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PAZARLAMA 4.0

Insan-bazli
iletisim
Icerikle
Pazarlama



Stratejik Pazarlama ve Pazarlama Yönetimi Arasındaki Fark

Fark Pazarlama Yönetimi Stratejik Pazarlama

Zaman Dilimi Kısa dönemli / en fazla bir yıllık
zaman dilimi

Uzun süreli / en az 3 yıllık zaman 
dilimi

Misyon Markalaşmadan şirketin piyasaya 
tanıtımı

Şirketin markalaşması ve doğru
vizyonda pazara uzun vadelı 
teklıfler sunmak

Karar verme mekanizması Alttan yukarı doğru Yukardan alta doğru

Fırsatlar Varolan fırsatları metodik olarak iş 
hayatında oluşturma

Yeni fırsatları metodlu olarak 
değerlendirmek

Çalışan profili Denetim, disiplin gerektirir Vizyon, yaratıcılık ve risk alma, ve
proaktif olma yeteneği gerektirir

İş ortamı

Liderlik

Rekabet

Küçük engeller ama stabil ortam

Lider pazara reaksiyon gösterir

NET ve tanımlanmış

Stabil olmayan, teknolojik ve 
rekabetçi tehlikeler

Lider pazar reaksiyon 
göstermeden önce hazırlıklıdır

Dinamik ve değişken



İhracatın (Olmaz Olmazları)

• Pazar Araştırması ve Pazar Dilimlenmesi 
(Segmentasyon)

• Deger Teklifi ve Farklılık

• Ürünlerin Adaptasyonu

• Rekabet Analizi

• Müşteriye odaklanmak

• Pazardaki uzun vadeli gelişmeler

• Politik ve ekonomik iklim

• Sosyal ve Kültürel İklim

• Kurumsal yol haritasına uygunluk

Fiyatla Rekabet

İletişim 
bozukluğu



Önceki Krizlerden Alınacak Dersler “Yıkıcı
İnovasyon” 9/11/ 2001

Robot 

Kalabalık Gözetimi 
ve 

Biyo-İzleme                

Sosyal Ağ Ve 
Gazetecilik Uzaktan Kumandalı 

Uçaklar, Füze Kırıcılar

Daha İyi Çeviri 
Yazılımı

Polis ve İtfaiyeci 
Telsizleri

FBI için Kablosuz 
Teknoloji

Havaalanı Vücut 
Tarayıcıları

Lazerler, Drone'lar 



Önceki Krizlerden Alınacak Dersler “Müşteri 
Değişimi” 9/11/ 2001

Nüfus Çoğalması                                                               
Universite 

Mezunu sayısının 
artması

Inovasyonun 
büyümesi

B2B 
Pazarlamanın 

önem 
kazanması

Küreselleşmenin 
hızlanması

Polis ve İtfaiyeci 
Telsizleri

FBI için Kablosuz 
Teknoloji

Havaalanı Vücut 
Tarayıcıları

Lazerler, 
Drone'lar 

Şirketlerin 
Birleşmesi



1970’ler Kriz

❑ Ekonomik Kriz

❑ Enflasyon

❑ Çok yüksek petrol fiyatları

❑ Artan işsizlik

❑ Devamlı düşen bir borsa

Ortaya Çıkan Yeni Şirketler



Alışılmışın Dışına Çıkmak

• 1. Tek yönlü iletişimden çift yönlü iletişime geçmek

• 2. İleriyi görme cesaretinin güçlenmesi

• 3. Dünya Vatandaşı olmak

• 4. Pazarlamayı bilim olarak öğrenip etkin kullanabilmek

• 5. Cesur kararlardan ve risk almaktan çekinmemek

• 6. Ürün odaklı olmaktan “çözüm” odaklı olmaya geçmek

• 7. Stratejik düşünmeye başlamak ve markalaşmaya önem 
vermek

• 8. Statükoyu tamamen ortadan kaldırmak

• 9. Değer teklifleri yaratmak ve satışı bunun üzerinden 
geliştirmek



Nasıl Yapacağız?



