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Yönetici Özeti
Perakende sektöründe, referans kaynağı olacağına inandığımız gerek Türkiye
gerekse küresel perakende sektöründeki gelişmeler ve trendler doğrultusunda
hazırladığımız bu rapor;
Teknolojik gelişmeler, küresel ekonomideki değişim, hızlanan şehirleşme, iklim
değişimi ve demografik değişiklikler gibi megatrendlerin diğer sektörlerde olduğu
gibi perakende sektöründe de yarattığı yoğun dönüşüme ışık tutmaktadır.
Türkiye perakende sektöründe bugüne kadar ivmesini kaybetmemiş olan değişim
ve gelişim, tüketici alışkanlıklarında ve teknoloji alanında eşi görülmemiş şekilde
yaşanmakta olan hızlı gelişmeler doğrultusunda daha da artırması
beklenmektedir. ‘Amazon’ etkisinin gelecekteki yıkıcı yansımaları özellikle
geleneksel perakende sektöründe gözlemlenebilir.
Perakende sektörü, değişen tüketici taleplerine karşı zamanlı ve doğru bir şekilde
cevap verebilmek için hızlı olmak ve farklı satış kanallarını koordineli bir şekilde
yürütmek zorundadır. Bu nedenle bilgi teknolojileri ve gerekli alt yapı yatırımları
hayati önem taşımaktadır.
Teknolojik gelişmeler, iletişimin çeşitlenmesi, tüketicilerin zaman darlığı ile birlikte
elektronik ticaret gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Entegre teknoloji
platformları, müşteri analitiklerinin oluşturulmasına olanak sağlayan veri
depolama sistemleri, teknolojik yatırımlar ile tedarik sistemlerinde yapılan
verimlilik uygulamaları gelecekteki perakende iş modelinin temel yapı taşlarını
oluşturmaktadır.
Organize perakende sektörünün geleneksel perakende sektöründen pazar payı
kazanması; perakende sektöründeki istihdam seviyesi, ölçek ekonomisi, zincir
mağaza yönetimindeki modern tekniklerin uygulanması ile birlikte artmaktadır.
Bu raporun amacı potansiyel yatırımcılara, düzenleyicilere ve perakendecilere
kapsamlı veriler sunabilmek, Türkiye’deki ve Globaldeki geleneksel ve organize
perakendecilik sektörünün mevcut durumunu ve sektör hakkında geleceğe
yönelik öngörüleri güncel trendler doğrultusunda analiz etmektir.
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I.

Dünya’da Perakende Sektörü
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Dünya Perakende Sektörü I
Yıllara Göre ABD’de Kapanan Mağaza Sayısı (2000-2017P)
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•

ABD’de alışveriş yapma alışkanlıkları internet aracılığıyla yeniden ve hızla
şekillenmektedir. Bu anlamda ABD perakende sektörü ciddi bir dönüşüm
problemi ile karşı karşıyadır. Standart & Poor’s’a göre sadece 2017 yılında 10
tane perakende şirketi iflasa sürüklenmiştir. Hatta 1886 yılında kurulan güçlü
mağaza zinciri Sears bile sendelemektedir.

•

E-ticaretin hızlı yükselişi, ABD’deki AVM’ler için büyük bir zorluk
oluşturmaktadır. E-ticaretin artması ile birlikte mağazalar birer beton yığınına
dönüşerek ölü birer yatırım haline gelmeye başlamıştır. Sonuç olarak
mağazalar kapanıp, kira fiyatları düşmektedir. Öngörülebilir yakın gelecekte
de bu trend hızla devam edecektir.

•

Credit Suisse tahminine göre 2017 yılında 8,640 mağazada toplam 13 milyon
metrekare perakendecilik alanı kapanacaktır. Bu seviye ekonomik krizden
sonra yaşanan kapanmaların seviyesinin üstündedir. Bu sıkıntılı durum ABD
istihdam piyasasını da olumsuz etkilemeye başlamıştır. İşgücü İstatistik
Bürosu’na göre 2016 yılında sektörde aylık ortalama 17 bin adet iş
yaratılırken; 2017 yılı perakende endüstrisinde aylık ortalama 9,000 adet iş
kaybı yaşanmıştır.

•

Normal mağazalarda her bin dolarlık satış için 3,5x kişi istihdam edilirken; eticaret firmalarında bu rakam 0,9x kişi seviyesindedir. Bu rakamlar baz
alınırsa; sektörde 2017 yıl sonunda yaklaşık 100 bin kişilik istihdam kaybı
olacağı öngörülmektedir. ABD’deki 16 milyonluk istihdamın yer aldığı
perakende sektörü için küçük bir rakam gibi görünse de büyük bir trendin
ayak sesleri olduğunu söyleyebiliriz.
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Dünya Perakende Sektörü II

•

Perakende devlerini incelediğimizde satışlar bakımından Walmart’ın göreceli
üstülüğü olmasına karşın piyasa değerinin Amazon’un çok gerisinde kaldığını
görmekteyiz.

•

S&P 500 Perakende Endeksi bu yıl içerisinde % 10 yükselirken; Amazon % 33
oranında yükselmiştir. Amazon, 477 milyar USD toplam hisse değeri ile ABD
perakende dünyasının yarısını geride bırakmıştır. Amazon haricindeki diğer
endeks hisselerin toplam piyasa değeri ise 2015 yılına eşit düzeydedir.

•

Bugüne kadar perakende sektörünün devleri olarak kabul edilen süpermarket
zincirleri e-ticaret ile başlayan ve hızla gelişen bu dönüşümün dışında kalma
konusunda direnç göstermiş olsalar da; Amazon bu alanda da değişiklik
yapmayı girişmiştir. Eğer bu yaptığı değişikler tüketiciler tarafından
benimsenirse, alışveriş merkezi ve süpermarket konsepti bir darbe daha almış
olacak.
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Dünya Perakende Sektörü III
•

Değişime direnen AVM’ler ve büyük zincir mağazalar, bu değişikliğin
kaybedenlerinden olmaya başlamışlardır. Bank of America Merrill Lynch,
tahminine göre ABD perakende yüzölçümü alanı 2010 yılından beri % 10
oranında ve büyük mazağa satışları ise % 18 oranında azalmıştır. Bu yöndeki
trend hızla devam etmektedir.

•

Perakende sektöründeki değişimin, ilerleyen aşamada finansmanda kullanılan
‘teminat’ olması açısından da gayrimenkul piyasasına zarar vereceği
öngörülmektedir. Zira ilgili mağaza ve AVM’ler yeniden kullanım amaçlı
dönüşüme uğramış, gereğinden fazla büyük inşa edilmiş ve fazlasıyla borçlu
durumdadır. Ticari gayrimenkul piyasasındaki bu tutarın 4 trilyon USD
değerinde olduğu tahmin edilmektedir.

