ARAŞTIRMA

MARKALARIN

DUYGU
HARITASI
Marketing Türkiye için PRAGMA
Araştırma ve Danışmanlık’ın
gerçekleştirdiği “Markaların
Duygu Haritası” araştırması
markaların tüketicilerde
uyandırdığı duyguları gözler
önüne seriyor. Araştırma
sonuçlarına göre Turkcell
“güven”, Samsung “keyif”
Starbucks ise “umut” duygularını
harekete geçiriyor. Agresiflik ise
Türk Telekom’un tekelinde… İşte
tüketicilerin duygu dünyasında
markaların yeri…

Ö

zellikle duyguları sahiplenmek markalar açısından en
çetin rekabet alanlarından
biri. Bu alanda yaşanan
strateji savaşları, rekabeti
daha da kızıştırıyor. Öyle ki kimi dönemlerde aynı duyguyu sahiplenmek için aynı
sektörde faaliyet gösteren markaların kıran
kırana yarıştığına dahi şahitlik ediyoruz.
Mutluluğu sahiplenmeye çalışan markaların sayısını bir düşünün?
Ancak elbette tüketicinin zihninde bir duyguyu sahiplenmek öyle birkaç reklam kampanyasıyla mümkün olmuyor. Tüketiciler
markaların kendilerine yaşattığı tüm deneyimleri göz önünde bulundurup onları bir
duyguyla özdeşleştiriyor. Üstelik özdeşleştirilen duygu her zaman olumlu bir hissiyatta da olmayabiliyor.
İşte bu noktada Marketing Türkiye için
PRAGMA Araştırma ve Danışmanlık’ın gerçekleştirdiği “Markaların Duygu Haritası”
çalışması markaların sahiplenmeye çalıştığı
duygulardan ziyade tüketicilerin hangi markayı hangi duyguyla özdeşleştirdiğine odaklanıyor. Sonuçlarsa bir hayli “duygusal”!

MARKALARI DUYGULARA
KONUMLANDIRMAK

ARAŞTIRMANIN METODOLOJISI

Tüketicilerin markalara dair beslediği tüm
duygular; onların, markayı satın alma niyetini
direkt olarak etkiliyor. Bu sebeple markalar
gerek pazarlama dillerinde gerek müşteriyle
iletişimlerinde bu duygular arasında
kendilerini konumlandırıyor ve tüketici
zihninde kapladıkları yeri duygularla besliyor.

Marketing Türkiye için PRAGMA Araştırma ve Danışmanlık’ın hayata geçirdiği “Markaların
Duygu Haritası” araştırması 12-17 Temmuz tarihleri arasında online araştırma metodolojisiyle gerçekleştirildi. Çalışma üç büyük ilde rassal olarak 18-55 yaş arası tüketicilere ulaşarak
toplamda 320 anketle gerçekleştirildi. Markaların duygu haritasını çıkarabilmek için
öncelikle tüketicilere spontan olarak farklı sektörlerden akıllarına ilk gelen üç marka ismi
vermeleri istendi. Bu kapsamda toplamda 11 sektör sorgulandı ve hatırlanan tüm markalar
nezdinde hatırlanma oranına göre ilk üç marka sıralaması ele alındı.

11 SEKTÖRDE AKLA ILK GELEN ÜÇ MARKA
Restoran
Zincirleri

Beyza Eşya

Tekstil

Ayakkabı

Kozmetik

Ulaşım

Ülker

Burger King

Arçelik

LC Waikiki

adidas

Nivea

THY

%100

%72

%37

%72

%36

%58

%49

%73

Apple

Vodafone

Eti

Starbucks

Beko

Koton

Nike

Avon

Pegasus

%60

%57

%96

%58

%34

%53

%35

%45

%45

%40

Volkswagen

Garanti

LG

Türk Telekom

Sütaş

Mado

Vestel

Zara

İnci

Flormar

Ulusoy

%17

%55

%43

%95

%40

%32

%32

%34

%28

%23

Otomotiv

Bankacılık

Teknoloji

Telekomünikasyon

Fiat

Ziraat Bankası

Samsung

Turkcell

%45

%63

%89

Ford

İş Bankası

%25

Gıda

%38
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BU MARKALAR
KEYIF VERIYOR

TÜKETICI HANGI
MARKALARA GÜVENIYOR?

TÜKETICISINE ŞAŞKINLIK
VEREN MARKALAR

Çalışmanın sonuçlarına göre “keyif” marka
yoğunluğunun en yüksek olduğu duyguların
başında geliyor. Hazır giyim ve teknoloji markalarının yoğunlukta olduğu bu kategoride iki
de bankanın yer alıyor olması dikkat çekici.

Araştırmada katılımcılara güven duydukları
markalar sorulduğunda sekiz marka öne
çıkıyor. Güven duygusunda da tekstil
markalarının ağırlığı göze çarpıyor. Bu
kategoride listeye giren yabancı markalar
Nivea ve Zara olması dikkat çekiyor.

Bu kategoride de karşımıza yalnızca iki
marka çıkıyor. Bunlardan biri global fast food
zinciri Burger King, diğeriyse otomotiv devi
Ford…

adidas
● Apple
● Arçelik
● Avon
● Eti
● İş Bankası
● Koton
●

Nike
● Samsung
● THY
● Ülker
● Volkswagen
● Ziraat Bankası
●

İnci
● LC Waikiki
● Mado
● Nivea
●

Pegasus
● Sütaş
● Turkcell
● Zara
●

Burger King
● Ford
●

UMUT VEREN
MARKALAR DA VAR!

HÜZÜNLENDIRENLER

AGRESIFLIK TÜRK
TELEKOM’UN TEKELINDE…

Umut araştırmada en az markayla
özdeşleşen duygulardan biri olarak öne
çıkıyor. Sonuçlara göre tüketiciler yalnızca
Flormar ve Starbucks markalarını umut
duygusuyla özdeşleştiriyor. Flormar gibi
yerel bir kozmetik firmasının son zamanlarda
artan penetrasyonunun hedef kitlesinde
umut vadedici bir durum olarak algılandığını
söylemek yanlış olmaz.

Araştırma kapsamında katılımcılara
kendilerini hüzünlendiren markalar da
soruldu. Sonuçlara göre Fiat, LG ve
Vodafone tüketicide hüzün duygusunu
uyandıran markalar olarak karşımıza çıkıyor.

Çalışma sonuçlarına göre agresiflik
duygusunu taşıyan tek marka Türk Telekom…
Müşteri sayıları ve buna bağlı olarak
şikayet yönetimindeki zorluklar göz önünde
bulundurulduğunda bu kategoride bir
telekomünikasyon markasının yer alması pek
de şaşırtıcı değil. Öte yandan araştırmada
sorgulanan duygular arasında yer almasına
karşın hiçbir markanın “kaygı” ve “rahatsızlık”
ile özdeşleştirilmemiş olması tüketicilerin
olumsuz duyguları çağrıştıran markalara
zihinlerinde yer vermediği yönünde
yorumlanabilir…

Flormar
● Starbucks

Fiat
● LG
● Vodafone
●

●
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