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BAŞARININ YOLU;
MÜŞTERİNİN SESİNE KULAK VERMEK
KalDer
olarak
mükemmellik
kültürünü
yaşam
biçimine
dönüş türerek ,
ülkemizin rekabet gücünün ve
gelişmişlik düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacı ile 25
yıldır çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Bu uzun ve zorlu süreçte, kuruluşlara
çıktıkları kalite yolculuğunda rehber
olup yol göstermek, ışık tutmak istedik
ve birçok ilke imza attık.
KalDer, 2005 yılından bu yana Türkiye
Müşteri Memnuniyeti Endeksi çalışması ile müşteri memnuniyetinde lider
markaları belirliyor. 2015 yılından itibaren bir araya gelen KalDer ve Tür4

kiye’deki lider pazar araştırma şirketi
Ipsos olarak, yeni ve daha kapsamlı bir
araştırma olan Türkiye Müşterinin Sesi
(TMS) projesini başlattık.
TMS projesi ile, ölçümlenen sektörlerde, kalite bilincini geliştirmek, yaygınlaştırmayı sağlamak ve mükemmel
markalar yaratmak hedefleniyor.
Kuruluşların tüm süreçlerinde sürekli
iyileşmeyi esas almalarının önemini
vurguladık. “Ölçmediğinizi iyileştiremezsiniz. Ölçmek anlamak ve bilmektir. Bilmek yönetmektir.” doğrusundan
hareket ettik. Başarının sırrının büyük
ölçüde müşteri memnuniyetine dayandığı günümüzde, markaların kendilerinin ve rakiplerinin konumlarını bilmelerinin sağlıklı bir analiz ve doğru
iyileştirme fırsatını sunacağına inanıyoruz.

KalDer ve Ipsos’un bir araya gelerek
başlattığı Türkiye Müşterinin Sesi
Araştırması, müşteri memnuniyetini sektörel bazda ve ulusal düzeyde
ölçerek, pazarların daha rekabetçi
ve tüketici dostu olmasını amaçlıyor.
Müşteri memnuniyetinde sektör birincilerinin belirlendiği çalışma, 12 sektör ve 100’den fazla markayı kapsıyor.
TMS, müşteri memnuniyetinin zaman
içindeki eğilimlerinin izlenmesi, müşteri bağlılığı, buna bağlı olarak karlılık
ve rekabet edebilirlik hakkında önemli
bilgiler vermektedir.
Dolayısı ile TMS;
• Ülkedeki ürün ve hizmetlere ait kalite
ve müşteri bağlılığı, müşteri memnuniyeti artıyor mu, azalıyor mu?
• Bu artış ya da azalma endüstrinin
belirli sektörlerine mi ait, sadece bazı
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sektörlerde mi görülüyor ya da belirli
kuruluşlara mı özgü?

bağımlılığı yüksek sektör ve kurumları
belirler.

• Bu artış ya da azalma uluslararası
eğilimlere uygun mu; yoksa ülkemize
özgü farklılıklar mı var?

• TMS, önümüzdeki yıllar itibarı ile
geçmişteki 10 yıllık süreci de katarak
anlamlı bir trend analizine olanak tanıyacaktır.

gibi ülke ekonomisi hakkında bir çok
soruyu yanıtlamaktadır.
• Müşteri memnuniyeti ve sadakatı,
pazar değerinin en önemli parametrelerinden biridir. Bu parametre TMS ile
daha da netlik kazanacaktır.
• Dünya’da olduğu gibi TMS puanını
artıran kuruluşlar aynı artışın Borsa
pazar değerlerine de yansıdığını ileriki
günlerde göreceklerdir.
• TMS, sektör içindeki memnuniyeti olduğu gibi sektörler arasında da müşterisini en çok memnun eden, müşteri