Ham madde
İmalat Lojistik Dağıtım Toptancılar

Perakende

tüketici

B2B Küresel Değer Zinciri

Krizin şu andaki en büyük 
problem alanları



Türetilen Talep

• Ancak mal ve servislere olan olan 
tuketici talebi oldugu muddetce bu 
mal ve servislerin uretilmesi soz 
konusudur
– Forklift kamyonlari ve lojistik 

sistemler ile ilgili talep, forklift 
kamyonlarinin ve lojistik sistemin 
dagitimina bagli olan urunlere olan 
talepden olusur.  

– Gemiler icin olan turetilmis talep 
celik uretiminde talebe yol acar  

– Celik icin turetilen talep diger 
turetilmis talepleri olusturur-
ornegin, ham maddeler, ulasim 
servisleri, danismanlik gibi… 
➢ Turetilen talep zinciri tuketiciden 

gelen taleplere direkt olarak baglidir.  



Pazarlama Ne Değildir?

• Satış

• Reklamcılık

• Medya

• Halkla İlişkiler

• Kısa dönemli planlar

• Tek Yönlü İletişim

• “Bir boy herkese uymalıdır” hedefi



Pazarlamanın 
Temel Rolü Nedir?

• “Satışın, müşterinin koluna 
girmesini  sağlamaktır”
– Kimin koluna girersiniz?  
– Kim koluna girmenize izin

verir?  
– Neden birisinin koluna

girersiniz?  
– Koluna girdiğiniz kişiye gizli

vaadiniz nedir?  
– Birisinin koluna nasıl

girersiniz?  



Neden Dijital 
Pazarlama ve Stratejik 

Pazarlama 
Entegrasyonu?

▪ Teknoloji Platformları

▪ Sürdürülebilir Planlar

▪ İnovasyon

▪ Değer Bazlı Satış

▪ Değişen Müşteri Tabanı

▪ Öngörünün Önemi

▪ Geleneksel Metodların Bitişi



Aralarındaki En Önemli Nokta:



HEDEF 
BELIRLEMEK

HEDEF KITLEYI 
BELIRLEMEK

İÇERİK 
PLANLAMAK VE 
HİKAYEYİ 
YARATMAK

İÇERİĞİ KİMİN 
YAZACAĞINA 
KARAR VERMEK

İÇERİĞİN NASIL 
DAĞITILACAĞINA 
KARAR VEMEK

İÇERİĞİN 
MÜŞTERİLERE 
NASIL 
ULAŞACAĞINI 
PLANLAMAK

SONUÇLARIN NASIL 
ÖLÇÜLEBİLECEĞİNİ 
PLANLAMAK

NE 
DEĞİŞİKLİKLER 
YAPMAK 
GERECEK

GELENEKSELDEN DİJİTALE GEÇMEK



İletişimimizde Gelişmesi Gerekenler

❑ Dinlemek (sabirla) ve duymak!

❑ Ön yargıları ortadan kaldırmak

❑ Daima Çift Yönlü olmasını sağlamak

❑ Sorularla fikirleri paylaşmak

❑ “Kattiyen Olmaz” “Hayır” “Bana ne” “Hayatta 
İnanmam”- Yok edilmesi gereken iş lisanı

❑ Hiç kimseyi cevapsız bırakmamak

❑ Yazı dilinde lisanı etkin kullanmak

❑ Her mesajda güven kazanabilmek, şüphe 
uyandırmamak, sıkıcı olmamak

İş İngilizcesini Etkin Kullanmak



Stratejik Pazarlama Piramidi
Başlangıç noktası

Perfomans 
Değerlendirmesi

Çevre Değerlendirmesi

Şirket yapısı Prosedürler Tatbikatlar

Ürün, servis, marka, fiyat, iletişim ve dağıtım 

Pazara 
odaklanma

Değer Teklifi

Odak Değer



Pazarlama Yönetimi Sürecinin Temel
Adımları

A&A SHK U K

o A&A= Araştırma ve analiz
o STAR= Strateji geliştirme
o SHK=  Segmentasyon, Hedefleme, Konumlandırma
o U= Uygulama
o K= Kontrol (sonuçları değerlendirmek, ve taktik planlama için geri bildirim

alma)

