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

2021 YILINDA KİTAP OKUDUK.

TIKTOK WORLD İLK PRODUCT 
SHOWCASE ETKİNLİĞİNİ 
GERÇEKLEŞTİRDİ.

MCCRINDLE’DAN 
AVUSTRALYA’NIN 2031 
PROJEKSİYONU.

DOĞRU SÖZ:
“İnsanlara neye ihtiyaçları olduğunu sorarak başlasaydım, daha hızlı giden at üretirdim.”

Henry Ford

OKUNMASI GEREKEN KİTAP:
Tüketici Nasıl Düşünür? 

GERALT ZALTMAN

TÜKETİCİ BLACK FRIDAY 
BAŞLAMADAN GÜNLERCE ÖNCE 
BAKINMAYA BAŞLIYOR.

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

edebilirsiniz.

NPD BookScan tarafından açıklanan çalışmaya göre 
2021 yılında basılı kitap satışı 2020 yılına göre 18.5% 
artış gösterdi. Fiction türü kitaplar %30.7 ile en çok 
tercih artışına sahip. En fazla tercih edilen de %23.4 ile 
sert kapaklı kitaplar olmuş. Bu habere buraya 
tıklayarak ulaşabilirsiniz. 
Bu habere şaşırmadık. Bir nedeni yapılan çalışmaların Bu habere şaşırmadık. Bir nedeni yapılan çalışmaların 
da gösterdiği üzere pandemi uzadıkça insanlar akıl 
sağlığı için kitap okumaya da yönelmeleri. İkinci 
neden ise hala e-kitapların basılı kitap satışlarına 
yaklaşmamış olması. Ne şekilde olursa olsun 
okumaya, öğrenmeye devam edilmiş.
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28 Eylül’de TikTok World ilk product showcase etkinliğini 
online olarak gerçekleştirdi. Kurumlara ve pazarlama 
iletişimi camiasına yönelik gerçekleşen etkinlikte 
TikTok’un yeni özellikleri anlatıldı. Etkinlikte, creatorlarla 
(influencer) entegre edilebilen e-ticarete yönelik 
çalışmalar, daha uzun video formatları, AR Effect Studio 
olarak adlandırılan ve creatorların kendi AR efektli 
videolarını üretebilecekleri özellikler gibi birçok yeni ürün videolarını üretebilecekleri özellikler gibi birçok yeni ürün 
ele alındı. Tiktok’un tüm yeniliklerini incelemek için etkinlik 
sonunda yayınlanan sunumun tamamına aşağıdaki 
linkten ulaşabilirsiniz: 

Ağırlıklı Avustralya özelinde tüketici ve kuşak 
araştırmaları yapan McCrindle’dan örnek olarak 
kullanılabilecek güzel bir çalışma: Avustralya’yı 
Şekillendirecek Demografikler, Tüketim ve Davranış 
Trendleri, AUSTRALIA TOWARDS 2031. Hane halklarında 
farklı anadil kullanımından yaşlanma gibi demografik 
ve satın alma trendleri gibi davranışsal analizle 
başlayan rapor 2031 yılında ortalama yaşın 39 başlayan rapor 2031 yılında ortalama yaşın 39 
olacağına da yer vermiş. 2031 yılında çalışma 
hayatının büyük oranda hibrit olarak beklendiği, yerel 
üretilen markaların tercih edileceği gibi çeşitli analizler 
sunmuş. Raporu aşağıdaki linke tıklayarak 
inceleyebilirsiniz: 

Black Friday-Kara Cuma, Kasım ayında 
gerçekleşecek. Perakendede yoğun hazırlıklar 
sürerken tüketici cephesinin de hareketlenmesine az 
kaldı. Criteo tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 
ABD tüketicisinin 14 gün, Japon tüketicinin 34 gün 
öncesinde Black Friday alışveriş için bakınmaya 
başladıkları vurgulanıyor. Rapor, alışveriş sezonun 5 
kilit anahtarını belirlemiş ve global olarak kıyaslama kilit anahtarını belirlemiş ve global olarak kıyaslama 
yapıyor. Çoklu kanal alışverişin tüketimi de 
kolaylaştırdığını vurgulayan raporu aşağıdaki linke 
tıklayarak talep edebilirsiniz: 

https://www.linkedin.com/company/pazarlamailetisimiokulu
https://www.instagram.com/pazarlamailetisimiokulu/
https://www.youtube.com/channel/UCCgxOk213sBXlwYZm2W64nQ
https://twitter.com/pioyukseklisans
https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/bookselling/article/86863-print-book-sales-soar-in-year-s-first-half.html
https://www.statista.com/chart/24709/e-book-and-printed-book-penetration/
https://global.tiktokworld21.com/event/pdf/TikTokWorld2021-ProductGuide-FINAL.pdf
https://www.criteo.com/blog/black-friday-2021-marketing/
https://mccrindle.com.au/australia-towards-2031/
https://pazarlamailetisimiokulu.com/
https://www.linkedin.com/company/pazarlamailetisimiokulu
https://www.instagram.com/pazarlamailetisimiokulu/
https://www.youtube.com/channel/UCCgxOk213sBXlwYZm2W64nQ
https://twitter.com/pioyukseklisans

