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Y›llard›r süregelen araflt›rmalar, uzun
dönemli bir yat›r›m getirisi için uygula-
nacak en iyi stratejinin ekonomik yavafl-
lama döneminde pazarlama harcamalar›-
n› yükseltmek oldu¤unu do¤ruluyor.
Araflt›rma ölçümleri, ekonomik durgun-
luk esnas›nda, iyileflmenin ilk iki y›l›nda
Sermaye ‹stihdam Getirisi oran›n›n ve
ayn› iyileflme döneminde pazar pay›n›n
de¤iflim gösterdi¤ini ortaya koyuyor.
Durgunluk döneminde, pazarlama har-
camalar›nda kesinti uygulayan flirketler
daha yüksek oranlarda Sermaye ‹stih-
dam Getirisi elde ederlerken, durgunluk
bitti¤inde daha düflük oranlarla karfl›
karfl›ya kal›yorlar. Ekonomik iyileflme
sürecinde “müsrif” olanlar ise önemli öl-
çülerde daha yüksek Sermaye ‹stihdam

Getirisi ve ekstra pazar pay› elde ediyor-
lar. 
S›ra d›fl› görünen bu bulgular 2 ana fak-
tör ile aç›klanabilir: 

Pazar pay› ve Ses pay› 
aras›ndaki iliflki
Pazar pay› ve ses pay› aras›ndaki ba¤lan-
t› pazarlay›c›larca büyük ölçüde anlafl›l-
m›fl durumda ancak muhtemelen CE-
O’larca henüz anlafl›lm›fl de¤il. fiirketini-
zin ses pay› güncel pazar pay› ile k›yasla
ne kadar yükselirse, bir sonraki y›l mar-
kan›z›n pazar pay› da o oranda yüksele-
cektir. Bundan dolay›, e¤er flirketiniz pa-
zarlama yat›r›m›n›, rakipleriniz düflürür-
ken yükseltirse, markan›za olan ilgiyi
büyük ölçüde art›rm›fl olacaks›n›z. Bu
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her ceo bilir ki tüketiciler zor zamanlarda harcamalar›n› h›zla azalt›rlar. birçok ifl lideri de
ayn› flekilde davran›fl sergiler. indirimli sat›fllar› öngörerek, finansal pazarda umut verici
olabilmek ad›na pazarlamay› da kapsayan de¤iflken ücretleri azaltma e¤ilimi gösterirler. ne var
ki, elde edilen pek çok bulgu, finansal hedeflere ulaflmak için ekonomik durgunluk yaflan›rken
pazarlama harcamalar›n› azaltman›n iyi bir fikir olmad›¤›n› ortaya koyuyor. 

CEO’lar için
krizde pazarlama
stratejileri

durum size y›llarca sürecek bir avantaj
kazand›racakt›r. 

Marka boyutu ve kar marjlar›
aras›ndaki iliflki 
Sahip olduklar› ölçek sayesinde büyük
markalar tekrar sat›fl ve pazarlama yat›-
r›mlar› aç›s›ndan kendilerine oranla da-
ha küçük ölçekte olan markalara k›yasla
daha cazip olman›n da avantajlar›n› yafl›-
yorlar. Bu yüzden, durgunluk dönemin-
de pay›n› art›ran bir marka, ekonomi ge-
lifltikçe bu denklemde kar sa¤layacakt›r. 
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fiirketler 2010 y›l› için pazarlama planla-
r›n› yaparlarken flu 6 faktörü ak›lda tut-
mal›lar: 

1. Müflteriyi araflt›r›n. Pazar araflt›rmas›
bütçesini k›smak yerine, flirketler tüketi-
cilerin fiyatlar› tekrar nas›l tan›mlad›klar›-
n› ve ekonomik durgunlu¤a karfl› tak›n-
d›klar› tavr› bilmek için her zamankinden
daha fazla çaba sarf etmeliler. Fiyat es-
nekli¤inin k›vr›mlar› de¤iflim gösteriyor.
Tüketiciler uzun ömürlü ürünleri aramak
için eskiye oranla daha fazla zaman harc›-
yorlar ve sat›fl noktas›nda daha ince ele-
yip s›k dokuyorlar. Sat›n almay› erteleme,
düflük ticaret (elindekini sat›p daha dü-
flük özelliklerde olan› alma) veya eskiye
oranla daha az miktarda sat›n almaya da-
ha büyük bir e¤ilim gösteriyorlar. Güve-
nilir markalar bilhassa de¤er görür ve ba-
flar›l› bir flekilde yeni ürünlerini piyasaya
sürmeye devam ederler ama yeni marka
ve kategorilere olan ilgi yavafl yavafl sö-
ner. Tüketimin yayg›nl›¤› eskiye oranla
daha da azal›r. 

