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KONU 
BAŞLIKLARI

• Tüketicilerin günlük yaşamındaki değişimler, davranış biçimleri, 
yeni oluşan segmentler, yaşam tarzları

• Değişen değerlerimiz, temel uihityaçlara dönüş
• Markaların kendini kanıtlama maratonu
• Yeni gelişen tüketici segmenti: Göçebe çalışanlar
• Tüketicilerin evleriyle tanışma dönemi
• Kişisel bakım, lüks mü ihtiyaç mı? 
• Salgın önleyiciden, ruj efekti ürünlere 
• Öncelik: Ruhu iyileştirmek ve zihni arındırmak & korumak 

• Medyanın kuralları yeniden tanımlanıyor & teknoloji sınır 
tanımıyor

• Sokak eve taşınıyor / sanal gerçekliğin kullanım alanları genişliyor
• Dijitalin muhalefetten, iktidara dönüşümü 
• Bıraktığımız dijital izleri geri alma ihtiyacı
• Teknoloji dokunmanın ötesinde
• Ev sistemleri 1 – Sinema 0

• Satın alma rutinlerinin geldiği son nokta; tüketicilerin beklentileri 
ve alışverişe bakış açısı
• Tüketici markaya mı sadık, kendine mi?
• Daha bilinçli ve smartshopper bir tüketici grubu ile karşı karşıyayız: Z 

Jenerasyonu
• Baby boomers e-ticareti benimsiyor
• İçeriğin ticarete dönüşümü I-com
• Influencerlığın yeni boyutu: Sağlık uzmanları
• Online ve offline birbirinden destek alarak güçleniyor



TÜKETİCİLERİN 
GÜNLÜK YAŞAMI, 
TERCİHLERİ, 
DAVRANIŞ BİÇİMLERİ



DEĞİŞEN DEĞERLER, TEMEL 
UNSURLARA DÖNÜŞ
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2020’nin ikinci çeyreğinde başlayan, şu anda devam etmekte olan ve 
2021’de de etkisini sürdürecek «asıl önemli olanı 
önceliklendirme, merkeze koyma» kavramı, tüketicilerin 
yaşamlarına, hatta hayata bakış açılarına olan değişimi getiren bir 
sistemin kurulmasını sağladı. 

2020’de üst üste yaşanan dramatik olaylar kısa vadede 
unutulmayacak, tüketiciler daha fazla içe dönmüş durumda ve şefkat 
arayışında. Her zamankinden daha kırılgan bir yanımız ortaya çıktı. 
Yarının daha iyi olacağını duymaya ihtiyacımız var.

Markaların büyük bir sarsılma sonrası 2021’de tüketicileri her 
anlamda rahatlatması, güvende olduklarını hissettirmesi, 
insanı ve toplumu odağına alarak hareket etmesi ve bunu 
samimiyetle yapması büyük önem kazanıyor.

Fiziksel ve mental anlamda sağlıklı olabilmek birçok ihtiyacın önüne 
geçti, yakınlarımızla vakit geçirmek gibi basit ve beklentisiz 

ihtiyaçlarımız var artık. Sağlığın her şeyden daha önemli olduğunu 
doğa bize kanıtlamış oldu.

Bu noktada tüketiciler değişen değerleri ve yargılarıyla uyuşan, 
yardımcı, daha duyarlı olan markalara ve hizmetlere olan 
yönelimlerini arttırdılar veya bu tarafta farkındalıkları oluştu.



MARKALARIN KENDİNİ 
KANITLAMA MARATONU
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Tüketicilerin devlet & markalardan 
beklentilerinin en üst seviyeye ulaştığı 
dönemlerden biri yaşanırken, markaların 
konuyla ilgili gerekli tedbiri alıp aksiyona 
geçtiğini göstermesi gerekiyor. Hijyen, 
temizlik, izolasyon konularında alınan 
tedbirleri tüketicinin bilmeye ihtiyacı var. Bu 
aksiyonların ne olduğu nasıl olduğu 
bilinmediği takdirde tüketiciye geçmiyor. 
Markanın bir amacının olması ve o alanı 
sahiplenmesi gerekiyor.

Tüketiciler sadece kendileri için değil, 
markaların kendi çalışanları için aldığı 
önlemleri de önem vererek takip ediyor. 
Birçok tüketicinin evlerde çalıştığı ve konfor 
alanıyla ofis arasındaki farkın kaybolduğu bu 
dönemde en büyük problem ara vermek, nefes 
alabilmek. 

