri

anlamak için yıllık etkileşim anketlerinden

aşağıdaki üç adımı izleyerek müşterileri ve zamanla

yararlanıyor.11 Alaska Havayolları’nın 2020 hedefi

da tüm paydaşları için amaçlarına ulaşabilirler.

ise şirket birimleri çapında etkileşim oranlarını

Bu adımlar:

%80 ve üstüne çıkarmak. Bu yöntemi bir adım
1. Kendi marka amacı: Pazarlama

öteye taşımak için şirketler, etkileşim oranlarının
zaman içerisinde nasıl eğilim gösterdiğini kurullara

profesyonelleri genellikle müşteri uzmanları

raporlayabilir ve amaç konulu görüşmeleri

olarak nitelendirildiğinden 14 markanın ürün ve

performans değerlendirmelerinin temel

hizmetlerinin arkasındaki büyük “neden”i daha

kısımlarından biri haline getirebilir.

iyi anlamak ve anlatmak açısından benzersiz bir

Kâr ile amaç arasında ilişki kurmak: Kâr ve

etmek, yaratıcılığı arttırabilir, çalışanlara iham

amaç arasında ilişki varsa, şirketlerin bir amaca

verebilir ve tüketicilerle duygusal bağ kurarak

bağlı olmanın değerini göstermek için amaç odaklı

fark yaratabilir. Bir pencere ve kapı şirketi olan

sonuçları ölçmesi gerekir. Bu başarı da satışları

Marvin, pazarlama profesyonellerinin ürünleri

garanti altına alır ve şirketin hangi yöntemlerin işe

nasıl daha büyük bir amaca dönüştürebileceğini

konuma sahiptir. “Neden”i marka amacına dahil

yaradığını görmesini sağlar. Örneğin, Unilever’in

gösteriyor. Markanın amacı: “daha iyi yaşam

amacı “sürdürülebilir yaşamı sıradan hale

şekillerini hayal etmek ve yaratmak”.15 Marka

getirmek”.12 Bunun için Unilever, sürdürülebilir

amacı sayesinde Marvin, kapı ya da pencere gibi

yaşam ürünlerinin performansını geri kalan ürün

görünüşte sıradan bir ürünün, insanların

portföyüyle kıyaslayarak ölçüyor. Sonuç
olarak: “Sürdürülebilir Yaşam Markaları, diğer
ürünlerden %69 daha hızlı büyüyor ve şirket
büyümesinin %75’ini oluşturuyor.”13

Pazarlama profesyonelleri,
uzun vadede amacı şirketin
önceliklerinden biri haline
getirmek için ne yapabilir

Pazarlama profesyonellerinin,
amacı şirketin tamamına
nasıl benimseteceği, şirketin
olgunluğuna ve sektörüne
bağlıdır.

Amaç odaklı bir şirket, işletmenin birçok

evlerinde daha mutlu ve sağlıklı bir şekilde

unsurunun bir arada çalışmasını gerektirebilir.

yaşamalarını sağlayacak bir ürün haline nasıl

Ancak amaç söz konusu olduğunda her işletmenin

getirilebileceğini ortaya koyuyor. Marvin,

aynı yerden başlamadığını da biliyoruz. Start-

müşterilerinin kendi kişilikleri, istekleri ve

up’lar, kuruluştan itibaren amaçlarını faaliyetlerine

ihtiyaçlarını en iyi yansıtacak alanlar

entegre edebilir. Büyük, eski şirketlerin ise amaç

yaratmalarına yardımcı olmak için gizli kilit

odaklı çalışmalara yönelirken daha dik bir

sensörleri ve akıllı tavan penceresi gibi yenilikçi

yokuştan çıkması gerekir.

teknolojiler kullanıyor veya her bir tasarım
ayrıntısına ince ayar çekme seçeneği sunuyor.
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2. Şirket amacını ortaya çıkarmak: Eğer

3. Gerektiğinde marka ve şirket amaçlarını

işletmede şirket amacı hakkında

iç içe geçirmek: Bir şirketin KSS inisiyatifleri

konuşulmuyorsa pazarlama profesyonelleri, üst

tüketicilerin marka bağlılığına önemli katkıda

yönetim görüşmelerine “dıştan içe” bir bakış

bulunur mu? Evet ise pazarlama profesyonelleri

açısı getirerek şirket amacının ortaya çıkmasını

doğrudan halkla ilişkiler ile çalışarak marka ve

sağlayabilir. Bu, kurumsal itibar ile konuşmak

şirket amaçlarının uyumlu olmasını sağlayabilir.

veya şirketin rekabetle alakalı mevcut algılarına

Hayır ise pazarlama profesyonelleri KSS ekibiyle

ışık tutan verileri masaya getirmek

çalışarak şirketin piyasadaki sesinin daha gür

anlamına gelebilir.

çıkmasına yardımcı olabilir.

Tüketici nabzı araştırmamızda (şekil 1)

Mesela bir kurumsal kredi kartı ve gider

görüldüğü üzere müşteriler Covid-19 salgınına

raporlama şirketi olan Expensify’ı düşünün.

çalışanlarını koruyarak (%44) ve bir salgın

Expensify, gider raporlamasını hızlı ve kolay

destek girişimini desteklemek için ürün bağışı

hale getirerek meşgul profesyonellere zaman

yaparak (%40) tepki veren markaları daha çok

kazandırmayı hedefleyen güçlü bir marka olma

fark etmiş. Belçikalı büyük bir sigorta şirketi

amacıyla faaliyete başladı.17 Şirket

olan Ethias salgın başladığında tam da bunu

popülerleştikçe daha geniş bir şirket amacı

yapmış. Dijital dönüşüm müdürü Wilfried

oluşturabildi. Şimdilerde Expensify kart

Neven, Ethias’ın hızlıca üç tepki aşaması

gelirlerinin %10’unu evsizlik, çocuk açlığı ve

geliştirdiğini söyledi: “ilk olarak çalışanları

iklim değişikliğine yönelik toplumsal

korumak, ikinci olarak müşterileri korumak ve

inisiyatiflere bağışlıyor. Platform üzerinden

son olarak da şirketi korumak.” Çalışanları

yapılan otel rezervasyonlarında evsizlik ile ilgili

evden çalıştırmaya başlamanın yanı sıra Ethias,

yardım derneklerine bağış yapılıyor, uçak bileti

16

çalışanların nasıl olduğunu kontrol etmek için

satışlarında ise karbon salınımını azaltmak için

dijital mesaj kampanyaları da yürüttü. Topluluğa

ağaç dikimine destek veriliyor. Expensify’ın

destek olmak amacıyla, Ethias çalışanları dijital

KSS inisiyatiflerini yönlendiren sağlam bir

uzmanlık ile sigorta ekosistemini birleştirerek

marka amacı var.

App4You platformu aracılığıyla bir Covid-19
gönüllü ağı geliştirdi. Bu platform, gönüllüler ile

Covid-19 salgını, paydaşlarına “neden” hizmet

topluluk ihtiyaçlarını eşleştirdi ve hizmet veren

ettiğini bilen şirketlerin, benzeri görülmemiş

gönüllülere ücretsiz sigorta sağladı. Böylece

değişimler karşısında eşsiz ve avantajlı bir konuma

Ethias, temel misyonu ve amacını geleneksel

sahip olduğunu gösterdi. Amaç, bir şirketin

müşteri tabanının ötesine, şirketin tümüne

bütününde benimsendiğinde işletmeler,

yaymayı başardı.

paydaşlarının hayallerini gerçekleştirmek ve belki
de dünyayı değiştirmek için değer zincirinin
tümüne bu amacı yerleştirebilir.
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Yazarlar hakkında
Suzanne Kounkel Deloitte ve Deloitte Consulting LLP’nin pazarlama
müdürüdür. Kounkel, iç içe geçmiş mutlu müşteriler ve sağlıklı iş büyümesi
hedefleri doğrultusunda yaratıcılığın ve işbirliğinin sınırlarını zorluyor. Deloitte
Consulting LLP’nin bir müdürü olan Kounkel, aynı zamanda B2B pazarlamada
insan deneyimini ve pazarlamada verilerin etik kullanımını artıran, amaca
yönelik marka üzerine sık sık konuşmacılık da yapan bir yazardır.
Amy Silverstein Monitor Enstitü ve Monitor Deloitte Stratejisi genelinde benzersiz
bir işbirliği olan, Deloitte’un Amaç Stratejisi hizmetini yönetmektedir. Deloitte
LLP’nin Monitor Enstitüsü içinde bir lider olarak, organizasyonlara Çevresel, Sosyal
ve Yönetişim (ESG) stratejileri ve ticari büyümeyi hızlandırmayı, riski yönetmek
için amacı temel kurumsal stratejiye bağlamayı içeren amaçları geliştirmeyi,
ve tüm bunları faaliyete geçirdikten sonra ölçmelerini ve iletmelerini tavsiye
ediyor. Silverstein, değer yaratmanın sosyal amacı, toplumda işletmenin rolü
ve KSS’nin geleceği konularında sık sık konuşmacılık da yapan bir yazardır.
Kathleen Peeters şirketlere müşterileriyle anlamlı bağlantılar kurarak
ve pazarlamalarını dönüştürerek işlerinin tüm potansiyellerinden
yararlanmalarına yardımcı olmayı içeren, Belçika’daki Pazarlama ve Ticaret
Uygulamasına liderlik ediyor. Deloitte Consulting LLP’de bir yönetici
olarak, müşterilerin işlerinin büyümesine yardımcı olmak adına pazarlama
teknolojisi ve verilerinin değerini en üst düzeye çıkarmaya odaklanan çok
sayıda dönüşüm projesine liderlik ediyor. Peeters, dijital pazarlama, veri, BI,
CRM, CDP, strateji, pazarlama otomasyonu ve pazarlama operasyonlarında
geniş deneyime sahip bir pazarlama ve iletişim yöneticisidir.
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Çeviklik
Pazarlama uzmanları için ilgili
dijital araçlardan yararlanma
ve çevik pazarlamayı gerçeğe
dönüştürmek için kurumsal
bir yol haritası tasarlama
zamanı.
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Oyunun kurallarını değiştirmek
Giderek dijitalleşen dünyamızda çevik pazarlama

D

urgunluk dönemlerinde ne yapılacağına

2.447 küresel tüketiciyle yaptığımız anket

dair kurallar uzun yıllardır genellikle aynı:

araştırmasında katılımcıların %58’i Covid-19’un

Şirketi küçültmek, maliyetlere odaklanmak

yarattığı “yeni normal”e daha iyi uyum sağlamak

ve durgunluk dönemini sağ salim atlatmak veya

için sunduğu ürün ve hizmetlerde değişiklik yapan

pazar payını kaybetmemek için talep öncesi

bir markayı hemen hatırlayabildi. Bu katılımcıların

harcamalar yapmak. Ancak salgının tetiklediği

%82’si bu tür yeni, güncel ürün ve hizmetlerin söz

mevcut kriz, tüketici davranışlarında köklü ve hızlı

konusu markalarla çalışma isteklerini arttırdığını

değişimlere yol açtığından benzersiz. Tüketiciler,

söyledi. Covid-19 müşterilerin dijital kanallara

fiziksel olarak gezebilecekleri mağazalardan

yönelik takdir ve kullanımını da arttırdı.

vazgeçerek dijital kanallara yönelmiş durumda.

Katılımcıların %66’sı salgın sayesinde iyi

Doğal olarak mevcut kriz ile baş etmek için yeni

tasarlanmış teknolojileri daha fazla takdir etmeye

kurallar lazım: Ortaya çıkan yeni müşteri

başladığını söylerken %63’ü salgın sonrasında

ihtiyaçlarını karşılayan çevik bir dijital kanal

dijital teknolojileri daha sık kullanmaya devam

stratejisine başvurmak veya hâlihazırda daralmış

edeceğini belirtti (şekil 1).

olan bir piyasada önem kaybetmeyi göze almak.

ŞEKİL 1

Covid-19 sebebiyle müşterilerdeki dijital teknolojilere yönelik duyarlılık değişimi
Kesinlikle katılıyorum

Kısmen katılıyorum

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

%66

Kısmen katılmıyorum

%33

%36

Covid-19 salgınından

Covid-19 salgını iyi

sonra dijital teknolojileri

tasarlanmış teknolojileri

salgın öncesine göre

daha çok takdir etmemi

daha çok kullanacağımı

sağladı

düşünüyorum

%30

%30

Kaynak: Deloitte Küresel Pazarlama Trendleri Tüketici Nabzı Anketi
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Kesinlikle katılmıyorum

%63
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Çevik pazarlamayı
gerçekleştirmeye
yardımcı üç trend

2.447 küresel tüketiciyle yaptığımız anket
araştırmasında katılımcıların %58’i Covid-19’un
yarattığı “yeni normal”e daha iyi uyum sağlamak
için sunduğu ürün ve hizmetlerde değişiklik yapan

Şirketler, müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek

bir markayı hemen hatırlayabildi.

amacıyla aşağıdaki üç trendi temel alan
içgörülerden yararlanabilir.

Birçok pazarlama profesyoneli, giderek dijitalleşen
dünyaya hızla ayak uydurabilme becerisine sahip
olması gerektiğinin farkında (bkz: “İçerik yığınında

PİYASAYI NET BİR ŞEKİLDE ANLAMAK

fark edilmek”). Yaptığımız başka bir araştırmada

Çevik pazarlamanın kilit noktası, müşteriye dair tek,

ise 405 üst düzey yönetici ile görüştük. Bu

birleşik bir organizasyonel görüş elde etmektir. Bu

yöneticilerin %41’i, daha fazla dijital teknoloji ve

da apayrı, çapraz-organizasyonel veri setlerini tek

platformdan yararlanarak ulaşmaya çalıştıkları asıl

bir müşteri veri platformuna (CDP) entegre edecek

hedefin müşteri ihtiyaçlarını daha hızlı

bir veri sistemi tasarlamayı gerektirir.

karşılayabilmek olduğunun altını çizdi (tüm
yanıtlar arasındaki en yüksek oran). Pazarlama

Bunun için ne yapmak gerekir? Temel olarak

liderliği açısından bu bir dönüm noktası. Müşteri

şirketler, müşteri deneyimlerinin yol haritasını

bağlılığı beklentilerindeki hızlı değişimler ve

çıkarmak amacıyla çeşitli kanallardan (e-ticaret ve

müşterilerin dijital teknolojiye yönelik takdir ve

sosyal medya; dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve

bağımlılığındaki artış göz önünde

tablet gibi cihazlar ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi

bulundurulduğunda, şirketlerin hızla en uygun

platformlar) toplanan verileri birleştiren bir

müşteri mesajlarını ve olanaklarını sunmalarını

platform geliştirmeli veya kullanmalıdır. Böylece

sağlayacak yatırımları azaltmaktan ziyade teşvik

daha bütüncül bir müşteri deneyimi yaratılabilir.1

etmek çok önemli hale geliyor.
Örneğin, müşterilere daha uygun ve kişiselleştirilmiş
Bu makalede liderlerin çevik pazarlama için kendi

seçenekler sunma hedefiyle kendi müşteri veri

organizasyonel yol haritalarını tasarlamalarına

platformunu kurmaya yönelik girişimde bulunan

yardımcı olacak örneklerden ve başlıca

küresel bir tüketim malları üreticisini ele alalım.

araştırmalardan bahsedeceğiz.

İÇERİK YIĞININDA FARK EDİLMEK
İçerikle dolup taşan bir piyasa ortamında tüketiciler, dikkat çekmek için birbiriyle
yarışan ve sayısı günde 400 ile 10.000 arasında değişen reklama maruz kalıyor.
Bu yüzden içeriklerin çoğu fark edilmiyor ve mesaj reklamlarını tasarlamak ve hayata geçirmekten
sorumlu kişiler de oldukça zor bir görevi üstleniyor. Peki, pazarlama profesyonelleri bunca gürültü
içinde fark edilmeyi nasıl başarabilir?
İnsanların dikkatini ve ilgisini çeken şey içeriğin uygunluğudur. Uygun içerik sayesinde marka, tüketici
içerikle karşılaştığında aklında kalan şeyle bağ kurar. Özünde bu, yaşanan kültürel anları etkileşim
kapsamında kullanmak kadar karmaşık veya kar yağarken kar lastiği satmak kadar basit olabilir.
Uygun içeriği sunma sanat ve biliminin püf noktalarından biri de pazarlama profesyonellerinin
yaratıcı yönelimine ek olarak veri odaklı içgörüdür. Müşterilere uygun mesajları verebilmek için
müşteriyi anlamak, trendleri takip etmek ve gerçek zamanlı içerik gönderimi becerilerine sahip
olmak gerekir.
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Çevik pazarlamanın kilit
noktası müşteriye dair tek,
birleşik bir organizasyonel
görüş elde etmektir, bu
da müşteri veri platformu ile
sağlanır.
Pazarlama veritabanı eskiden haftalık bazda
güncellenen 1.700 tablo içerdiği için
müşterilerin değişen ihtiyaçlarını takip
etmek konusunda zorlanıyordu. Çeşitli
kaynaklardan elde edilen müşteri deneyimi
bilgileri sayesinde üretici şirket, bu kaynakları sekiz

Bu tür bilgiler, reklam mesajlarına ilişkin müşteri

tablo halinde konsolide etmeyi başardı. Bu tablolar;

duyarlılığının ölçülmesi ve tahmin edilmesi veya

internet sitesi, mobil uygulamalar, SMS, çağrı

Covid-19 hastalığını atlatan kişilerin hangilerinin

merkezi ve mağaza içi işlemlerine dair anahtar

plazmalı antikor bağışlama fikrine daha açık

müşteri etkileşimlerini yansıtıyor. Üretici şirket

bakabileceğini belirlemek gibi spesifik amaçlar için

böylece 50 milyondan fazla müşterinin ihtiyaçlarına

kullanılabilir.3

gerçek zamanlı bir şekilde cevap vererek müşteri

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ’Nİ
(CRM) SOSYAL HALE GETİRMEK

deneyimi süresince etkili ve uygun pazarlama
çözümleri sunabildi.