• TMS, kuruluşların puanlarını artırmak
için hangi parametreleri geliştirmeleri
gerektiğinin analizine de hizmet etmektedir.
Müşteri Bağlılık Endeksi bazında sektörlerdeki müşteri memnuniyeti liderlerinin kamuoyu ile paylaşılmasını
takiben, markalarla sektör ve marka
karşılaştırmalı ayrıntılı bir rapor sunulacak. Sektör ve sektördeki markalar
için karşılaştırmalı endeksin yanısıra,
raporda bu skorun iyileştirilmesini
hangi boyutların sağlayacağı ile ilgili

ayrıntılı bir analiz ve sosyal medyada
sektör hakkında konuşulanların analiz
edip yorumlanması da yer alacak.
Müşteriler için tarafsız ve bağımsız bir
kuruluş tarafından bilgilenme platformu oluşacaktır.
Uluslararası bir araştırma kuruluşu
olan Ipsos ile işbirliğimizin önemini
vurgularkan, Türk İş Dünyası için yarattığımız bu fırsatın kuruluşlara hayırlı
olmasını diliyorum.

A. Hamdi DOĞAN
KalDer
Yönetim Kurulu Başkanı
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MÜKEMMELE YOLCULUK MÜŞTERİDE BAŞLAYIP
MÜŞTERİDE BİTİYOR
Yönetim gurusu
Peter
Drucker
şirketlerin
tek
amacının “Müşteri Yaratmak”
olduğunu söyler.
Gerçekten de şirketlerin değerini
belirleyen bugün ve gelecekte müşterilerine yarattıkları değerdir.
Hangi sektörde olursak olalım, ürünümüzü kullanan, hizmetlerimizden
yararlanan müşterilerimizi dinlemek,
bugün bizi tercih etmelerini, yarın da
bizimle olmaya devam etmelerini sağlamak istiyoruz. Bu ayın, bu çeyreğin
iş sonuçları bazen ilerisi için doğru
fikri vermeyebiliyor. Müşterilerimizi
dinlememiz, memnuniyetlerini veya
memnuniyetsizliklerini anlamamız, bu

içgörülerle oluşturduğumuz stratejilerimizi hayata geçirmemiz gerekiyor.
Temelde, müşterilerimizi gelecekte de
bizimle kalmaları için sürekli ikna etmemiz gerekiyor. Hayatın ve iş dünyasının gerçeği bu.
Gelecek için sürekli hazırlanmanın yolu
da müşterilerimiz ile yakın bir diyalog
içinde olmak, müşterinin sesini dinlemek, ve müşterimizin sesine gelişen
hizmet ve ürünlerimizle yanıt vermek.
Türkiye Müşterinin Sesi (TMS) Araştırması Türkiye genelinde seçilmiş sektörlerde bugüne ve yarına dair olarak
müşterinin sesini ortaya koymak için
hazırlandı. Müşterilerin tercihini, bağlılığını ve bunun sonucunda oluşan
ileriye dönük tutum ve davranışlarını
ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. TMS ile
bu sektörlerdeki markaların performanslarına ışık tutmak ve stratejik ve

taktik çıkarımlar sağlayarak, sosyal
medyadaki yansımaları araştırmacı
gözü ile inceleyerek sektördeki markalara destek olacağız.
KalDer ile işbirliğimiz bu noktada çok
anlamlı: KalDer Türkiye’de Yönetimsel
Mükemmellik kültürünü yaygınlaştırıyor. Ve yine KalDer’e göre mükemmelliğe giden yol müşteri ihtiyaçları ile
başlıyor, yönetimsel mükemmellik yoluyla bu ihtiyaçların etkin karşılanması
ile bu döngü tamamlanıyor.
TMS ile Türkiye iş dünyasının mükemmele doğru olan yolculuğuna katkı yapacak olmaktan heyecan duyuyoruz.
İş dünyası ve Müşteriler için hayırlı
olsun.