Çalışma saatlerinin gittikçe kaybolduğu, 
yatakta laptopların sürekli açık olduğu bir 
düzende kendini yorgun ve kaybolmuş 
hissedenler var. Süreçlerin iyileştirilmesi, 
gerekli düzenlemelerin yapılması alt metinde 
«ihtiyaçlarınızın farkındayız, yanınızdayız» 
demek oluyor. Markaların insani taraflarını 
öne çıkarması gereken bir dönem. 

Günlük problemlere çözüm bulan, hayatı kolaylaştıran 
aksiyonların özellikle bu süreçte destek amaçlı hayata 
geçirilmesi ve topluma faydalarının lanse edilmesi 
markaları öne çıkarıyor. Markaların çalışanlarıyla ilgili 
aldığı aksiyonlar, en büyük temas noktalarından biri. 
2021’de yine tüketicinin yanında olan markalar öncelik 
sıralamasında en üstte yer alıyor olacak. 



YENİ GELİŞEN TÜKETİCİ 
SEGMENTİ: GÖÇEBE ÇALIŞANLAR
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Bir süredir hayatımızda olan «nomad workers» artık «working traveler» 
durumuna evrildi. Covid-19’un bu dönüşüme fazlasıyla katkısı olduğunu 
söylemek mümkün. Dijital göçebeler önümüzdeki dönemlerde çalışırken bir 
yandan tatil yapıp gezecek. 

Pandemi sonrası ofislerin kapatılması, şirkete gidiş günlerinin azalmasıyla 
birlikte tüketiciler kendilerini eve kapatmak yerine lokasyon değiştirmeye karar 
verdi. Artık herkes çalışırken tatile çıkabiliyor, sabah toplantısını yaptıktan 
sonra öğlen arasında denize girebiliyor veya kayak yapabiliyor.

Bir sürü beyaz yakalının «evden çalışma» konseptine geçmesiyle birlikte birer 
gezgin olduğu ortaya çıktı. Laptop yanında olduğu ve interneti çektiği sürece 
çalışanın nerede olduğunun bir önemi artık kalmadı. Önemli olan tek şey laptop 
ekranına sığan kısımda düzgün bir çalışan görünümü sunulması! 

Bu noktada yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor, oteller uzaktan çalışma paketiyle 
birlikte tüketicilere daha uygun fiyatlı hizmet sunuyor. Şirketler çalışanlarını 
daha fazla çalışma kampına götürüyor. Çalışma alanı olarak kullanılan kafelerin  
sayısı artıyor ve daha fazla internet ihtiyacıyla ağ sağyalayıcıları bu grup için özel 
teklifler çalışıyor. 

Bir gün herkes «working traveler» olacak. 2021 yılında bu yeni 
çalışma trendi daha fazla tüketicide görülecek. Markalar ürün & 
hizmetlerini göçebe çalışanlar için geliştirmeli.



TÜKETİCİLERİN EVLERİYLE TANIŞMA 
DÖNEMİ
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2020’nin ortasında salgının iyice yayılmasıyla birlikte girilen karanti dönemi 
aslında tüketicilere evleriyle yeniden tanışma fırsatı sundu. İnsanlar salgından 
korkup hijyen anlamında her şeyden çekindikleri için evlerine kapandı. Bazıları ise 
kendi evinde oturmadığı için lokasyon değiştirdi ve başka bölgelerdeki kendi 
evlerine dönmeye başladı. 

Evinde çok fazla vakit geçiremeyenlerin, karantina dönemiyle birlikte uzun süre 
sonra ilk defa, yaşadıkları alanla ilgili farkındalık oluştu veya gelişti. 

Ev içerisindeki farkındalık ise tüketiciyi yaşadığı alanı geliştirmeye, 
güzelleştirmeye daha fazla vakit geçirdiği için değişim yapmaya itti. Eve yatırım 
yapmak, yeni ürünler almak veya ürünleri tamir etmek ise yeni bir davranış biçimi 
haline geldi. 

Ev dekorasyon-bahçe-DIY kategorilerinde uzun bir süredir bu kadar büyük 
talep görülmemişti. Tüketiciler evlerindeki eksikleri veya hoşlarına gitmeyen 
tarafları gördükçe çözüm bulabilmek için daha fazla kaynaktan çözüm 
arayışına girdi. 

Tüketicinin ana motivasyonu konfor alanında rahat ve mutlu 
olmak. 2021’de herkes evlerinde olmaya devam edeceği için evi 
yapılandırma ihtiyaçları ve satın alımlar da aynı doğrultuda 
devam edecek.



KİŞİSEL BAKIM LÜKS MÜ 
İHTİYAÇ MI? 
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Kişisel bakım dendiği zaman akla ilk gelen «kozmetik» kavramının 
değişimi son dönemlerde ona çıkan konseptlerden. 2020 başında 
tüketicilerin kişisel bakımlarına dikkat etmesi saç, cilt, ten vb. gibi 
daha fiziksel ve güzellik kavramlarıyla ilişkiliyken, 2020 yılı ve 2021 
sonrası için kişisel bakım bir noktada tüketicinin hijyen ve sağlığını 
da ilgilendiriyor. 