•

Credit Suisse’e göre online perakendede satın almalar, toplam perakende
satın almalarının sadece %10’luk kısmını oluştursa da; oran hızla
büyümektedir.

•

Hedge Fon yöneticileri, perakendedeki büyük açığın mortgage krizinden daha
yavaş olacağını vurgularken, mortgage krizi gibi, küresel anlamda sistemik
tehlikeleri de olmayacağını belirtmektedir. Sektöre dair oluşan sıkıntılar, hisse
senetleri ve sermaye piyasalarında zaten fiyatlanmış durumdadır.

•

Sonuç olarak geleneksel perakende sektöre elbette tamamen sona
ermeyecektir. Ancak ayakta kalabilen sektör firmaları, kapanan şirketlerin
geride kalan müşterilerini de alarak yollarına devam edeceklerdir.
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II. Türkiye’de Perakende Sektörü
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Türkiye Perakende Sektörü I
Perakende Sektörü

Geleneksel Perakende

Organize Perakende

%67

%33

•

2016 yılında Perakende sektöründe satış hacmi yılın ilk 11 ayında önceki yılın
aynı dönemine göre %0,9 büyürken, cirodaki artış %8,1 düzeyinde
gerçekleşmiştir.

•

Organize perakendeciliğin ev sahibi AVM’lerde cironun 2015’e kıyasla yaklaşık
%5 oranında artarak 100 milyar TL’ye ulaştığı görülmektedir. Bu dönemde
‘ziyaretçi sayısı endeksi’nin ise gerileme eğilimi sergilediği görülmektedir.

•

Dövizle ödenen kiralar ve asgari ücretin artışıyla yükselen iş gücü maliyetleri,
sektörde ciro artışına rağmen kârlılığın baskı altında kalmasına neden
olmuştur.

•

2016’da kira ödemeleri ile ilgili yaşanan sıkıntılar sonucunda AVM ve alışveriş
caddelerinde iş yapan mağazaların da bir kısmı kapanmıştır. Olumsuzlukları
gidermek amacıyla yatırımcıların bir kısmı kira indirimine giderken, bazı
AVM’lerde ise ödemelerde TL kullanılmaya başlanmıştır. Kira indirimleri,
sektörü bir ölçüde rahatlatmakla birlikte, AVM yatırımlarının finansmanı
yabancı para cinsinden yapıldığından dolayı TL ile ödemelerin sürdürülebilir
olmadığı düşünülmektedir.

•

Mevcut riskler çerçevesinde sektörde yatırım iştahının 2017’de de düşük
kalacağı tahmin edilmektedir.
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Türkiye Perakende Sektörü II
Döviz Riski & Finansman Riski
Ekim 2016 itibarıyla toptan ve perakende ticaret sektörünün 4,4 milyar USD dış borcu
bulunmaktadır. Döviz kurlarındaki sert dalgalanma, hem sektörü risklere açık hale
getirirken hem de finansman maliyetlerini artırmaktadır. Bu sebeple, 2017’de daha çok
özkaynak kullanımının etkili olacağı ve şirketlerin nakit yönetiminde daha dikkatli
davranacağı beklenmektedir.

Büyüme Destekleyici Önlemler
Ekonomi yönetiminin büyümeyi destekleyici önlemlerinin perakende ticaret
sektöründeki daraltıcı etkileri bir ölçüde sınırlaması beklenmektedir. Söz konusu
önlemler arasında; Kredi kartıyla alışverişlerde genel taksit sınırının Eylül 2016 itibarıyla
9’dan 12 aya yükseltilmesi, kredi kartı borcuna 72 ayda ödeme olanağı ve tüketici
kredisine 48 (önceki 36) ay vade imkânı sunulması yer almaktadır.

Gıda Dışı Perakende
2017 yılında gıda grubunda satışların istikrarlı seyrini sürdürmesi; gıda dışı segmentte
ise büyümenin ivme kaybetmesi beklenmektedir. Gıda dışı grupta özellikle elektronik
eşya ve bilgisayar satışlarında izlenen olumsuz seyrin devam etmesi olasıdır. Nitekim bu
segmentte taksitli satış imkânındaki kısıtlamanın yanı sıra, döviz kurlarından
kaynaklanan maliyet artışının yoğun rekabet sebebiyle fiyatlara yansıtılamaması
kârlılığın azalmasına neden olmaktadır.

Makroekonomik Beklentiler
2017’de temel stratejinin agresif büyümeden çok, verimlilik artışı yoluyla mevcut
seviyeleri korumak olacağı belirtilmektedir. Ayrıca, döviz kurunun etkisi ve gelirlerdeki
düşüşün yanı sıra, 2017’de beklenen enflasyondaki yükseliş ve işsizlik oranındaki artışın
tüketim ve yatırım harcamaları üzerindeki baskıyı artıracağı öngörülmektedir.
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Türkiye Perakende Sektörü III
Türkiye Perakende Sektörü Halka Açık İlk 10 Şirket (Milyon TL)
Şirket Adı
Şirket
Net
Satışlar EBITDA NİŞ/
Net
Faiz
Piyasa
İşletme
Satışlar Finansman Karşılama
Değeri Sermayesi
Giderleri
Oranı
1 CarrefourSA
5.061
-264
3.933
35
-7%
148
0,23
2 BIM
4.218
-608
17.428
902
-3%
40
22,66
3 Boyner
4.201
174
3.398
233
5%
441
0,53
4 Migros
3.130
-1.125
9.390
692
-12%
524
1,32
5 Kipa
2.079
-130
2.247
-133
-6%
78
-1,72
6 Bizim Toptan
433
-13
2.564
48
-1%
12
3,91
7 Teknosa
372
-349
3.205
29
-11%
67
0,43
8 Doğtaş
353
160
373
29
43%
49
0,59
9 Vakko
326
101
451
36
22%
19
1,91
10 Yataş
225
83
327
37
25%
21
1,76
Kaynak: Reuters, KAP - 31.12.2016
* Faiz Karşılama Oranı EBITDA/Net Finansman Gideri olarak hesaplanmıştır.

•

2016 yıl sonu rakamlarına göre perakende sektöründe halka açık şirketler
içinde ilk 10 şirketi değerlendirdiğimizde; Özellikle gıda perakencilerinin
işletme sermayesi ihtiyacının sektörün doğası gereği negatif olduğunu
görmekteyiz. Bu durumun temel sebebi müşteriden alacağını daha kısa
sürede temin etmesi aynı zamanda tedarikçilere ödemelerin vadeli ve vade
sürelerinin uzun olmasından kaynaklanmaktadır.