2

Pazarlama profesyonellerinin gündemin hangi yöne

BEKLENTİLERİ TAHMİN EDEBİLMEK

doğru ilerleyeceğini anladıktan sonra kitlelerle

Müşterinin taleplerini gerçekten yerine

etkileşim kurmak için kullanabilecekleri bir sürü

getirebilmek için şirketlerin müşteri ihtiyaçlarını

kanal var. E-posta, yazılı basın, TV ve sosyal medya

algılaması ve anlaması gerekir. Neyse ki makine

gibi geleneksel kanallar haricinde hem B2C hem

öğrenimi ve yapay zekâdan beslenen “tahmini

B2B pazarının en zeki pazarlama profesyonelleri

algılama” teknolojileriyle birleştirilen bütüncül bir

kapsamlı sosyal CRM ekosistemlerine

CDP sayesinde pek çok şirket için bu mümkün.

dönüştürdükleri yeni sosyal kanallar ortaya çıktı.

Örneğin Deloitte Dijital’in sosyal algılama

Aynı zamanda, anket yapılan üst düzey yöneticilerin

becerileri, gündemin gelecek 72 saatte hangi yöne

%67’si de salgın esnasında müşterilerle daha iyi

doğru ilerleyeceğini tahmin ediyor. Böylece

etkileşim kurmak amacıyla sosyal medya

şirketler piyasada ne konuşulduğunu

faaliyetlerini arttırdıklarını söyledi (en fazla

inceleyebiliyor, müşteri duyarlılığını ölçebiliyor ve

kullanılan etkileşim stratejisi; şekil 2).

konuşmaların ilerleyen günlerde nasıl bir şekil
alabileceğini öngörebiliyor.
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Başta Çin’dekiler olmak üzere giderek daha çok

Pazarlama profesyonelleri uzun süredir

sayıda şirket, sosyal kanallarını müşterilerle daha

fenomenler veya kanaat önderleri aracılığıyla

geniş çapta ve dinamik bir şekilde etkileşim

içerik paylaşımı yapmak için sosyal platformları

kurabilecekleri platformlara dönüştürüyor ve sosyal

kullanıyor olsa da6 bazıları bunu artık daha mikro

CRM aracılığıyla yeni kullanım alanları

bir düzeyde sanal kanaat önderleri yaratarak
yapıyor. Mesela Çin merkezli kozmetik şirketi

ortaya çıkıyor.

Perfect Diary, ürünleri konusunda takipçilere
Sosyal CRM nedir? Markalar sosyal kanallarını,

tavsiyeler vermek ve ürünlerin kullanımına dair

“bire bir hizmet” verebilecekleri platformlar haline

bilgilendirici videolar paylaşmak amacıyla Xiao

getiriyor. Bunu yapanlardan biri de bir B2B şirketi

Wanzi isimli bir sanal kanaat önderi yarattı.

olan Sany Heavy Industry. Ağır makine üreticisi

Xiao’yu işinde bu kadar iyi yapan şeylerden biri de

şirket, yalnızca kataloğundaki makineleri göstermek

gerçek olmaması!7 Perfect Diary, müşterilerle

için değil, ilgili taraflara bir satış temsilcisiyle

etkileşim kurmak ve pazardaki trendleri belirlemek

kolayca görüşme ayarlamalarını sağlamak için de

için Xiao Wanzi sanal kişiliğini geliştirdi.

4

sosyal mesajlaşma platformları kullanıyor.5

ŞEKİL 2

Salgın süresince şirketiniz müşterilerle nasıl etkileşim kurdu?
İlk üç yanıt
%67

Sosyal medyadaki
etkinliğini arttırdı

%57

Müşteri ihtiyaçlarını daha iyi
karşılamak için dijital
platformlarında önemli
değişiklikler yaptı

%49

Sanal etkinliklerin ve
atölyelerin sayısını
arttırdı

Yeni teklif prototipleri oluştururken müşterilerin geribildiriminden yararlandı

%35
Yeni ﬁkirler yaratmak için sanal yarışmalar düzenledi

%27
Kendi sektörü dışında yeni müşterilere hizmet sundu

%20
Yeni coğraﬁ pazarlara hizmet sundu

%19
Hiçbiri

%2
Kaynak: Deloitte Küresel Pazarlama Trendleri Üst Yönetim Anketi
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Perfect Diary ve Sany Heavy Industry şirketleri,

getirmek için de CMO (Pazarlama Genel Müdür

kapsamlı dijital pazarlama ve ticaret faaliyetleri

Yardımcısı) pozisyonu benzersiz niteliklere

için sosyal medya kullanımına öncülük eden

sahiptir (daha fazlası için bkz: “Füzyon”

şirketlere örnektir. Batı yarım küredeki birçok

hakkındaki trendimiz). Araştırmamız

şirket, bu trende yeni yeni ayak uydurmaya ve Çin

CMO’ların üst yönetimdeki müşteri deneyimi

pazarlarındaki sosyal stratejilerini değiştirmeye

görüşmeleri üzerinde önemli bir etkiye sahip

başladı.

olduğunu gösteriyor (%81) CMO’lar,
organizasyon için birleşik bir vizyon yaratırken
sahip oldukları bu eşsiz bilgi

Çevik pazarlama yolculuğunda
ilk adımı atmak

birikiminden yararlanabilir.
2. Kanal stratejisi tasarımında işbirliği
yapmak. Üst düzey yöneticilere önümüzdeki

Şirketlerin bu araç ve becerileri etkili bir biçimde
uygulayabilmesi ve çevik pazarlamayı hayata

sene hangi fonksiyonel alanların kritiklik

geçirebilmesi için üst yönetimin şirketin tümüne

açısından ön plana çıkacağını sorduğumuzda en

dair net ve kapsamlı bir vizyona sahip olması

çok dijital teknoloji ve pazarlama cevaplarını

gerekir. Araştırmalarımıza göre pazarlama

aldık (sırasıyla %68 ve %63). Dolayısıyla

profesyonellerinin çevik pazarlama vizyonunu

müşteri deneyimi boyunca uyum içinde

yaratmak ve uygulamak için atabilecekleri üç

çalışacak bir kanal stratejisi tasarlarken bu iki

adımdan aşağıda bahsedilmiştir:

alan inanılmaz önemli olacak. Bu bağlamda
CMO ve CIO (Bilgi ve İletişim Sistemleri Genel

1. Müşteriyle birlikte yol almak. CDP

Müdür Yardımcısı), CSO (Satış Genel Müdür

kullanımı yaygınlaştıkça ve büyük teknoloji

Yardımcısı) gibi anahtar üst düzey yöneticileri

satıcıları tarafından daha iyi desteklendikçe

sürece erkenden dahil ederek ve onların

pazarlama profesyonelleri amaçlarına ulaşmak

ihtiyaçları ile içgörülerini de kanal stratejisi

konusunda daha cesur davranabiliyor. Bunun

tasarımına entegre ederek çevik pazarlama

için öncelikle müşterileri ve ihtiyaçlarını

stratejilerini daha iyi konumlandırabilir.

anlamak gerekir ve bu görevi yerine

Çevik pazarlamayı hayata geçirmeye
yönelik araçlar ilk kez şirketlere hazır
sunuluyor. Şimdi müşterilerle etkileşim
kurmak ve oluşan müşteri ihtiyaçlarını
karşılamak için CMO’ların bu araçların
etkin kullanılacağı bir vizyon yaratma
konusunda üst yönetime yardımcı
olması gerekiyor.
21
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3. Yeni teklif prototiplerini hızla
oluşturmak ve sunmak. Çevik pazarlamada
başarının sırrı hızdır. Ancak şekil 2’de
görüldüğü üzere şirketlerin yalnızca %35’i hızla
yeni teklif prototipleri oluşturmak için
müşterilerin geri bildiriminden faydalanıyor.
Mesaj uygunluğunun önemi ve müşteri
deneyimine dair net anlayış birlikte
düşünüldüğünde algılama teknolojisi ve sosyal
CRM kavramlarından yararlanarak hızlıca
harekete geçmek için daha iyi bir zaman olamaz
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İnsan Deneyimi
Düşüncelerinizi piyasaya hızlı
sürüm ve verimlilik oyunlarına
değil insan bağlantısını
güçlendirmeye odaklayın.
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Kendini tanımak
Şirket değerlerinin insan deneyimlerini yönlendirme
şekli

V

erimlilik mi insan deneyimi mi daha

küresel tüketiciyle yaptığımız ankete katılan her

önemlidir? Bu seçim; uçak biletleri ucuz

dört kişiden biri, kendi çıkarları doğrultusunda

olan veya daha güvenli olan havayoluyla

hareket eden markalardan uzaklaştıklarına

uçmak, en hızlı teslimat yapan veya en etik tedarik

kesinlikle katıldı. Eşanlı olarak katılımcıların

zincirine sahip giyim markasından alışveriş

%70’inden fazlası da Covid-19 sırasında diğer

yapmak, yatırımlar için bir “robo danışman”

insanlarla olan bağlarını güçlendiren dijital

kullanmak veya değerlerinizle uyumlu yatırımlar

inovasyonlara değer verdiklerini söyledi.

için işleri ağırdan almak arasında yapılan
seçimlere benzer.

Peki, yöneticiler şirketlerin daha yüksek verimlilik
hedefleriyle insanların bağ kurma ihtiyaçları

Küresel Pazarlama Trendleri raporumuzun İnsan

arasında nasıl denge buluyor? Bunun yolunun

Deneyimi bölümünde şirketlerin “deneyim

daha insan olmaktan geçtiğine inanıyoruz. Covid-

borçlarını” nasıl ödemeleri gerektiğinden

19 ve sistemsel ırkçılık hesaplaşması insanların

bahsettik.1 Şirketler dijital geleceklerini insan

kişisel değerlerini gözden geçirip yeniden

bağlantısına değil verimliliğe odaklanarak

değerlendirmesini sağladı. Şirketler de aynı şeyi

tasarladığında bir borç oluşur. Bu borç ise önyargılı

müşteriler, çalışanlar ve iş ortaklarının ihtiyaçlarını

sonuçlar, kapsayıcılık eksikliği ve sosyal izolasyon

karşılamak için yapmalıdır.

hisleri aracılığıyla kendini gösterebilir.
Covid-19 tüm dünyayı kasıp kavurdu.
Daha verimli ama daha az insan merkezli
çözümler bazı şirketler için teknolojinin
insanlar arasında bağ kurmak için temel
araca dönüştüğü bir dönemde yetersiz
kaldı. İnsanlar bu bağları
kuvvetlendirecek dijital çözümler ararken
değerlerini yansıtmayan —veya

Şirketler kendilerini, hizmet
etmeyi amaçladıkları
kişilerin değerlerini yansıtan
ve destekleyen insani
kuruluşlar olarak görmelidir.

yansıtamayan— şirketlerden uzaklaşarak
insan deneyimini derinleştiren şirketlere
yaklaştılar. Örneğin, Nisan ayında neredeyse 2.500
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ŞEKİL 1

Yöneticiler, Covid-19 tepkilerinde en çok daha fazla üretkenlik ve
verimlilik elde etmeyi amaçlıyor
Üretkenlik ve verimliliği arttırmak
%42

Risk yönetimini iyileştirmek
%38

Dijital platformlara/teknolojilere yönelik hareketi hızlandırmak
%35

Müşterilerle olan etkileşimi arttırmak
%33

En iyi yetenekleri elde tutmak
%29

Şirketin toplumdaki etkisini arttırmak
%28

İç/operasyonel maliyetleri azaltmak
%28

İş modelini değiştirmek
%27

Daha fazla gelir elde etmek
%17

Rakipler arasında farklılık yaratmak
%17

Sektörü alt üst etmek
%6
Kaynak: Deloitte Küresel Pazarlama Trendleri Üst Yönetim Anketi

Bir şirketin gerçekten insani bir kuruluş olarak

almak ve insan ihtiyaçlarına hızlı ve hakiki bir

faaliyet gösterebilmesi için insan ihtiyaçları ile

biçimde cevap vermek konusunda liderlere bir yol

piyasaya hızlı sürüm ve verimlilik arasında bir

haritası veriyoruz ve bunun için sahadan elde

denge kurmalı veya daha büyük bir “deneyim

ettiğimiz araştırmalar ve örneklerden

borcu” altına girme riskini göze almalıdır. Bu

faydalanıyoruz.

makalede, çözümlerinde insan değerlerini merkeze
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Daha insani şirketler
hayal etmek

Geçmişte şirketler insan bağlantısını arttırmak için
kişiler arası etkileşime güveniyordu. Yeni
dönemdeki dijital çözümler ise daha az insan

İçinde bulunduğumuz salgın gibi toplumsal yıkım

bağlantısına sahip. Ancak bazı şirketler, bu

dönemleri, şirketlerin değerleri, faaliyetleri ve

bağlantıyı daha iyi kurabilmek için hızla aksiyon

altyapılarını gözden geçirmeleri gerektiğine dair

almayı başardı ve dijital ortamlarını baştan yarattı.

bir işaret görevi görebilir. Bu tür dönemler, insan

Örneğin, akıllı telefon aksesuarı üreticisi Kenu

deneyimini kolektif ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir

eskiden üretim tesislerini gezmek ve kilit

şekilde yenilemek ve yeniden yaratmak için bir

paydaşlarla ilişki kurmak için Çinli ortaklarını

fırsattır. Bir şirketin kendini daha insan merkezli

düzenli olarak ziyaret ediyordu.5 Salgın sebebiyle

hale getirmek için kullanabileceği iki

seyahatler kısıtlanınca Kenu bu ziyaretleri sanal
ortama taşıdı. 360 dereceli uzaktan kameralar ve

yöntem vardır:

AVATOUR isimli işbirliği platformu aracılığıyla

PİYASAYA DEĞER BAZLI
ÇÖZÜMLER GETİRMEK

Kenu, kilit iş ortaklarıyla yaptığı üretim tesisi
ziyaretlerine devam etti. Dijitale geçmenin bir diğer
avantajı da bu ziyaretleri herhangi bir zamanda

Neden değerlerden yola çıkmalıyız? Çünkü

yapabilmek.

değerler, insan duygularını ve davranışlarını
yönlendirir. Değerler, davranışlarımızı değil, o

Sanal ortamda bağ kurmaya bir örnek verdik. Peki

davranışları neden yaptığımızı gösterir (bkz. Şekil

şirketler, fiziksel ortamda insan bağlantısını nasıl

2).2 Satın alma kararlarımızın %95’ini bilinçaltı

derinleştirebilir? Araştırmalarımız, Amerikalıların

dürtülerimizle veririz. Bu dürtülerin en büyüğü de

davranış ve perspektif açısından üç temel gruba

duygulardır.3 Daha önce 16.000 kişiyle yaptığımız

(bunlara küme diyoruz) ayrıldığını gösterdi:

çalışmada, insanların yarısından fazlasının sanal

Koruyucular, Pragmatistler ve Sürdürücüler.6

ortamlarda daha “insan” bir deneyim
yaşamak istediğini keşfettik.4

Teknoloji, kişisel etkileşimin
yerini tam olarak alamadığı
için zamanla söz konusu sanal
deneyimlerin getirileri de
azalmaya başladı.
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ŞEKİL 2

Değerlerimiz duygularımızı, dolayısıyla hareketlerimizi etkiler
İNSAN DENEYİMİ
değerler, duygular
ve davranışlar ile
yönlendirilir

Değerler
Duygular
Davranışlar
Güven

GÜVEN insan
deneyiminin
temelidir

Kaynak: HX in Uncertainty research.