VİZYON

STAR



FARKLILAŞMAMAK- İletişim



GELECEĞİNİZİ BAŞKALARI ŞEKİLLENDİRMEDEN ÖNCE 
ŞEKİLLENDİRMEK  



DEĞİŞİME AÇIK OLMAK



Değer
Yaratmak

▪ Farklılaşmanın çekirdeği seçtiğiniz 
değerin sadece size ait olması ve 
Pazar tarafından da değer olarak 
algılanmasıdır

▪ Değer zinciriniz bu değer teklifinizi 
dağıtım koşullarına göre 
yapılandırılmalıdır

▪ Değer teklifiniz farklılaştırılmış 
değer zinciri yoluyla pazara 
iletilmez ise bu değer teklifini uzun 
zaman korumanıza imkan yoktur

➢ Strateji demek değer teklifinizi farklılaştıracak 
plan ve hareketlerin dikkatle ve açıklıkla inşa 
edilmesidir



Kommodite Olmak veya Olmamak!



DÜNYAYI HEM ŞU ANDA HEM DE GELECEKTE OLACAĞI 
GİBİ DEĞERLENDİRMEK



VİZYON

• Vizyon, müşteriler ile çalışanları aynı 
beklentiler doğrultusunda 
bağlayabilecek ve çalışanların müşteriye 
odaklanmasını sağlayacak en önemli 
mesajdır, vaattir



Misyon Vizyon ve Değerler

• Misyon
– Bir şirket misyonunu varlığı için temel amaç olarak

karakterize etmelidir. Şirketin sürdürülebilirliğini
belirlemesi gerekir…

• Vizyon
– Vizyon geleceği icat etmektir
– Vizyon şirketin gelecekte nasıl göründüğünü 

belirlemektir

• Değerler
– Şirketin kurumsal işletme standartlarıdır



Vizyonumuz

Herkesin, hastalıkta ve sağlıkta, ihtiyaçlarının
karşılandığı ve rahat ettiği bir dünyaya inanıyoruz.

Misyonumuz

İnsan sağlığına verdiğimiz önem, yaratıcı 
düşünceye ve yenilikçi teknolojilere 
odaklanmamızı ve böylece herkese ulaşabilen, 
etkin ve çabuk sonuçlar verecek çözümlere 
katkıda bulunan tıbbı ürünler imal etmemizi 
sağlıyor.



Vizyon Örnekleri

• Biz, insanlığın karşı karşıya olduğu en acil sorunları çözmeye
yardım ediyoruz.

• BAYER

• Her evde bir bilgisayar var (1990 lar)

• Gezegenimizdeki, her bireyi ve organizasyonu, daha fazla 
başarılar elde etmesi için güçlendir (2015)

• MICROSOFT

• DISNEYLAND

• Dünyanın En Mutlu Yeri



Şirket İçi Markalaşma (Internal 
Branding)

❑ İç Markalama, çalışanları sadece marka değerine bağlı 
tutmakla kalmalarını değil, aynı zamanda markayı 
"yaşamalarını" da sağlayan ve motive eden bir kurumsal
stratejik güçtür. ... 

❑ "İç marka" ve "dış marka" birbirlerini tamamlamalıdır

❑ Başarılı bir marka şirketin köküdür ve tüm çalışanların bunu 
anlaması ve benimsemesi önemlidir.  

❑ Şirkette çalışan herkes marka değerine uygun hareket etmek 
zorundadır. 

