
PİO PAZARLAMA İLETİŞİMİ OKULU

MERAKLISINA HAZİRAN22

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

ELVADA iPOD 

TÜRKİYE AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI  

BÜTÇELERDEN DATA STRATEJİYE: 
NIELSEN GLOBAL PAZARLAMA RAPORU  

DOĞRU SÖZ:
“Daha yüksek bağıramıyorsan, daha farklı konuş”  

Adam Morgan 

OKUNMASI GEREKEN KİTAP:
Alıcısı Hazır
ALEX BUGOSKY

PANDEMİ SONRASI B2B PAZARLAMA 

PİO Pazarlama İletişimi Okulu
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edebilirsiniz.

23 Ekim 2001 yılında ilk defa piyasaya sunulan iPod MP3 dünyasının 
müzik dinleme keyfi açısından bir devrimdi. İlk çıkan iPod 399USD idi 
ve 1000 şarkıya kadar depolayabiliyordu. “1,000 songs in your pocket- 
cebinde bin şarkı" sloganı ile satışa çıkan iPod ilk çıktığında gerçekten 
tüketicinin oldukça dikkatini çekmişti. Apple’ın aynı dönemde çıkan bir 
diğer ürünü iTunes’la bağlantılı olarak geliştirilen iPod yepyeni bir 
kategori oluşturmuştu. 2006 yılında Apple’ın cirosunun %40’nı 
oluşturan iPod’lar, 2008 yılında 55 milyon adet satmıştı. Ancak bu oluşturan iPod’lar, 2008 yılında 55 milyon adet satmıştı. Ancak bu 
görkemli büyüme 2009 yılına gelindiğinde ilk düşüşünü gördü. Bu 
düşüşün en temel sebeplerinden biri ise tahmin edilebileceği 
iPhone’lardı. 2014 yılına gelindiğinde iPod satışları yıllık 14,4 milyon satış 
adetine gerilemişti ve şirketin cirosunun sadece %1,25’ini 
oluşturuyordu. 2022, 1o Mayıs günü Apple iPod üretimini “kişisel müzik 
kitaplığını cebimizde taşıma deneyiminin artık Apple'ın ürün serilerine 
entegre edildiğinden dolayı” durduğunu açıkladı. Tahmini olarak entegre edildiğinden dolayı” durduğunu açıkladı. Tahmini olarak 
toplam 450 milyon adet satıldığı düşünülen “cebimizdeki müzik 
kütüphanesi” iPod’lar hayatımıza veda etse de pazarlama tarihinde 
hikayesiyle, özel bir vaka olarak her zaman yer alacaktır. iPod’un 
rakamsal hikayesine Statista’nın linkinden ulaşabilirsiniz.
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Pazarlama iletişiminin baş kahramanı tüketiciyi anlamaya çalışırken, hiç 
kuşkusuz, toplumdaki temel ihtiyaçların karşılanması ve alım gücü mutlaka 
markalar tarafından göz önünde bulundurulan en temel konulardan biridir. 
İçinde bulunduğumuz dönemin şartları gereği bu durumu hep beraber daha 
da yakından takip ediyoruz, doğru çıkarımlar yapmaya çalışıyoruz. Bu 
amaçla incelediğimiz çalışmalardan biri de Türkiye Açlık ve Yoksulluk Sınırı 
Araştırması’ydı. Birleşik Metal-İş, BİSAM tarafından İstanbul merkezli ve TUİK 
verileriyle hazırlanan ve aylık olarak yayınlanan çalışmayı oldukça verileriyle hazırlanan ve aylık olarak yayınlanan çalışmayı oldukça 
aydınladıtıcı bulduk. TÜİK Madde fiyatları baz alınarak yapılan hesaplamaya 
göre�dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık harcama tutarının 
Mart 2022’de 4 bin 453₺ olduğu belirtiliyor. Hanehalkının zaruri harcamaları 
ve açlık sınırı temel alındığında yapılan “hanehalkı tüketim harcamaları” 
hesaplandığında yoksulluk sınırının 15 bin 405₺ olarak gerçekleştiği ortaya 
çıkıyor. Bu hesaplamalara göre Mart 2022 döneminde yetişkin bir bireyin 
sağlıklı beslenmesi için gereken günlük maliyetin 150₺’ye ulaşmış oluyor. sağlıklı beslenmesi için gereken günlük maliyetin 150₺’ye ulaşmış oluyor. 
Dört kişilik bir ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama 
asgari ücreti geçerken, bu maliyetlerin arasında en yüksek harcama kalemi 
süt ve süt ürünleri grubuna ait. Söz konusu maliyetlere bir de eğitim, sağlık, 
barınma, eğlence, ısınma ve ulaşım gibi giderler eklenince maalesef 
harcama tutarı bir hayli yükseliyor. Çalışmanın tamamına aşağıdaki linkten 
ulaşabilirsiniz.