Her bir küme, kapsadığı bireylerin zihniyet ve

Ayrıca şeffaf maskeler, işitme sorunu olan kişilerin

motivasyonlarını yansıtacak şekilde isimlendirildi.

maskeyle daha kolay iletişim kurmasını da sağladığı

Pragmatistler, rutinlerini kontrol etmeyi seven ve

için daha kapsayıcı tasarımları da

doğuştan meraklı kişilerdir. Bu kişiler salgın

desteklemiş oluyor.

ortamında genelde dikkatli davransalar da güvenliğe
öncelik veren yeni şeyler denemeye açıktırlar. Bir de

Daha mikro seviyede, markaların amaçlarını

Sürdürücüler vardır. Sürdürücüler de kontrole değer

anlaması çok önemlidir. Mesela küresel mobilya

verir ancak yalnızca kendi şartlarında yeni şeyler

şirketi IKEA’nın vizyonu “müşterilerimiz, iş

denemeye razı olurlar (Koruyucular, bu iki küme

arkadaşlarımız ve tedarikçi çalışanlarımız dahil

arasında yer alır). Sürdürücüler, “kör” salgın

herkes için daha iyi bir gündelik hayat yaratmaktır”.8

güvenliği koşullarında davranışlarını değiştirmek

Hem müşteriler hem çalışanlar için güvenli olan bir
ortamda yeni ev tasarımı fikirlerinin gelişmesine

konusunda daha isteksizdir.

yardımcı olmak amacıyla IKEA, müşterileri iç
Hem Pragmatistlere hem Sürdürücülere hizmet

mimarlarla ve teknolojilerle eşleştiren bir arttırılmış

veren şirketler için bu, insanların güvenli

gerçeklik tasarım odası hizmeti sunuyor. Bu şekilde

hissedeceği ve diğerleriyle bağ kurabileceği

insanlar evlerinin içinde gezerek farklı ürün

ortamlarda deneyimler tasarlamak anlamına geliyor.

kombinasyonlarının yaşam alanlarında nasıl

Clear Mask şirketi, bunları göz önünde

duracağını görsel açıdan da algılayabiliyor.

bulundurarak şeffaf maskeler üretti.7 Böylece
insanlar, yüz ifadeleri görünür olduğu için iletişime
katkı sağlayan maskeleri tercih edebiliyor.
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TOPLUMUN EN TEMEL İHTİYAÇLARINI
KARŞILAMAK İÇİN ALTYAPIYI
YENİDEN TASARLAMAK

• İnsanlar: Unvan seviyelerinde azınlıkların
temsilini desteklemek amacıyla şirket, siyahi
yöneticilerinin sayısını 2025’e kadar %30

Krizler her zaman şirketlerin her şeye yeniden

arttırmayı hedeflediğini açıkladı. Ayrıca şirket,

başlaması, inovasyon yapması, bireysel ve

siyahi nüfusu fazlalıkta olan kolejlerden ve

toplumsal ihtiyaçlara daha iyi cevap vermesi için

üniversitelerden yaptığı işe alımları arttırmaya

fırsatlar yaratır. Örnek olarak Ağustos 2005’te

da odaklanıyor.

ABD’de meydana gelen Katrina kasırgasının yıkıcı
• İş ortakları: PepsiCo, siyahilerin sahip olduğu

etkilerini düşünelim.9 O esnada şehrin zayıf
altyapısı ve mühendislik politikaları yüzünden New

tedarikçilerden yapacağı harcamaları iki katına

Orleans’ın %80’ini sel bastığı tahmin ediliyordu.

çıkaracağını ve etkilerini, pazarlama

Kasırgadan sonra ise şehir, modern mühendislik

ajanslarında siyahi içerik üreticilerine daha

politikaları ve sofistike bilgisayar modelleme

fazla rol verecek şekilde kullanacağını belirtti.

tekniklerine yatırım yaptı ve ABD’nin başka hiçbir
• Topluluklar: Uzun vadeli değişim sağlamak

sahil şehrinde bulunmayan en iyi sel kontrol
sistemini geliştirdi.

için PepsiCo önümüzdeki beş yıl içerisinde
siyahi topluluklara 20 milyon dolar daha

Şirketler, çalkantılı dönemleri krizlere hazırlık

yatırım yapacak. Bu yatırımlar, siyahilerin

seviyelerini ve yanıt verme kapasitelerini

sahip olduğu küçük işletmelere yönelik iş,

değerlendirmek için kullanabilir. Eğer hazırlıklı

beslenme, mentorluk ve yönetim eğitimi

değillerse de öğrendiklerinden yola çıkarak

sağlamak amacıyla tasarlanan programları

öncekinden daha güçlü olmak için iç süreçleri ve

da kapsıyor.

politikalarını yeniden oluşturabilir. Dünyanın önde
gelen birkaç markasının CEO’larından oluşan, kâr

Yoğurt üreticisi Chobani de paydaşlar

amacı gütmeyen bir şirket olan Business

ekosisteminin tamamını destekleyecek kapsamlı

Roundtable’ın üyeleri, “bir şirketin amacı” konulu

bir yaklaşım oluşturdu. Chobani Incubator, tüm

bir bildiriyi çoktan yayımladı bile. Söz konusu

dünyada insanlara daha iyi yiyecek sunmak için

bildiride şirketlerin çalışan eşitliği ve etik tedarik

yenilikçi yiyecek-içecek startup’larına hibe,

zincirleri gibi ihtiyaçları karşılaması ve içine dahil

mentorluk ve ortaklar ağına erişim sağlıyor.12 Kendi

oldukları toplulukları koruması ve desteklemesi

topluluğu açısından da Chobani, tüm tam zamanlı

gerektiği belirtiliyor.10

çalışanlarına şirket hissesi alma ve şirketin
büyümesinde pay sahibi olma fırsatı sunuyor.13

Günümüzde bazı lider markalar aktif olarak bu tür
öz-değerlendirmeler yapıyor ve toplumun

PepsiCo ve Chobani’nin benimsediği, insani

ihtiyaçlarına karşılık verebilmek için altyapılarını

ihtiyaçları karşılamaya yönelik bu tür dikkatli

ve politikalarını değiştiriyor. Örneğin, PepsiCo

yaklaşımların yokluğunda şirkete yönelik güven

CEO’su Ramon Laguarta, eşitsizlik ve sistemsel

azalabilir. Bu örneklerden alınması gereken önemli

ırkçılık konularını ele aldığı açık mektubunda

derslerden biri şu: İnsanların temel ihtiyaçlarına

şirketin uygulamaya koyduğu üç politika değişikliği

cevap verebilmek için iyi niyet yetmez.

başlığından ve bunlarla ilişkili ölçülebilir
hedeflerden bahsetti.11 PepsiCo’nun bu üç başlık
altında aldığı aksiyonlardan bazıları şöyle:
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İnsan ihtiyaçlarını anlamak
ve bu ihtiyaçlara bütüncül bir
yaklaşımla karşılık vermek
için şirketler ciddi çaba sarf
etmelidir.

Neyse ki CEO bu görüşmelerde evrensel
bir dayanak noktasından hareket edebilir:
Hepimiz, başkalarıyla bağ kurmaya
ihtiyaç duyan insanlarız.14 Bunun için
müşterileri, çalışanları ve iş ortaklarını
dinlemek ve onlar için önemli olan
şeylerin ne olduğunu anlamak ve ele
almak gerekir.
• Beklemek (bir süreliğine) iyidir:

Biraz daha insan olmak

Piyasaya hızla ürün sürme baskısı her zaman
vardır ve yerinde saymak kabul edilemez. Ancak

Daha insan merkezli bir şirket yaratmak için

bazen şirketiniz olaylara hemen dâhil olacak

öncelikle empati kurabilen liderler gerekir.

pozisyonda olmayabilir ve bu kabul edilebilir

Liderlerin, insan deneyimini geliştirmeyi

bir durumdur. İstemeden “kör noktalardan”

amaçlayan daha uzun vadeli yolculukları içerisinde

birine girmektense sözleriniz ile

bugün odaklanabilecekleri üç alan şunlardır:

hareketlerinizin çelişmeyeceğinden emin olmak
için biraz beklemek daha iyidir. Şirketler bu tür

• Kör noktaları bulun: Şirketlerin ve kişilerin

zamanlarda açıklama yapmadan önce herhangi

kendi kör noktalarını görmesi çok zordur. Bu

bir konuyu sistematik bir şekilde ele almayı

süreç aynı zamanda genellikle CEO’nun,

amaçlayan bir plan hazırlayabilir. Böylece hem

şirketin temsil ettiği kişilerle iletişime geçmesi

hazır olduklarında daha iyi tepki verebilirler

ve onları dinlemesi şeklinde başlayan oldukça

hem de mesajlarının özgün

kişisel bir süreçtir.

olmasını sağlayabilirler.
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• Proaktif olun (hazır hissettiğinizde):

dile getirmek ve tüm şirketin bu ihtiyaçlara

Özgün bir marka yaratmak öncelikle şirketin

hakiki bir şekilde cevap verebilmesini sağlamak

benimsediği değerleri hayata geçirmek ile

için kullanabilir.

başlar. Ayrıca bir markanın değerleri
paydaşların değerleri ile örtüştüğünde çok daha

Hızlı davranmak ve verimliliği arttırmak şirketler

iyi çözümler ortaya çıkar. Peki şirketler kendi

açısından her zaman çok önemli olacaktır. Ancak

değerlerinin paydaşların değerleri ile

kriz anları, bize değişmeyen bir gerçeği hatırlatır:

örtüşmesini proaktif olarak nasıl sağlayabilir?

İnsanların değerleri. İnsanların neye ihtiyaç

Birçok yönetici ekibinde CMO, müşteri

duyduğunu düşünmek için biraz durursak evrensel

şampiyonu olarak görülür (hatta insan

bağ kurma ihtiyacımıza yönelik çok daha

şampiyonu da denebilir).15 CMO, sahip olduğu

sürdürülebilir çözümler üretebiliriz.

pozisyonu en önemli paydaşların ihtiyaçlarını
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Güven
Markalar, bu zorlu zamanlarda
güven inşa etmek için insanların
nasıl göründüğünden ziyade
neye değer verdiğine bakmalı ve
verdikleri sözlerin bunları yerine
getirme becerileriyle uyumlu
olmasını sağlamalıdır.
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Tutulan ve tutulmayan sözler
Verilen mesaj ile yapılan iş örtüştüğünde güven pekişir

G

üven, her zaman bağlam içerisinde

hareketlerin markadan uzaklaşmalarına sebep

incelenmesi gereken bir kavramdır. Üst

olduğunu belirtti.

yöneticiler arasından CEO’ya (Genel

Müdür) göre güven, piyasaya yenilikçi ürün ve

İlettikleri mesajlara uygun davranmaya ve

hizmetler sunma sözünü yerine getirmek olabilir.

verdikleri sözleri tutmaya çalışan markaların bu

CISO (Bilgi Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı)

karmaşa içinde en önemli noktayı gözden

güven konusunu veri şeffaflığı ve siber güvenlik

kaçırmalarına şaşmamak gerek. Markaların

açısından ele alırken CMO (Pazarlama Genel

paydaşlarına hitap eden mesajlar oluşturmasına ve

Müdür Yardımcısı), güveni marka mesajı ve

verdikleri sözleri tutmalarına yardımcı olmak için

deneyimi olarak düşünebilir. Üst düzey yöneticileri

güven ve insani değerleri konu alan

bir kenara bıraktığınızda ise güven, müşterilerin —

araştırmamızdan bazı temel içgörüler elde ettik. Bu

ve çalışanların— en çok neye değer verdiğine

makalede:

bağlıdır. Güvenin anlamı kitleden kitleye değişse

• Markaların verdikleri sözler ile sunabilecekleri
ürün, hizmet ve deneyimler arasında nasıl daha
iyi bir bağlantı kurabileceklerini inceleyeceğiz.

de evrensel doğruluğu değişmeyen tek şey şudur:
Yapılan iş, beklentilerle örtüşmediğinde güven
ortadan kalkar.

• Şirketlerin üst yöneticilerin güven misyonunu
benimsemelerini nasıl
sağlayabileceğine bakacağız.

Diğer tüm krizler gibi Covid-19 salgını da marka ve
güven arasındaki ilişkiyi ön plana çıkardı. Bir
markanın itibarı, markanın verdiği söz (yani

• Pazarlama profesyonellerinin de müşteriler,
çalışanlar ve iş ortaklarının değerlerine nasıl
doğrudan hitap
edebileceklerinden bahsedeceğiz.

mesajlar ve reklamlar) ile sunduğu ürün/hizmet
(yani deneyimler) arasındaki ilişki tarafından
belirlenir. Verilen sözler ile yapılan işler
farklılaştıkça güven zedelenir ve şirket zarar eder.

Söylediklerimiz ile
yaptıklarımız arasındaki
farkı kapatmak

Bu durum bir markaya ne kadar hasar verebilir?
Salgının yeni başladığı günlerde insanların
markaları nasıl gördüğünü ve markalara nasıl tepki
verdiklerini daha iyi anlamak amacıyla sekiz

İnsanlar markanız hakkında olumlu bir izlenime

ülkeden 2.447 kişiyle anket yaptık. Beklediğimiz
gibi insanlar, markaların salgın esnasında aldığı

sahip olsa da bu, markaya sadık kalmak veya

negatif aksiyonlara karşı oldukça hassastı.

markanın reklamını yapmak gibi geleceğe yönelik

Katılımcıların %66’sı, markaların kendi çıkarlarını

davranışların garantisini vermez. Ancak bu ilişkiyi

korumak için yaptığı hareketleri (temel ürünlerin

tartmak ve ileriye dönük müşteri ve çalışan

fiyatını arttırmak gibi) hatırlayabildi. Ancak asıl

davranışlarını tahmin etmek için pazarlama

kaybeden muhtemelen şirketler oldu çünkü

profesyonellerinin mesajlarında ve aksiyonlarında
kullanabileceği bazı unsurlar var. Bu yılın başında,

katılımcıların dörtte birinden fazlası, söz konusu

güven ve karar verme arasındaki bağlantıyı daha
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4.500 çalışan ile anket yaptık.

Güvenin herkes için önemli
olmasını sağlamak

Çok değişkenli analiz sonucunda güven seviyesini

En başta güven kavramının farklı paydaşlar için

ölçen ve daha da önemlisi, geleceğe yönelik

farklı anlamlara gelebileceğinden bahsetmiştik. Bir

iyi anlamak amacıyla ABD’de 3.000 müşteri ve
1

davranışları etkileyen dört unsur tespit ettik (daha

markanın niyetleri ile yetkinliklerinin uyumlu

fazlası için bkz. “HX TrustID”). Bunlar; insanlık,

olmasını sağlamak iyi bir yaratıcı stratejiden

şeffaflık, beceri ve güvenilirlik.

fazlasını gerektiriyor. Bunun için markanın
müşterileri, çalışanları ve iş ortakları açısından

İnsanlık ve şeffaflık, markanın niyetlerini

insan deneyimini sürekli geliştiren, bütüncül bir

yansıtırken beceri ve güvenilirlik bu niyetleri

güven stratejisi lazım.

gerçeğe dönüştürme konusundaki yetkinliğini
gösteriyor. Marka itibarını inşa etmeye ve

Güven kavramının pek çok boyutunu tek bir mesaj

güçlendirmeye çalışan pazarlama profesyonelleri

altında toplamaya çalışan pazarlama

açısından bu, verilen sözler (niyetler) ve yapılan iş

profesyonellerinin, şirkete dışarıdan bakarak

(yetkinlik) şeklinde anlaşılabilir. Marka mesajları,

markanın tümünü görmeleri ve verilen sözleri

niyetlerinde şeffaflığı korumalı ve insanlık

tutarak nasıl güven inşa edileceğini saptamaları

değerlerini yansıtmalıdır. Aynı zamanda, sunduğu

gerekiyor (daha fazlası için bkz: “Amaç” hakkındaki

ürün ve deneyimler de sürekli güvenilir ve verilen

trendimiz).

sözü tutma becerisine sahip olmalıdır.

Güven oluşturmak, bir
dizi temel işlev arasında
koordineli bir çaba
gerektirir.

Bu unsurları birbirinden izole eden ve mesajları ile
aksiyonlarına nasıl entegre edeceklerini belirleyen
markalar, hangi alanlarda güveni inşa ettiklerini ve
hangi alanlarda gelişmeleri gerektiğini daha iyi
tespit edebilir.
Araştırmamızda müşterilerin %82’sinin, çalışan
güvenliğini ve refahını sağlayan işletmeleri ziyaret
etme ihtimallerinin daha yüksek olduğunu gördük.

Güven inşası için ürün gelişimi, bilgi güvenliği,

Müşterilerinin büyük çoğunluğu %31’i de devamlı

yetenek ve pazarlama stratejisi gibi birçok anahtar

müşteri haline gelmeleri için bunun şart olduğunu

fonksiyonun bir arada çaba göstermesi şart. Ancak

belirtti (tüm müşteri öncelikleri içerisindeki en

farklı fonksiyonlar ve roller şirket çapında farklı

yüksek oran). Aynı şekilde eğer bir marka, kişisel

faaliyetler yürüttüğünden bunu başarmak zor

refahın öncelikli olduğunu söylerken çalışanlarını

olabilir (şekil 1). Pazarlama stratejisi gibi bazı

güvenli olmayan ortamlarda çalıştırıyorsa doğal

alanların belirli bir sorumlusu varken ürün yol

olarak niyetleri ile yetkinliği örtüşmeyecektir.

haritası ve kurumsal kültür gibi alanlar üst

Uluslararası dış giyim markası Patagonia, nihai

yöneticiler tarafından daha demokratik

ürünlerini sunarken etik tedarik zincirleri ve

süreçlerle yürütülür.