•

Gıda perakendicilerini işletme sermayesine göre incelediğimizde güçlü
negatif işletme sermayesi yaratan Migros ön plana çıkmaktadır. Bu
performansını, etkin tedarik zinciri yönetimi ve operasyonel verimlilik ile
sağlamıştır.

•

Perakende sektöründe halka açık firmaların faiz karşılama oranı arzu edilen
seviye olan 5’in çok uzağındadır. Bu haliyle faaliyetlerden yaratılan karın
önemli çoğunluğunun finansman giderleri sebebiyle eritildiği gözlenmektedir.

•

Bu noktada BİM diğer perakende firmalarından pozitif anlamda ayrışmıştır.
Bizim Toptan ise istenilen seviyelere nispeten yakındır.
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III. Perakende Sektörünün Trendleri
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Perakende Sektörünü Etkileyen Temel
Faktörler
Perakende sektöründeki temel faktörler (key drivers) işletmeler için uzun vadeli
stratejilerin belirlenmesinde ve bunların gerçekleştirilmesinde KPI görevi görürler.
Sektördeki her faktörün birbiriyle olan karşılıklı ilişkisi, strateji belirleme
aşamasında dikkate alınmalıdır. İnovasyonun hayati önem taşıdığı günümüz
dünyasında, belirlenen dönüşüm hedeflerine ulaşılabilmesi için aşağıda belirtilen
temel faktörlere yönelik hedefler ve bu faktörlerin birbirleriyle olan ilişkisi
dikkatle incelenmelidir.

► Müşteri Bağlılığı
► Maliyet Uygunluğu
► İş Modeli İnovasyonu
► Yeni Pazar Erişimi
► Ürün/Hizmet Geliştirmesi
► Kurum Kültürü Değişimi
► Operasyonel Optimizasyon
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2020 Vizyonuyla Trendler
2020 Perakende ve Tüketici Pazarında Geleceğe Yönelik Vizyon
Zaman ve Alan Hakimiyeti

•
•
•

Esnek Müşteri Yolculuğu
Zamanın Satın Alınması
‘Şimdi’nin (Now) Aciliyeti

Hizmetinizdeki Makineler

•
•
•

Değer Zincirinde Yenilikçilik
•
•
•

Rekabet Etmek Yerine Güçlü
İşbirlikleri Oluşturma
Büyük Hizmet Ekosistemi
İşbirlikçi Ekonomi (Newconomy)

Makinelerin İnsanlaşması
•
•
•

Ödeme’de Yenilikler
•
•

•

Yeni Para (Alternatif para
birimleri ve işlemleri)
Ödeme Sizsiniz! (Parolasız
ödemeye yeni çözümler retina,
gülümseyerek, selfie çekerek,
biyometrik, yüz tanıma)
Mobil Ödemeler

•
•

Kitle Kaynak Kullanımı
(Crowdfunding)
Sosyal Farkındalık Projeleri ile
Güçlü Etkileşim Oluşturma
Global İsimlerin Lokal
Markalarla İşbirliği/Desteği

Konuşan Uygulamalar
Arkadaş Canlısı Teknolojiler
Empatik Hizmetler

Lüks Segment & Yönetimi
•
•
•

İşbirliklerinin Gücü
•

Otomasyon
Big Data
Robot Teknolojisi

Erişilebilir Lüks Pazarının
Gelişimi
Modanın Kişiselleştirilmesi
Instagram Etkisi

Kimlik Değişiklği
•
•
•

Yeniden Tanımlanan Tüketici
Grupları
Toplumsal Cinsiyetlerin Rol
Değişimi
Aile Yapılarının Değişiminin
Etkisi & Adetlerin Değişimi
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2020 Vizyonuyla Trendler

Zaman ve Alan Hakimiyeti - I
I.

Esnek Müşteri Yolculuğu

Alışveriş, müşterilerin spesifik bir yerde
olmalarına gerek olmadan ya da belirli bir
zaman kısıtı olmakmaksızın onlara özgürlüklük
sunan bir yolculuk olmalısı durumu. Bunu
sağlayan faktörler;
• Malların iadeleri ve teslimalatları için esnek
hizmetler ve iade zamanda esneklik sağlama
• Teslimat hızlılığı, sorunsuz teslimat
• En uygun satın alma yöntemini sunma
• Mağazaya gitmeden e-ticaret ile satın alma
imkanı sunulması
• Abonelik Hizmetleriyle avantajlar ve esnek
bir alan sunulması

E-ticaret devi Amazon; Audi ve DHL
ile 'bagaja teslimat' dönemini
başlattı. 'Audi Connect Easy Delivery'
isimli sistem ile Amazon üzerinden
sipariş veren Audi sahibi
kullanıcıların paketleri, arabalarının
bagajlarına teslim ediliyor.

Starbucks, ABD'deki müşterilerinin
telefonları aracılığıyla önden sipariş
verebilimelerine ve ödeme
yapabilmelerine olanak sağlıyor.

15

2020 Vizyonuyla Trendler

Zaman ve Alan Hakimiyeti - II
II.

Zamanın Satın Alınması

Mikro görev hizmetleri büyük zaman
kazandırıyor. Gün geçtikçe popülerliği artıyor.
Artık ihtiyaçlarımızı dışarıdan hızlı ve güvenilir
şekilde temin etmeye başladığımız bir
dönemdeyiz.
• IKEA’nın mobilya montaj servisi
• Köpek gezdiriciler
• Seçilen kıyafetleri kaydetme, seçme ve satın
alma.

Mini Moda Bar’ları hava
şartlarına, konuma ve
eventlere göre
kişiselleştirilmiş haliyle
alışveriş deneyimini otel
odalarına getiriyor.

Pawshake, Avustralya'daki evcil hayvan
sahiplerinin köpeklerini gezdirecek güvenilir
kişilerle iletişime geçebilecekleri bir platformdur.

Böylece, evcil hayvan sahipleri köpeklerini
yürüyüşe çıkartmak için her gün öğle yemeğinde
evlerine dönmek zorunda kalmıyorlar.
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2020 Vizyonuyla Trendler

Zaman ve Alan Hakimiyeti - III
III.

‘Şimdi’nin (Now) Aciliyeti

Günümüzde genel olarak talepler belirleyici
oluyor. Yakın gelecekte en büyük kaygı, ticari
açıdan mal ve hizmetlerin anında bulunmasını
gerektirecektir. Dijitalleşen dünyada neredeyse
birçok sektörün yakalaması gereken
trendlerden biri olan ‘Şimdi’nin Aciliyeti
kavramı, perakende sektörü için hayati önem
taşıyan bir değişimdir.

