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

2021 YILINDA İNTERNETTE 
BİR DAKİKA

BACK TO SCHOOL DÖNEMİNDE 
HARCAMA KALEMLERİ

2025 ONLINE MARKET PAZARININ 
250 MİLYAR DOLAR OLMASI 
BEKLENİYOR.

DOĞRU SÖZ:
“Mantık asla duyguyu veya algıyı değiştirmez”

Edward De Bono

OKUNMASI GEREKEN KİTAP:
Switch-Değiştir! 

CHİP HEAT ve DAN HEATH

TÜRKİYE’DE Y KUŞAĞININ %51’i; 
Z KUŞAĞININ %65’i STRESLİ VE 
ENDİŞELİ

PİO Pazarlama İletişimi Okulu
PİO Pazarlama ve İletişim Okulu’nda yaşanan yeniliklerden haberdar
olmak için bizi sosyal medyadan takip edip websitemizi ziyaret

edebilirsiniz.

Lori Lewis tarafından hazırlanan ve Statista 
sitesinde rastladığımız habere göre 2021 yılında 
internette bir dakika içinde Youtube’a 500 saatlik 
içerik yüklendi, Instagram’da 695,000 hikaye 
paylaşıldı; 2 M tekil kullanıcı Tinder’daydı. 197.6 
email gönderildi ve Linked-In’de 9132 bağlantı 
kuruldu. İnfografiğe aşağıdaki linkten 
ulaşabilirsiniz: ulaşabilirsiniz: 

Araştırmanın Kaynağı

Araştırmanın Kaynağı

Araştırmanın Kaynağı

Araştırmanın Kaynağı

Inmar Intelligence tarafından, sosyal dinleme 
içeriklerinden oluşan ve tam olarak içinde 
bulunduğumuz okula dönüş dönemine ait bir rapor 
yayınlandı. Aileler okul dönemini Haziran ayından itibaren 
konuşmaya başlamış, en yüksek satın alma niyeti %58 ile 
öğretmenlere ait, en büyük harcama kalemi ise kıyafet ve 
elektroniklerden oluşuyor. Raporda alışveriş kalemlerinin 
satın alma kanalları, ekonomik durumların etkileri ve satın alma kanalları, ekonomik durumların etkileri ve 
ürün bazlı tercihlerle ilgili bilgiler de yer alıyor. Raporun 
tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 

Çeşitli araştırmalardan derlenen Quad’ın The New 
Grocery Shopping Scene araştırması online alışverişe 
başlamış tüm katılımcıların %100 olarak bu kanalı 
kullanmaya devam edeceğini işaret ediyor. Bunun 
yanı sıra ürün fiyatlarına dikkat artıyor, sunulan 
fırsatlar daha önemli bir hale geliyor. Katılımcıların 
%32’si alışveriş için tercih ettikleri yerde fiyat-kalite 
dengesi aradığını söylüyor. Teknolojinin sağladığı dengesi aradığını söylüyor. Teknolojinin sağladığı 
fırsatlar ve online alışveriş imkanları tüketicilerin 
öncelikleri haline gelirken bir yandan sağlıklı 
beslenmenin de 2021’de bir odak noktası oluşturduğu 
görülüyor. Pandemi öncesi ve sonrası olarak da 
detaylı incelemenin yapıldığı bu çalışmanın 
tamamına ulaşmak için link: 

Deloitte 2021 Y ve Z Kuşakları Araştırması 45ülkedeki 
Y kuşağından 14.600 ve Z kuşağından 8.200; toplam 
22.928 katılımcı ile gerçekleşmiş. Türkiye’den de 500 
katılımcı bulunuyor. 10 yıldır yapılan Y kuşağı 
araştırmasına 2021 yılında Z kuşağı da eklenmiş ve 
Deloitte Y kuşağını 1983- 1994 arası olarak 
tanımlıyor. Rapor ülkemizdeki gençler arasında stres 
ve endişenin global ortalamadan yüksek olduğuna, ve endişenin global ortalamadan yüksek olduğuna, 
ekonomik durumdan Y kuşağındaki %54, Z 
kuşağındaki %43 oranında bir grubun ciddi endişe 
duyduğuna ve ruh hali endeksinde çok iyi skorlara 
sahip olmadığımıza işaret ediyor. Detaylı inceleme 
yapmak için link: 

https://www.instagram.com/pazarlamailetisimiokulu/
https://www.linkedin.com/company/pazarlamailetisimiokulu
https://www.youtube.com/channel/UCCgxOk213sBXlwYZm2W64nQ
https://twitter.com/pioyukseklisans
https://www.statista.com/chart/25443/estimated-amount-of-data-created-on-the-internet-in-one-minute/
https://www.inmar.com/blog/thought-leadership/inmars-2021-trends-guide-your-back-school-cheat-sheet
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/human-capital/Deloitte-Millennial-Survey-2021-Turkey-Report.pdf
https://www.quad.com/resources/documents/the-new-grocery-shopping-scene-whats-trending-and-why/
https://pazarlamailetisimiokulu.com/
https://www.linkedin.com/company/pazarlamailetisimiokulu
https://www.instagram.com/pazarlamailetisimiokulu/
https://www.youtube.com/channel/UCCgxOk213sBXlwYZm2W64nQ
https://twitter.com/pioyukseklisans