çalışan koşulları yaratma sözünü tutabilmek için
ciddi önlemler alıyor.2 Müşteriye sunulan her ürün

Bazı şirketler, bu bölünmüş güven ortamıyla baş

için bir “Ayak izi Tarihçesi” bağlantısıyla o ürünün

etmek için güvenin farklı boyutlarını daha iyi

tedarik zincirinin hangi noktasında ve nasıl

yansıtan yeni pozisyonlar oluşturuyor. Örneğin,

üretildiğine dair ayrıntılı bilgiler veriliyor.

siber güvenlik şirketi Forcepoint yakın zamanda
genel strateji ve güven müdürü pozisyonunu
yarattı.3
36

Güven: Tutulan ve tutulmayan sözler

HX TRUSTID
Güven kavramının davranışı nasıl etkilediğini daha iyi anlamaya yönelik araştırmamıza (HX TrustID
araştırması) başladığımızda dört unsur (insanlık, şeffaflık, beceri ve güvenilirlik) ile müşteri ve çalışan
davranışı arasında sağlam korelasyonlar olduğunu gördük.5
Aşağıdaki grafik, güvene insan deneyimi lensinden bakıldığında insanlık ve şeffaflığın niyeti
yansıttığını, beceri ve güvenirliğin ise yetkinliği yansıttığını gösteriyor.

NİYETE HX
LENSİYLE BAKIŞ

İNSANLIK

ŞEFFAFLIK

Diğer insanların
deneyimi ve refah
durumuyla samimi
bir şekilde ilgilenmek

Bilgi, amaç ve
seçimleri basit bir
dille açıkça
paylaşmak

The HX
TrustID
BECERİ

GÜVENİRLİK

Beklentileri yerine
getirecek kapasiteye
sahip olmak

Verilen sözleri sürekli
ve sorumlu bir
şekilde yerine
getirmek
YETKİNLİĞE HX
LENSİYLE BAKIŞ

Orijinal araştırmadan, markalar bu unsurları kullandığında güvenin işletmeler açısından nasıl sağlam
sonuçlar doğuracağına dair birkaç örnek aldık.
Markalar insanlık unsurunu benimsediğinde;
• Müşterilerin rakipler arasından ilgili markayı tercih etme olasılığı 1,6 kat,
• Çalışanların işte motive hissetme olasılığı 2,6 kat artıyor.
Markalar niyetlerinde şeffaf davrandığında;
• Müşterilerin bir veri ihlali sonrası ilgili markayı kullanmaya devam etme olasılığı 2,8 kat,
• Çalışanların ücretlerinden memnun olma olasılığı 1,7 kat artıyor.
İnsanlar bir markanın sözlerini tutma becerisine sahip olduğunu düşündüğünde;
• Müşterilerin ilgili markanın devamlı müşterisi haline gelme olasılığı 2,4 kat,
• Çalışanların işe zamanında gelme olasılığı 2,4 kat artıyor.
Markalar güvenilirliklerini hep koruduğunda;
• Müşterilerin ilgili markayı arkadaşlarına önerme olasılığı 2 kat,
• Çalışanların sosyal medyada şirketlerini olumlu değerlendirme olasılığı 1,7 kat artıyor.
HX TrustID araştırması ve metodolojisi hakkında ayrıntılı bilgi için, tıklayınız.
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WW (eski Weight Watchers) gibi şirketlerde ise

bilgilerin anahtar girdi olarak kullanıldığı görülür.

genel çalışan müdürü, çalışan deneyiminin tüm

Ancak bu tür bilgiler insanların ihtiyaçlarının nasıl

yönleriyle alakalı sözlerin tutulmasından sorumlu.4

karşılanacağını ve davranışlarının nasıl

Her iki örnek, güvenin şirketin tamamını

etkileneceğini “en iyi şekilde tahmin etme”

ilgilendiren bir konu olduğuna ve üst yönetim

yöntemidir; müşterinin nasıl davranacağına veya

seviyesinde koordinasyon gerektirdiğine ilişkin

neye değer verdiğine dair yalnızca temsili cevaplar

değişimi temsil ediyor.

verebilir. Buna karşılık, insanların önemsediği
değerlere doğrudan hitap eden pazarlama
profesyonelleri, hizmet vermeyi amaçladıkları

Dikkati demografiden
değerlere çekmek

kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik daha
anlamlı bir yöntemin varlığı hakkında tüm şirketi
bilgilendirebilir.

Çoğu pazarlama profesyonellerinin, geleneksel
rolleri haricinde işletmenin farklı alanlarında

“Değer Pusulası” araştırmamızda, müşteri

kayda değer bir etkileri yok gibi görünüyor (şekil 1).

segmentlerini insanların nasıl göründüğünden

Ancak pazarlama profesyonellerinin tüm şirketi tek

ziyade neye değer verdiğine göre ayırmanın

bir güven misyonu etrafında toplaması için daha

müşteri davranışına ilişkin daha doğru bilgiler

iyi bir yol var: müşteri ve çalışanların önem verdiği

sunduğu sonucuna ulaştık.6 Peki, neden? Çünkü

değerlere odaklanmak.

değerlerimiz duygularımızı, dolayısıyla

Tarihsel açıdan bakıldığında pazarlamada kitleleri

iletişim kurduğunda insanlar o markanın

hareketlerimizi etkiler. Bir marka insancıl, empatik
segmentlere ayırmak ve müşterilere hitap edecek

niyetlerine güvenmeye ve ihtiyaçlarının gerçekten

(öyle umuluyor) mesajlar tasarlamak amacıyla

göz önünde bulundurulduğuna inanmaya daha açık

coğrafi konum, yaş, cinsiyet gibi demografik

oluyor. Ayrıca markalar, insanların değerlerini

ŞEKİL 1

Yöneticilerin üst yönetimde önemli etkiye sahip olduğunu söyledikleri alanlar
Ortalama CEO

CFO

CIO/CTO CMO

CHRO

COO

Rekabetçi ortam/aksaklık

%20

%38

%17

%22

%17

%14

%10

Müşteri deneyimi

%39

%44

%36

%46

%29

%27

%52

Pazarlama stratejisi

%40

%53

%30

%39

%81

%11

%21

Satın almalar ve birleşmeler

%20

%36

%29

%20

%9

%17

%7

Yeni pazarlar

%36

%52

%25

%20

%67

%17

%38

Dijital dönüşüm

%33

%36

%32

%65

%22

%10

%34

Performans: Finansal göstergeler

%28

%44

%70

%28

%12

%10

%7

Performans: Diğer başarı göstergeleri

%32

%42

%29

%29

%20

%35

%34

Ürün yol haritası (ör. AR-GE)

%40

%48

%48

%35

%39

%18

%56

Güvenlik/risk yönetimi

%33

%47

%29

%52

%23

%11

%34

Yetenek kazanımı veya kurumsal kültür %31

%47

%14

%20

%19

%68

%18

Kaynak: Deloitte Küresel Pazarlama Trendleri Üst Yönetim Anketi
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anlayarak, verdikleri sözlerin
müşterilerin en önem verdiği
şeylerle uyumlu
olmasını sağlayabilir.
Bu, markanın kendi
paydaşlarının değerlerini
anladığını gösterir.
Değer Pusulası araştırmasına
göre neredeyse herkesin bir
şekilde bir araya getirdiği sekiz
temel değer var. Bunlar; azim,

Bir marka insancıl ve empatik bir
düzeyde bağlandığında, insanlar
niyetlerine güvenmeye ve ihtiyaçlarının
gerçekten karşılandığına inanmaya daha
açık olurlar.

yeni şeyler denemek, merak,

konaklamalarını daha fazla kontrol edebilecekleri

paylaşmak, aidiyet, diğerlerine değer vermek,

ve temassız bir ortam sağlayacak şekilde geliştirdi.8
Şirket seviyesinde ise örnek olarak Delta

kontrol ve yeni şeyler öğrenmek.

Havayolları, temizlik standartlarını baştan
Bu noktadan hareket ederek evrensel ihtiyaç ve

yaratmak için Müşteri Deneyimi yapısında yeni bir

davranışları tespit edebiliriz. Örneğin, Covid-19

Küresel Temizlik birimi kurdu.9 Temizlikten

salgını esnasında yürütülen “Yanıt ver, İyileştir

sorumlu genel müdür yardımcısının önderliğinde

ve Geliştir: İnsani değerler ile uyum” başlıklı

Delta, “CareStandards” kurallarını belirlemek için

araştırma, bu sekiz değerden birinin (kontrol)

şirket dışı sağlık uzmanlarından destek aldı.

salgın yayıldıkça insanlar için önem kazandığına

CareStandards, müşteriler açısından piyasaya yeni

işaret etti. Bir temel değer olarak kontrolün önemi,

çözümler getirdi. Örneğin, Delta yolcularına verilen

7

tüm popülasyonda %31 arttı.

“sağlık paketleri”, yolcuların sağlıklarının koruma
altında olduğuna dair güvende ve rahat

Şimdi bu değerin belirli bir segmentte, sık seyahat

hissetmelerini sağladı. CareStandards aynı şekilde

eden kişiler segmentinde kendini nasıl gösterdiğine

çalışan sağlığının korunmasına da yardımcı oldu.

bakalım. Müşterilerdeki “kontrol” ihtiyacı artışını

Covid-19 testi pozitif çıkan Delta çalışanlarının

fark eden birçok otel, uygulamalarını müşterilerin

sayısı “ülke ortalamasından çok düşük”.
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Bu da bizi verilen sözlerin tutulması konusuna geri

Buna rağmen, aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere,

getiriyor. Delta, paydaşlarının neye değer verdiğini

veri gizliliği konusunda en endişeli olan kişilerin

anlamakla işe başladı ve bu değerleri nasıl ele

işletmelerin salgına karşı aksiyon alması için veri

aldığını şeffaf bir şekilde bildirdi. Müşteriler ile

paylaşımına yönelik isteklilik oranı %30’du. Bu

çalışanların temizliğini ve güvenliğini sağlamak

konuda endişeli olmayan kişiler için ise bu oran

amacıyla süreçlerine birçok temas noktası ekledi.

%16’ydı.

Bu tür değer bazlı segmentasyon daha da küçük

Bunun sebebi ne? Anlaşılan o ki veri paylaşımı

gruplar için de yapılabilir. İnsanların bir şirketle

açısından endişe seviyesi yüksek olan kişilerin

veri paylaşma istekliliklerini (veya isteksizliklerini)

%67’si veri şeffaflığına değer veriyor (diğerlerinde

düşünelim. Covid-19 tüketici anketimizde

bu oran %37) ve %72’si de işletmelerin bu verileri

katılımcıların %21’i işletmelerin salgına karşı

etik bir şekilde kullanması gerektiğine inanıyor

aksiyon almasına yardımcı olmak için verilerini

(diğerlerinde bu oran %39). Sonuç olarak önemli

paylaşmaya istekli olduğunu belirtti. İnsanların

olan şey insanların genellikle nasıl davrandığını

kişisel veri paylaşımıyla alakalı endişeleri göz

değil, bu tür zamanlarda ve her zaman insanların

önünde bulundurulduğunda bu oranın daha düşük

neye değer verdiğini anlamak ve doğrudan bu

olması beklenir.

değerlere hitap etmek.

ŞEKİL 2

Pandemiye yanıt verilmesi için veri paylaşımı istekliliği ile genel veri
gizliliği endişelerinin karşılaştırması
Düşük-orta seviyede veri gizliliği endişeleri

Yüksek seviyede veri gizliliği endişeleri

%39

%30

%30

%29

%20
%16
%11

%9

%10

%6

Kesinlikle katılmıyorum Kısmen katılmıyorum Ne katılıyorum
ne katılmıyorum
Kaynak: Deloitte Küresel Pazarlama Trendleri Tüketici Nabzı Anketi
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Güven inşa etmek

• Güven yetkinliklerini akıllıca belirleyin:
Güveni nasıl inşa edeceğiniz şirket hedeflerinize

Verdikleri sözleri yerine getirmek ve müşterilerin

göre değişebilir. Örneğin, müşterileriniz şeffaf

sürekli değişen değer bazlı ihtiyaçlarını karşılamak

ve etik veri kullanımına değer veriyorsa kişisel

için markaların, niyetleriyle aksiyonlarını

verilerin nasıl kullanılacağına dair mesajlarınız

(yetkinliklerini) uyumlu hale getirmesi gerekiyor.

net, siber riskler ile saldırgan veri

Sadece CMO değil, üst yönetimin tüm üyeleri bu

uygulamalarına karşı gerekli veri koruma

uyumu yakalamak için birlikte çalışmalı (daha

sistemleriniz mevcut olmalıdır.

fazlası için bkz. “Makale başlığı”). Yöneticilerin bu
• Pazarlama araçlarının kapsamını

yönde atabileceği adımların bazılarından

geliştirin: Pazarlama departmanı bir reklam

aşağıda bahsettik:

şirketiymiş gibi çalışıyorsa güven inşası zor
• Farklı kulvarlara yönelin: Çoğu şirkette

olabilir. Güvenin bütüncül bir şekilde inşa

belirli alanların belirli sorumluları vardır ancak

edilmesi için ürün geliştirme uzmanlığı, analitik

güven inşası için tüm üst yönetimin beraber

ve gelir modellerinin iyi bilinmesini içeren

çalışması gerekir. Güvenle ilgili APG’ler

kapsamlı becerilere vakıf olmak gerekir.

doğrultusunda çapraz fonksiyonel ekipler
kurabilir, söz konusu APG’lerden sorumlu

Güven, verilen mesaj ile yapılan iş arasındaki

kişileri belirleyebilir ve niyetler ile yetkinlik

mesafedir. İyi haber ise şu: Şirketler artık bu

arasındaki farkı kapatmayı amaçlayan bir yol

mesafeyi kapatabilecekleri ve bu esnada insanların

haritası oluşturabilirsiniz.

ihtiyaçlarının karşılanacağına dair tüm kalpleriyle
güvendikleri bir şey yaratabilecekleri araçlara
sahip.
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Yazarlar Hakkında
Ashley Reichheld Otomotiv, Ulaşım, Konaklama ve Hizmetler sektörleri için
Müşteri, Marka ve Deneyim uygulamasının lideridir. Reichheld, müşterilerinin, iş
gücünün ve iş ortaklarının önemli anlarını şekillendirerek, müşterilerinin markaları
ve deneyimlerini yeniden tasarlamasına yardımcı olmak için yaklaşık 20 yıl harcadı.
Deloitte Digital’in bir müdürü olarak, güven inşa etme, işletmelerin insanlarla,
pazarlarla ve nihayetinde kazançlarla değer ve daha güçlü bağlantılar yaratmasını
sağlama konusunda son derece tutkulu. Reichheld, neredeyse her kıtada, 40’tan
fazla ülkede yaşamış ve çalışmış aktif bir yazardır. Çalışmaları ve fikirleri The Wall
Street Journal, Adweek ve Skift dahil olmak üzere birçok yayında yer almıştır.
Abby Godee Deloitte Hollanda’da Müşteri Stratejisi ve Uygulamalı Tasarım
alanında liderdir. Ayrıca, müşterilerle birlikte yeni inovasyonlar ve çözümler
yaratan Hollanda’daki Deloitte Garage’ı da yönetmektedir. Bu rollerde, müşterilerin
müşteri odaklı organizasyonlar oluşturmasına ve yeni işler geliştirmesine ve
büyütmesine yardımcı olmaktadır. Godee, stratejik iş, tasarım ve teknoloji
perspektiflerini entegre ederek ve bunlardan yararlanarak şirketlerin
dönüşümsel zorlukları çözmelerine yardımcı olma konusunda uzmanlaşmıştır.

Mark Allen Otomotiv, Ulaşım, Konaklama ve Hizmetler sektörlerinde
İnsan Öngörüleri lideridir. Deloitte Consulting LLP’nin bir müdürü olan
Allen, insan davranışının itici güçlerini anlama, çalışan veya müşteri
bağlılığını arttırma ve bu anlayışı işletmelerin büyümesine yardımcı
olmak için uygulama konusunda oldukça tutkulu bir liderdir.
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Katılım
En derin seviyelerde müşteri
katılımını sağlayan bir etkileşim
stratejisi oluşturan pazarlama
profesyonelleri rakiplerinin
önüne geçebilir.
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Çift yönlü yol
Müşteri katılımı etkileşim stratejinizi nasıl güçlendirir

M

arkalar, sürekli değişen Covid-19

Müşteri etkileşimi,
müşterilerin marka elçisi,
fenomen, işbirlikçi ve öncü
şeklinde markaya katılım
sağladığı çift yönlü bir yol olma
yolunda hızla ilerliyor.

ortamına ayak uydurmak için acele
ederken iş modellerinde yenilik

yapmak normal hale geldi. Markaların
izleyebileceği pek çok yol var ancak bu
yollardan biri diğerlerinin önüne geçiyor:

Markaların müşterilerle etkileşim kurma
yöntemini değiştirmek. Bu yıl Mayıs ayında 405
yöneticiyle anket yaptık ve yöneticilerin %64’ü,
salgınla daha iyi baş edebilmek için şirketin
müşterilerle etkileşim kurma yöntemini
dönüştürdüklerini belirtti (en çok seçilen şık).