Örnekler;
• İnternetten alışveriş yapıldığında gün içinde
teslimat değil 1 saat içinde teslimat
döneminin başlaması.
• Uber, İTAKSİ, Bi-Taksi vb. uygulamalar.

Doctors on Demand gibi şirketler, doktorları eve
getirerek değerlendirme, tanı ve ön tedavi
hizmetlerini sunmaktadır.
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2020 Vizyonuyla Trendler

Hizmetinizdeki Makineler - I
I.

Otomasyon

• İhtiyaçlarımızı yerine getirmekle kalmayan,
aynı zamanda sıkıcı ve zaman alan işlerin
yerine geçecek makineler mevcut.
• Bu ihtiyaçlarımıza cevap veren bir kavram
ortaya çıktı: Nesnelerin İnterneti (IOT).
• Aklınıza gelebilecek her nesnenin bir şekilde
internete erişip, diğer cihazlarla iletişim
halinde olmasıdır.
•

Günlük yaşantımızda, tarım alanında, akıllı
şehir ve ev konseptinde, binalarda, enerji
tüketiminde, güvenlik ve sağlık gibi
alanlarda kullanılacağı düşünülen IOT
kavramı, bir şekilde şu an yaşadığımız
düzende değişiklikler getirecek ve
zamanımızı daha verimli kullanmamızı
sağlayacaktır.

Volvo, 2018’de Londra'daki
sokaklarda kendi kendine çalışan
otomobilleri gerçek aileler ile
test etmeyi planlıyor.

Avustralya ve Yeni Zelanda'da, Insteon
otomatik ev güvenlik sistemini sunuyor.
Evinizde neler olduğunu öğrenip kontrol
edebileceksiniz.
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2020 Vizyonuyla Trendler

Hizmetinizdeki Makineler - II
II.

Big Data

• Makineler, davranışlarımızı ve çevremizi
pasif bir şekilde izlerken, bizler aslında
onlarla sürekli etkileşim halindeyiz.
• Makineler hakkımızdaki muazzam
miktardaki verileri (Big Data) toplarlar ve
bizimle ilgili daha fazla ayrıntı bulmak için
sürekli aktiftirler.
• Makine öğrenme teknolojisi ile makineler
bizlerle sürekli iletişim halinde olan ve artık
ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesine geçen
bir boyuta gelmiştir. Özellikle perakende
sektörü bu makine teknolojisini ve toplanan
‘Big Data’yı çok iyi analiz ederek
değerlendirilmelidir.

Chevrolet. Piyasaya sürmeye çalıştığı
Proaktif Uyarı sistemi, arabalarınızda
hangi parçaya ne zaman dikkat etmeniz
gerektiğini haber veren bir uygulamadır.

Spotify, her kullanıcıya alışkanlıklarına
göre kişiselleştirilmiş ‘Discover Weekly
Playlist'i piyasaya sürdü, kullanıcılar
zahmetsizce sevdikleri müzikleri
keşfedebilecek.

Netflix son zamanlarda tavsiye bölümünü bölgeselden küresele çevirip,
abonelerin ilgi alanlarına odaklanan sistemi geliştirdi.
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Hizmetinizdeki Makineler - III
III.

Robot Teknolojisi

• İhtiyaçlarımızı yerine getirmekle kalmayan,
aynı zamanda sıkıcı ve zaman alan işleri
üstlenen makineler, teknolojinin
ilerlemesiyle depo ve lojistik sistemlerinin
işleyişini de etkilemeye başlamıştır.
• Bu durum artık sadece büyük işletmelerin
değil KOBİ’lerin de farkında oldukları ve
ayak uydurmaya çalıştıkları bir değişimdir.
• Robotlar artık müşteri karşılama ve bire-bir
iletişimi sürdürme gibi işlerin yanı sıra
lojistiğini de yürütecek duruma gelecek.
• İlerisi için robotların yemek yapması,
hastaları ameliyat etmesi, ev/ofis inşaa
etmesi dahi bekleniyor.

İnşaat, 3D yazıcılar, tuğla döşeme robotları ve
dronlar ile otomatik hale geliyor.

Amazon.com'un tamamına sahip
olduğu iştiraki Amazon Robotics,
otomasyon yoluyla daha akıllı,
daha hızlı ve daha tutarlı bir
müşteri deneyimi yaşatmayı
amaçlıyor.

Abu Dhabi’deki, Smart Tissue
Autonomous Robot’unun
performansının oldukça iyi
olduğu, insanlar için de hassas ve
güvenli ameliyatlar
gerçekleştirdiğini görüyoruz.
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Değer Zincirinde Yenilikçilik - I
I.

İş Birlikleri Oluşturma

• Sektörlerin birbirleriyle salt rekabet
etmelerinden ziyade, daha fazla değer
yaratmak ve yarattığı değeri ortaya koymak
için iş birliği ve ortaklıklar kurmaları
gerekiyor.
• Şirketler bir araya gelerek yenilikleri ileriye
götürmek için birbirlerinin güçlü yanlarını
kullanabilmeliler.
• Bu durumda tüm taraflar ticari hedeflerini
yerine getirmekle kalmayacak, tüketici
tarafında da daha büyük faydalar
sağlanacaktır. Aynı zamanda beraber, daha
geniş, kaliteli ve iyi hizmetler sunulmuş
olacaktır.

Apple ve SAP güçlerini
birleştirerek bir ortaklık kurdular,
SAP, mobil cihazlar (iPhone ve
iPad) için kurumsal uygulamalar
oluşturmaya ve geliştirmeye
başladı.

Moda perakendi devi olan Asos ve dijital çözümler sunan Wayra güçlerini birleştirdiler. İş
birliği çerçevesinde ortaya çıkan moda teknolojisi programıyla , hızlı görsel arama
uygulamasını piyasaya sürdüler.
Bu uygulama Asos’un dünya çapındaki 11 milyon müşterisinin alışveriş deneyimini
iyileştirerek, aradıkları ürünü çok hızlı ve kolayca bulmalarına olanak sağlıyor.
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Değer Zincirinde Yenilikçilik - II
II.

Büyük Hizmet Ekosistemi

• Şirketler, iyi bir hizmet veya ürün sunma
amacındalar. Ancak aynı zamanda hizmet
yolculuğunun belirli noktalarına katma
değer sağlayabilecek iş ortakları da dahil
ederek daha büyük bir hizmet sistemi
yaratmaları onları vazgeçilmez kılacaktır.
• Perakendeciler artık farklı şekillerde
düşünmeye ve değer sunmanın yeni
yollarını geliştirmeye ihtiyaç duymaktadır.