❑ Sadece bir kişinin buna uymaması bile markayı zedeler ve 
bunu telafi etmek çok uzun zaman alır

❑ Şirket içi markalaşma İnsan Kaynakları ile beraber ortak 
yapılması gerekir



Rekabetin beş gücü

Michael Porter



Strateji metodları

BCG Matrisi



İyi bir stratejinin beş testi

Benzersiz değer teklifi

Hedeflenmiş Pazar dilimine size özel bir değer teklifiniz var mı?

Özelleştirilmiş bir değer zinciri
Raküplerinizden farklı bir değer zinciri sunuyormusunuz??

Olmaz-olmazlarınız sizi rakiplerinizden farklı kılıyor 
mu? Değerinizi farklılaştırmak icin yapmamanız gereken şeyleri ve 
almamanız gereken yolu açıklıkla biliyormusunuz?

Değer Zincirinde FIT olabilmek
Değeriniz diğer aktivitelerıiniz ile daha da kuvvetleniyor mu?

Zaman içinde sürdürülebirliği sağlamak
Stratejilerinizde bütün bunları yürütebilecek stabilite var mı?



FIT- IKEA



İletişim 
Nedir?

• Bilgi ve fikirlerin, sözle, 
yazıyla veya vücut diliyle, bir 
kişiden öbürüne aktarılması 

– Daima çift yönlüdür

– “Communication” 
kelimesi, Latince 
“communicare”
kelimesinden gelir ve 
anlamı “paylaşmak” tır

• İletişim şunları içerir:

– Konuşmak

– Yazmak

– Dinlemek



KURUMSAL 
MARKALAŞMA

Müşterilerin şirketinizin belli bir değer taşımasına 
inanmaları gerekir ve bu değer ne olursa olsun 
akıllarına ilk gelecek kavram çok önemlidir



Neden Marka Hikayesi?

İhtiyaçlar

Umutlar ve 
beklentiler

İşbirlikçi ve 
kalıcı ilişkiler

Sevgiler, 
bağlılıklar, 
duygular ve 
tutkular

Her temas noktası
etkileşimi 
güçlendirir, 
geliştirir veya 
marka algısını 
olumlu ve de 
olumsuz etkiler

En önemlisi,
markalaşmak 
sadece ve sadece 
bir insan beyninin 
içinde oluşan uzun 
süreçli bir 
algılamanın 
sonucudur 



B2B markalaşmasında esas kriterler

▪ Müşterinin güvenini kazanıp riskin azaltılması
(hem satıcı hem de alıcı için önemli)

▪ Fiyatın değer bazlı olması- yani fiyatların
müşterinin işi ile ilgili değerler taşıması

▪ Şirketin müşteri için önem taşıyan değerlerle
algılanması ve insan ilişkilerine dayalı iletişim
planlanması

▪ Müşterinin dilinin konuşulması ve rekabetle
farklılık yaratılması



Markalaşma Müşteri ile Başlar

Marka olağanüstü bir değer teklifi ile 
başlar

DELL en iyi bir bilgisayar mıdır? Hayır

İlk çıktığı zaman IBM en iyi bilgisayar mıydı? Hayır

Pentium en iyisi mi? Kim bilir?

Marka müşteriden başlar ve onun en
çok neye değer verdiğini sorgular?



Neden?



Proaktif Olmanin Faydalari Nelerdir?