Müşteri etkileşimi, müşterilerin marka elçisi,
Bir yıl önceki 2020 Küresel Pazarlama Trendleri

fenomen, işbirlikçi ve öncü şeklinde markaya

raporumuzda, müşteri katılımının markaların

katılım sağladığı çift yönlü bir yol olma yolunda

etkileşim stratejilerini nasıl değiştirdiğini ele

hızla ilerliyor.1 Pazarlama profesyonelleri, en

almıştık. (Bkz. “Katılım nedir?”). Müşterinin

derinlikli katılımı sağlayacak ve hem müşteriler

markayla ne kadar derin bir etkileşim kurduğu ve

hem markalar açısından karşılıklı faydaları en üst

markaya nasıl katılım sağladığı oldukça değişkenlik

düzeye çıkaracak bir etkileşim stratejisi oluşturarak

gösterebilir. Katılım, bir marka hakkında internette

rakiplerinin önüne geçmeyi başarabilir.

yorum yazmak veya sosyal medyada paylaşım
yapmak gibi düşük iletişimli ve düşük-çabalı

Ortaya çıkan bu trendler doğrultusunda, dört

faaliyetlerle sağlanabilir. Markayla birlikte yeni

ülkeden (ABD, Birleşik Krallık, Brezilya ve Çin)

ürünler geliştirmek veya orijinal içerik üretmek

7.506 müşteriyle kimin markalara katılımda

(video yüklemek ve blog yazmak vb.) gibi daha

bulunduğuna, bunu neden yaptıklarına ve en çok

derinlikli katılım türleri de olabilir. Dijital teknoloji,

hangi alanlarda katılım sağladıklarına dair

insanları ve markaları birbirine yakınlaştırdıkça

kapsamlı bir çalışma yaptık. Sonrasında, katılımın

(daha fazlası için bkz. ‘‘Çeviklik‘‘ hakkındaki

dünya çapında nasıl sağlandığını ve pazarlama

trendimiz) daha derin ve daha fazla çaba gerektiren

profesyonellerinin müşteri bağlılığı stratejilerinde
katılımı nasıl kullanabileceklerini keşfetmek için

katılım türleri popülerleşiyor.

sahadan elde ettiğimiz araştırmalardan ve
örneklerden yararlandık.
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ETKİLEŞİM YELPAZESİNDE KATILIM NEDİR?
Müşteri katılımı, insanların markaları etkilemek için kullandığı pasif ve aktif etkileşim yöntemlerini
temsil eder. Pasif katılım, insanların geri bildirimde bulunduğu (yorum yazmak gibi) veya marka
hakkında konuştuğu düşük iletişimli ve düşük çabalı faaliyetleri kapsarken aktif katılım insanların
markalarla etkileşim kurmak için yararlandığı daha hedefe yönelik ve karşılıklı iletişim içeren (birlikte
yaratmak ve orijinal içerik üretmek gibi) faaliyetleri içerir.

Etkileşim yelpazesinde katılım

ilgili internetteki yorumlara dâhil olmuştu). Ancak
daha derinlikli ve daha çok çaba gerektiren

İnsanların geçtiğimiz yıl yelpazenin başından

etkileşim türleri de oldukça fazlaydı. Kişilerin %21’i

sonuna kadar çeşitli katılım faaliyetlerinde nasıl

ürün ve hizmetler konusunda internette tavsiye

boy gösterdiğini anlamak istedik. Düşük seviye

vermiş, %15’i tasarıma doğrudan katkıda bulunmuş

faaliyetler için insanlara internetteki tartışmalara

ve %14’ü bir marka için orijinal içerik yaratmıştı.

katılıp katılmadıklarını (ör; sosyal medyada

Tüm bunlar markaya yönelik sağlam bağlılığın,

paylaşım yapmak) veya yorum yazıp

ilginin, hatta savunuculuğun göstergesi.

yazmadıklarını sorduk. Daha derin katılım
türlerine yönelik olarak ise internet

Gelecek bölümlerde katılım ile ilgili birkaç trend

platformlarında tavsiye verip vermediklerini (ör;

üzerinde duracağız: Ülke ve yaş grubu açısından

öğretici videolar veya “nasıl” uzmanlığı), bir marka

kim katılımda bulunuyor, daha çok hangi alanlarda

hakkında orijinal içerik yayımlayıp

katılım sağlanıyor ve insanları daha derin seviyeli

yayımlamadıklarını (ör; görsel içerik ya da blog

katılıma iten motivasyon ne? Bu soruların

yazma) veya ürün ya da hizmetlerin gelişimine

cevapları, pazarlama profesyonellerinin katılımı

doğrudan katkıda bulunup bulunmadıklarını (ör;

arttıran bir etkileşim stratejisi geliştirmesine

tasarım fikirleri yarışmalarına katılmak ya da

yardımcı olabilir.

doğrudan birlikte yaratım) sorduk.
İnanılmaz bir şekilde insanların %56’sının
geçtiğimiz yıl en az bir faaliyete katılım
sağladığını gördük (şekil 1). Katılımın büyük
kısmının düşük seviye faaliyetlerde olması
şaşırtıcı değildi (insanların %32’si markalarla

İnanılmaz bir şekilde
insanların %56’sının
geçtiğimiz yıl en az bir
faaliyete katılım sağladığını
gördük.

46

Katılım: Çift yönlü yol

ŞEKİL 1

Brezilya’daki katılım sayısal olarak daha fazla olsa da Çin’de katılım
seviyesi daha derin
Ülkeye göre katılım
%67

Genel: %56

%59

%49

%51

ABD

Birleşik Krallık

Çin

Brezilya

Yelpaze şeklinde katılım
İnternetteki konuşmalara katılım (sosyal medya, marka platformları, topluluk siteleri
%32
İnternette yorum yazma (e-ticaret siteleri, değerlendirme platformları)
%28
Belirli ürün veya hizmetler konusunda başkalarına internette tavsiye verme
(öğretici videolar, ‘nasıl’ uzmanlığı sunma)
%21
Bir ürün veya hizmet tasarımına doğrudan katkıda bulunma (birlikte yaratım,
ﬁkir/tasarım yarışmaları)
%15
Bir marka hakkında içerik geliştirme ve paylaşma (görsel içerik, blog yazma)
%14
Yukarıdakilerden hiçbiri
%44
Kaynak: Deloitte Küresel Pazarlama Trendleri Katılım Anketi

Kimler katılım sağlıyor:
Dünya liderleri

araştırdığımızda bu katılımın çoğunun düşük-orta
seviye faaliyetlere yönelik olduğunu gördük.
İnsanların %40’ı internetteki tartışmalara katılmış,
%36’sı yorum yazmış ve %33’ü başkalarına tavsiye

Anket yaptığımız 4 ülke arasında Brezilya toplamda

vermişti.

%67 katılım oranıyla (herhangi bir katılım türünde)
ilk sırada yer aldı. Konuyu biraz daha
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ŞEKİL 2

Yaş arttıkça katılım nasıl değişiyor
Yaşa göre katılım
%73

18–25 Yaş

%64

%42

26–45 Yaş

46+ Yaş

Yelpaze çapında yaşa göre katılım
İnternetteki konuşmalara katılım (sosyal medya, marka platformları, topluluk siteleri
%37
%37
%25
İnternette yorum yazma (e-ticaret siteleri, değerlendirme platformları)
%33
%33
%22
Belirli ürün veya hizmetler konusunda başkalarına internette tavsiye verme
(öğretici videolar, ‘nasıl’ uzmanlığı sunma)
%30
%28
%12
Bir ürün veya hizmet tasarımına doğrudan katkıda bulunma (birlikte yaratım,
ﬁkir/tasarım yarışmaları)
%18
%20
%8
Bir marka hakkında içerik geliştirme ve paylaşma (görsel içerik, blog yazma)
%20
%19
%7
Kaynak: Deloitte Küresel Pazarlama Trendleri Katılım Anketi

Katılımda ikinci sırada olan Çin ise daha derin

durum değil (daha fazlası için bkz. “Çin’in sosyal

seviyedeki katılım faaliyetlerine sahipti. Neredeyse

ekosistemleri”). Örneğin, Küçük Kırmızı Kitap

dört kişiden biri tasarıma doğrudan katkıda

(Xiaohongshu) gibi Çinli platformlar sosyal

bulunuyor ve beşte biri ise bir marka için orijinal

medyayı hem bir e-ticaret ortamı hem de, katılım

içerik geliştiriyordu. Çin, uzun zamandır müşteri

açısından bir forum olarak kullanıyor ve kanaat

bağlılığını arttırmak için sosyal medya

önderi tüketiciler ile iletişim kuruyor.2 Nispeten

kullanımında öncü olduğundan bu şaşırtıcı bir

ünlü sayılan kanaat önderi kişilerden farklı olarak
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ÇİN’İN SOSYAL EKOSİSTEMLERİ
Çin’deki birçok lider marka, katılım faaliyetleri ve müşteri türleri için etkileşimi en üst düzeye
çıkaran karmaşık sosyal stratejiler geliştirmekte. Örneğin, bazı platformlar insanları öğretici videolar
yüklemeye teşvik ederken bazıları kişileri en uygun kanaat önderi tüketicilerle eşleştiren arama
motorları (ör; Küçük Kırmızı Kitap) gibi işler. Müşteri türleri arasında daha genç kitleler Bilibili gibi
etkileşimli platformlara yönelirken, daha yaşlı bireyler muhtemelen “bildiklerine” bağlı kalma
eğilimindedir. Ne olursa olsun pazarlama profesyonelleri bu ipuçlarını proaktif bir şekilde kullanarak
stratejilerini oluştururken her bir platformun oynayacağı rolü belirleyebilir.

kanaat önderi tüketiciler, genellikle bir markanın

Yaş ile birlikte katılımda neden değişiklik olduğunu

ürün ya da hizmetleri konusundaki bilgi birikimi

anlamaya çalıştığımızda bir unsurun öne çıktığını

ve/veya uzmanlığı sayesinde takipçi kazanmış olan

fark ettik: Tutku. Katılımcılara, belirli bir marka,

sıradan insanlardır.

ürün veya hizmet konusunda tutkulu oldukları için
mi söz konusu faaliyetlere katılıp katılmadıklarını
sorduk ve yaşın tutku ve bağlılıkla yüksek oranda

Kimler katılım sağlıyor: Yaş
arttıkça tutku da artıyor

ilişkili olduğunu gördük. Yani kişinin yaşı arttıkça
tutkunun katılım konusunda oynadığı rol de
artıyor. Z kuşağı, tüm etkileşim türlerinde

Beklendiği üzere daha genç kitleler markalarla daha

tutkunun %54 ila %65 oranında bir rolü olduğuna

sık etkileşimde bulunuyor. Şekil 2, Z kuşağında (18-

katıldı. 25 yaş üstü kişiler ise tutkunun %76 ila

25 yaş arası) markalara katılım gösterme oranının

%85 oranında önemli olduğunu belirtti (şekil 3).
Kesin bir hükümde bulunmak imkansız olsa

Yaşın tutkuyla oldukça
ilişkili ve birbirine bağlı
olduğunu farkettik. Yani,
birey ne kadar yaşlıysa,
tutkunun katılımda
oynadığı rol o kadar büyük
olur.

da bu trend, daha yaşlı insanların katılım için
çeşitli teknolojileri ve forumları nasıl
kullanacağını aktif bir biçimde öğrenmesi
gerekirken Z kuşağının dijital bir ortamda
büyümüş olmasından kaynaklı olabilir. Bu
yüzden katılım, Z kuşağının hayatında kilit bir
unsur ve doğal bir davranışken daha yaşlı
insanlar markalarla etkileşim konusunda
ekstra tutkuya ve motivasyona ihtiyaç
duyuyor olabilir.
Küresel bir alet üreticisi olan DeWalt, 8.000
tüccar ve 4.000 DIY (kendin yap) proje

%73 olduğunu gösteriyor. Bu oran, 45 yaş üstü

üreticisinden oluşan bir içgörü topluluğu kurarak

insanlarda %42’ye kadar düşüyor. Aradaki fark daha

müşteri tutkusu unsuruna yakından baktı.3 Örneğin

derin seviyede katılım konusunda iyice açılıyor. 45

DeWalt, bu topluluktaki bireylere bir ev geliştirme

yaş üstü kişilerin yalnızca %7’si orijinal içerik

projesi sırasında test etmeleri için aletler sağlıyor.

geliştirirken 45 yaş ve altı için bu oran neredeyse

Aradığı şey: Müşteri geri bildirimi. DeWalt bu

%20.

topluluğun şirkete AR-GE maliyetlerinde 6 milyon
dolardan daha fazla tasarruf sağladığını
tahmin ediyor.
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ŞEKİL 3

25 yaş üstü kişiler için katılımda tutku unsuru, Z kuşağındakinden daha fazla
18–25 Yaş

26–45 Yaş

46+ Yaş

İnternetteki konuşmalara katılım
%60
%79
%76
İnternette yorum yazma
%65

%80
%80

İnternette tavsiye verme
%59
%80
%81
Tasarıma doğrudan katkıda bulunda
%54
%81
%81
İçerik geliştirme ve paylaşma
%55
%76
%85
Not: Bu sonuçlar, tutkunun her faaliyette etkisi olduğunu kabul edenler tarafından temsil edilmektedir.
Kaynak: Deloitte Küresel Pazarlama Trendleri Katılım Anketi

İnsanların daha seyrek satın alma kategorilerine

Katılım sıklığı: Daha az ama öz

katılma oranları, daha sık satın alma yapılan
sektörlerdeki ile tutarlı. Örneğin, BMW Grubu

En yüksek etkileşime sahip olan sektörler katılım

yüzlerce araba meraklısının iç ve dış tasarım

yelpazesinin tamamında genel olarak sabit. Katılım

konseptlerine ilişkin inovasyon fikirlerini sunduğu

açısından sürekli başı çeken ilk beş sektörün;

sanal birlikte yaratım yarışmaları düzenledi.4

elektronik, güzellik ve kişisel bakım, sağlık ve
yaşam, giyim ve ayakkabı ve yiyecek-içecek

Yelpazenin diğer tarafında gittikçe katılım

sektörleri olduğunu görüyoruz. Başı çeken

sıklığının artması da teşvik edici. Bunu şekil 4

sektörlerde oldukça sık alışveriş yapıldığından

üzerinde görebiliyoruz. İnternetteki konuşmalara

katılım çoğunlukla sezgisel. Mobilya ve otomobil

katılanların %28’i haftada en az bir kez faaliyette

gibi kategorilerde ise satın alma sıklığı daha düşük.

bulunurken %37’si haftada bir veya daha da sık

Ancak ilginç bir şekilde, geleneksel olarak düşük

tasarıma doğrudan katkıda bulunuyor. Kısacası

katılımlı bir alışveriş sektörü sayılan yiyecek-içecek,

insanların etkileşime katıldıkları faaliyet ne kadar

ABD tüketicileri için en yüksek katılım kategorisi.

derinlikli ise bu faaliyete katılma sıklıkları o kadar
artıyor.
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İnsanların etkileşime
katıldıkları faaliyet ne
kadar derinlikli ise bu
faaliyete katılma sıklıkları
o kadar artıyor.

Katılım motivasyonu:
Yardım etme isteği

Başkalarına yardım etme isteği; “heyecan verici bir
şey paylaşma isteği”, “bir ürün ya da hizmet

İnsanların neden katılım sağladığını anladıktan

konusunda uzmanlık sahibi olmak” ve “bir

sonra baskın bir trend gözümüze çarptı: İnsanlar

markanın yeni ürün çıkarması” gibi diğer

en çok başkalarına yardım etme amacıyla motive

motivasyon kaynaklarının önüne geçti.

oluyor.

ŞİFRE 4

Daha derin etkileşim faaliyetlerinde katılım sıklığı, derinliği az
olanlardan daha yüksek
Haftada en az bir kez faaliyete katılım
%35

%35

İçerik
geliştirme ve
paylaşma

İnternette
tavsiye verme

%37

%31
%28

İnternetteki
tartışmalara katılım

Düşük

İnternette
yorum yazma

Katılım Aktiviteleri

Kaynak: Deloitte Küresel Pazarlama Trendleri Katılım Anketi
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Tasarıma
doğrudan
katkıda bulunma

Derin
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Belki de en ilginç olan şey, sürekli en sona kalan

dönüşümü ve tekrar kullanımı arttırmak

motivasyon kaynağıydı: “Uzmanlığım olan konuda

amacıyla pazarlama profesyonelleri insanları

takdir görme isteği”. Bu açıdan tek istisna Çin oldu.

kendi öğretici videolarını çekmeye teşvik

Çin’deki kişiler daha derin seviyede katılım

etmek isteyebilir.

sağladıkça uzmanlıkları için takdir edilme isteği,
• Daha derin bir müşteri ilişkisi yaratmak:

ikinci en yüksek motivasyon kaynağı haline geldi.
Başkalarına yardım etmek ise dördüncü sırayı aldı.