Hasan Çalışkan
Ipsos Loyalty Genel Müdürü
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TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ
KalDer, çağdaş yönetim kalitesi felse-

nizasyonu’nun (MEQA) kurucu üyesi,

fesinin ülkemizde etkinlik kazanması

The Global Compact Küresel İlkeler

ve yaygınlaştırılması amacıyla 1990

Sözleşmesi’ni Türkiye’de imzalayan ilk

yılında kurulmuştur. Ankara, Bursa, Es-

kuruluş ve aynı zamanda Turquality’nin

kişehir, İzmir olmak üzere 4 şubesi, İz-

Akredite ettiği Kalite ve Yönetim Sis-

mit, Çerkezköy ve Kayseri olmak üzere

temleri Danışmanlığını yapmaktadır.

3 temsilciliği vardır.

KalDer’in ana faaliyetleri arasında

KalDer’in vizyonu, Cumhuriyetimizin

Türkiye Mükemmellik Ödülü, kalite ve

100. Yılında sürdürülebilir kalkınma

yönetim alanındaki eğitimleri, Kalite

yaklaşımı çerçevesinde ülkemizi çağ-

Kongresi ve Kamu Kalite Sempozyumu,

daş yaşam düzeyine ulaştırmak amacı

Kıyaslama çalışmaları, Ulusal Kalite

ile Türkiye’nin tüm bölgelerinde mü-

Hareketi ve Türkiye Müşterinin Sesi

kemmellik

Ödülleri bulunmaktadır.

kültürünü

içselleştirmiş,

rekabetçi kurum ve kuruluşlar yaratılmasına katkıda bulunmaktır.
KalDer, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı
(EFQM)’nın Ulusal İşbirliği Ortağı, Amerika Kalite Derneği’nin küresel işbirliği
ortağı (ASQ), Orta Doğu Kalite Orga8
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RAKAMLARLA KALDER

• KalDer üye sayısı - 2.343
• 7.428 eğitim ve çalıştay programı,
126.355 kişi katılım
• 24 yılda Kalite Kongresi’ne yaklaşık
70.000 kişilik katılım
• Ulusal Kalite Hareketi’ne katılan toplam üye sayısı 620,

• Mükemmellik Aşamalarında Karar-

• Türkiye Mükemmellik Ödülü kazanan

lılık sürecinde 99, Yetkinlik sürecinde

kuruluş sayısı 52, Türkiye Mükemmel-

170, toplam 269 kuruluş belge aldı.

lik Büyük Ödülü kazanan kuruluş sa-

• EFQM Mükemmellik Ödülünü kazanan 8’i Büyük, 15’i Başarı olmak üzere
toplam 23 kuruluş,
• Türkiye Mükemmellik Ödülü Başvuru
Sayısı 268,

yısı 32, Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü kazanan kuruluş sayısı 7,
toplamda 91 kuruluş,
• Ödül sürecinde görev alan değerlendirici sayısı 2.431
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IPSOS
Ipsos, dünyanın lider araştırma şirketlerinden Ipsos Grubunun bir parçası olarak reklam, müşteri ve çalışan memnuniyeti, pazarlama, medya,
kamuoyu araştırmaları ve geleceği
tahmin, modelleme ve danışmanlık
uzmanlıkları sunan global bir pazar
araştırma şirketidir. 500’e yakın çalışanı ile Türkiye’nin en büyük araştırma
şirketidir.
Kendisini tutkulu araştırmacıların ve
araştırmanın evi olarak tanımlayan
Ipsos, TÜİK’den sonra ülkemizin en
fazla araştırmacıya sahip olan kuruluşudur. Deneyimli araştırmacıları ile
müşterilerinin işlerini geliştirmeleri
için, ilk yaratıcı aşamadan, marka /
hizmet / ürün gelişme evrelerine kadar
olan tüm süreçte ileri araştırma araç-
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larıyla, yüksek kalitede çözüm üretir.
Ipsos, hızlı tüketim, perakende, dayanıklı tüketim, sağlık, teknoloji, finans,
otomotiv, medya, turizm ve daha pek
çok alanda müşterileri ile çözüm ortağı
olarak çalışır.
ISO 20252 ve Güvenilir Araştırma Belgesi (GAB) sahibi olan Ipsos, çalışmalarını bu kalite standartları ve ESOMAR
kuralları çerçevesinde yürütür.
Türkiye Müşterinin Sesi çalışmasını
Ipsos Loyalty yürütmektedir. Ipsos’un
müşteri deneyimi, deneyim tasarımı,
müşteri memnuniyeti ve bağlılığını
ölçümlemeye yönelik çalışmalarına
odaklanan, bu yolla müşterilerine değer katan özel birimidir.
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IPSOS
Kuruluş 1975
Paris Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem
gören Dünyanın 3’üncü en büyük pazar
araştırma, anket temelli 1’inci şirketi
5000’den fazla müşteri