• Rekabetten önde olmak

• Ne zaman proaktif olursaniz, hedeflerinizi belirler
ve sonra, bu hedeflere ulaşmak için kullanacağıniz
yöntemi oluşturursunuz

• Pazar analizi yapar ve olabilecek zorluklari
onceden tahmin edebilir ve bu zorluklari firsata
cevirebilirsiniz

• Ozetle, pazardaki her degisime zamaninda adapte
olup hem riskinizi azaltir hem de rekabetin onune
gecebilirsiniz



MÜŞTERİYİ ODAKLAMAK

Müşteri

Tedarikçıler

şirket

Kanallar

Şirket

Şirket

Çalışanlar

Ortaklar

Şiırket



YOKLUĞA ENGEL OLMAK

• Dıştan içeri doğru gelen bilgi akımını kurabilmek

• Değerleri “algılanan değer” olarak görebilmek

• Şirket yokluğunu ortadan kaldırmak için kurulan 
stratejilerin pazarlardaki gelişmelere uygun olması

• Planlanan her değişimin pazarların gerçeklerini 
yansıtmasını sağlamak

• Daima uzun vadeli dusunebilmek

• Rekabetin nefesini daima kollamak



DEVAMLI DÖNMESİ GEREKEN ÇARKLAR

Beyin fırtınası 
ve takım 

oluşturmak

İç ve dış çift yönlü 
iletişim

Pazar 
araştırması ve 
sürekli analiz



BİLGİ EN ETKEN GÜÇTÜR!



Türkiyedeki Ithalat ve İhracat 
Şirketleri

• Eksper olmak yani müşteri sorunlarını en etkin 
şekilde çözebilmek

• Sorunların çözülebilmesi için müşterinin 
problemlerini iyi bilmek gerekir

• Üretim değil de dağıtım yapan şirketler 
farklılığı servis ile de kazanır

• Ne değer olursa olsun mutlaka “algılanan”
değer olması gerekir



Küresel Marka Nedir?

• Küresel Marka, aynı ismi ve logoyu kullanan, 
bilinirliği ve kabullenilmesi dünyada her kıtada 
var olan, buralarda aynı değer teklifini sunan 
ve stratejik konumunu belirliyen ve pazarlama 
içeriğini değişik pazarlara etkin olarak sunan 
markadır.   



KÜRESEL MARKALAŞMADA 
TOPLUMSAL ENGELLER 

• 70’ lerden bu güne inanılmaz bir yabancı marka düşkünlüğünün ortaya
çıkması

• Pazarlamanın sadece taktik olarak adaptasyonu
• Pazarlama eğitimi verenlerin zengin bir iş tecrübesi olmadan teorik olarak

aynı şeyleri öğretmeleri ve küresel değişimler sonucu pazarlamada
meydana gelen etkin oluşumları ve yenilikleri eğitimin bir parçası haline
getirmemeleri, sistemin analiz ve sorgulamaya açık olmaması

• Stratejik olarak düşünme tembelliği (uzun vadeli)
• Kısa vadede kar etme hırsı
• Tam anlamıyla müşteri odaklı olamamak
• Rekabete gereken önemi vermemek, farklılık yaratmayı tamamen

kendimize göre algılamak
• Analiz yapma tembelliği
• İleriyi görmemek ve ne olacağını hayal etmemek



KÜRESEL MARKALAŞMADA 
TOPLUMSAL ENGELLER 

• Risk almaktan korkmak
• Pazarlamayı bir işletmenin üzerine şemsiye gibi oturtup her bölüme

entegre edilmesini sağlamamak ve pazarlamayı sadece promosyon
ve reklam aracı olarak kullanmak

• Inovasyona açık kültürü oluşturmamak
• Dinlemeyi sevmemek ve çift yönlü iletişimin ancak bu yolla

olabileceğini kabullenmemek
• En önemlisi VİZYON sahibi olmamak veya “Turkiyenin ilk 5 firması

arasına girmek”gibi sadece operasyonel bir hedefi anlatmak, yani
hedef müşteriyi hiç bir şekilde vizyonlarının merkezine koymamak

• Uzun vadeli stratejik planlamadan kaçınıp devamlı olarak
değişimlere reaksiyon göstererek adapte olmaya çalışmak ( proaktif
- yani önceden hazırlıklı olmamak)