Kişisel bakım artık temizlik ve hijyen kavramlarını çağrıştırıyor. Bu 
da kişisel bakımı lüks olmaktan ihtiyaca çeviriyor. Büyük 
mağazalarda, marketlerde veya perakende dükkanlarında temizlik 
malzemeleri, hijyenik ürünler, salgın önleyici ürün kategorisi-
dezenfektanlar en hızlı tüketilen ve sürekli yenilenen ürünlerden 
oluyor. 

Tüketiciler ev içerisinde her yeri temizlerken ekstradan dezenfekte 
ediyor. Dışarı çıkarken yanlarına dezenfektan, kolonya, eldiven vb. 
gibi bir sürü hijyenik ürün alıyor. Salgından korunmak için en 
öncelikli davranış biçimi kişisel temizlik bakımının yapılmış olması. 
Klasik kozmetik anlayışına olan bakış açısının da zaman içerisinde 
değişmesi ve daha farklı bir yönde ilerlemesini sağlıyor. Daha fazla 
doğal & organik ürünlere yönelerek içerisinde zararlı katkı maddesi 
olan her şeyden uzak durma içgüdüsü gelişti. Tüketiciler artık 
kendilerini her anlamda kimyasallardan, kendilerine zarar verecek 
ürünlerden uzak tutmaya çalışıyor.

Salgın tüketicideki zayıf düşme & güçsüzlük korkusunu tetiklediği için kişisel bakım & 
kendine iyi bakma konusunda bilinçli bireyler olmaya itti. Markaların 2021’de kişisel 
bakımı, temizlik ve hijyenle bir bütün şeklinde sunması gerekiyor.



SALGIN ÖNLEYİCİDEN, RUJ EFEKTİ 
ÜRÜNLERE 
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Uzun süredir hayatımızda olan Covid-19 salgınına karşı hem devletin hem 
de markaların çıkardığı bir çok ürün oldu. Virüsün ömrü uzadıkça ve 
hayatımızda kalmaya devam ettikçe ise bunu normalleştirmek daha fazla 
«katlanabilir» kılmak için farklı çözümler bulundu. 

Maskelerin farklı renk, desen ve kumaşlarda yapılması, kıyafetle maske 
uyumunu tutturmak, özel teması önleyici şapkalar, separatörler, virüsü 
uzak tutan dış giyim ürünleri (mont, kaban vb) modayla uyumlu 
eldivenler, özel kokulu ve ambalajlı kolonyalar-spreyler ve çok daha 
fazlasıyla birlikte salgın önleyici ürünlerin aslında «lipstick effect» 
ürünlere dönüşünü izliyoruz. 

Hijyen ve korunma artık hayatın bir gerçeği haline gelmiş durumda. 
Kafamızı diğer tarafa çevirip yokmuş gibi yapamıyoruz. Bu nedenle 
kendimizi koruyacaksak da sıkıcı olanı farkılaştırmaya, değişik eğlenceli 
ürünlerle bu durumu benimsemeye çalışıyoruz. Yani bu anlamda iyi 
hissettirecek ancak daha az pahalı küçük lükslere yöneliyoruz.

İçerisinde yaşadığımız gerçek hayatı bizim için güzelleştiren, daha tercih 
edilebilir kılan veya kullanılabilir hale getiren salgına özel lipstick effect 
ürünlerin önümüzdeki dönemde daha fazla kategoriye yayıldığını göreceğiz. 
Konsept bir süre sonra covid-19 bağımsız «mikroptan korunma» kaygısına 
döneceği için bu değişimi sağlıklı bir şekilde kabul edip hızlı ayak uyduran 
markalar 2021’de daha avantajlı olacak.



ÖNCELİK: RUHU İYİLEŞTİRMEK VE 
ZİHNİ ARINDIRMAK & KORUMAK 
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Hem global hem de lokal olarak tüketicilerin ruh hali, duygu durumu, uzun soluklu 
bir biçimde değişti. Öğrenilen bir anksiyete hali ve gelecekle ilgili korku – endişe 
durumu yerleşti. Tüketicilerin büyük bir çoğunluğu uzun süre boyunca aynı negatif 
duyguları yaşayınca gizli bir depresyona sürüklenme ve mutsuzluk ortamı oluştu. 