Geleneksel sadakat yaklaşımları (ör; müşteri

Bu, daha önce bahsettiğimiz kanaat önderi tüketici

ilişkileri yönetimi sistemleri ve sadakat

kültürünün bir yansıması olabilir. Küresel açıdan

programları) çoğu zaman tek yönlü bir yoldur.

bakınca da insanlara daha fazla katılım şansı

Katılım, marka sadakatini ve müşteri

sunuldukça motivasyon kaynağının daha kişisel bir

savunuculuğunu interaktif bir şekilde arttırmak

hale geldiği sonucuna varabiliriz.

açısından benzersiz bir yöntemdir. Katılım
sayesinde marka etkileşimi, hatta inovasyonlar,
çift yönlü bir diyalog haline gelir ve müşteri

Katılımı stratejinin bir
parçası haline getirmek

ilişkisine bir katman daha ekler.
• B2C stratejisinden çok daha fazlası: B2B

Katılım, daha derinlikli etkileşime yöneldikçe

şirketleri, tıpkı B2C şirketlerinin yaptığı şekilde

arttığı için pazarlama liderleri bu içgörüleri (kim,

katılımı arttırabilir. B2C şirketleri her zaman

en çok hangi alanda, hangi motivasyonla katılım

müşteri geri bildiriminin peşinde koşarken B2B

sağlıyor) pazarlama stratejilerine dâhil edebilir.

şirketleri de daha derin seviyede katılımı teşvik

Müşteri katılımından yararlanan bir strateji

edebilir. Müşterilerin yeni ürün ve hizmetlerin

oluştururken pazarlama profesyonellerinin akılda

yaratımına yardım edeceği inovasyon

tutması gereken unsurlar şöyle sıralanabilir:

laboratuvarları kurulabilir veya markalar
müşterilerini konferanslarda ya da topluluk

• Bütüncül bir katılım planı oluşturmak:

forumlarında kendileri adına konuşmaya

Katılımı etkileşim stratejinize tam olarak hangi

davet edebilir.

noktada entegre edebileceğinizi tespit etmek
önemlidir. Bu, müşteri yolculuğunu en iyi

Etkileşim çift yönlü bir yol ve pazarlama

katılım platformu ile eşleştirmek anlamına gelir.

profesyonelleri; müşterileri strateji, ürün ve hizmet

Örneğin, farkındalık ve ilgi yaratmak için

süreçlerine dâhil etmek —ve bunları hayata

markaların topluluk forumları ve/veya ilgili

geçirmek— için her zamankinden daha çok fırsata

bloglarda var olması gerekir. Diğer yandan

sahip.

müşteri yolculuğunun öteki tarafında,
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Füzyon
Şirketler, çapraz endüstri
ortaklıkları ile yenilikçi
deneyimler yaratarak, hizmet
verdikleri kişilere daha fazla
yardım edebilir.
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Yeni ekosistem
Salgın sonrası dünyasında çapraz-endüstri
ortaklıklarını birleştirmek

Covid-19 salgınının tüm dünyada sebep olduğu

İnsanların arabaya ihtiyacı yok, A noktasından B

kapanışlar evrensel insani ihtiyaçlarımızı ön plana

noktasına gitmeye ihtiyaçları var. Aynı şekilde

çıkardı. Bu ihtiyaçlar, “normal” hayatın temelden

ameliyata da ihtiyaçları yok, sağlıklı olmaya

sarsıldığı bir dönemde, temel ürün ve hizmetlere

ihtiyaçları var.

erişim ile aile ve arkadaşlarla bağlantı kurmaktan
bozulan iş ortamlarıyla baş etmeye kadar uzanıyor.

Bazı şirketler halihazırda bu insan merkezli

Topluluklar, şirketler, devletler ve bireyler bu

zihniyete uyum sağlama çabalarında bulunuyordu

karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek için

ancak Covid-19 ile birlikte diğer şirketler için de

çalışırken söz konusu kriz dönemi bir deney ve

neredeyse bir gecede tüm dinamikler değişti. Zorlu

inovasyon fırsatı sundu.

ekonomik koşullarla karşı karşıya kalan şirketlerin
bazıları, değişen ihtiyaçlara cevap verebilmek için

Birleştirme trendini konu alan raporumuzda,

yaratıcı çözümler aramaya başladı. Bu da onları

geçtiğimiz yüzyılın endüstriyel, tedarik odaklı ürün

farklı endüstri kollarında yeni işbirliklerine, yani

ve hizmetlerinden, ilham için müşterilere daha çok

füzyonlara (birleştirme) götürdü. Salgının getirdiği

odaklanan günümüz çözümlerine kadar geçen 60

belirsizlik ortamında bu şirketler, müşterilerle

yıllık evrimden bahsettik. Sonuç olarak: Dengeleri

farklı şekillerde etkileşim kuran yeni ortaklıklara

en çok bozan şirketlerin müşteri ihtiyaçlarını

girdiler ve birkaç aylık sürede dijital platformlara

1

karşılamak için geleneksel endüstri sınırlarının

büyük, dönüştürücü etkiye sahip yatırımlar

ötesine bakmaya başladığını gördük.

yaptılar. Tek amaçları ise insanların ihtiyaçlarını
karşılayacak yenilikçi çözümler bulmaktı.

Şimdi ise tüm sektörlerde yepyeni bir dönüşüme
şahit oluyoruz. Çoğu şirket, müşterilere özel amaçlı

İnsanların arabaya
ihtiyacı yok, A
noktasından B noktasına
gitmeye ihtiyaçları var.
Aynı şekilde ameliyata da
ihtiyaçları yok, sağlıklı
olmaya ihtiyaçları var.

ürün ve çözümler sunmanın ötesine geçiyor.
Hizmet ettikleri insanların ihtiyaçlarını tam olarak
anlayabilmek için daha derine iniyor. Elde ettikleri
bilgiler sayesinde de insanların ihtiyaçlarına daha
bütüncül bir biçimde cevap vermek için çalışıyor.
Önemli olan “aynı şeyi daha iyi yapmak” değil.
Tersine şirketler, hizmet verdikleri insanlara
yönelik çözümler penceresini açan ortaklık
stratejilerini baştan sona yeniden hayal etme
fırsatına sahip. Şunu hatırlamaları gerekiyor:
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Yöneticiler açısından şaşırtıcı ve öğretici olan şey

yönetmek (%38) olduğunu belirtti. Çok azı bu

ise bu ileriye dönük yatırımlar ile üst yönetimdeki

yatırımları şirket gelirini arttırmak (%17),

mevcut koruyucu, operasyonel zihniyet arasındaki

rakiplerin önüne geçmek (%17) veya sektördeki

paradoks. 405 üst düzey yönetici ile yaptığımız bir

dengeleri bozmak (%6) için fırsat olarak gördü.

ankette yöneticilere salgına verdikleri tepkiyle

Oysa bunların hepsi ileride büyümek için gerekli

ulaşmayı hedefledikleri sonuçları sorduk. Büyük

bileşenler olabilir (şekil 1).

bir çoğunluğu yatırımları tutucu bir bakış açısıyla
ele aldı ve öncelikli hedeflerinin üretkenlik ve
verimliliği arttırmak (%42) ile riskleri daha iyi
ŞEKİL 1

Üst yöneticiler çoğunlukla tutucu bir zihniyetle hareket ediyor ve ileriye
dönük büyüme fırsatlarını fark edemiyor
Üst yöneticiler pandemiye yanıt verirken elde etmeyi umdukları ilk üç sonucu şöyle değerlendiriyor
Operasyon ve verimlilik rolü

İnovasyon ve büyüme fırsatları

Diğer ticari sonuçlar

İlk Üç Sonuç
%42

Üretkenlik ve verimliliği
arttırmak

%38

Risk yönetimini
iyileştirmek

Dijital
platformlara/teknolojilere
yönelik hareketi hızlandırmak

%33 etkileşimi arttırmak

modelini
%27 İşdeğiştirmek

yetenekleri
%29 Eneldeiyitutmak

fazla gelir
%17 Daha
elde etmek

toplumdaki
%28 Şirketin
etkisini arttırmak

arasında
%17 Rakipler
farklılık yaratmak

%28 İç/operasyonel
maliyetleri azaltmak

alt üst
%6 Sektörü
etmek

Müşterilerle olan

İnovasyon ve büyüme fırsatları en düşük
üç sonuç olarak sıralandı.
Kaynak: Deloitte Küresel Pazarlama Trendleri Üst Yönetim Anketi
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Bu makalede şirketlerin tutucu yaklaşımlarından

inovasyon yol haritalarında müşteri içgörüsü ile

nasıl kurtulacaklarını ve insanların ihtiyaçlarını

dijital platformları entegre eden yeni ortaklıkları

proaktif bir şekilde nasıl daha iyi karşılayacaklarını

nasıl kurabileceklerini ortaya koyduk.

irdeleyeceğiz. Öncelikle, lider ortaklıkların büyüme
için gereken bileşenleri nasıl sağladığını

İŞ ORTAKLIKLARININ GÜCÜ VE SÖZÜ

keşfedeceğiz. Son olarak ise CMO’ların,

İnsan ihtiyaçlarını bütüncül bir yaklaşımla

müşterilerle birlikte ve onların bakış açısıyla

karşılamak, düşünce yapısının değişmesini

inovasyon yaparak değişime öncülük etmek için

gerektirir. Markalar açısından bu, kendi

eşsiz bir konuma sahip olduğundan bahsedeceğiz.

ürünlerinin sınırlarını aşmak ve paydaşlarına daha
iyi hizmet vermelerini sağlayacak ortaklıklar
aramak anlamına gelebilir. Salgının ilk günlerinde
yeni zorluklara çözüm bulmak üzere pek çok

2021 KÜRESEL PAZARLAMA
TRENDLERİ ÇALIŞMASI

yaratıcı, beklenmedik şirket ortaklıkları ortaya çıktı.
Örnek olarak restoran uygulaması OpenTable’ın

Dünya çok hızlı değişimlerden geçerken
tüketiciler ve yöneticilerin yeni ortamlarında
nasıl bir tavır aldıklarını daha iyi anlamak için
evrimleşen koşullara yakından bakmamız
gerektiğini fark ettik. Bunu düşünerek 2021
Küresel Pazarlama Trendleri çalışmalarının
ikisi için de birer anket yaptık.

yaptığı değişikliğe bakalım. OpenTable
süpermarket zincirleri ve diğer temel işletmeler ile
yeni ortaklıklar kurarak marketlere ve diğer
perakende mağazalara yapılan ziyaretleri önceden
rezerve edilebilir bir hale getirdi. Bu iş birliği
sayesinde insanlar güvenli ve planlı bir şekilde,
kalabalık ortamlara girme endişesi ve zahmeti

Küresel Pazarlama Trendleri Tüketici
Nabzı Anketi bu yılın Nisan ayında 18 yaş
ve üzeri 2.447 kişinin katılımıyla yapıldı. Bu
anket ABD, Birleşik Krallık, Meksika, Çin,
Güney Afrika, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri
ve Suudi Arabistan Krallığı’nda gerçekleştirildi.

olmaksızın, temel ihtiyaçlarını satın alabildi.2
Salgın sonrasında da ortaya çıkan ihtiyaçları
karşılamak amacıyla geleneksel alanlarının sınırları
dışına çıkan çok sayıda şirket örneği var. Mesela
Çin’de yeni bir araba bakım ekosistemi yaratmak

Küresel Pazarlama Trendleri Üst
Yönetim Anketi ise Mayıs 2020’de küresel
şirketlerden 405 üst düzey yöneticiyle yapıldı.
Bu ankette CEO, CIO/CTO, CMO, CFO ve
CHRO pozisyonundaki yöneticilere Covid-19
salgınını nasıl karşıladıklarına dair çeşitli
konularla ilgili düşünceleri soruldu.

için yeni işbirlikleri yapan ExxonMobil. Geleneksel
B2B pazarından daha müşteri odaklı bir pazara
geçiş yapan ExxonMobil, küresel bir teknoloji
şirketi ve yerel bir araba bakım markasıyla ortak
oldu ve “dijital destekli bir araba bakım deneyimi”
yarattı.3 Ekosistem aracılığıyla oluşturulan bir veri
platformu sayesinde müşteriler bakım tavsiyesi
alabiliyor ve araba servisi için internet üzerinden
rezervasyon yapabiliyor. Aynı zamanda
ExxonMobil de hem araçlara yakıt sağlıyor hem de

Şirketler, insan ihtiyaçlarını
daha iyi karşılamak için
füzyondan nasıl yararlanıyor

araçların güvenli ve etkin bir şekilde çalıştığından
emin oluyor.

Sahadan elde ettiğimiz araştırmalardan ve
örneklerden yararlanarak, müşterileri şaşırtmak ve
hayran bırakmak için markaların bugün yaptıkları
şeylerin ötesine nasıl geçebileceklerini ve
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ŞEKIL 2

Yöneticiler, Covid-19 sırasında kurulan yeni ortaklıkların salgın
sonrasında da uzun vadeli stratejiler olarak kalacağı ﬁkrine katılıyor
Hemen önceki iş modeline geri dönmeli
Yeni iş modelini bazı açılardan devam ettirmeli
Yeni iş modeli başarı için uzun vadeli bir çözümdür

Müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için yeni ortaklıklar kurdu
%9
%33
%45

Şirketin müşterilerle etkileşim kurma biçimini değiştirdi (ﬁziksel vitrinden dijital vitrine geçiş)
%7
%24
%39

Yeni coğraﬁ pazarlara girdi
%18
%31
%38

Sunduğu ürünleri değiştirdi
%9
%50
%37

Yeni sektörlere girdi
%17
%37
%35
Kaynak: Deloitte Küresel Pazarlama Trendleri Üst Yönetim Anketi

Üst yöneticilere göre, salgın öncesinde de sırasında

Peki, bunu nereden biliyoruz? Yöneticilere, salgın

da kurulmuş olsalar, bahsettiğimiz endüstrileri ve

bittikten sonra eski iş modeline dönecekler mi ya

sınırları aşan ortaklıkların kalıcı olacağına dair

da yeni iş modelleriyle devam edecekler mi diye

yeni kanıtlar var. Anketimizde şirketlerin salgınla

sorduk. Yöneticilerin %78’lik kısmı, iş modeli

daha iyi baş etmek için iş modellerini nasıl

değişikliklerinin çoğunluğunu oluşturan bu yeni

değiştirdiklerini sorduk. Yeni iş ortaklıkları

ortaklıklarının belirli bir noktaya kadar

kurmak, dijital hızlandırma girişimlerinin

korunacağını belirtti (şekil 2).

ardından ikinci sırada kalsa da (%64’e karşılık
%36) bu yeni iş ortaklıklarının salgın sonrasında

Sırf hayatta kalmak ya da yeni fırsatlar elde etmek

daha da kalıcı olacağına dair kanıtlar bulunuyor.

için bile olsa, risk alıp yeni ortaklıklar kuran pek
çok marka, hem kısa hem de uzun vadede
müşterilere daha bütüncül bir şekilde hizmet
verebilecekleri yöntemler tespit etti.
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MÜŞTERİ İÇGÖRÜLERİNİ FARKLI
ENDÜSTRİ KOLLARINA ENTEGRE ETMEK

kişilerin virüse maruz kalma olasılığını

İçgörüler kendi endüstriniz ile sınırlı olduğu

oluşturabilmelerini sağlıyor.5 Lider teknoloji

takdirde müşterinin kapsamlı bir analizini yapmak

şirketleri tarafından yaratılan bu halka açık

zor olabilir. Müşteri davranışları ve bu

portal, kişiye özel öneriler ile katılımcıların

belirlemek için bir hareket ağı

davranışların altında yatan ihtiyaçları tam

topluluklara ve devlet hizmetlerine ulaşmasına

anlamıyla anlamak için markalar, hizmet ettikleri

da yardımcı oluyor. Aynı zamanda GovConnect,

kişilere dair tamamlayıcı bilgiler sağlayacak

hükûmet liderleri ve kamu sağlığı yetkililerini

ortaklıklar kurabilir. Aslında bu, müşteri davranışı

salgına yönelik daha iyi ve gerçek zamanlı

ve geri bildiriminin tamamını algılayabilen güçlü

kararlar verme konusunda da destekliyor.

veri mekanizmaları oluşturmak demektir. Böylece
şirketler müşterileri inovasyon sürecine doğrudan

Sonuç olarak şirketler, müşteri içgörülerini

dahil edebilir.

sektörler arası kesişim noktasındaki ihtiyaçlarla
birleştirerek sürekli değişen talepleri öngören ve

Markalar, insan merkezli bir ruh ile inovasyon

bunlara yanıt veren çözümler geliştirebilir.

stratejilerini tasarlamak için çapraz endüstri
ortaklıklarını iki şekilde kullanıyor:

Çoklu çapraz endüstri
ortaklığı ile ConvergeHEALTH
Connect, sağlık uzmanları ve
devlet sağlık kuruluşlarının
dijital olarak hasta triyajı
yürütmesine yardımcı oluyor.