2. Pazarlama harcamalar›n›z› sürdü-
rün. fiu an reklam› k›sma zaman› de¤il.
Ekonomik durgunluk s›ras›nda, rakipler
tan›t›m oranlar›n› azalt›rken yükselten
markalar›n pazar paylar›n› ve yat›r›m ge-
tirilerini iyi ekonomik koflullara k›yasla
daha fazla gelifltirebildikleri kan›tlanm›fl-
t›r. Karars›z tüketiciler
bilinen markalara gü-
venlerini tazelemeye ih-
tiyaç duyarlar, markay›
evlerinde televizyon
seyrederen tüketicilere

tan›tmak tahmin edilenden daha genifl bir
kitleye daha az bir maliyetle ulaflmay›
sa¤lar. Yedek nakit sahibi olan markalar
kendileri için avantajl› bir tan›t›m süreci-
ni baflar›yla yürütebilirler. E¤er firman›z›n
tan›t›m bütçesinde k›s›nt›ya gitmesi gere-
kiyorsa, tan›t›m›n s›kl›¤›n› korumak ad›-
na 30 saniyelik reklamlardan 15 saniyelik
reklamlara geçebilir, televizyon yerine
radyoyu tercih edebilir veya daha acil sa-
t›fl etkisi yaratan direk pazarlama ve etki-
leflimli pazarlaman›n kullan›m oran›n›
yükseltebilirsiniz. 

3. Ürün portföyünüzü düzenleyin. Pa-
zarlay›c›lar, ürün gruplar›nda bulunan
her çeflit için oluflmas› muhtemel taleple
ilgili yeni tahminler yürütmeliler çünkü
tüketicilerin bu zorlu dönemlerde düflük
ticarete (daha fazla say›da özelli¤e sahip
arabas›n› sat›p daha az say›da özelli¤e sa-
hip olan arabalar› sat›n alma gibi) e¤ilim-
leri olabiliyor. Zor zamanlar, çok amaçl›
ürünlerin kullan›m için özellefltirilmifl
ürünlerden daha fazla tercih edilmesine
yol açar, ürün gruplar›ndaki zay›f özellik-
li çeflitler azalt›lmal›d›r. Bakkal ürünleri
kategorilerinde, iyi kaliteli markalar ulu-
sal markalar›n fiyatlar›nda kazanç sa¤l›-
yorlar. S›nai tüketiciler ürün ve hizmetleri
ürün paketlerinden ba¤›ms›z ve ayr› fiyat-
lanm›fl olarak görmeyi tercih ediyorlar.

Hile out, güvenilirlik, emniyet ve perfor-
mans in. Yeni ürünlerin, özellikle de yeni
tüketici gerçe¤ine hitap eden ve böylece
rakiplerin üzerinde bask› oluflturan ürün-
lerin tan›t›m›na devam edilmelidir ancak
tan›t›m, firma imaj›n› de¤il, üstün fiyat
performans›n› vurgulamal›d›r.

4. Ücretlendirme taktiklerinizi duruma
uyarlay›n. Müflteriler en iyi pazarl›¤› yap-
mak için al›flverifl yapacaklard›r. Liste fi-
yatlar›nda indirim flart de¤il ama daha ge-
çici promosyonlar›n önerilmesi gerekir,
miktarda indirim yap›lmal›, ücret art›fllar›
düflürülmeli, uzun zamand›r sahip olu-
nan müflterinin kredileri geniflletilmeli ve
daha küçük paket boyutlar› daha agresif
fiyatland›r›lmal›d›r. Zor zamanlarda pro-
mosyon yapmaktansa fiyatlarda k›s›nt›ya
gitmek daha fazla tüketici deste¤ini cez-
beder. 

