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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.

Çin’de yıllardır satış rekoru kıran Alibaba’nın Singles Day alışveriş etkinliği 
ilk defa bu yıl satışların durgunlaştığını gördü, öyle ki şirket, etkinlik için 
kesin satış rakamlarını yayınlama uygulamasından vazgeçti. 2021 yılında, 
Alibaba haber merkezi Alizila, Bekarlar Günü brüt mal hacmini 84,54 
milyar dolar olarak belirlemişti. Bu yıl şirket, satışların geçen yılki ile 
"uyumlu" olduğunu açıkladı. Tüketicilerin bu yıl yeni bir satış rekoruna 
taşınamamaları nedenleri olarak Dünya genelinde yavaşlayan ekonomik 
büyümenin yanı sıra Çin'de tekrarlanan Covid-19 kapanmalarının büyümenin yanı sıra Çin'de tekrarlanan Covid-19 kapanmalarının 
getirdiği ekonomik zorlukların olması gösterildi. Yerli markaların daha 
güçlü satışları, Çin'de paranın son yıllara göre biraz daha tutumlu 
harcandığının bir başka göstergesi oldu. Tüm bunlara rağmen Bekarlar 
Günü (Singles Day), Amerika Birleşik Devletleri'nin Siber Pazartesi (Cyber 
Monday) ve Black Friday (Kara Cuma) günlerini geride bırakan devasa 
bir etkinlik olmayı da sürdürüyor.  2019 yılına kadar, Çin'in Bekarlar Günü 
alışveriş tatili, 11 Kasım'da gerçekleşen tek günlük bir etkinlikti. 2020'den alışveriş tatili, 11 Kasım'da gerçekleşen tek günlük bir etkinlikti. 2020'den 
başlayarak Alibaba satış süresini uzattı, ön siparişler ve satış etkinlikleri ile 
etkinlik birkaç haftaya yayıldı. Bekarlar Günü, Çin'deki kültürel geleneklere 
rağmen bekar olmaktan gurur duyduklarını gösteren insanların bir günü 
olarak başlamıştı. 11 Kasım (11.11.) artık çevrimiçi alışveriş için büyük bir 
güne ve 1 rakamının tek bir kişiyi temsil etmesinin bir nevi sembolüne 
dönüştü. Bekarlar Günü’nün (Singles Day) yıl bazlı satışlarına bakmak için 
aşağıdaki çalışmaya bakabilirsiniz.aşağıdaki çalışmaya bakabilirsiniz.
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Küreselde büyük bir kitle tarafından yaygın kullanıma sahip olan Instagram 
2023 yılı için trendleri açıkladığı bir rapor yayınladı ve çalışmada aynı 
zamanda Amerika’daki Z jenerasyonunun katıldığı anketten sonuçlar da yer 
alıyor. Raporda öne çıkanlara baktığımızda Z jenerasyonu için özellikle 
sürdürülebilirliğin önemli bir kavram olduğunu söylemek mümkün. Bunun 
için özellikle moda ve giyim alanlarında kendilerine DIY ürünler yapmaktan 
yanalar. Aynı zamanda bu jenerasyonun tüketicileri tutumlu olmaya da 
daha yatkın. Birçok konuda bilinçliliğin hakim olduğu bu jenerasyonda daha yatkın. Birçok konuda bilinçliliğin hakim olduğu bu jenerasyonda 
elbette diğer trendler arasında da aktivist eylemler ön plana çıkıyor. Web 3.0 
kavramının önümüzdeki yılda da güncel kalacağını belirten bir diğer trend 
ise avatarların moda ve güzellik alanında daha çok baskın olması. Mutfak 
içerik trendleri, global müzik trendleri gibi diğer maddelere de yer veren 
raporda bizim dikkatimizi çeken bir başka trend ise özellikle Z 
jenerasyonunun sosyal medyayı bir geçim kaynağı olarak görmesi ve 
dolayısıyla bu mecraya finansal olarak bakması oldu. Instagram gözünden dolayısıyla bu mecraya finansal olarak bakması oldu. Instagram gözünden 
2023 yılının beklenen trendlerin tamamını aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.