1. Değişen ihtiyaçları sosyal ortamlardan
takip etmek: Sosyal algılama, yalnızca
müşterilere doğru zamanda mesaj göndermekle
sınırlı değildir (daha fazlası için bkz: Çeviklik
trendi). İnsanların şu anda neye ihtiyaç
duyduklarına dair doğrudan bilgi de verebilir.
Örnek olarak, Lloyds Bank salgın sırasında
Mental Health UK ile olan ortaklığının
kapsamını genişleterek finansal sorunların akıl
sağlığı üzerindeki olumsuz etkileriyle baş etme
konusunda kamu farkındalığı yarattı ve
kaynaklar sundu.4 Lloyds Bank, insanları
doğrudan dinleyerek ve kilit öneme sahip bir
ortağın da desteğiyle, yalnızca bir bankacılık
kaygının yüksek olduğu bir dönemde finansal

DIJITAL EKOSİSTEMLERİ GENİŞLETMEK
İÇİN YENİ ORTAKLIKLAR KURMAK

ve zihinsel bir refah çözümü de sunmuş oldu.

Dijitalin rolü ve önemi yıllardır hızlı bir artış

çözümü üretmekle kalmadı; cüzdanların boş,

gösteriyor olsa da Covid-19 salgını, birçok şirketi
2. Müşterileri katılıma davet etmek:

yalnızca dijital platformlara geçişlerini

İnsanları bilgi paylaşımı sürecine doğrudan

hızlandırmaya değil, aynı zamanda dijital ortamda

katılmaya davet etmek, markaların, inovasyon

müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için yeni yollar ve

çabalarında insanların aslında neye ihtiyacı

yeni ortaklıklar bulmaya iten bir dönüm noktası

olduğunu öğrenmeleri açısından benzersiz bir

oldu.

fırsat yaratır (daha fazlası için bkz: Katılım
hakkındaki trendimiz). Covid-19 temas takip ve
izleme amaçlı dijital çözümlerin bir birleşimi
olan GovConnect’i ele alalım. GovConnect,
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ŞEKIL 3

Birçok müşteri salgın sırasında çevrimiçi deneyimleri ilk kez denedi ve
çoğunlukla olumlu tepki verdi
Video chat ile aile veya
arkadaşlarla konuşmak

%43

İnternet üzerinden sipariş vererek
market alışverişi yapmak

%31

Bir eğitim uygulaması kullanmak

%31

Bir egzersiz uygulaması kullanmak

%27

Yeni bir beceri öğrenmek için internette
canlı yayınlanan bir çalıştaya katılmak

%23

Bir uygulama aracılığıyla
restorandan yiyecek almak

%21

Bir uygulama aracılığıyla başka yerdeki
arkadaşlarla birlikte ﬁlm izlemek

%17
%12

Teletıp hizmetiyle muayene/tedavi olmak
Bunların hiçbiri

%21

Söz konusu dinamikleri anlayabilmek ve insanların

Teknoloji platformu Zyter’in yarattığı

Covid-19 ortamına uyum sağlamak için

ConvergeHEALTH Connect, salgın sırasında ortaya

kullandıkları yeni yöntemleri görmek adına 2.447

çıkan dijital teletıp hizmetlerinin örneklerinden

küresel tüketiciyle anket yaptık. Bunların arasında,

biri. ConvergeHEALTH Connect hasta video

kişiler arası teması en aza indirgeyecek ve

ziyaretleri, hastalarla sanal “akıllı” muayeneler,

çoğunlukla çapraz endüstri dijital çözümlerinden

güvenli dosya paylaşımı ve sağlık ekipleri için

yararlanacak şekilde, temel ihtiyaç alışverişi

sağlayıcılar arası işbirliği gibi hizmetler sunuyor.6

yapmak, çalışma ve eğitim hayatına devam etmek,

Çoklu çapraz endüstri ortaklığı ile

doktora danışmak, aile ve arkadaşlarla iletişim

ConvergeHEALTH Connect, sağlık uzmanları ve

kurmak gibi faaliyetler vardı. İlginç bir şekilde

devlet sağlık kuruluşlarının dijital olarak hasta

insanlar bu dünya çapındaki test sürüşü esnasında

triyajı yürütmesine yardımcı oluyor. Ayrıca olası

yeni çözümler denemeye her zamankinden daha

vakaların tedavisini sanal ortama taşıyarak hasta

açık ve istekliydi. Katılımcıların %79’u, sekiz farklı

mahremiyetinin korunmasına yardımcı oluyor ve

dijital faaliyetten en az birini ilk kez denediğini

dijital inovasyon sayesinde sanal bir şekilde kritik
bakım hizmeti verilebilmesini mümkün kılıyor.

söyledi (şekil 3).

Böylece hizmet sağlayıcılar da değişen protokolleri
etkin bir biçimde uygulayabiliyor ve sanal ortamda
uzmanlara danışarak hastalara kesintisiz bakım
sağlayabiliyor.
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İnsanların fiziksel olarak birbirinden izole edildiği

CMO’lar her zaman inovasyon konusunda

yeni bir ortamda insanların büyük bir kısmının bu

oynadıkları rolün önemsiz olduğunu

yeni deneyimlerden oldukça memnun olduğunu

düşünmüştür. Ancak salgınla birlikte

tespit ettik. Tüm kategorilerde katılımcıların en az

pazarlamanın rolü de üst yönetim içerisinde

%53’ü yeni dijital deneyimlerin, dijital olmayan

arttı. Yöneticiler önümüzdeki aylarda dijital

deneyimlerin yerine geçebileceğini belirtti ve üçte

teknolojinin (%68) ardından pazarlama ve

biri de bu dijital yöntemlerin kişisel deneyimlerden

satışın (%63) en kritik ikinci fonksiyon haline

daha üstün olduğunu düşündüğünü ekledi.

geleceğini tahmin ediyor. CMO’lar, inovasyon
stratejisi konusunda şirkete tavsiyeler

Salgın bittikten sonra bile bu dijital platformların

verebilecekleri bir konuma sahip ve müşterilere

evrimi sayesinde yöneticiler, hizmet verdikleri

iletmekten sorumlu oldukları bir stratejinin

kişilerin ihtiyaçlarını anlamalarını sağlayan verimli

yalnızca “alıcısı” olmaktan çok daha

bir döngü yaratmak için yeni ortaklık fırsatlarına

fazlasını yapmalılar.

sahip olmaya devam edecek. Aynı şekilde,
2. Füzyonun başlangıç noktası müşteri

gelecekteki ürün ve hizmetleri açısından müşteri
ihtiyaçları ve motivasyonlarına dair içgörü elde

ihtiyaçlarıdır. Bu yılın başlarında yaptığımız

edebilecek ve şirketlerine rekabet avantajı

analizde CMO’ların en çok bir şirketin

kazandırabilecek.

inovasyon yol haritasını ve müşteri deneyimini
kontrol ederken etkili olduklarını keşfettik.7 Bu
iki unsurun el ele gitmesi tesadüf değil. İnsan

Füzyon yolculuğunu
hızlandırmak

ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamanın tek
yolu bu ihtiyaçlara müşterinin gözüyle
bakmaktan geçiyor. CMO’lar, fayda sağlayacak

Şirketlerin füzyonun yarattığı rekabet avantajları

iş ortaklıkları kurmak için yaptıkları seçimlerde

ve asıl sonuçlarından yararlanabilmesi için üst

ve tasarladıkları dijital ekosistemleri müşteri

düzey yöneticiler operasyonel zihniyetlerinden

geri bildirimlerine uygun hale getirirken kendi

kurtulmalı ve gelecekte büyüme sağlayacak azimli

içgörülerini müşteri davranışı ve beklentilerini

ve yenilikçi ortaklık stratejilerine yaklaşmalıdır.

belirlemek amacıyla kullanabilir.

Üst yönetimde müşteriye en yakın yönetici olan
CMO, söz konusu yeniliklere liderlik etmek

Füzyon, bir şirket hizmet ettiği insanlar için

açısından eşsiz özelliklere sahiptir. Pazarlama

yenilikler tasarlamak amacıyla kendi dört

profesyonellerinin şirketlerindeki inovasyon

duvarının sınırlarını aştığında neyin mümkün

gündemini yönlendirmek için uygulamaları

olduğunu yeniden hayal etmek demektir. Dijital

önerilen iki önemli aksiyon var:

inovasyon konusu Covid-19 salgınında ön plana
çıktıkça pazarlama profesyonelleri şirketlerinin

1. İnovasyon yol haritasına sahip çıkmak.

düşünce yapısını “sahip olduklarını korumaktan”

Yazılı olmayan müşteri bilgilerinin değerini

ziyade müşterilerin kalbini ve aklını kazanmalarını

küçümsediklerinden mi yoksa iş arkadaşlarının

sağlayacak yeni kapılar, yeni ortaklılar ve yeni

inovasyonu pazarlamanın merkezine

dijital platformlar yönünde değiştirebilir.

koyduğunu görmediklerinden mi bilinmez,
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Füzyon: Yeni ekosistem

Yazarlar hakkında
Alicia Hatch pazardaki büyümeyi teşvik etmeye ve müşteriler
için ölçülebilir sonuçlar sağlamaya odaklanan, Deloitte Digital’in
pazarlama organizasyonunun küresel CMO’sudur. Ayrıca Deloitte’un
Ecosystems and Alliances uygulamasına liderlik etmektedir.

Becky Skiles Deloitte Digital UK’in pazarlama müdürüdür ve şirketlerle,
müşterileri ve çalışanları için dönüşümsel deneyimler geliştirmek ve sunmak
için çalışır. Müşteri Stratejisi ve Tasarım alanında bir ortak olan Skiles,
müşterilerinin ekosistemlerinde bulunan insanların daha geniş ihtiyaçlarını
göz önünde bulundurmak ve hayatlarını daha iyi hale getirmek için yenilikçi
ürünler, hizmetler ve çözümler tasarlama konusunda çalışmaktadır.
Amanda Li tasarım geçmişine sahiptir ve müşteri, veri ve platformların
entegrasyonuna deneyim yeniliğini yerleştirmeye odaklanmıştır. Deloitte Digital
Çin’in ortaklarından olan Li, dijital strateji, yeni pazara giriş ve hizmet teklifleri
tasarımı ve yol haritası ile Fortune 20 şirketleri için dijital pazarlama ve satış
mimarisini içeren projelere liderlik etmiştir. Li daha önce 11 yılını önde gelen
markalar ve hükümetler için her düzeyde büyük ölçekli dijital dönüşüm programları
tasarladığı, yönettiği ve sunduğu Deloitte Digital Australia’da geçirmiştir.
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Yetenek
Pazarlama ortamı hızla
değişirken yetenek
modellerinin de pazarlamayı
rakiplerin önüne geçmek
için kullanacak şekilde evrim
geçirmesi gerekiyor.
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Pazarlamada bozulan dengeler
Yeteneği, rekabette öne çıkaran bir unsur haline
getiren dört trend

S

on birkaç yılda pazarlama ve yeteneğin

yararlandığını tespit ettik. CMO’lardan yalnızca

şirketlerde oynadığı rol ciddi anlamda değişti.

%6’sı esnek ekonomiye daha fazla bel bağlamaya

CMO’ların marka müdüründen, şirketin

başladı. Bu da muhtemelen esnek çalışan kişilerin

stratejik düşünür ve gelir sağlayıcısına dönüştüğü

ekonomik daralma dönemlerinde ne kadar kolay

artık çok açık.1 Aynı şekilde yetenek (özellikle

kullanılabildiğini yansıtıyor (şekil 1).

değişen yetenek modelleri) konusunda da farklı
endüstrilerde tekrarlayan bazı temalar var. Bu

Bu değişen pazarlama ve yetenek trendlerini yeni

temalar tanıdık gelebilir: Yapay zekâ bizi daha hızlı

bir yola sokan katalizör Covid-19 olabilir. Üst

ve akıllı çalışanlara dönüştürüyor; insanlar sabah 9

yöneticilere önümüzdeki 12 ayda hangi fonksiyonel

akşam 5 arası çalıştıkları işlerini bırakıp esnek

alanların kritik açıdan ön plana çıkacağını

ekonomiye dahil oluyor; iş esnasında öğrenme ve

sorduğumuzda ilk sırada dijital ve teknoloji (%68),

devamlı eğitime ilişkin yeni paradigmalar

ikinci sırada pazarlama ve satış (%61) yer aldı.

becerilerimizi arttırma biçimimizi değiştiriyor.2

Ayrıca CMO’nun rolünün arttığına dair kanıtlar da

Ama bunlar birbirinden izole değişimler değil.

var. Sadece 20 ay önce CMO’ların %46’sı, üst

Şirketin çağrısına yanıt vermek ve pazarlamanın

yönetimin pazarlama stratejisi ile ilgili

rolünü genişletmek için pazarlama

görüşmelerinde kendilerinin kayda değer etkileri

profesyonellerinin bu evrim geçiren trendlere göre

olduğunu belirmişti.3 Şimdi bu oran neredeyse iki

yetenek modellerini değiştirmesi gerekiyor.

katına çıkarak %81 oldu.

Pazarlama profesyonelleri (ve diğer birimlerin

Pazarlama profesyonelleri, bu hızlı değişime ayak

yöneticileri) zaten söz konusu yetenek

uydurabilmek için yetenek dönüşümünü gündemin

trendlerinden bazılarını çeşitli seviyelerde

ana maddesi haline getirmeli. Bu makalede,

şirketlerinde uygulamaktaydı. Ancak sonra Covid-

pazarlama yetenek modeline entegre edildiği

19 salgını başladı ve şirketler iş yapma şekillerini

takdirde becerileri geliştirme, piyasa ihtiyaçlarına

değiştirme zorunluluğuyla karşı karşıya kaldı. Bu

hızla cevap vermek için gereken şirket esnekliğini

yılın Mayıs ayında ABD’deki 405 üst düzey

sağlama ve pazarlama yeteneğini rakiplerden

yöneticiyle yaptığımız ankette bazı yetenek

ayırıcı bir unsur haline getirme potansiyeline sahip

trendlerinin hız kazandığını, bazılarının ise yeni

dört trendi ele alacağız.

oluşmaya başladığını gördük. Örneğin CMO’ların
büyük bir çoğunluğunun (%77) yeni normalde
işleri otomatikleştirmek için yapay zekadan
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2021 KÜRESEL PAZARLAMA TRENDLERI ÇALIŞMASI
Dünya çok hızlı değişimlerden geçerken tüketiciler ve yöneticilerin yeni ortamlarında nasıl bir tavır
aldıklarını daha iyi anlamak için evrimleşen koşullara yakından bakmamız gerektiğini fark ettik. Bunu
düşünerek 2021 Küresel Pazarlama Trendleri çalışmalarının ikisi için de birer anket yaptık.
Küresel Pazarlama Trendleri Tüketici Nabzı Anketi bu yılın Nisan ayında 18 yaş ve üzeri 2.447
kişinin katılımıyla yapıldı. Bu anket ABD, Birleşik Krallık, Meksika, Çin, Güney Afrika, Katar, Birleşik
Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan Krallığı’nda gerçekleştirildi.
Küresel Pazarlama Trendleri Üst Yönetim Anketi ise Mayıs 2020’de küresel şirketlerden 405 üst
düzey yöneticiyle yapıldı. Bu ankette CEO, CIO/CTO, CMO, CFO ve CHRO pozisyonundaki yöneticilere
Covid-19 salgınını nasıl karşıladıklarına dair çeşitli konularla ilgili düşünceleri soruldu.

Pazarlama yetenek modeli
nasıl geliştirilebilir

ŞEKIL 1

Salgın esnasında daha çok CMO,
otomasyon için yapay zekaya

Öncelikle yetenek ile ilgili trendlerin pazarlama

başvurdu

profesyonellerinin iş yapış şeklini nasıl
değiştirebileceğine ve rakiplerin önüne geçmek

CMO’lar salgın esnasında yetenek
modellerini nasıl değiştirdi
Yapay zekâ
teknolojileriyle
daha fazla işi
otomatikleştirildi

isteyen pazarlama profesyonellerinin bu
trendlerden nasıl yararlanabileceğine göz atalım.