Salgınla birlikte yaşamanın yeni öğrenildiği bu dönemde hala negatif düşüncelerle 
baş etmeye çalışan bir sürü tüketici var. Endişe etme durumunun alt motivasyonu 
güvensizlikten kaynaklanıyor. Bununla birlikte hem sağlık hem ekonomik açıdan 
stabil olmama durumu gelecek için umutlu olma oranını da düşürüyor. 

Gelinen son noktada tüketiciler ruh hallerini değiştirecek, kendilerini biraz olsun 
iyi hissetmelerini sağlayacak olan ürünlere yönelimlerini arttırdılar. İç huzur ve 
mental sağlık kavramlarını her zamankinden daha fazla duyduğumuz bir dönemin 
içine girdik. 

Markalar, bu negatif gidişatı engellemek için farklı ürünler geliştirerek tüketicilere yardımcı olmaya çalışıyor. 
Zihni, negatifliklerden uzak tutabilmek önem kazanıyor. Bu noktada mental sağlığı ölçmek için giyilebilir 
teknolojiler geliştiriliyor. Giyilebilir cihazlar, kullanıcıların stresi ve duygularını yönetmesine yardımcı olmak 
için yüksek teknolojili ruh hali bilekliklerine dönüşüyor. Bunun gibi daha birçok çözüm 2021’de tüketicileri 
negatiflikten korumak ve iyi hissetmesini sağlamak için yardımcı rolü üstlenecek.



MEDYA TÜKETİMİ & 
TEKNOLOJİ



SOKAK EVE 
TAŞINIYOR / 
SANAL 
GERÇEKLİĞİN 
KULLANIM 
ALANLARI 
GENİŞLİYOR

Kullanıcılar anlık olarak devlet tarafından konulan 
yasaklar olmasa bile kendi karantina dönemlerini artık 
kendileri yaratmaya başladı. Dışarıda akan bir hayat 
varken bir anda farklı bir düzene geçildi. Bununla 
birlikte devam etmesi gereken endüstriler için yeni 
bulunan çözümler de tüketiciler tarafından alışkanlık 
haline geldi, benimsenen bir davranış biçimi oldu. 

Dışarıda yapılan etkinliklerin dijitale taşınması, sanal 
ortamda yeniden kurgulanarak gerçekleştirilmeye 
devam etmesi bunun en güzel örneklerinden. Her 
ortamda, isteyen herkes artık canlı yayın yapabiliyor. 
Canlı yayınla bir çok tanınmış isim takipçilerine hitap 
ediyor ve insanlar bu şekilde birbiriyle etkileşim 
sağlamış oluyor. Her geçen gün daha fazla e-ticaret 
markasının kendi online marketini kurması da yine 
tüketicilerin hayatını kolaylaştıran bir olay haline 
geliyor. 
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Emmy ve Oscar ödülleri ve bunların Türkiye’deki versiyonları olan Brand Week, Gastronomi Festivali gibi etkinliklerin dijital
olarak yürütülmesi ise tüketicileri evlerine bağlıyor. Konfor alanını güzelleştiren ve herkesin rahat ettiği ortamda etkinliklere 
katılmasını sağlayan bir düzen oluşuyor. Bu düzenin tüketiciye geçmesi için gerekli olan sihir ise etkinlikleri gerçekmiş gibi 
kurgulayabilmek. Sanki salonun ortasında bir konser veriliyormuş hissi yaratabilmek. Dijital altyapı sistemi geliştikçe marka ların 
2021 yılında bu düzene daha fazla yöneleceklerini ve tüketicilerin de ağırlıklı bu etkinleri tercih edeceği kaçınılmaz bir gerçek 
oluyor.



DİJİTALİN MUHALEFETTEN, İKTİDARA 
DÖNÜŞÜMÜ 

Son yıllarda «dijitalin yükselişi» sürekli gündemde olan bir konu haline gelmişti. Pandemi dönemi ise 
bu yükselişi ibr sıçramaya çevirdi ve dijitalin farklı bir dönemi yaşanmaya başladı. Televizyonun 
yanında yan rolü üstlenmekten, baş oyuncuya yükselişine, iktidar olmasına şahitlik ediyoruz.

Dijital en önemli kanal demek yetmiyor, sadece bu kanalın kullanımı için detaylı stratejiler geliştirilmesi 
gerekiyor. Kendi içinde de bir sürü kırılımı olan sınırsız bilgiye ulaşılan bir dünyadan bahsediyoruz. 
Omni-channel yani çoklu kanal kavramının da dijitalin içerisinde ele alınması gereken bir dönem bizleri 
bekliyoruz. Bu da bizlere omni-dijital kavramının önemini bir kez daha gösteriyor. Bunu yapabilmek 
için de markaların hedef kitle bazında dijitaldeki temas noktalarını çok iyi analiz edebiliyor olması 
lazım.

