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TRENDLERİ
İçinde yaşadığımız çağın gidişatı, uzun bir zamandır dijital dönüşüm tarafından belirleniyor. 

Pazarlama dünyası da her gün artan, gelişen ve değişen kanallara uyum sağlayarak tüketici 

alışkanlıkları ve davranışlarıyla uyumlu stratejiler bulma arayışında. Fakat geçtiğimiz yıl tüm 

dünyayı sarsan pandemi, hayatın her alanında kuralları yeniden belirledi. 

Yaşam biçimi ve önceliklerin değişmesiyle birlikte tüketici davranışları da bu feci salgının 

rotasına girdi. Zorunlu izolasyonla birlikte dijital dönüşüm, markalar için bir seçenek olmaktan 

çıktı. Dijital pazarlama ise bu noktada tüketicilerle farklı iletişim biçimlerini keşfetmenin 

anahtarı oldu.  Peki 2020’de değişen ihtiyaçlara göre yeniden şekillenen pazarlama 

dinamikleri, 2021 dijital pazarlama trendlerine nasıl yön verdi?

2021’de markanızın öne çıkmasının yolu, pazarlama 

stratejilerini kişiselleştirmekten geçiyor:

- Tüketicilerin %63’ü jenerik reklam 

bombardımanından rahatsız oluyor.

- %80’i kişiye özel deneyimler sunan şirketlerle iş 

yapmaya daha yatkın.

- %90’ı kişiselleştirmeyi ilgi çekici bulduğunu 

söylüyor.

2021’de dijital pazarlamanın 
odağında kullanıcı var

B2B içerik pazarlamacılarının %88’i içerik üretiminin 

marka güvenilirliğini oluşturmanın ilk şartı olduğunu 

savunuyor.

İçerik pazarlaması, outbound pazarlamadan %62 

daha az harcama gerektiriyor ve buna rağmen 3 

katı potansiyel müşteri (lead) getiriyor.

Blog sahibi olan küçük işletmeler, olmayanlara 

oranla %126 daha fazla lead alıyor.

İçerik pazarlamasının dönüşüm oranı (conversion 

rate) diğer yöntemlere göre 6 kat daha fazla. 

Bugün 615 milyon cihaz reklam engelleyici 

kullanıyor, yani reklamlarınız artık o kadar fazla 

kişiye ulaşmıyor.

İçerik pazarlaması her 
zamankinden daha önemli

Influencer pazarlaması, bugün markanızın birinci 

ağızdan pazarlamasını yaparak daha geniş kitlelere 

ulaşmasının en etkin yolu:

Tüketicilerin %63’ü inflencer’ların düşüncelerine 

markanın kendi hakkında söylediğinden daha fazla 

güveniyor.

İnsanların %58’i, son altı ayda bir influencer’ın 

önerisiyle yeni bir ürün satın aldı.

Influencer pazarlamasının 
etkinliği daha da artacak

Araştırmalar, sesle etkinleşen hoparlörlere sahip kişilerin 

%72'sinin cihazlarını günlük rutinlerinin bir parçası olarak 

kullandığını söylüyor. 

Sesli alışverişin de 2022’de 40 milyar dolara kadar 

çıkacağı öngörülüyor.

Sesli arama 
yükselişe geçecek

Ağustos 2014’da Google, HTTPS’nin bir sıralama 

sinyali olduğunu duyurdu ve HTTPS ("S", "güvenli" 

anlamına geliyor) sertifikasına sahip olmayan siteleri 

güvensiz olarak işaretledi. 

Buna karşılık, Tech Republic, sadece 2019 yılında 

3,800’ün üzerinde güvenlik ihlali olduğunu 

aktarıyor. 

Kullanıcı bilgilerinin kullanım şekilleri bu denli 

gündemdeyken, internet sitelerinin güvenliğini 

sağlamak 2021’de markaların önde gelen 

sorumluluklarından olacak.

 İnternet sitesi güvenliği 
tüketicinin radarında 

Geçtiğimiz yıl bize, artık bilinçli tüketicilerle karşı 

karşıya olduğumuzu gösterdi. Dolayısıyla 2021’de 

sosyal, çevresel ve etik sorumluluklara odaklanan 

markalar gelişecek. Akıllı işletmeler, şeffaf, özgün ve 

hatta savunmasız olmanın akıllı pazarlama 

olduğunu anlayacak. 

Kullanıcılar şeffaf ve 
duyarlı markalara yöneliyor

Bugün yapay zekanın dijital pazarlamada kullanıldığı 

alanları şöyle sıralayabiliriz:

- Temel iletişim

- Ürün önerileri

- İçerik yaratımı

- E-posta kişiselleştirme

- E-ticaret işlemleri

Yakın gelecekte yapay zekayı 
benimsemeyenlere yer yok

Bu kadar hızlı gelişen dünyada, insanların alacağı 

hizmetten de aynı hızı beklemeleri şaşırtıcı değil. 

Tüketicilerin %82’si artık sorularına anında yanıt 

arıyorlar. Yapay zekanın da bu anlamda pazarlama 

dünyasındaki en heyecan verici pratiği chatbot’lar. 

Chatbot’lar şimdiden müşteri 
deneyiminin olmazsa olmazı

COVID-19 salgını ortaya çıktığında tüketiciler, 

mecburen yeni teknolojileri ve kanalları hızla 

benimsedi. 

Ancak, Gartner’ın raporuna göre, sanal ortamdaki 

etkinliklerin gerçek yaşam deneyimlerinin yerini 

tutmamasıyla birlikte insanlar şimdiden “Zoom 

yorgunluğu” yaşamaya başladı. 

Buna karşılık Veeam CMO’su Jim Kruger’a göre: 

“Sanal etkinlikler ihtiyaçtan doğdu, ama erişim 

kolaylığı ve ROI yüzünden kalıcı olacağa benziyor.”

Kullanıcıya karma 
deneyimler sunmak şart

Avrupa Birliği'nin 2025 yılına kadar ana yollar ve 

demiryolları için kesintisiz 5G kapsamını içeren 

iddialı 5G eylem planı var.

5G yeni bir dijital iletişim 
çağını müjdeliyor
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