Uluslararası 
distribütör 

seçiminin yedi 
temel kuralı

1.Distribütörleri siz seçin onların seçmesine 
izin vermeyin

2.Elindeki distribütör sayısından çok pazarı 
büyütme imkanlarını sağlayanlara 
odaklanın

3.Distribütörleri bir kanal olarak değil ortak 
olarak görün

4.Yeni bir pazara girerken mali olarak yönetim 
olarak kuvvetli destek sağlaın ve elinizde 
ispatlanmış pazarlama stratejileri olsun

5.En baştan pazarlama stratejisinin 
kontrolünü daima elinizde tutun

6.Distribütörlerin size devamlı Pazar ve mali 
bilgiler vermesini sağlayın

7.Distribütörler başladığı andan itibaren diğer 
kanallarınıza hemen bağlayın



B2B 
Pazarlamada

Etkin
Kanallar

▪ Web siteleri
▪ White Papers
▪ Webinarlar
▪ E-mail 

kampanyaları
▪ Konferanslar
▪ Eğitimler
▪ Araştırmalar
▪ Ortaklıklar



White Paper

• B2B “White Paper” uzmani olduğunuz alanda sizin
düşüncelerinizi ortaya çıkarır ve sizin bu konuda lider
olarak algılanmanıza ve bu yolla potansiyel
müşterileri ve yatırımcıları daha fazla etkilemenize
yardım eder



“White Paper” ne 
işe yarar?

▪ Rakip ürünler açısından, süreçler veya teknolojiler için belirli
iş sorununa çözüm getirerek ürünlerinizin etkin
konumlandırılmasına yardım eder

▪ Araştırma bulguları, mevcut sorular veya iş meselesi
hakkında ipuçları göstermek veya bir ürün veya hizmetin
rakip satıcıdan farklı özelliğini göstererek hedef kitleyi
bilgilendirir

▪ Şirket için olumlu bir tanıtım yapılmasına yardım eder

▪ Şirketinizi hedef kitlenin karşısında “eksper” durumuna
getirir

▪ Dağıtımı, Internet üzerinden herkese ücretsiz olduğu için
sizin çözümlerinizle ilgilenenlerin sizinle temas kurmasına ve
böylece potansiyel müşteri bulmanıza yardım eder



En Önemli Faktörler

• Müşterinizin lisanını konuşabilmek
• Müşterinizin müşterisini daima odaklamak ve 

anlamak
• Değer taklifini tüm bir paket halinde sunmak
• Uzun vadeli ortaklıklar kurabilmek
• Eksper olarak algılanmak
• Süreklilik sağlamak
• Fayda ve değerleri uzun vadeli koruyabilmek



Önemli olan, 
söylediğiniz şeyden

çok, 
karşınızdakilerin, 
söylediğinizin ne 

olduğunu
zannetmeleridir…  



2020’den İleriye 
Dünyamız



Yeni Dünya: 
COVID-19'dan Sonra 

Dünya Nasıl Farklı 
Olacak?



Corona’da sonra….Uzun bir aciliyet 
dönemi

❑ Coronanin tesiri en az 12-18 ay devam edecek ve aşının 
kullanılması başlayınca yavaşlayacak

❑ Öngörülen ekonomik kriz belirsizliklerle dolu ve 
bütçeler hazırlanırken çok dikkatli olunması gerekiyor.

❑ Tedarik zincirleri bu krizden ençok etkilenen alan oldu 
çünkü küresel entegrasyon içinde. Ama bu zincirinin 
bundan sonra millileştirilme yoluna gidileceği 
söyleniyor.

❑ İşsizliğin büyümesi de çok önemli bir tehlike.
❑ Havayolları Havaalanları ve turizm çok büyük kayıplar 

verecek ve tekrar hayata geçmeleri en az iki sene alacak



Corona’da sonra….Uzun bir aciliyet 
dönemi

❑ Petrol fiıyatları en düşük rakamlara inecek ve bununla 
geçinen ülkeler çok vahim durumda olacaklar

❑ Önceden geçirilen göçmen krizi daha büyük çapta ortaya 
çıkacak çünkü nüfüslar sosyal hizmetleri kuvvetli olan 
ülkelere göç etmeye başlayacak. Daha zengin olan ülkeler 
tüketimi arttırabilmek için kabul edecekler.