IPSOS TÜRKİYE
Kuruluş 2001
450 uzman çalışan ile TÜİK’den sonra en
geniş araştırma kadrosu
200’ü aşan müşteri

90’dan fazla ülkede faal

İleri teknoloji ile donanmış, CAPI, CATI ve
kalitatif stüdyolar

Yılda 70 milyon görüşme

500 seat kapasiteli CATI altyapısı
I-CAPI ile F2F araştırmalarda anlık veri içerik
takibi
Türkiye’nin tek hane ve kişisel tüketim paneli
4 ilde ofis, 34 ilde yerleşik saha organizasyonu
Araştırma uzmanlıkları bazında yapılanma
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TÜRKİYE MÜŞTERİNİN SESİ (TMS)
KalDer, 2005 yılından bu yana Türkiye
Müşteri Memnuniyeti Endeksi (TMME)
çalışması ile farklı sektörlerde müşteri
memnuniyetinde lider markaları belirlemekteydi. 2015 yılından itibaren Türkiye’nin lider araştırma firması Ipsos
ile işbirliğine giderek, birlikte yeni ve
daha kapsamlı bir araştırma yapısıyla
ölçümlediği sektörlerde kalite bilincinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına
katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
Bağlılık, memnuniyetin yanısıra müşteri tutum ve davranışlarını da kapsayan,
müşteri davranışlarını açıklayabilmek
için takip edilmesi oldukça önem taşıyan bir metrik olarak öne çıkmaktadır.
Türkiye Müşterinin Sesi’nde temel yaklaşım, müşterilerin tercihini, bağlılığını ve bunun sonucunda oluşan ileriye
dönük tutum ve davranışlarını ortaya
çıkarmak, uzun vadede değer kazana-

cak ilişkilerin kurulmasını sağlamak,
bu ilişkinin nasıl sağlanabileceği konusunda firmalara yön gösteren bilgiler
sunmak ve sektörün nabzını düzenli
olarak sosyal medyada takip etmektir.

° Sektörde müşterilerin hangi konulardan daha fazla etkilenebileceğini
belirler ve her bir markaya nasıl daha
fazla bağlanabilecekleri konusunda
detaylı strateji önerileri sunar.

Ar-Ge çalışması ile Ipsos Global tarafından geliştirilmiş bir model olan Türkiye Müşterinin Sesi;

Türkiye Müşterinin Sesi modeli üç ana
bölümden oluşur:

° Marka müşterilerinin sadakat seviyesini belirlerken müşteri tutma taktiklerini daha iyi belirleyebilmek için tutum
ve davranışları bir arada değerlendirir.

2. STRATEJİK AKSİYON ALANLARI

1. TÜRKİYE MÜŞTERİNİN SESİ ENDEKSİ
3. SOSYAL MEDYA DİNLEME

° Müşteri sadakatini etkileme konusunda markaların stratejilerindeki her
bir konunun nasıl bir araya geldiğine
yanıt verir.
° Pazar değişkenlerini bir arada değerlendirerek müşteri ve marka arasındaki ilişkiye benzersiz bir bakış sunar.
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1. TÜRKİYE MÜŞTERİNİN SESİ ENDEKSİ
Endeks temel olarak müşteri sada-

Farklı sektörlerdeki markaları kulla-

katini ölçümlemektedir.

