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

edebilirsiniz.

Kısa ve uzun vadeli kredi anlaşmaları insan uygarlığından beri var 
olmasına ve kredi kartlarının 1950'lerden beri kullanılmasına rağmen 
her türlü çevrimiçi satın alma için önerilen "şimdi al, sonra öde" 
seçeneği nispeten herkes adına yeni bir gelişme. Ödeme sağlayıcısı 
Stripe ile Avrupa'nın en değerli özel fintech şirketi Klarna arasındaki 
stratejik ortaklığın duyurulmasıyla birlikte, bu tür hizmetlerin daha 
fazla müşteriye ulaşacağı aşikâr. Ancak dünyanın en büyük 
pazarlarından en az ikisi, bu ödeme modelinin benimsenmesi pazarlarından en az ikisi, bu ödeme modelinin benimsenmesi 
konusunda hala tereddütlü. Altı büyük pazarı kapsayan Statista 
Global Tüketici Anketi e-ticaret özel verilerine göre, Almanya ve 
Birleşik Krallık'ta katılımcıların yaklaşık dörtte biri en azından 
denemeye istekli olsa da, sırasıyla yüzde 39 ve 37'si, yakın zamanda 
"şimdi satın al, sonra öde" yöntemini kullanmayı planlamıyor. Sürekli 
genişleyen kredi limitleri ve kökleşmiş bir borçlanma-yeniden 
finansman zihniyetine sahip Çin’de ve ABD’de ise bu rakamlar finansman zihniyetine sahip Çin’de ve ABD’de ise bu rakamlar 
tersine dönüyor. Çinli katılımcıların yüzde 77'si satın alınan ürünler 
için ya tüm tutarı ya da bir kısmını taksitle ödemeyi tercih ederken, 
ABD' de %58 oranında "şimdi al, sonra öde" yönteminin zaten 
kullanıldığı sonucu ortaya çıkıyor. Son bir not: 2019'un sonunda Çin’in 
toplam ödenmemiş kredi kartı borcunda ABD'yi bile geride bıraktığını 
ekleyelim. Araştırmanın orijinaline linkten ulaşabilirsiniz. 
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Hootsuite 2022 için sosyal medya trendleri araştırmasını, öngörüleriyle 
birlikte açıkladı. 18.000’den fazla profesyonelle yapılan çalışmada 
Hootsuite veri tabanındaki data ile birleşmesiyle ortaya çıkan sonuçlar 
okunmaya değer. Sosyal medyada en dikkat çeken marka stratejisi 
beklendiği gibi creatorlar ve onların komüniteleri üzerinden etkileşimi 
sağlamak olarak belirlenmiş. Sosyal mecra yatırımları %50 artarken, 
mecralar içerisinde en etkin Facebook görünse de uzmanlar 2022 
yatırımlarının artacağı mecralar arasında TikTok, Pinterest ve yatırımlarının artacağı mecralar arasında TikTok, Pinterest ve 
Snapchat’i sayıyorlar. Sosyal medya platformlarından markalara da 
çok anlamlı çağrı yapılıyor; en beğendiklerimizden biri Pinterest’ten 
geldi: Rahatsız Etme, İlham Ver. Ve nihayet pazarlama uzmanlarının 
%83’ü yatırımın geri dönüşünü hesaplama konusunda güven kazanmış; 
etkileşimin hemen satışa dönmesi gibi gerçek dışı beklentilerden 
çıkmayı başarmış. Sosyal medya üzerinde alışverişe de yer veren 
çalışma, marka aramalarının %53.2 olarak sosyal medyada çalışma, marka aramalarının %53.2 olarak sosyal medyada 
gerçekleştiğini vurguluyor. Son olarak sosyal medyanın markalarla 
iletişime geçmek için %64 oranında tercih edildiği ve böylece sosyal 
medyanın bir müşteri hizmeti alanı olduğunun altı çizilmiş. Çalışmanın 
tamamına linkten ulaşabilirsiniz 

Hepimizin yakından takip ettiği Inmar Intelligence, okula dönüş 
döneminin ardından içinde bulunduğumuz alışveriş festivalleri ve 
tatil dönemiyle ilgili çeşitli çalışmalar yayınladı. Ancak tam da 
frijital-çoklu kanalın hayatımıza yerleştiği dönemde, geleneksel 
perakende kanallarının dijitalle uyumlu dönüşünü ele alan çalışma 
oldukça dikkat çekici. Pandemiden adım adım çıktığımız ve sokağa 
döndüğümüz dönemde Gen Z’nin %83 oranında fiziksel alışverişi 
ayda en az bir defa yaptığını, %73’ünün satın almadan önce birçok ayda en az bir defa yaptığını, %73’ünün satın almadan önce birçok 
kanalda bakındığını ortaya koyuyor. Satış noktasında hala %70 
oranında reklam hatırlanması olduğunu ve ötesinde tüketicinin 
satış noktasında da markaya özgün içerik aradığını ortaya koyuyor. 
10 tüketicinin 9’unun listelerinde olmayan en az bir ürün alması 
durumu, satış noktası iletişim aktivitelerinin neden önemli olduğunu 
da açıklayan göstergelerden biri.  Inmar Intelligence’ın servislerini 
anlatmanın da çok hoş bir uygulaması olan raporun tamamına anlatmanın da çok hoş bir uygulaması olan raporun tamamına 
linkten ulaşabilirsiniz. 

Podium tarafından Amerikan tüketicisi içinde 1500 kişiyle 
gerçekleşen çalışma birebir ülkemize uymasa da büyük oranda 
her pazar için geçerli olabilecek bir içeriğe sahip. Özellikle yerel 
işletmeler için yorumların çok hayati olduğunun altını çizen 
çalışma, yorumların yerel işletmeleri keşfetme konusunda %83’lük 
bir etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Yerel işletme için seçim 
kriterleri %61 lokasyon, %55 fiyat-avantaj, %50 kişisel tavsiye ve 
%41 yorumlar şeklinde sıralanıyor. İnsanlar neredeyse iyi yorum, %41 yorumlar şeklinde sıralanıyor. İnsanlar neredeyse iyi yorum, 
yüksek yıldıza sahip bir yerel işletme için biraz daha fazla yol 
yapmaya hatta ödemeye bile sıcak bakıyor. Yıldız sayınız 4 veya 5 
değilse 100 kişiden 86’sı işletmeye bakmıyor bile. İnsanlar 
yorumları da okuyor ve onların inandırıcı olması önemli; %83’ü 
yorumların yakın zamanlı ve uygun olmasını bekliyor. Yorumlara 
verilen cevap ile işletme hakkındaki görüşünün olumlu olduğunu 
söyleyenlerin oranı %56; bu arada ekleyelim cevaplama sistemini söyleyenlerin oranı %56; bu arada ekleyelim cevaplama sistemini 
başarılı bir şekilde yöneten işletme bundan daha yüksek başarı 
oranlarına da sahip olabilir. Covid-19 sonrasındaki ihtiyaçları da 
inceleyen çalışmanın tamamına linkten ulaşabilirsiniz. 
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