Under Armour spor hazır giyim şirketi,
Residence Inn ile ortaklık kurarak, dünyanın
dört bir yanındaki konumlarının her birinde
iki mil uzunluğunda koşular hazırladı.

• Şirketler stratejik ortaklıklarla hizmetleri
daha büyük bir sisteme dönüştürebilirler.
Birbirine bağlı olan hizmetleri birleştiren
şirketler, müşterilere farklı kaynaklara
gitmeden yaratılan katma değerden
beslenebilecekleri bir ortam
hazırlamaktadır.

MinuteClinics hızlı sağlık hizmetleri
sunmaktadır. Walmart ve Target büyük
mağazalar tarafından tam klinik hizmetleri
popülerleştirildi ve devam ediyor.

Porch.com, Porch Retail Solution ile online perakendecilere ev
alışverişi yapan müşterileri için montaj- kurulum hizmetleri sunuyor.
Şirketin Wayfair (IKEA gibi bir şirket) ile olan ortaklığı, geçen yıl kendi
ev hizmetleri bölümünü başlatan Amazon ile rekabet içindeler.
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Değer Zincirinde Yenilikçilik - III
III.

İşbirlikçi Ekonomi (Newconomy)

• Dünya çapında ev sahiplerinin evlerini kısa
süreliğine yabancı turistlere kiraladığı
platform Airbnb’nin ve taksi çağırmak
yerine başkasının arabasına binmek
konseptini bir iş haline dönüştüren Uber’in
hizmetleri gibi şirketler Newconomy
kavramına uygun örneklerden bazılarıdır.
• Tüketici/müşteri aynı zamanda bu tarz
platformlarda kendi ürün ve hizmetlerini
sunarak bundan bir yarar elde edebiliyor. Bu
platformu sağlayan ve bu platforma bizim
gibi tüketicilerin iş birlikçi olarak katılması
newconomy kavramını ortaya çıkarıyor.
• Tüketicileri bir araya getiren ve onları
kontrol altına almayı amaçlayan bir iş birlikçi
ekonomi oluşturuyor ve bunu kazandıran ve
etkileyen en temel sektör perakende olarak
karşımıza çıkıyor.
• Türkiye’de «Modacruz» gibi ikinci el moda
ürünlerin satılması «Let go» gibi
kullanmadığınız eşyalarınızı satabileceğimiz
platformlar bu duruma güçlü örneklerdir.

Fon WiFi kullanıcıların Fonera adındaki
modemlerle internet bağlantılarını
paylaştıkları bir platform. Kullanıcılar
sahip oldukları sabit hatlı kablosuz
internet bağlantılarını Fon’dan aldığı
modemlerle paylaşıyor ve karşılığında bir
ücret alabiliyorlar. Bağlantılarını paylaşan
kullanıcılar Fon ağında yer alan diğer
kullanıcıların internet bağlantılarını akıllı
telefon, tablet gibi mobil cihazlardan ve
bilgisayardan kullanabiliyor.
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Makinelerin İnsanlaşması - I
I.

Konuşan Uygulamalar

• Artık makineler bizim kim olduğumuzu ve
nasıl iletişim kurduğumuzu öğreniyorlar.
• ‘Siri’ gibi doğal dil arayüzleri sayesinde
teknolojiyle artık konuşarak ya da
emoji/animoji kullanarak iletişime
geçebiliriz.

ChatClass, öğrenme içeriği
sağlamak amacıyla metin, ses,
resim ve videolar göndermek
için Nijerya'daki bir çevrimiçi
öğretmen uygulamasıdır.

Hareket/jest kontrol halkası yüzük
ve bileklik biçimiyle teknolojiyle
iletişim halinde kalmanızı sağlar.
Fin, iOS, Android’i çalıştıran
herhangi bir cihazla Bluetooth
üzerinden eşleştirme yapabilirsiniz,
el hareketlerini işlevsel komutlara
dönüştürerek telefonları açabilir
müzik değiştirebilir ve birçok işlemi
yerine getirebilirsiniz. Su geçirmez,
toz geçirmez ve dayanıklı
olduğundan, pek çok ortamda
kullanabilirsiniz Bir sonraki aşamada
dokunulmaz jest/hareket kontrol
sistemleri geliştirimesi bekleniyor.
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Makinelerin İnsanlaşması - II
II.

Arkadaş Canlısı Teknolojiler

• Makinelerin bizim ve çevremiz hakkında
sahip olduğu kapsamlı bilgi, onların bizi
anlamasının ötesine geçerek, bizlerle
iletişim kurmalarına olanak sağlıyor.
• Artık duygusal tepki veren algoritmalar
geliştiriyorlar. Makinelerin, soğuk birer
teknolojiden ibaret olmadıklarını göreceğiz,
bizlere bir arkadaş, dost olduklarını
hatırlatacaklar.
• Şu anda ziyaret ettiğiniz sitelere,
aboneliklere ve üyeliklere göre sizlerle
iletişim halindeler.

Google şimdi e-postalarınıza sizin için
yanıt verebilir veya Smart Reply özelliğiyle
göndermek için seçim yapabileceğiniz üç
yanıt önerebilir.

Perakendeciler konuma dayalı Beacon teknolojisini
kullanarak hedef müşteriyi mağazanın içinde istedikleri
ilgili bölümlerine yönlendirebiliyorlar

IBM’in Watson Trend’in kognitif gücü sayesinde eğilimin ne yönde olduğunu ve nedenini
anlayarak daha iyi alışveriş yapabilirsiniz. Özel günlerde (Yılbaşı, anneler günü vs.) alacağınız
hediyelerde trendi bilerek stoklar tükenmeden sevdiklerinize hediye alabilirsiniz.
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Makinelerin İnsanlaşması - III
III.

Empatik Hizmetler

• Makineler, onlara vermiş olduğumuzdan
daha proaktif bir rol üstleneceği
öngörülüyor.
• K.I.T.T (Türkiye’deki uyarlamasıyla Kara
Şimşek) gibi eski zamanın bilim kurgu olarak
bildiğimiz örneği üzerinden daha rahat
anlaşılacağı gibi robotlar artık duygularımızı
anlayarak, ihtiyaçlarımızı öngörerek tepki
verebilecekler.

Moodbox, ruh halinizi analiz eder, müzik
çalmak için sizinle etkileşime/iletişime giren
akıllı bir sesli kablosuz hoparlördür.

Xiaoice, Çin'de binlerce kullanıcının sanal kız
arkadaşı olmuştur. O sadece bir sohbet
robotu değil, kişisel ve anlamlı bir sohbet
edebilmek için geçmiş konuşmalarınızdan
gelen bilgileri hatırlıyor.
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Ödeme’de Yenilikler - I
I.