Nielsen, 2022 yılı için Küresel Yıllık Pazarlama Raporu’nu yayınladı. Son iki 
yılda tüm dünya zorlu şartlardan geçti ve bu iki yılın ardından markalar 
2020 yılı öncesindeki seviyelerine geri dönmek için büyük uğraş 
gösteriyor. Örneğin Amerika’da 2021 yılında network ve TV reklamları 
harcamaları bir önceki yıla kıyasla 16,6 milyar dolar artış göstermiş. Bu iki 
yılda birçok koşul değişiklik gösterdiği için reklam harcama kanalları da 
bir hayli farklı dağıldı. Fakat 2022 yılı için öngörülen rakamlara göre 
dijitalde 53%’lük bir artış olması bekleniyor. Bu artışın kırılımında ise ilk dijitalde 53%’lük bir artış olması bekleniyor. Bu artışın kırılımında ise ilk 
sırada sosyal medya geliyor. EMEA bölgesinde daha düşük bir oranda 
artış beklenirken diğer tüm marketlerde yüksek oranda artış bekleniyor. 
Raporun önemli sonuçlarından birkaçına değinmek gerekirse marka 
bilinirliği hiç olmadığı kadar önemli bir seviyede. Markaların öncelikli 
amacı marka bilinirliği yaratmak olmalı ve çok daga geniş kitleye 
ulaşmalı. Tüketici datası gündemden düşmezken elbette markaların 
pazarlama stratejisinde dataları doğru kullanarak kişiselleştirmeye pazarlama stratejisinde dataları doğru kullanarak kişiselleştirmeye 
gitmesi de önem arz ediyor. Tüketicilere seslenmenin doğru yollarını 
arayan markalar için tüketici gözünden en göze çarpan gerçek marka 
sözlerinin yerine getirilmediğini düşünmeleri. Raporun tamamı için linki 
ziyaret edebilirsiniz.

B2B pazarının kabuk değiştirdiğini ve çok kanallı bir hale geldiğini 
hepimiz biliyoruz; dolayısıyla bu alan tüketici pazarı kadar yakın takibe 
alınması gereken bir alan haline geldi. B2B konusunda dünyadaki 
gelişimleri takip ettiğimiz kaynaklardan biri de Forrester. Yayınladığı 
birçok çalışma bulunan Forrester’ın “How The Pandemic Transformed 
B2B Buying – Pandeminin BtB Satın Alımında Yarattığı Dönüşüm” 
çalışması özellikle BtB pazarının satın alma serüvenine ışık tutuyor. 
Rapor, ortalama satın alma etkileşimi sayısının (çevrimiçi araştırma, Rapor, ortalama satın alma etkileşimi sayısının (çevrimiçi araştırma, 
sağlayıcılarla görüşmeler ve teklifler veya satıcılar hakkında bilgi 
edinmek için atılan diğer adımlar) yaklaşık %60 arttığını ortaya 
koyuyor; 2019 yılında %17 olan etkileşim oranı 2021 yılında %27 olarak 
gerçekleşmiş. Ancak bu etkileşimin satış için yeterli olduğunu 
düşünmek doğru olmaz zira %55 herhangi bir kanalla gerçekleştirilen 
insan iletişiminin etkili olduğunu düşünüyor. 2017 yılında satın alma 
süreçlerinin karmaşık olduğunu düşünenlerin oranı %24 iken bu oran süreçlerinin karmaşık olduğunu düşünenlerin oranı %24 iken bu oran 
2021’de %43’e çıkmış. Bu komplikasyon artmasının nedenleri arasında 
üst yönetimin satın alma süreçlerinde daha fazla rol alması yer alıyor 
ve üst yönetimin sürece daha fazla dahil olduklarını düşünenlerin 
oranı da %75. Tüm bu bilgiler BtB pazarlamanın hem dijital hem kişisel 
iletişim kanallarında gelişmiş bir pazarlama iletişimi yaklaşımına 
fazlasıyla ihtiyaç duyduğunun göstergeleri. Forrester tarafından 
yayınlanan çalışmayı incelemek için linki ziyaret edebilirsiniz.yayınlanan çalışmayı incelemek için linki ziyaret edebilirsiniz.
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