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DOĞRU SÖZ:
“En başarılı araştırma biçimi oyundur”  

Albert Einstein 
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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.

International Communication Union (ITU) çalışmasına göre dünyada 
neredeyse 3 milyar insan hayatlarında hiç iletişim teknolojisi 
kullanmamış, internete girmemiş ve sonuçta hayati olan bilgi kaynağı 
ve eğitime erişim sağlayamamış. İnternete erişim ise 2019’da 4.1 
milyar insandan 2021 yılında 4.9 milyar insana yükselerek büyüme 
göstermiş. İnternet erişiminin nerelerde düşük olduğunu yazmamıza 
gerek yok, gelişmekte olan ülkeler. Bilginin tamamına aşağıdaki 
linkten ulaşabilirsiniz.linkten ulaşabilirsiniz.
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Geçen yıl çıkardıkları trend raporu ‘Connecting the Dots 2021’ ile başarılı olan 
Global Web Index GWI, 2022 yılı trend raporunu bu ay yayınladı. Sonuçlar şaşırtıcı 
değil ama gidişata tekrar göz atmak, bilgi tazelemek için raporu incelemenizi 
öneririz. Altı ana trend üzerinden 2022’nin incelendiği raporun ilk konusunda ise 
insanların pandemi öncesine göre hayatlarının anlamını daha ilgili 
sorguladıklarına ve markalardan da aynı öz-sorguyu yapmalarını bekledikleri ele 
alınmış. Hemen arkasından yine pandemi sırasında gelişimine şahit olduğumuz 
kişisel bakımın önlenemez yükselişine dikkat çekilmiş. Karantina döneminde ve kişisel bakımın önlenemez yükselişine dikkat çekilmiş. Karantina döneminde ve 
özellikle genç bireyler arasında kişisel bakım anlamlı bir büyüme gösterdi. Aynı 
zamanda gençler kişisel bakımı, kendilerine verdikleri değeri, kendilerine 
göstermek olarak görmeye başladı. Rapor bu ilginç görüyü verilerle açıklamış. Öte 
yandan hala dikkat çekmek ve beğeni toplamak -gizli gizli bile olsa- çoğunluğun 
içinde hala var, datalar buna işaret ediyor. İncelenen bir diğer konu da 
kusursuzluk; kusursuz kavramının kusurlarıyla kusursuz olarak göründüğü bir 
paradigma değişikliği ele alınmış. Raporda yer alan bir diğer konu well-being, akıl paradigma değişikliği ele alınmış. Raporda yer alan bir diğer konu well-being, akıl 
ve bedensel sağlık. Pandemiden dolayı, özellikle gençlerin psikolojik sağlıkları 
konusunda zorluklar yaşadığı bu raporda da yer alıyor. Ayrıca bu konunun artık 
kişisel bir mesele olmadığı, işverenlerin de dahil olduğu bir süreçte olduğumuzun 
altını çiziyor. Hayatımıza yeni bir mecra olarak oyun ve hepimizin bir noktada 
kullanması gereken kriptolara da raporda yer verilmiş. Raporun tamamına 
aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Merkle tarafından 1500 kişiyle ABD’de sadakat programlarını 
inceleyen rapor, genel tüketicinin alışveriş hareketleriyle ilgili çok net 
bilgiler içeriyor. Tüketicilerin %70 oranında en tercih ettikleri teklif: 
ücretsiz ürünler -samples- ve indirimler. Markalarla bağı zayıflasa 
da markayla ilişkide olmaya olumlu bakan tüketiciler özellikle 
beklenmedik teklif ve hediyeleri %58 oranında çok etkili bir marka 
buluşma noktası olarak tanımlıyor. Her şey ekonomi üzerinden 
ilerliyor diye düşünürken, rapor ilginç bir bulgu daha ortaya koyuyor. ilerliyor diye düşünürken, rapor ilginç bir bulgu daha ortaya koyuyor. 
Bir sadakat programından beklenen özellikler içinde ilk 5’te ‘bir 
yardım kurumuna bağış yapma olanağı’ tercihi var. Bu ekonomiden 
sonra tüketicinin bakacağı diğer nokta, ne kadar sorumlu bir marka 
olduğu. Raporun tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

The Economist dergisi editörü Standage 2022 yılında dünyayı 
ilgilendiren belli başlı konuları yazısında derlemiş; bu yazı da 
oldukça ilgimizi çekti. 2022 yılını yeni gerçekliklere alışma ve uyum 
sağlama yılı olarak tanımlayan Standage, çalışma hayatından 
iklim değişikliğine, dünyada artan enflasyondan teknolojik 
gelişimlere gerçek anlamda yeni uyumlamalara şahit olacağımıza 
işaret etmiş. Amerika ve Çin’i göstererek rejim hareketliliğine; sağlık 
tehdidine karşı aşı, ilaç ve tedavi süreçlerinin gelişeceğinden ama tehdidine karşı aşı, ilaç ve tedavi süreçlerinin gelişeceğinden ama 
buna erişimi olmayan Dünyalıların karşılaşacağı sorunlara; tüm 
dünyada yükselen enflasyona ve kriptonun önlenemez yükselişine, 
iş yapma biçimlerimizin hibrit olarak kalıcı değişiminden ve 
böylece daha da değişen ev yaşamına kadar birçok konuyu 10 
başlıkta ele alan çalışmanın tamamına aşağıdaki linkten 
ulaşabilirsiniz.
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