Dijitalin en büyük engellerinden biri olan yaş sınırının da ortadan kalkmasıyla birlikte her 
jenerasyondan tüketici bu kanalı kullanıp benimser oldu. Hedef kitlesi çeşitlendi ve oldukça değişti. 
Offline ihtiyaçların hepsi onlinedan karşılanır oldu. Bunun altında yatan en büyük motivasyon 
sorunlarına çözüm bulabilmek için gerekli olanı sunan kanalı bulmaktı. 
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Display, arama motoru, sosyal medya vb. bütün dijital kırılımların birlikte işlemesi, 
bunu yaparken tüketiciyi rahatsız etmemesi en önemli nokta. Markalar topladıkları 

kullanıcı verisini akıllıca değerlendirdiğinde sadık müşteriler kazanmış olacak. 
Dijitale olan bu ilginin, ihtiyaca yönelik olarak artarak devam edeceği bir döneme 

daha girerken markaların bu alandaki gelişmeleri sürekli takip ederek dijital 
stratejilerini güncellenmesi gerekiyor.



BIRAKTIĞIMIZ 
DİJİTAL İZLERİ 
GERİ ALMA 
İHTİYACI
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Kişisel veri toplamanın şekli değişti; salgının arkasına saklanan devletler tüketicilerin 
kişisel verilerini topluyor. Bu verilerin daha iyi ve güvenli bir dünya yaratmak adına 
toplandığı söyleniyor. Peki gerçekten daha güvenli oluyor mu? Tam tersine tüketiciler 
dijitaldeki verileriyle ilgili her zamankinden daha fazla kaygılılar. Reklam 
engelleyicilerin kullanım oranları da artmaya devam ediyor. 

Aslında bir noktada her şey ortaya çıkıyor ve deşifre olunuyor. Bu noktada dijital ayak 
izi nasıl korunacak ve kişisel verinin güvenliği nasıl sağlanacak sorusunun cevabını 
düşünüyor bütün tüketiciler. Burada markalara yani verileri toplayan makamlara iş 
düşüyor. 

Son dönemlerin en yüksek dijital tüketim oranları bu dönemde görülüyor ve oranlar 
daha da yukarı çıkarak kendini aşmaya devam edecek. Gelinen noktada hem devletin 
hem de markaların ekstra hassasiyet göstererek şeffaf olması ve tüketiciyi telkin 
etmesi gerekiyor. Tüketiciler dijital davranışlarının kendi izinleri ve bilgileri dışında 
kullanılmadığını bilme ihtiyacını yaşıyorlar.

Markalardan bazıları proaktif yaklaşarak bununla ilgili aksiyonları almaya başladı; 
Apple çıkardığı yeni reklam filminde «gizlilik» konusunu esas alarak, tüketicileri 
markaya güvenebilecekleri konusunda temin ediyor ve konunun hassasiyetinin 
farkında olduklarını belirtiyor. 2021’de gizliliğin endişe nedenlerinden biri olmaması 
için daha fazla markadan bu konu hakkında aksiyon alınması bekleniyor. 



TEKNOLOJİ DOKUNMANIN 
ÖTESİNDE
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Covid-19 virüsünün yayılmasıyla birlikte teknoloji dünyası, 
tüketicilerilerin daha rahat etmelerini sağlama amacıyla temassız 
ödeme sistemlerini geliştirdi. Bu aslında evden çıkmadan 
tüketicinin ayağına ürün getirme lüksünü bir üst boyuta 
taşıyarak hiç dokunmadan ödeme yapabilme veya teslim alma 
işlemlerinin de önünü açtı. 

Günümüzde bütün teması sıfırlayan teknolojiler yükselişte ve bu 
sistem giderek artmaya da devam edecek. Bunun en büyük 
örneklerinden QR okutarak hiçbir yere dokunmadan ATM’den 
para çekebilme, restoranlardaki menüleri tüketicilerin 
telefonlarının web sayfasından açabilmesi günlük rutinimizi 
kolaylaştıran en temel çözümlerden. 

Bununla birlikte sensör sistemleri de giderek yaygınlaşarak her 
alanda kapılara yerleştirildi; örnek olarak –tuvalet kapıları- yine 
bu teması ortadan kaldırdı. 

Gelecek yılın en popüler uygulamalarından 
biri olacak drone’la teslimat ise teknolojiyi bir 
adım ileri taşıyan ve markalar tarafından 
sıkla tercih edilmesi gereken, her yapının 
stratejisi içerisinde yer vermesi önemli olacak 
bir yöntem olma yolunda ilerliyor. Temassız 
ödeme sistemleri aslında bir lüksten öte şu 
anda ve gelecekte tüketicinin en büyük 
ihtiyacı, büyük teknoloji firmaları da bu 
ihtiyaca cevap verebilmek için her gün yeni 
sistemler geliştiriyor. 