REKABET AVANTAJINIZI
ŞİRKET İÇİNE ÇEKİN

%77

Bu yılın başında Deloitte ve CMO Kulübü (650’den
fazla CMO ve pazarlama liderinden oluşan bir
küresel ağ) pazarlamayla alakalı bir karşılaştırma
çalışması yayımladı. Analize göre pazarlama
şirketlerinin %64’ünün şirket içi ajansı bulunuyor.4

İş gücünü azalttı

Önceden çoğu pazarlama departmanı, yaratıcı

%39

kampanyalar ve diğer faaliyetleri yürütmek için

İş gücünün büyük bir kısmını uzaktan
çalışmaya geçirdi

genellikle dış ajans ortaklarıyla çalışıyordu. Ancak
karşılaştırma çalışmasında bile pazarlama

%36

liderlerinin %59’unun yaratıcı faaliyetlerde,
%31’inin içgörü ve analitik konularında dış hizmet

Projelerde dış ajanslardan daha fazla
destek aldı

aldığını fark ettik.

%23

Birçok markanın şirket içi modele daha sıcak
bakmaya başlamasının çok iyi bir nedeni var.

Yüklenici/dış ajans kullanımını azalttı

Dışarıdan hizmet almak kocaman bir uzmanlık ve

%17

yetenek havuzuna erişim sağlıyor olsa da
pazarlamanın müşteri ihtiyaçlarını çeviklikle

Esnek ekonomiden daha fazla yararlandı

karşılama kabiliyetine zarar verebilir (daha fazlası

%6

için bkz: “Çeviklik” hakkındaki trendimiz).

Kaynak: Deloitte Küresel Pazarlama Trendleri

Üst Yönetim Anketi
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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• İş akışlarını karmaşıklaştırmak: Farklı

daha kapsamlı strateji ve yaratıcı fikir ihtiyaçları

sosyal platformlarda ve medya kanallarında

için dış ajanslardan destek almaya devam ediyor.

müşteri dokunuş noktalarının çok sayıda olması,

Bu örnekte Unilever, şirket içindeki birimin en çok

dış ajanslar ve markalar arasındaki iş devrini

hangi şekilde avantaj sağladığını ve hangi alanlarda

verimsizleştirebilir. Müşteri verilerini analiz

dışarıdan yardım almanın yararlı olacağını

etmek, yaratıcı bir kampanya düzenlemek,

tespit edebilmiş.

kampanyayı pazarda uygulamaya koymak

MÜŞTERİYE YAKIN SEVİYEDEKİ
FAALİYETLERİ ÖLÇEKLENDİRMEK İÇİN
ESNEK EKONOMİDEN YARARLANMAK

derken bağlantı kurma fırsatı genellikle
elden kaçıyor.
• Rekabet avantajını seyreltmek: Markaların

Pazarlama ekipleri gerekli becerileri şirket içinden

dış ajanslara olan bağımlılıklarının artması,

sağlamaya yöneldikçe yetenek stratejilerini de iki

rekabet avantajlarını da şirket dışına

kola ayırmaları gerekecektir. İlk kol daha stratejik

çıkarmaları anlamına geliyor. Öncelikle bu

veya analitik rolleri içerirken diğer kol grafik

markalar başka bir şirketin, müşterilerin

tasarım veya metin düzenleme gibi daha dar

ihtiyaçlarına kendileri kadar hakim olmasını

kapsamlı, daha taktiksel ve müşteriye yakın

bekliyor. Ayrıca ajansların birden fazla

seviyedeki rolleri temsil eder. Şirket

müşterisi olduğu için aynı temel stratejileri ve

ihtiyaçlarındaki çalkantıları hesaba katan

yöntemleri farklı markalara uygulama

pazarlama, müşteriye yakın seviyedeki faaliyetleri

ihtimalleri çok yüksek. Bu da zamanla farklı

küçültmenin esnek yollarını aramaya başladı.

markaların kampanyalarının birbirine

Esnek ekonomi, ihtiyaç olduğunda belirli becerilere

benzemesine ve jenerikleşmesine yol açabilir.

sahip kişilere ulaşmak için pazarlama
profesyonellerinin başvurabileceği mükemmel bir

Pazarlama profesyonellerinin, ajansların şirket

kaynak. Ayrıca giderek istikrarsızlaşan bir

süreçleri, veriler ve müşteri ihtiyaçları açısından

ekonomik ortamda esnek ekonomi, şirketlerin

kendi şirket içi bilgi birikimlerini

uzun vadeli finansal taahhütler altına girmeksizin

uyumlaştıramayacağını akılda tutmaları çok

belirsizliği daha iyi idare etmelerini sağlıyor.

önemli. Şirket içi stratejinin inşası, reklam
Yaratıcı yetenek ve üretim yeteneği, şirket

kampanyası zihniyetinden çıkarak daha bütüncül
bir editöryel düşünce yapısına geçiş yaparak başlar.

ihtiyaçları açısından düzenli çalkantıların

Bunun için pazarlama ekibinin iş akışları, teknoloji

yaşandığı, bazen küçülme bazen de büyüme

ve becerilerini değerlendirmesi ve içerik iletimine

gerektiren iki alandır. Müşterilerin projelerde ilgili

yönelik en etkin ve verimli yöntemi belirlemesi

kişilerle doğrudan iletişim kurması ve ihtiyaca göre
ölçeklendirme yapabilmesi için bir pazar yeri

gerekir.

5

görevi gören pek çok platform bulunması
Değerlendirmelere göre pazarlama profesyonelleri,

pazarlama profesyonelleri açısından cesaret verici.

rekabet avantajlarını en iyi yansıtacak rolleri

Mesela Deloitte, metin düzenleme gibi farklı

kapsayan bir ana ekip oluşturabilir. Geleneksel

becerileri arttırmak için esnek

olarak bu roller veri analizi, dinamik içerik

ekonomiden faydalanıyor.

yaratımı, sahip olunan ve kazanılan medya
sorumluluklarını içerir. Anahtar becerileri şirketin

Esnek ekonomi, pazarlama profesyonellerine

içine çekmenin, markanın her şeyi şirket içinde

sadece bir yükleniciler ağı sunmakla kalmıyor, kitle

yapmaya başlaması anlamına gelmediğini

kaynak kullanımı (crowdsourcing) ve inovasyon

hatırlamak önemlidir. Mesela Unilever, gündelik

yarışmaları aracılığıyla yeni fikirlere

yaratıcılık ihtiyaçlarını yönetmek amacıyla şirket

ulaşabilecekleri bir platform da veriyor (bkz.

içi dijital içerik birimi U-Studio’yu kurdu. Ancak

“Katılım” hakkındaki trend).

6
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ŞEKIL 2

Yeni çalışma ortamından en memnun olanlar esnek çalışanlar
Yeni çalışma ortamımın öncekinden daha iyi olduğuna inanıyorum
%45
%40
%35

%35

%32

%30

%27

%25

%10
%5
%0

%30
%24

%22

%18

%20
%15

%39

%12

%10 %12

Kesinlikle
katılmıyorum

Kısmen
katılmıyorum

%11

%15
%9

%6

Ne katılıyorum
ne katılmıyorum

Kısmen
katılıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

Hemen önceki yetenek modeline dönmeli
Yeni yetenek modelinin bir kısmını devam ettirmeli
Yeni yetenek modeli daha üstün bir çalışma şekli sunuyor
Kaynak: Deloitte Küresel Pazarlama Trendleri Tüketici Nabzı Anketi

PAZARLAMA PROFESYONELİNİN
ROLÜNÜ ARTTIR, FAZLALIK YARATAN
GÖREVLERI OTOMATİKLEŞTİR

Bu tür yarışmalar, şirketlerin ürünleri ve
deneyimlerine hızla ekleyebilecekleri yeni fikirler
ve inovasyonlar elde etmesini sağlıyor.

Otomasyon için yapay zekadan yararlanmak
Esnek çalışanlar havuzu, pazarlama profesyonelleri

yetenek alanındaki en hızlı büyüyen trendlerden

için verimli ve ölçeklenebilir bir beceri ve fikir

biri ve muhtemelen kalıcı olacak. Yöneticilere, her

kaynağı. Çalışanlar da yeni iş ortamlarından

bir yetenek trendinin ne kadar süreceğini

oldukça memnun. 2.447 küresel tüketiciyle

öngördüklerini sorduk. En kalıcı olması beklenen

yaptığımız ankette iş ortamlarının Covid-19

trend yapay zekâ destekli otomasyon oldu.

salgınıyla birlikte nasıl değiştiğini sorduk ve

Yöneticilerin %57’si bu çalışma yöntemini daha

katılımcıların %14’ü ilk kez esnek ekonomiye

üstün bulduğunu belirtti (şekil 3). Yapay zekâ söz

girdiklerini belirtti. Şekil 2, söz konusu

konusu olduğunda düşünülmeden verilen tepki

katılımcıların yeni iş ortamlarından açık ara en

genellikle teknolojiye bağımlılık arttıkça çalışanlara

memnun kişiler olduğunu gösteriyor (önceki iş

duyulan ihtiyacın azalacağı varsayımı oluyor.

ortamlarına kıyasla). Bu özellikle de kendi

Ancak yöneticilerin, salgın sebebiyle yapılan işgücü

uzmanlık alanlarında esnek ekonomiye dahil olan

kısıntılarının uzun vadeli bir çözüm olarak

kişiler için geçerli. Bahsettiğimiz gelişmeler, esnek

görmediği sonucuna da ulaştık. Hatta yöneticilerin

ekonomiye ilk adımını atmayı planlayan pazarlama

%59’u salgın bittikten sonra hemen önceki işgücü
seviyelerine dönmeleri gerektiğini söyledi. Bu,

profesyonelleri açısından teşvik edici olabilir.

yapay zekayla ilgili çok önemli bir noktaya işaret
ediyor.
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Yapay zekâ, insanların doğaları gereği iyi yaptıkları

verileri analiz etmek ve tüketiciler ile en uygun

eylemleri daha iyi hale getirdiği (yaratıcılık ve

içeriği eşleştirmek amacıyla dinamik yaratıcı ekipte

eleştirel düşünme gibi) ve bir makineye bırakılması

doğrudan kullanılabilir. Örneğin, farklı demografi

daha iyi olacak görevlerin yerini aldığı (fazlalık

ve pazarlar ile bunlara uygun görseller ve mesajları

yaratan faaliyetler ya da sayısal açıdan yoğun

eşleştirmek için yapay zekadan yararlanan bir

hesaplamalar gibi) takdirde en etkili olabilir.

büyük yiyecek-içecek şirketine bakalım.7 Yapay
zekâ bu şirketin yalnızca yaratıcı materyalleri bir

Hem uzun hem kısa vadede, pazarlama

araya getirmek için daha rafine bir süreç

profesyonellerinin daha stratejik mevzulara

oluşturmasına yardım etmekle kalmadı, pazarlama

odaklanmak için tekrara dayalı görevleri yapay

profesyonellerinin rolüne de dayanak kural setleri

zekaya devretmesi ve kendi birimlerinin işini

geliştirme gibi daha stratejik girişimleri kapsayacak

yeniden tasarlaması akıllıca olacaktır. Yapay zekâ,

şekilde genişletti.

ŞEKIL 3

Yapay zekâ otomasyonu varlığını sürdürecek ama iş gücü pahasına değil
Bu yetenek modelleri için salgın sonrasına yönelik görüşünüzü hangi seçenek en iyi tanımlıyor?
Yeni yetenek modeli daha üstün bir çalışma şekli sunuyor

Yeni yetenek modelinin bir kısmını devam ettirmeli

Hemen önceki yetenek modeline dönmeli

Yapay zekâ teknolojileriyle daha fazla işi otomatikleştirmek
%57
%22
%6

İş gücünü azaltmak
%14
%24
%59

İş gücünün büyük bir kısmını uzaktan çalışmaya geçirmek
%42
%40
%13

Projelerde dış ajanslardan daha fazla destek almak
%15
%52
%31

Yüklenici/dış ajans kullanımını azaltmak
%22
%51
%24

Esnek ekonomiden daha fazla yararlanmak
%31
%35
%21
Kaynak: Deloitte Küresel Pazarlama Trendleri Üst Yönetim Anketi
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Her bir yapay zekâ destekli müşteri profili için

Çeşitli endüstrilerde faaliyet gösteren

hangi imgelerin en uygun olduğuna dair kuralları

müşterilerimizle çalışırken, çevrimiçi müfredatı

belirlemek de buna dahil olabilir.

role özgü derin incelemeler ve yüz yüze atölyeler ile

Her ne kadar yapay zekâ kesin bir yükselişte olsa

Etkili öğrenmenin tüm türleri gibi bunlar da “bir

birleştiren programları geliştiren markalar gördük.
da kullanımın büyük bir kısmının daha az karmaşık

kerelik” olaylar değil. Pazarlama profesyonelleri,

amaçlara (ör; kural setlerini uygulamak için

öğrenme patikaları (özellikli yollar) ve mikro

robotik süreç otomasyonu) yönelik olduğunu

yazılım yarışmaları düzenleyerek çalışanların en iyi

eklemek gerekir. Ancak pazarlama profesyonelleri,

fikirlerinden yararlanabilir (şirket içi kitle kaynak

genel stratejilerini ve karar verme süreçlerini

kullanımı) ve sürekli değişen ortamlara ayak

iyileştirmek için de yapay zekadan yararlanabilir.

uydurabilir. Amaç, çalışanları doğru becerilerle

Örneğin Norwegian Air, makine öğrenimi

donatmak için —gerek sürekli gerek etkinlik bazlı—

algoritmalarını kullanarak çoğu zaman uçak bileti

birden fazla kanal sağlamak ve böylece pazarlama

rezervasyonu ile sonuçlanan müşteri özellikleri ve

yeteneğini, şirketi rakiplerinin önüne geçirecek bir

faaliyetlerini belirledi.8 Bu şekilde şirket,

unsur haline getirmektir.

rezervasyon başına maliyeti %170 azalttı ve her bir

Yetenek yolculuğu

müşteriyi en uygun reklamla eşleştirdi. Yeteneği
şirket içinden sağlama konusuna dönecek olursak,
pazarlamada daha analitik becerilere duyulan

Pazarlama yetenek modelinizi dönüştürmek

ihtiyacın arttığını ve yeteneği geliştirme

durağan bir işlem değildir. Tersine, her bir

zorunluluğunun ortaya çıktığını görüyoruz.

pazarlama ekibinin becerilerine ve yapısına özgü

PAZARLAMA ÜNİVERSİTELERİ
İLE BECERİLERİ GELİŞTİRMEK

yararlanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

bir yolculuktur. Bu trendlerden en iyi şekilde

• Liderlik bağlılığını harekete geçirin: Üst

Yeteneği şirket içinden sağlama ve otomasyon
arasında pazarlamanın rolü kaçınılmaz bir şekilde,

yöneticiler arasında pazarlamanın önemi

muhtemelen sonsuza dek değişecek. Birçok şirket,

giderek artıyor ve bu yüzden yetenek

ekiplerini bu değişikliklere hazırlamak için

modellerini değiştirmek için bundan daha iyi

yetenekli çalışanların pazarlamanın geleceğinde

bir zaman olamaz. Ancak liderlik, yetenek

yollarını bulmalarına yardımcı olmayı amaçlayan

gelişimini desteklemiyorsa bu yolda adım

ve anahtar becerileri hedefleyen şirket içi

atmak zordur. Pazarlama üniversiteleri kurma

pazarlama üniversiteleri kuruyor.

hedefine destek verecek kişileri listelemekle işe
başlayın. Böylece pazarlama yeteneklerini,
şirketteki daha büyük rollerine hazırlamış
da olursunuz.
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• Bahisleri stratejik oynayın: Çoğu şirketin

• Kültüre yatırım yapın: En iyi pazarlama,

mevcut yetenek modelini sil baştan yaratmasına

müşteri ihtiyaçlarına çeviklikle cevap verebilen

gerek yoktur. Pazarlama profesyonelleri, yeni

pazarlamadır. Bunun için kültürel düşünce

bakış açılarıyla stratejik bahisler oynayarak var

yapısında, katmanlı bir şirketten hızlı aksiyon

olan modelde ufak değişiklikler yapabilir. Bir

almaları ve ortaya çıkan değişken müşteri

ekip olarak güçlü ve zayıf yanlarınızı tespit

ihtiyaçlarına uyum sağlamaları için insanlara

ederek işe başlayın. Yaratıcı ekibin çoğunluğu

güç veren bir şirkete doğru gerçek bir değişim

şirket dışından geliyorsa esnek ekonomi gibi

olması gerekebilir. Ayrıca yaşam boyu öğrenme

yeni modelleri değerlendirin. Bu, rekabet

de ihtiyaçlar değiştikçe becerilerin de

avantajınızı tekrar şirketin dört duvarı içine

farklılaştığı görüşüne sahip bir şirket

çekmeniz anlamına gelir. Genelde sabit

kültürünün kilit parçalarından biri

içerikleriniz varsa fazlalık işleri yapay zekâ

haline gelmeli.

aracılığıyla otomatikleştirmek mantıklı olabilir.
Yeni pazarlama çağı, yeteneğe de yeni bir bakış
gerektiriyor. Bunu başaran şirketler, pazarlamanın
şirketteki önemini arttırabilir ve hatta sektördeki
dengeleri alt üst edebilir.
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