Yeni Para

• ‘Ödeme’de oldukça inovatif yaklaşımlar
gelişti. Nakit ödeme neredeyse hayatımızda
yok denecek kadar az. Kredi kartları da bir
sonraki aşamada eski kalacak.
• Alternatif para birimleri ve işlem türleri
yaygınlaştı ve kabul görmeye başladı.
• Biriktirdiğiniz millerle uçak bileti almak ya
da bunun yerine çeşitli markalardan alışveriş
yapmak bu duruma en güzel örneklerden
biri. Global’de en iyi örneği Spice Time
Credits’tir. Sosyal medyada ayırdığınız 1
saat için, ilgi alanlarınıza göre 1 saat
kazanırsınız, bu hakkınızı yüzmede, teniste
ya da dil öğrenerek harcayabilirsiniz.

ABD'de bulunan Athena Bitcoin şirketi,
fiziksel olarak veya dijital olarak bitcoin alıp
satabilmenize olanak sağlıyor. Bunun için
banka hesabınızın,kredi kartınızın ya da
bankamatik kartınızın olmasına gerek yok, bir
uygulamalarıyla 90 saniyeden daha az sürede
kendinize sanal cüzdan oluşturarak tüm
işlemlerini yapabilirsiniz.

Spice Time Credits, zamanlı kredi sistemidir.
Yani buraya üye kuruluşlara/topluluklara
sosyal farkındalık açısından ayırdığınız her
saat için bir "Zaman Kredisi" kazanırsınız ve
daha sonra istediğiniz bir etkinlikte
harcayabilirsiniz.
Becerilerinizi ve ilgi alanlarınızı karşılayacak
şekilde zaman tanıyabilir ve Time Credits'inizi,
yüzme ile bir dil öğrenmek için İngiltere'de
bulunan çeşitli Spice Time’a üye kuruluşlarda
harcayabilirsiniz.

Imagine Curve bir
karttan daha fazlası,
ödülleri artırmak ve
ödemeleri küresel
olarak izlemek için
diğer kartlarınızı bir
araya getiren tekil bir
karttır. Türkiye’de ona
yakın uygulama olarak
BKM Express
gösterilebilir.
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Ödeme’de Yenilikler - II
II.

Ödeme sizsiniz!

• Şifresiz ödemeler yaygınlaşmaya başladı.
İşlemleri yaparken sadece bireyin olmasının
yeterli olduğu gibi yenilikler uygulanmaya
başlandı.
• Ödeme konusunda yeni çözümlerden bazıları;
retina taraması, gülümseyerek, selfie çekerek,
biyometrik, yüz tanıma vb. uygulamalar olabilir.
Apple 2018 Eylül’de tanıtımını yaptığı iPhone X
ile bu süreci başlatmış oldu. Bu çözümler ödeme
sürecini daha resmi bir yapıdan daha motive
edici bir yapıya dönüştürüyor.
• Biyometrik ve yüz tanıma oluşumları, güvenli
ödeme pazarının iki güçlü temsilcisi

durumunda.
Mastercard, selfies ve parmak izleri
de dahil olmak üzere farklı ödeme
ve kimlik doğrulama yöntemlerini
kullanıyor.

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası cep
telefonu uygulaması için geliştirilmiş «Göz
Tanıma Sistemi» sizi gözünüzden tanıyarak en
hızlı şekilde giriş yapmanızı sağlıyor.
Alibaba, gülümseyerek mobil satın
almalarınızı gerçekleştirmek için yüz
tanıma sistemini test ediyor.
Citigroup müşterilerin retina taraması ile para çekmesi veya kart okutmak yerine akıllı
telefondaki bir kod ile para çekme işlemi yerine getiren, konuşan bir uygulamayı test ediyor.
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Ödeme’de Yenilikler - III
III.

Mobil Ödemeler

Mobil ödemeler hala yükselişte ve büyük bir
pazar potansiyeline sahip.
Ancak mobil cihazlar, belirli ödeme talimatını
yerine getirmekten daha fazlasını yapabilir.
Müşteri sadakatinin kazanılacağı, tüm
işlemlerin daha da kolaylaşacağı bir fırsat
sunabilir.

Walpreen bir sadakat programını
ApplePay'a entegre eden ilk mağazaydı.

Lidl temassız ödemeleri başlatan ilk Danimarka
süpermarket zinciriydi.

Apple Pay ile rekabette olan CurrentC şirketi, Walmart'a
müşterilerine sadakat puanları kazanırken telefonlarından ödeme
yapabilecekleri bir uygulama geliştirdi.
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Lüks Segment Yönetimi- I
I.

Erişilebilir Lüks Pazarının Gelişimi

• Lüks artık herkesin erişebileceği,
deneyimleyeceği bir pazar haline geldi.
Önceden sadece üst-kesimin, yani halkın
%1’ini oluşturan tüketici grubuna özeldi.
Artık herkesin günlük hayatında
erişebileceği bir konumda.
• Özellikle Y ve Z kuşağının tüketime ve lükse
olan eğilimini markalar çok iyi yönetmeli.
Seçenekleri çok yönlü sunmalı.
• Araba üreticileri, otel zincirleri ve
restoranlar, daha geniş bir tüketici kitlesine
hitap etmek için lüks hizmetleri temin
edilebilir kılmıştır.

Hyundai Motors, lüks bir elektrikli
otomobilin yeni bir premium marka
Genesis altında piyasaya çıkmasını
planlıyor. Hyundai lüks araba markası
değil ama lüksü ulaşılabilir kılmak için
premium segment ile tüketici kitlesini
genişletmeyi hedefliyor.

Özel jetli bir koltukta seyahat etmeniz için zengin ve ünlü olmanıza
gerek yok, uygun fiyatlarla rezervasyon yaptırabilirsiniz.
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Lüks Segment Yönetimi- II
II.

Modanın Kişiselleştirilmesi

• Herkes kendini özel ve değerli hissetmek
istiyor. Herkes benzersizin peşinde zaman
harcıyor.

•

Markalar da tüketicilerin kendilerini özel
hissetmeleri için artık kişiye özel ürünler ve
hizmetler sunmaya başladı.

• Türkiye’de de bu konuda birçok uygulama
mevcut, Nike ve LEVI’S bunun en iyi
örneklerinden birkaçı.
• Nike tüketicilere ayakkabılarını
kendinilerinin tasarlayabilmesi fırsatını
sunuyor. LEVI’S markası da kendi
jeanlerinizi tasarlama deneyimini müşteriye
sunuyor.