❑ Insanlar büyük şehirlerden daha küçük şehirlere 
taşınacaklar

❑ Bölgesel kurumlar kurulacak

❑ Avrupada Lizbon ve Atina gibi nüfusu nispeten düşük 
şehirler değer kazanacak

❑ En büyük yatırımlar sağlık sektörüne yapılacak



Corona’da sonra….Uzun bir aciliyet 
dönemi

❑ Sağlık sektöründen sonra eğitimde dijital 
teknoloji herşeyin yerini alacak ve açıdan 
da teknolojilere kyatırım yapılacak ve 
invasyona yönlendirilecek

❑ Bugünkü salgının sonuçları çok daha hızlı
ortaya çıkacaktır ve öngörünün de 
yardımıyla, bunları azaltmaya, bunlardan
yararlanmaya ve bu süreçte daha esnek
bir küresel sistem oluşturmaya
çalışabiliriz.

❑ Bankalar dijital platforma tamamen 
geçecekler. Bu nedenle de ilave 
teknolojiler ortaya çıkacak



Peki Bizlerin Ne Yapması Gerekiyor?

❑ Üretim...Üretim...Üretim
❑ İthalatı azaltmak (Yabancı marka 

merakımızı bırakmak)
❑ İhracata tamamen değer bazlı ve 

markalaşarak girmek
❑ Belli sektörlerde dünya markası 

olabilmek ve Türkiyenin markalaşmasına 
yardım etmek

❑ Otomasyon
❑ Dijital Teknolojileri iş hayatının 

tamamına entegre etmek



Peki Bizlerin Ne Yapması Gerekiyor?

❑ İnovasyonu sadece üniversiteler ve 
Tubitak arasında dondurmak yerine 
ticaretleşmesini sağlamak

❑ Araştırma yapmaya önem vermek
❑ Değişik düşünmeye ve sorgulamaya 

yani analitik düşünmeye yönelmek
❑ Pazarlamayı şirketin şemsiyesi haline 

getirmek ve her üniteye destek 
vermesini sağlamak



Peki Bizlerin Ne Yapması Gerekiyor? 
(En önemlisi)

❑ Küresel kurallara 100% uymak
❑ Daha şeffaf olmak
❑ İletişimi mükemmeliyete 

yükseltmek
❑ Markanın değerini belirlemek
❑ Vizyonu belirleyip her planı onun 

üstüne kurmak
❑ Devamlı gelişmek



Türkiye 2025

❑ İhracatta en az %60 artış oldu

❑ Öne çıkan en az üç sektör var üretim bilhassa 
gıda, tekstil, sağlık ve teknoloji sektörlerinde 
kendine tamamen yeter hale gelmiş

❑ Pazarlama eğitimi olan stratejik pazarlama 
yöneticileri iş başında

❑ Kuvvetli vizyonlar pazara iletiliyor

❑ Ürün Odaklı değil değer odaklı fiyatlamaya 
geçilmiş

❑ Uluslararası ilişkilerde tam bir küresel vatandaş 
olunmuşö şeffaf iletişim var ve ön yargılardan 
kurtulmuşuz

❑ Sürdürülebilir bir is hayatı yaratılmış



Kesinlikle Unutmamak gerekir!

Bugünki küresel rekabet içinde
her şirketin ufak dahi olsa
ayrıcalık yaratan bir değeri
olması şarttır



Gülderen Somar BA, MBA

Bıçakcılar Tıbbi Cihazlar

Kurumsal Pazarlama ve Strateji Direktoru

LinkedIn: Gail Onat

Gulderen.somar@gmail.com
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