EV SİSTEMLERİ 1 – SİNEMA 0
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Tüketicilerin pandemi dönemiyle birlikte öğrendiği ve kısıtlamalar 
kalksa bile uygulamaya devam edeceği alışkanlıklar arasında «evde 
film/dizi» içeriği izlemek hem bireysel hem de toplu eğlencenin başını 
çeken aktivitelerden. VOD platformlarındaki üyelik oranlarının 
artması, bu platformlardan içerik tüketiminin yükselmesi bir kenara, 
artık teknoloji firmaları bu deneyimi, sinemaları aratmayacak bir 
noktaya getiriyor. 

Sinemaya gidilemediği için tüketicinin evde içerik izlemeye razı olması 
bu yasak kalktığında tekrardan sinemaya gitmesini sağlardı, fakat 
tüketiciler razı olmaktan daha öte bu sisteme ayak uydurmuş durumda 
ve giyilebilir sanal sinema gibi sistemler evde eğlence kavramını 
onlara gerçekmiş gibi yaşatıyor. 

Tüketiciler sinema deneyimini gözlükler ile sanki oradaymış gibi 
yaşayabiliyor. 2D ve 3D seçenekleri de mevcut. Sosyalleşirken, ev 
toplanmalarında veya bireysel olarak yalnızken de kullanıcının canının 
istediği her an ona deneyimi sunabilen bir sistem. Bu noktada 
sinemaya ileride gitme olasılığını da potansiyel olarak düşürüyor. 

Sanal sinema sistemleri, tüketicinin sinema deneyimine kolayca ulaşmasını 
sağlayarak evde eğlence sunuyor. Dünyada gittikçe yaygınlaşan ve popüler olan bu 
giyilebilir sinema teknolojisinin çok yakında daha büyük kitlelere yayılması ve her 
pazarda satışa geçmesi bekleniyor.



ALIŞVERİŞ & SATIN 
ALMA DAVRANIŞLARI



TÜKETİCİ MARKAYA MI SADIK, 
KENDİNE Mİ?
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«Marka sadakati» denilen kavramın, ekonominin oldukça çalkantılı olduğu son 
dönemlerde giderek sorgulandığı, hatta yok olmaya başlayan bir davranış biçimi 
haline geldiğini, gerek markalar gerek tüketiciler yaşayarak ve izleyerek görüyor. 

Bu soru akıllara tüketicinin kendine olan sadakatinin arttığını düşüncesini 
getiriyor. Tüketiciler artık sadece kendilerine sadıklar. Kendi finansal durumlarını 
ve bütçelerini değerlendiriyorlar ve ne gerekiyorsa o şekilde hareket ediyorlar. 
Smartshopper grubunun artık bir grup olmaktan çıkıp bir toplum bilinci haline 
geldiği günlerin içindeyiz. Bu eğilimin uzun dönemli devam edeceği hem 
ekonomistler hem de pazarlamacılar tarafından öngörülüyor. 

Kullanıcılar bazı kategorilerde satın alım sıklığını azaltıyor, almayı bir süreliğine 
erteliyor veya her zamankinden daha fazla düşünüyor karar verirken. Temel 
ürünlerde bile alım miktarı azaldı. Daha dikkatli ve tutumlular. Ürün fiyat 
karşılaştırması yaparak, daha uygunsa her zaman aldığı marka yerine muadilini 
bulup ona yönelme eğilimi var. 

Yeni dönemde durum tam tersine dönerek markaların tüketicilere karşı 
sadakatlerini göstermesi gerekiyor. Finansal açıdan tüketici bütçesini 

düşündüklerini ve onlara yardımcı olmak istediklerini gerek akıllı 
fiyatlandırma sistemleriyle, gerekse promosyon ve özel indirimlerle 

göstermeleri gerekiyor. 



DAHA BİLİNÇLİ VE 
SMARTSHOPPER BİR TÜKETİCİ 
GRUBU İLE KARŞI KARŞIYAYIZ: 
Z JENERASYONU

Daha önceden smartshopper eğilimi olmayan fakat covid-19 döneminde 
bu tutumla yeni tanışan Z jenerasyonu şu anda satın alım gücü ve 
potansiyeli en yüksek nesil oluyor. Z jenerasyonu kendinden sonraki 
nesilleri de etkileyerek geleceği şekillendiriyor. Her konuda değerlerine 
odaklı bir  yaklaşım tercih ediyor. 