Geçmişte,

nan 10.000 müşteri ile görüşülerek

bugün ve gelecekte müşterinin tercih

yapılan Ar-Ge çalışmasının sonucun-

ve davranışlarındaki değişimi esas al-

da müşteri bağlılığını en iyi açıklayan

maktadır. Hem sektör hem marka için

soruların TMS Endeksi’nin hesaplan-

davranışsal ve tutumsal yaklaşımlar

dığı dört soru olduğu kanıtlanmıştır.

dikkate alınarak sonuçlar hesaplanır.
Ipsos Global’in Ar-Ge çalışması sonucunda valide edilmiş, 30 farklı ülkede
26’yı aşkın sektörde ölçümlenen modele dayanmaktadır.
Elde edilen skorun, müşterilerin davranışını «tavsiye etme (NPS)» ve «gelecekte kullanma niyeti» metriklerinden daha iyi açıkladığı görülmüştür.
Sonuçlar, Ipsos Global tarafından hesaplanmaktadır.
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MÜŞTERİ TUTUMU

MÜŞTERİ DAVRANIŞI

Türkiye Müşterinin Sesi Endeksi ile:

1. Müşteri gideceğini mi, kalacağını mı

3. Müşterinin geçmişteki tercih payı

° Müşteri memnuniyetinin bir adım

söylüyor?
“Gelecek .... ay/yıl içinde .... alırken ....
firmasını tercih sıklığınızda bir değişim olacağını düşünüyor musunuz?”
2. Rakiplere kıyasla marka ne kadar

neye işaret ediyor?

ötesine geçiliyor, MÜŞTERİ BAĞLILIĞI

Satın alım sıklığınızı düşündüğünüzde, okuyacağım ....

firmalarından

yaklaşık ne kadar .... aldığınızı toplamı 100 edecek şekilde dağıtır mısınız?

cazip?

4. Müşterinin son zamanlardaki dav-

“.... markası için okuyacaklarımdan

muş mu?

hangisi düşüncelerinizi en iyi ifade
eder?” (Skala: Kesinlikle diğer .... firmalarına tercih ederim /Tercih ettiklerimden biri / Özel bir tercihim yok
/ Diğer .... firmalarını tercih ederim /
Kesinlikle diğer .... firmalarını tercih
ederim)

ranışında herhangi bir değişiklik ol-

ÖLÇÜLÜYOR.
° Sektördeki rakipler ve global norm-

lar ile her bir marka karşılaştırılıyor.
° Bağlılığın marka ile nasıl etkileştiği

analiz ediliyor.

“Son .... ay/yıl içinde, .... alırken ....
firmasını tercih sıklığınızda bir değişiklik oldu mu?”
Her bir soru için farklı bir katsayı kullanılarak Türkiye Müşterinin Sesi Endeksi hesaplanmaktadır.
15
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2. STRATEJİK AKSİYON ALANLARI
Ipsos’un kapsamlı Ar-Ge faaliyetleri
marka algısının sadakati belirlemede
oldukça önemli bir rol oynadığı kanıtlanmıştır.
Türkiye Müşterinin Sesi kapsamında
SEKTÖR VE MARKA ÖZELİNDE 10 marka boyutunun Türkiye Müşteri Sadakat Endeksi ile ilişkisi istatistiki olarak incelenir ve her birinde yapılacak
%10’luk bir değişimin marka sadakatini
yüzdesel olarak ne kadar (olumlu veya
olumsuz) etki edeceği tespit edilir.