McKinsey 2022 yılına ait öne çıkan datalarının yer aldığı bir çalışma yayınladı. 
Datalar, enflasyon, sağlık öncelikleri, dijital güven gibi birçok farklı başlıklara ait. 
Dünya genelinde yaşanan ekonomik problem her ülkede farklı sonuçlara yer açtı. 
Dolayısıyla ülkelerin ve liderlerin direnç için gerçekleştirmeye çalıştığı çözümler bir 
ihtiyaç haline geldi. Pandemi krizi sonrası sağlık konusu da daha büyük bir öncelik 
haline geldi ve ülkelerde sağlık sistemlerini geliştirmek üzere birçok yenilik yapıldı. Bu 
sırada sanal sağlık hizmetleri de popüler bir kavram haline geldi. Bir başka dikkat 
çekici başlık ise sıkça bahsettiğimiz Web3.0 ile ortaya çıkan inovasyonların yeni çekici başlık ise sıkça bahsettiğimiz Web3.0 ile ortaya çıkan inovasyonların yeni 
sorumluluklar getirmesi hakkında. Teknoloji trendleri günlük hayatımızın bir parçası 
haline gelirken ve kurumlar da bunları birer araç haline getirirken herkes için önemli 
sorular da ortaya çıktı ve bu noktada ilk olarak kurumlar sorumlu hale geldi. Özellikle 
tüketicinin dijitale güveni hakkında yıl içerisinde yayınladıkları raporda tüketicinin 
dijitaldeki verileri hakkında bilincinin arttığını gösteren veriler oldukça dikkat 
çekiciydi. Yılın öne çıkan tablolarının yer aldığı özet rapora aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Günümüz mecraları arasında hızla yükselişe geçen Pinterest, aslında uzun 
yıllardır kendi kullanıcı kitlesiyle sürdürdüğü mecra dinamikleriyle geleceği 
öngörmede başarılı bir araç haline geldi. Bu özelliği de yıllık tahminler 
üzerine yayınladıkları rapor ile tüm okuyucularıyla paylaşıyorlar. Raporda 
birçok farklı kategori için 2023 tahminleri bulunuyor. Bu kategoriler; güzellik, 
kutlamalar, eğlence, moda, finansal hizmetler, yiyecek ve içecek, hobiler ve 
ilgi alanları, ev, ebeveynlik, seyahat ve wellbeing olmak üzere farklı ana 
başlıklara ayrılıyor. Bu başlıklar altında 2023 yılı için öngörülen trendlere başlıklara ayrılıyor. Bu başlıklar altında 2023 yılı için öngörülen trendlere 
baktığımızda ise elbette giyim tarzları, güzellik akımları gibi trendlerin yanı 
sıra aslında jenerasyonların eğilimlerini de daha net olarak görebiliyoruz. X 
jenerayonu ve milenyumların finansal durumlarına daha çok önem 
verdiğini gösteren rapor, biriktirme ihtiyacını farklı yöntemlerle kullanıcıların 
keyifli hale getirdiğini de söylüyor. Özellikle pandemi sonrasında tüm 
bireylerin daha aktif olduğu bir yaşam tarzı hala etkisini sürdürüyor ve 
bireyler evde mutfak, dekorasyon gibi alanlarda kendi yapabilecekleri bireyler evde mutfak, dekorasyon gibi alanlarda kendi yapabilecekleri 
önerileri takip ediyorlar. Yine bir pandemi etkisi olarak seyahat ihtiyacının da 
artmasıyla özellikle tren yolculuklarına ilginin arttığı görülüyor. Bu ilgi çekici 
öngörülerin yer aldığı raporun tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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