Alışverişi domine eden bu jenerasyona nasıl ulaşılır diye düşünüldüğünde 
en önemlisi değerlerini hayatlarının merkezinde konumlandırıyorlar. Lüks 
anlayışı oldukça farklı olan Z jenerasyonu kendilerini farklı kılacak, eşsiz  
bir ürünü veya hizmeti tercih ediyor. Yeni olanı deneyimliyor.

Alışveriş davranış biçimleri çok katmanlı. Tek bir kanalda sınırlı 
kalmıyorlar ve yeni çıkan pop-up butiklerden klasik mağazalara, whatsapp 
üzerinden alışverişe kadar her yolu tercih ediyorlar. Hem online hem de 
offline kanalları birlikte kullanan bu nesil için 360 iletişim yapmak büyük 
önem taşıyor

Z jenerasyonu içerisinde market alışverişini geleneksel market ve 
manavlardan yapmayanların oranı %35. Sadece online çalışan marketlerin 
sayısı da buna bağlı olarak artıyor. Bir marka olarak onların gözünde 
güvenilir olabilmek için doğru ve tutarlı iletişim mesajları olması 
gerekiyor.
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Fiyat, kalite ve imaj odaklı olan Z jenerasyonunda «fiyat» 
kısmının son dönemde oldukça artması 2021 yılında 
markaları ihtiyaçlarını karşılayan inovatif, fiyat-performans 
ürünü olan, temel değerleri benimseyen şirketler olmaya 
itiyor.



BABY BOOMERS E-TİCARETİ 
BENİMSİYOR

20

Dijitalin yakın bir döneme kadar belirli bir online tüketici profili 
vardı. Burada demografik olarak yaş aralığı 55’in üzerinde çok 
düşük oranlarda görünüyordu. Baby boomers şeklinde olarak 
bilinen 55 yaş üzeri jenerasyon, dijitalde aktif olmayan ve ağırlıklı 
televizyon izleyen bir gruptu. 

Pandemi dönemiyle birlikte dijitalde az da olsa aktif olan Baby 
boomers tüketicilerinin frekanslarının arttığını ve daha önce 
kullanmayı tercih etmeyenlerinde kullanım oranlarının sıçradığı 
gözlendi. Bu haklı artış karantina döneminde başladı. Baby 
boomers kitlesi de tüketici gibi dışarı çıkamadığı veya çıkabilse 
kendi yaş aralığı nedeniyle çekindiği, korktuğu için sokağa 
çıkmamayı ve eve teslim hizmetleri, e-ticareti kullanmayı tercih 
etti. Düşük maliyet ve hızlı kargolama yöntemleri Baby 
Boomers’ları e-ticarette kalıcı olmaya itiyor. 

E-ticarette Baby Boomers yükselişinin artarak devam edeceği, 
fiyat-ürün araştırması, satın alım kolaylığı, kargo-teslimatı takibi 
gibi her aşamanın internetten yapılması önümüzdeki dönemde de 
devam edeceği için bu deneyimi Baby Boomers’lar için 
olabildiğince kolaylaştırmak buradaki önemli faktörlerden. 

E-ticaret devleri bu davranış değişikliğini farkına varıp süreçleri bu 
doğrultuda geliştirdiği ve yeniden yönlendirdiği noktada kategoriye yeni 
giren bu nesli kazanmış olacak. 



Bilgi kalabalığının internette son raddede olduğu 
dönemde, tüketicilerin en fazla dikkatini çeken 
unsurlardan biri özgün, farklı ve iyi kurgulanmış içerik. 
Online alışverişi cazipleştirme, içeriğin ticarete 
dönüşmesiyle ortaya çıkıyor. 
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İÇERİĞİN TİCARETE 
DÖNÜŞÜMÜ 
I-COM

Tüketicilere olabildiğince doğal şekilde «alınabilir içerik» sunulduğu 
zaman bunun satın alıma dönmesi çok uzun sürmüyor. Aslında yeni 
dönemde içeriği satın alıma giden köprü olarak konumlandırmak burada 
farklılaşılmasını sağlayan kısım. Bunu şu anda güzel şekilde yapan 
markalar olmasına rağmen hala çok yaygın bir sistem olmamakla birlikte 
online alışverişin daha da artacağı 2021 yılında daha fazla tercih edilmesi 
gereken bir sistem olacak. 

Tüketicinin online alışveriş deneyimini, güzel tasarlanmış içerikle 
iyileştirilmesi temel unsurlardan. Dijital artık ansiklopedinin yeni modern 
versiyonu haline geldi. Kullanıcılar ilgilendikleri bütün konuları online 
araştırıyor. 