Trunk Club gibi hizmetler sizi stilinize,
bütçenize ve mevcut gardrobunuza uyması
için bir dizi markadan birinci sınıf kıyafetler
bulan uzman bir stilist uygulamasıdır.

American Express, Facebook ile işbirliği çerçevesinde American Express müşterilerine satın alma
alarmları göndermeyi hedefliyor, harcama bilgilerine ve ilgi alanlarına göre. Restoran önerileri
ve çeşitli fırsatlar vb. konularda doğrudan Messenger uygulamasıyla bilgilendirilecekler.
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Lüks Segment Yönetimi- III
I.

Instagram Etkisi

• İnternetin gücü bireylerin sesini daha çok
güçlendirdi. Büyük markaların çalıştığı
sosyal medya aracılığıyla popülerleşen
kişilere eşit platform sunan bir dünyanın,
bizlerde birer parçası haline geldik. Herkes
bu platformlarda ünlü olabilir.
• Büyük markalar stratejik olarak dijital tarafa
yönelmiş durumdalar.
• Müşteri deneyimini, sadakatini ve algısını
değiştirebilecekleri en etkin ve popüler
yollardan biri Instagram ve YouTube gibi
kanallar aracılığıyla kullanıcıları ile işbirliği
içinde olmak.
• Instagram artık SnapChat’ten esinlendiği
story uygulamasıyla alışveriş deneyimi ve
canlı yayın deneyimi sunuyor.

Instagram story özelliğiyle
alışveriş deneyimi sunmaktadır.
Sayfayı kaydırdığınızda hangi
ürünün/hizmetin reklamı
yapılıyorsa onun websitesine
yönlendiriliyorsunuz.

Lord & Taylor, aynı elbiseyi giyen moda
konusunda 50 popüler kişiye, Instagram’da
fotoğraflarını paylaşmalar için anlaştı ve
elbiseler daha sonra birkaç gün içinde
tükendi.
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İş Birliklerinin Gücü- I
I.

Kitle Kaynak Kullanımı

• Bu iş birliği sadece tüketicilerin birbirlerine
yardım etmelerini değil, işletmeler
topluluğunun gücünü kullanarak hizmet
platformları oluşturmayı amaçlıyor. Bu
toplulukla oluşturulan güç, kitle kaynak
kullanımının temel taşı haline gelmiştir.
• "Kitle Kaynak Kullanımı" yani
"CrowdSourcing" olarak adlandırılan kavram
tüketicileri ve tedarikcileri güçlendiren,
avantaj yaratan güçlü bir işbirliği olarak
düşünülebilir.

Ambriosa Labs ABD'de süt üretemeyen
annelerin bebekleri için Kamboçyalı donör
annelerin sütü satılıyor.

ABD’de başta Seattle olmak üzere kullanıma açılan Amazon Flex, otomobili ve akıllı telefonu olup
teslimat yaparak para kazanmak isteyen kişiler için yeni bir gelir kaynağı haline geldi. Uber
modelini Amazon bu şekilde entegre etmiş durumda.
Saatlik 18 - 25 dolar arası kazanç sağlama imkanı sunan Amazon Flex, esnek çalışma saatleri ve
kendinin patronu olma motivasyonu ile ilerliyor. Farklı çalışma ve etkileşim teknikleri deneyen
Amazon; Ürün sipariş aşamasında Dash, Dash Button, teslimat aşamasında ise Prime Air gibi
yenilikçi servisleri sunuyor.
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İş Birliklerinin Gücü- II
II.

Sosyal Farkındalığın Gücü

• Ortak hedeflerle insanları bir araya getirmek
çok güçlü bir etki yaratır. Şirketler sosyal
etkiler yaratmak için kurumsal
erişimlerinden ve müşteri tabanından
yararlanmaktadır.
• Şirketler, insanlar arasındaki bu sosyal gücü
ve farkındalığı etkinleştirmek için bir
platform sunmakla kalmayacak, aynı
zamanda bu şirketlerle insanların sosyal
gücünün br araya geldiği farklı ağlar için bir
kaynak haline gelecektir.

Fransa, süpermarketlerinde gıdayı çöpe
atmayı yasaklayan ilk ülkedir. Bunun yerine
bütün satılmayan gıda hayır kurumlarına
bağışlanmaktadır. Tesco, İngiltere'de 5.000
farklı hayır kurumuna satılmamış gıda
bağışı yapmak için bir girişim başlattı.
Bunun yerine bütün satılmayan gıda
ürünlerini hayır kurumlarına bağış
kampanyası başlatıldı, Tesco bu konudaki
en büyük örneklerinden biridir.

Dünyada yaklaşık 700 milyon kişi, ihtiyaç
duymasına rağmen gözlük edinemiyor. Warby
Parker, sattığı her bir gözlük için bir adet
gözlüğü de ihtiyaç duyan bireylere bağışlıyor.

Metro Bankası, Battersea Köpekler ve Kediler Evinden bir köpeğe veya bir kediye ev sahipliği
yaparken yeni ve mevcut müşterilerine maksimum £100 minimum £65 ödeme yapıyor.
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İş Birliklerinin Gücü- III
III.

Global ile Yerelin İşbirliği

• Yerel bir şirketin global ile iş birliği ,verimli
bir yerel ekonomi oluşturması, müşterilere
sunulan deneyimi arttırmakla kalmaz, aynı
zamanda besler. Böylece sürdürülebilir iş
ekosistemleri ortaya çıkar.
• Global isimlerle stratejik bir işbirliği
içerisinde olmak, yerel ekonomi inşa etmek,
sektörel anlamda sizi pazarda güçlü ve
sürdürülebilir kılacaktır.

Icelandair seyahat arkadaşı programıdır.
İzlanda’ya seyahat edenler İzlanda’da
çalışan biriyle kalıyor ve orada
bulundukları seyahat süreci boyunca
macera, kültür, besin, sağlık, yaşam tarzı
ve doğa üzerine hem bir rehber hem de
bir arkadaş edinmiş oluyorlar.

Autograph Collection, Marriott International gibi güvenilir bir markanın
küresel kaynaklarından ve marka bilinirliğinden faydalanırken, yerel olarak
ilgi çeken bağımsız, lüks ve benzersiz oteller sunmaktadır.
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Kimlik Değişikliği - I
I.

Yeniden Tanımlanan Tüketici
Grupları

• Perakendecilerin değişen tüketici taleplerini
doğru analiz edebilmesi için, tüketicileri
doğru tanımlamaları ve gruplamaları
gerekiyor. Mevcut sosyal sınıflara ve nüfus
trendlerine paralel olarak doğru bir şekilde
tanımlayan, perakendecilerin sunduğu
hizmet ve ürün konusunda doğru kararlar
almasına olanak sağlıyor ve bu konuda daha
esnek hareket edebiliyorlar.