Sorgulanan marka boyutları aşağıdaki gibidir.
MARKA

Tanıdığım, ürün ve hizmetlerini bildiğim bir markadır
Pazar lideri bir markadır

TEKLİF

Rakiplere göre daha ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunar
İhtiyacıma uygun ürünler sunar

DENEYİM

Bu markadan genel olarak memnunum
Her zaman yüksek kaliteli ürün ve hizmet sunar

İLİŞKİ

Güven telkin eden bir markadır
Benim için bir arkadaş-tanıdık gibi

FİYAT

Ürün ve hizmetlerini kullanmak için hizmet ücretlerini ödemeye
hazırım
Rakiplerle göre daha uygun fiyatları vardır
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3. SOSYAL DİNLEME
Sektöre ilişkin sosyal medya verileri,
hem kantitatif olarak incelenmekte,
hem de sektöründe uzman kalitatif
araştırmacılar tarafından yorumlanmaktadır.

Sosyal Medya «monitoring» araçları içgörü geliştirmek için yeterli
değil
«Social Listening» modeli sayesinde
marka hakkındaki tüm ilgili interaktif medya içeriği anahtar kelimeler ve
konu başlıkları belirlenerek incelenmekte, farklı araştıma teknikleriyle
detaylı analizler yapılmakta ve markanın taleplerine göre anlamlı içgörüler
ortaya çıkarılmaktadır.
Marka hakkında neler düşünülüyor,
markadan beklentiler ne, marka hangi
durumlarda tercih ediliyor, marka ne
ile bağdaştırılıyor, ne sıklıkla konuşu18

luyor, rakip markalar hakkında neler
konuşuluyor gibi soruların cevaplarını
tüketicilerin en yalın/doğal ifadelerinden dinleyerek öneriler geliştirilmektedir. Tüm tüketici konuşmalarının
kalitatif bakış açısı ile incelenmesinin
katkılarından biri de, tüm ilgili interaktif medya iletilerinin/konuşmalarının
kendi bağlamlarında neden ve sonuç
ilişkisi kurularak incelenmesidir.
Sektörlere dair algıyı anlamak ve bu
sektörlere dair tüketici gündeminin
ne olduğunu görmek için yıl boyunca
sosyal dinleme datası 3 aşamalı olarak
incelenmektedir.
Farklı iletiler aşağıdaki dört farklı parametrede incelenmektedir;

1. Kullanılan ton (tone of voice):
Bir iletinin hangi duyguyla yazıldığı in-

celenmektedir; samimi, didaktik, öfkeli, heyecanlı, meraklı vb.

2. İletinin fonksiyonu:
Bir iletinin nasıl bir işlev getirdiği incelenmektedir; tavsiye, şikayet, bilgilendirme vb.

3. İletinin konusu:
Anlamak istenilen konunun hangi alt
başlığı ile ilgili olduğu. Örneğin konumuz otomotiv olduğunda, bahsedilen
iletinin yakıt tüketimi, konfor, satış saonrası hizmetlerle mi ilgili olduğu

4. İletinin bağlantısı/ içeriği:
Bir iletinin içerisinde materyal olarak
ne barındırdığı; link, fotoğraf, video,
makale, düz yazı gibi farklı öğeleri açığa çıkarmaktadır.
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SOSYAL DİNLEME ÖRNEK ÇIKTILARI

XXX sektörü ile ilgili konuşmaların
%60’ında sadakat ile ilgili bir unsurdan
bahsedilirken, en çok memnuniyet ve
hizmet bedeline dair konuşmalar yapılmaktadır.

XXX sektöründe yapılan konuşmaların büyük ölçüde samimi olduğu göze
çarpmaktadır. Ayrıca bu sektördeki
gelişmelere dair bir merak söz konusudur. %8’lik küçük bir kitle özellikle
zamlar konusunda öfkeli paylaşımlarda bulunmuştur. Bu öfkeli iletilerin büyük bir kısmı markalıdır.

