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Meraklısına, PİO Pazarlama İletişimi Okulu’nun 
takip ettiği kaynaklardan derlediği bülten.

WWF: YAŞAYAN GEZEGEN 
ENDEKSİNDEN DÜNYAMIZLA 
İLGİLİ ACI GERÇEKLER

TÜRK TÜKETİCİSİNE GÖRE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRÜNLER 
PREMİUM KATEGORİSİNDE

GLOBAL WEB INDEX: 58-64 YAŞ 
GRUBUNUN DİJİTAL DÜNYASI

DOĞRU SÖZ:
“Hayatta hiçbir şey korkmayı gerektirmez, anlamayı gerektirir. Şimdi daha fazla anlamalı ve böylece daha az korkmalıyız.” 

Marie Curie, Fizikçi ve Nobel Ödülü’nü kazanan ilk kadın 

OKUNMASI GEREKEN KİTAP:
“Beynin Sırları” 

PROF. DR. SİNAN CANAN - PELİN ÇİFT

KLEAR: 2020'DE INFLUENCER 
ETKİSİ %57 ARTTI

PİO Pazarlama İletişimi Okulu

WWF’in Yaşayan Gezegen Endeksi, 1970 ile 2016 
yılları arasında 4.392 omurgalı türünden 20.811 
popülasyonu izledi ve sonuçta maalesef yüzde 
68'lik bir düşüş olduğu görüldü. Ormansızlaşma, 
tarımsal genişleme ve insanların aşırı tüketimi bu 
yok oluşun en temel nedenleri arasında yer 
alıyor. Bu yok oluş sadece kara hayvanlarında 
yaşanmıyor. Deniz hayvan nüfusunun da %84 yaşanmıyor. Deniz hayvan nüfusunun da %84 
oranında azaldığı kaydedilmiş. Acilen hayat ve 
düşünce tarzımızı değiştirmemiz gerekiyor. 
Raporun tamamına linkten ulaşabilirsiniz: 
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PİO Pazarlama İletişimi Okulu’nun da yakın iş birliği içinde 
olduğu kurumlardan biri de ThinkNeuro. Türkiye’nin ilk 
nöro-pazarlama araştırma şirketi olan ThinkNeuro son 
yaptığı çalışmalardan biri ile oldukça ilgimizi çekti. 
ThinkNeuro ve NielsenIQ iş birliği ile Migros için 
gerçekleşen "Sürdürülebilirlik Algısı ve Pazarın Geleceği" 
araştırması, tüketicilerde sürdürülebilir ürün algısını ve 
bunun satın alma üzerindeki etkilerini araştırdı. Organik bunun satın alma üzerindeki etkilerini araştırdı. Organik 
ve sürdürülebilirlik kavramları konusunda karmaşa 
yaşayan Türk tüketicisinin her iki kategori ile ilgili 
performans şüpheleri mevcut. Genel anlamda bu 
ürünleri olumlu bulmakla birlikte her 2 tüketiciden biri 
sürdürülebilir ürünler için maksimum yüzde 10 oranında 
daha fazla ödeyeceğini belirtiyor. Araştırma sonuçlarına 
linkten ulaşabilirsiniz: linkten ulaşabilirsiniz: 

%19’unun finansal durumunun kötüye gideceğini 
düşünen Patlama Kuşağı grubu da online alışverişe 
başlamış görünüyor. Dijital ile aşk-nefret ikileminde bir 
ilişki sürdüren grubun sosyal medyayı kullanmasının 
en önemli nedeni aile ve arkadaşlardan haberdar 
olmak. Bu yaş grubunun tüm dünyada ilk tercihi ise 
hala Facebook. Tüm yaş gruplarında olduğu gibi 
58-64 yaş grubunun da en sık kullandığı dijital araç 58-64 yaş grubunun da en sık kullandığı dijital araç 
akıllı telefonlar. Hala geleneksel mecraları takip etse 
de Patlama Kuşağı ürün aramak için arama 
motorlarını kullanıyor, sürdürülebilirlikle yakından 
ilgileniyor ve geri dönüşüme önem veriyor. Global Web 
Index tarafından hazırlanan Baby Boomer raporuna 
linkten ulaşabilirsiniz: 

Klear Araştırma Şirketi 5000’den fazla influencer 
ile görüşerek pazarın trendlerini ortaya çıkaran 
bir çalışma gerçekleştirdi. Klear’in çalışmasına 
göre 2020 yılında sponsorlu reklamlar 7806 tekil 
impression (izlenim) aldı; markaların %80’i 
sosyal bir konuyla ilgili içerik paylaştı ve TikTok’ta 
sponsorlu paylaşım %130 artış gösterdi. Hashtag 
kullanımının %19 azaldığı belirtilen rapora göre kullanımının %19 azaldığı belirtilen rapora göre 
Gen Z influencerlar yükselişte. Rapora linkten 
ulaşabilirsiniz: 

https://pazarlamailetisimiokulu.com/bizden-haberler/meraklisina-agus21-pio-pazarlama-iletisimi-okulu-bulteni/
https://www.zsl.org/sites/default/files/LPR%202020%20Full%20report.pdf
https://www.theconsumergoodsforum.com/wp-content/uploads/2021/04/Sustainable-Products-14-Trends_31_03_2021.pdf
https://klear.com/2021-state-of-influencer-marketing.pdf
https://www.gwi.com/reports/baby-boomers
https://pazarlamailetisimiokulu.com/
https://www.linkedin.com/company/pazarlamailetisimiokulu
https://www.instagram.com/pazarlamailetisimiokulu/
https://www.youtube.com/channel/UCCgxOk213sBXlwYZm2W64nQ
https://twitter.com/pioyukseklisans
https://www.linkedin.com/company/pazarlamailetisimiokulu
https://www.instagram.com/pazarlamailetisimiokulu/
https://www.youtube.com/channel/UCCgxOk213sBXlwYZm2W64nQ
https://twitter.com/pioyukseklisans