İngiltere'deki hizmet sektöründe olan
HelloFresh markası, karton kutu ile gıda
hizmeti veriyor. Bu tür yemek abonelikleri
özellikle hanenin beslenme
gereksinimlerine ve tercihlerine göre
ayarlanıyor.

Coravin dünyada bir ilki gerçekleştirerek; argon gazı kullanarak, şişenin
mantarı açılmadan şarap servisini mümkün kılan üründür. Şişeden şarap
servisi yapılmasına rağmen şarap havayla temas etmediği için normal
yıllanmasına devam etmektedir.
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Kimlik Değişikliği - II
II.

Toplumsal Cinsiyet Rolleri
Değişimi

• Cinsiyete dayalı görevler ve beklentiler artık
birbirine yakınsıyor. Toplumun gün geçtikçe
yıkılan tabularıyla cinsiyet ayrımı
gözetmeksizin, eşit bir yaklaşım sözkonusu.
• Toplumsal algı ciddi anlamda değişirken,
hizmetlerde buna bağlı olarak değişiyor ve
ikisi arasında zamanla bir uyum yakalanması
gerekiyor.
• Toplumsal cinsiyet rolleri ve aile dinamikleri
sürekli değişirken, hedeflenen ürünler ve
hizmetler tüketicilerin ihtiyaçlarını
karşılamak için birlikte hareket etmeye
başlamalıdır.

ABD'de, 15-44 yaşlarındaki kadınların
neredeyse yarısı çocuksuzdur.

Dünya’nın heryerinde hem kadının hem erkeğin gidebileceği
güzellik salonları, kuaförler mevcut.
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Kimlik Değişikliği - III
III.

Aile Yapılarının Değişimi

Aile dinamikleri değişiyor. Aile çeşitleri,
kültürel farklılıklar ile doğru orantılı olarak çok
fazladır. Bunlardan bazıları; “ana ailesi, ataerkil
aile, baba ailesi, büyük aile, küçük (çekirdek)
aile, tek eşlilik, çok eşlilik”tir.
Ailenin yeniden tanımlanması,konvensiyonel,
sosyo-ekonomik olarak gruplama ve buna göre
pazarlama stratejisi geliştirmek çok önemli bir
hale gelmektedir.

Çocuğu olmayan ailelere özel birçok tatil seçenekleri mevcuttur. Özellikle turizm
sektöründe önemsenen aile yapısına göre geliştirilen birçok seyahat planı ve otel
fırsatları sunulmaktadır.
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IV. Perakende Tahminleri & Yatırım Yapılması Gereken Alanlar
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• Perakende sektörü değişen tüketici taleplerine karşın zamanlı ve doğru bir şekilde cevap
verebilmek için hızlı olmak ve farklı satış kanallarını koordineli bir şekilde yürütmek
zorundadır. Bu nedenle bilgi teknolojileri ve gerekli alt yapı yatırımları hayati önem
taşımaktadır.
• Türkiye perakende sektörü; dinamik yapısı, modernleşmeye olan katkısı ve bünyesinde
barındırdığı yüksek potansiyelinden ötürü söz konusu zorlukları ve değişimleri fırsatlara
dönüştürecek imkanlara sahiptir. Geleceğe ilişkin iyimserliğini korumaktadır. Bu doğrultuda
ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olma özelliğini taşımaya devam etmektedir.
• Perakendicilerin zayıf halka olmaması için yatırım yapması zorunlu alanlar yukarıdaki tabloda
da belirtildiği gibi 10 başlıkta özetlenebilir. Balonların büyüklüğü yatırım yapılacak alanların
maliyetinin yüksek ve karmaşıklığına vurgu yapmaktadır. «Hakim Eğilimin Değişim Zamanı»
ise bu yatırım yapılacak alanlarının süreçlerinin ne kadar süreceği hakkında ortalama olarak
bilgi vermektedir.
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Dünya Perakende Tahminleri & Yatırım
Yapılması Gereken Alanlar - II
1

2019 yılına kadar yapılacak olan dijital dönüşüm yatırımlarının üç katı bir artış
gösterileceği öngörülüyor ve bunun sonucunda mağazacılık kavramının evrileceği
ve sonuç olarak perakende sektörünü derinlemesine değiştirmesi bekleniyor.

2

2017'de, satın alınan yeni perakende uygulamalarının % 40'dan azı, işletme
hedeflerini hızlandırmak ve güvence altına almak için bulut sistemi (cloud)
konuşlandırılacaktır.

3

2018 yılına gelindiğinde, müşteri deneyimini, süreç verimliliğini ve stok yönetimini
geliştirerek büyük perakendecilerin % 30'u çok kanallı bir dijital B2B2C ticaret
platformu büyük ölçüde benimseyecek.

4

Siber güvenlik ihlallerindeki artış, 2018 yılına kadar yönetilen hizmetler için yapılan
harcamaların %20 artmasına neden olacaktır.

5

Perakendede mobil etkileşiminin gitgide artması, 2017'deki mobil yatırımları üç
katına çıkaracaktır. 2019'a kadar kablosuz altyapı harcamalarının iki katına çıkacağı
beklenmektedir.

6

Akıllı yardımcılar 2017’de sahip olunması zorunlu uygulamalar haline gelmekte
olup 2018 yılında ise müşteilerin ihtiyaçlarına yönelik bağlamsal çoklu kanal
sohbetlerinde onları desteklemektedir.

7

8

9

10

2019 yılında Robotik ve IoT teknolojisi; dağıtım, stok ve ihtiyaten oluşturulan
merkezlerde yaygınlaşacak aynı zamanda bu teknolojilerle beraber önceden bu
teknolojyi erken benimseyen perakendeciler 1,5 kat, sonra benimseyenler ise 3 kat
verimlilik sağlayacaktır.
2019 yılında, büyük perakendecilerin %20’si, ürün seçimi deneyimlerini
zenginleştirmek ve alışveriş yapanları 3 kat daha hızlı bir şekilde satın alanlar
haline getirmek için zenginleştirilmiş gerçeklik teknolojsi (Augmented Reality)
kullanılacaktır.
Perakendeciler, 2018'e kadar işlem ücretini azaltan ya da ortadan kaldıran güvenli
ödeme ağları için alternatifler arayacaktır.
2019 yılında yapay zeka teknolojisi , üretkenliği %30 artırıp, KPI’ların (Anahtar
Performans Göstergelerinde) %10 ile 20 arası gelişmesini sağlayarak işletmecilerin,
pazarlamacıların, planlamacıların ve operasyoncuların %25’inin çalışma şeklini
değiştirecektir.
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