Markasız konuşmalar genel fiyat seviyesi etrafında toplansa da, özellikle
siyaset ve vergiler konusu da XXX sektörü ile sıklıkla ilişkilendirilen konu
başlıklarıdır.
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ÇALIŞMA DETAYLARI
Görüşmeler, bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemiyle (CATI) gerçekleştirilmektedir. Müşterilere tesadüfi cep telefonu numarası çevirme
yöntemiyle ulaşılmaktadır.
Hedef kitle, 18+ bireysel müşterilerdir.
Her sektörde, yıllık sonuçlar toplam
1500-3000 görüşme üzerinden raporlanır.
Tesadüfi olarak asgari görüşme sayısına ulaşamayacak markalar için listeli
aramalar yoluyla sektör karşılaştırması yapılabilmektedir.
Sektörde pazar payı temsiliyetinin
sağlanabilmesi için, sonuçlar sektördeki pazar payı oranları dikkate alınmaktadır.
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Yıl boyunca düzenli veri toplanarak,
sonuçlar dönemsel etkilerden arındırılır.

Ipsos Global Benchmark’ı olan ve araştırma kapsamındaki 9 sektörde Loyalty
Index için farklı ülkeler ile karşılaştırmalı benchmark verilebilmektedir.
Çalışma kapsamında, her yıl yaklaşık
36.000 müşteri görüşmesi ile 12 sektörde Müşterinin Sesi Endeksi hesaplanacak ve her yılın sonunda kamuoyuna duyurulacaktır. Sektördeki talebe
istinaden her yıl yeni sektörler ölçümlemeye dahil olabilmektedir.
2016 Mart ayında ilki gerçekleşmek
üzere, her yılın sektör liderleri, bir
sonraki yılın ilk çeyreğinde basın açıklaması ile kamuoyuna duyurulacaktır.
Basın açıklamasını takiben ödülleri
sektör liderlerine KalDer ve Ipsos tarafından bir ödül töreni ile takdim edilecektir.
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SEKTÖRLER VE MARKALAR
2015 yılında 12 sektör için müşteri bağlılığı ölçümlenmiştir:

SEKTÖR
AKARYAKIT
İSTASYONLARI

KRİTER
Kişiye veya aile bireylerine ait,
aktif olarak kullanılan motorlu
bir araca sahip olma VE Akaryakıt
istasyonlarından dizel veya benzin
satın alıyor olma

BEYAZ EŞYA

Eve alınan son beyaz eşya ürününde
satın alım kararında etkili olma

BİNEK OTOMOBİL

Kişiye veya aile bireylerine ait, aktif
olarak kullanılan motorlu bir araca
sahip olma

HIZLI SERVİS
RESTORANLARI
GSM OPERATÖRLERİ

HAVAYOLLARI

Dışarıda fast food restoranlarında
yemek yemiş veya sipariş vermiş
olma
Görüşmeler cep telefonu numarası
üzerinden yapıldığı için herhangi bir
kriter aranmamaktadır.
Son 3 yıl içinde uçakla seyahat etmiş
olma

SEKTÖR

KRİTER

İNTERNET SERVİS
SAĞLAYICILAR

Evde kullanılan, marka seçimini
kişinin yaptığı veya kararda etkili
olduğu bir internet bağlantısına sahip
olma

LPG GAZ

Kişiye veya aile bireylerinize ait, aktif
olarak kullanılan motorlu bir araca
sahip olma VE araç için LPG yakıt satın
almış olma

SİGORTA /BİREYSEL
EMEKLİLİK

Ödemelerini kişinin veya aile
bireylerinin yaptığı bir sigorta veya
bireysel emeklilik ürününe sahip olma

SÜPERMARKET
/ İNDİRİM
MARKETLERİ

Evin günlük ihtiyaçları için
alışverişleri gerçekleştirme,
alışverişlerinde marketleri de tercih
ediyor olma

TELEVİZYON

Eve alınan son TV ürününde satın alım
kararında etkili olma

TÜPLÜ GAZ

Son 3 ay içinde eve tüplü gaz satın
almış olma
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Araştırmaya yönelik daha fazla bilgi için;
Başak Yetgin

İrem Güneş

Görkem Erkuş

basak.yetgin@ipsos.com

irem.gunes@ipsos.com

gorkem.erkus@kalder.org

ile irtibata geçebilirsiniz.
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