İlgi alanlarını iyi saptayarak hedefleme yaparken doğru içeriği uygun 
zamanda doğru teklifle sunabilmek en can alıcı noktalardan. İçeriğin 
çok reklam kokmaması ve doğal, organik durması tüketicide merak 
uyandıran unsurlardan biri. Dolayısıyla e-ticareti deneyimi ticaret ile 
eğlenceli ve güzel hale getirebilenler 2021’de ayrışacak ve öne 
çıkanlardan olacak. 



Tüketiciler, sağlık uzmanlarının salgından nasıl korunduğunu, hangi 
ürünleri aldıklarını, kendilerine nasıl baktıklarını takip ediyor. 
Pazarda uzun zamandır olan fakat çok da popülerleşmemiş bir alan 
yeni bir satış stratejisiyle tüketicilere sunuluyor. Aşı ne kadar etkili, 
sonuçları neler olacak, alternatif çözümler nelerdir gibi konular 
önümüzdeki sene de gündemimizi meşgul edecek. Sağlık uzmanlarını 
sıklıkla konuşmaya başladığımız bir yılın ardından, 2021’de daha 
fazla konuşmaya devam edeceğiz. 22

INFLUENCERLIĞIN YENİ BOYUTU: 
SAĞLIK UZMANLARI

Sağlık alanında çalışan uzmanlar ilk defa devlet yetkililerinden daha önemli bir 
konuma geldi. Tüketiciler her kanalda sağlık uzmanlarını takip ediyor. 
Televizyonda çıktıkları programları izliyor, radyoda dinliyor. İnternette 
doktorların pandemi açıklamalarını, korunmak için ne öneriliyor gibi konuları 
öncelikli araştırıyor. 

Karantina dönemiyle birlikte, sağlık alanında çalışanlar kendi sesini dijitalden 
duyurmaya başladı. Bir çoğu artık dijital kanallarda programlara konuk oluyor, 
akşamları Instagram Live etkinliklere katılıyor. Kendi Youtube kanalını açarak 
doğrudan tüketiciyle etkileşime giriyor.

Yeni bir influencer formu oluşuyor doktorlarla birlikte. İnsanlar artık 
health & wellness influencerlarından önce gerçek bilgiyi sağlık 
uzmanlarından ve doktorlardan almaya başladı. Bunun nedeni de 
bilgi kirliliğinin ortadan kaldırmak ve doğru kaynaktan gerekli 
bilgilendirmeleri almak. Değişim influencerların da içerik üretim 
tarzını değiştirerek sağlık ve hijyen konularına ağırlık vermelerini 
sağladı. Bir çok influencer sağlık uzmanlarıyla görüşerek kendi 
tercihlerini anlatıyor.
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ONLİNE VE OFFLİNE 
BİRBİRİNDEN DESTEK 
ALARAK GÜÇLENİYOR

Bazı markalar bunun çoktan farkında ve sadece online özel ürünler yaptığı gibi sadece mağazaya özel ürünlerde 
çıkararak, tanıtımını dijital kanallardan yapıp müşterisini günün sonunda yine mağazaya yönlendirmeyi 
başarıyor, Zara. Bu noktada online ve offline aslında birbirinin payından çalmadan yürümüş oluyor. 

Tüketicilerin dijital transformasyonu beklenenden hızlı olsa da geleneksel kanallar yakın dönemde 
bırakılamayacağı için ikisini birlikte çekici hale getirmenin yollarını bulması lazım markaların. Farklı bir örnek 
olarak büyük perakende zincirleri offline mağazalarını kapatmadan dijitalde de kendi sitelerini kuruyor veya 
direkt dijitalde başlayan markalar fiziksel olarak pop-up mağazalar açarak deneyimi tek düzelikten çıkarıp 
farklılaştırıyor. 

2021’de online ve offline kanalları birlikte 
yürüterek tüketicinin istediği noktaya gelinmiş 
oluyor, saatlerce yürüyüp yorulmadan 
internetten ürününü araştırıyor ve belirliyor 
sonrasında da teslim almak için mağazaya 
gidiyor. Arabaya ürünü getirtme veya 
kargolama sistemi de 2021’de satınalım 
yöntemleri arasında popüler olacak olan diğer 
seçeneklerden oluyor.

Bir markanın hem web hem de mağaza kanalı varsa, 
websitesi deneyimini ne kadar iyileştirse de günümüzde 
tüketiciler hala mağazadan alışveriş yapmayı veya 
internetten satın alımı yapıp ürünü kendi belirlediği 
mağazadan teslim almayı seçiyor. Tüketicinin mağazadan 
alışveriş yapma gerçeği önümüzdeki bir süre daha devam 
edeceği için iki kanalı bir arada, birbirine destek olacak 
şekilde konumlandırmak marka starteji ve satışı açısından 
2021 yılında değerli olacak olan unsurlardan. 



TEŞEKKÜRLER
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