5. Pazar pay›n›z› zorlay›n. Tüm sektör-
lerden daha fazla olarak büyüme olas›l›¤›-
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n›n güçlü oldu¤u baz› teknoloji kategorile-
rinde firmalar pazar pay› için büyük mü-
cadele içindeler hatta baz› durumlarda bu
mücadele hayati boyutlarda sergileniyor.
Maliyet yap›n›z› bilmeniz, her türlü mali
k›sma veya takviye girifliminde en mini-
mum düzeyde müflteri etkisi yaratarak en
büyük mali tasarrufu garanti etmenizi sa¤-
lar. Türk Telekom, Türk Hava Yollar› gibi
flirketler, güçlü pozisyonlar› ve kendi sek-
törlerinde sahip olduklar› en üretken mali-
yet yap›s›yla pazar pay› elde etmeyi uma-
bilirler. Kuvvetli bilançolara sahip olan di-

¤er flirketler de zay›f rakiplerini ele geçire-
rek ayn› umudu paylaflabilirler. 

6. Temel de¤erlerinizi vurgulay›n. Bir-
çok firma personel say›s›n› azaltmaya gi-
diyor olsa da, yönetim kurulu baflkanlar›,
flirketin daha önceki zor zamanlarla bafla
ç›km›fl oldu¤unu çal›flanlara anlat›p bu
defa da baflar›y› yakalama konusunda on-
lar› temin ederek sadakatlerini güçlendir-
melidir, iflleri ucuz halletmektense kalite
korunmal›d›r ve herkesin istedi¤i her fley
olmaya çal›flmaktansa, var olan müflterile-

re hizmet olabildi¤ince en üst seviyede
tutulmal›d›r. CEO’lar müflteriler ve çal›-
flanlar› ile daha fazla vakit geçirmeliler.
Ekonomik durgunluk; finans direktörü-
nün, pazarlama müdürünün kazanç ra-
poru üzerindeki bilançosunu ön plana ç›-
karabilir. Döner sermayeyi yönetmek
müflteri iliflkilerini kolayca yönetme ko-
nusunda hakimiyet sa¤layabilir. CEO’lar
buna karfl› güçlü olmal›d›rlar. Baflar›l› flir-
ketler durgunluk döneminde pazarlama
stratejilerini terk etmezler, flartlara uyar-
larlar.
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Ekonomik durgunluk yaflan›rken,
tüketiciler fiyata yönelir, distribü-
törler nakitle ilgilenir ve çal›flanlar
iflleri ile ilgili endifle yaflarlar. an-
cak ekonomik darbo¤az, pazarda
vakit harcamaktan vazgeçilecek bir
zaman de¤ildir. kilit nokta, müflte-
rilerinizin ve ortaklar›n›z›n ihtiyaç-
lar›n›n nas›l de¤iflti¤ini anlaman›z-
d›r ve stratejilerinizi yeni gerçe¤e
göre adapte edebilmenizdir. 
• Ekonomik durgunluk yaflan›rken
tan›t›m oranlar›n› art›ran markalar
pazar paylar›n› ve yat›r›m getirileri-
ni gelifltirebilirler.
• Erken sat›n alma toleranslar›, ge-
niflletilmifl finanslama ve cömert
getiri politikalar› distribütörleri
tüm ürün grubunuzu stoklamalar›
için motive edecektir. 
• Zor zamanlarda promosyon yap-
maktansa fiyatlarda k›s›nt›ya git-
mek daha fazla tüketici deste¤ini
cezbeder. 
• Ceo’lar müflteriler ve çal›flanlar›
ile daha fazla vakit geçirmeliler.

Baz› firmalar›n bir önceki ekonomik
krizden edindikleri en önemli ders, eko-
nomi normale döndü¤ünde dezavantajl›
bir konumda kalmaktan kaç›nabilmek
için tan›t›m ve pazarlama aktiviteleri için
harcama yapmakt›. Pazarlama için har-
cama yapman›n masraf de¤il, yat›r›m ol-
du¤unu anlad›lar. 
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‹flte flirketlerini pazarlama konusunda
teflvik etmeleri için CEO’lara 4 mesaj: 

1. Müflteri ile temas› ve iletiflimi art›-
r›n. Finansal kargafla, bazen yöneticile-
rin, müflterinin varl›¤›na kesin gözüyle
bakarken bankalar› veya yat›r›m analist-
lerini memnun etme konusu üzerinde
fazla durmalar›na yol açabilir. Ama hepi-
mizin de bildi¤i gibi, müflteri yoksa ifl de
yoktur. Yüksek mevkideki yöneticiler,
ifllevlerini önemsemeksizin, bafll›ca müfl-
terilerin temsilcisi haline gelebilirler, ti-
cari faaliyetleri için onlara minnettarl›k
gösterebilirler ve müflterilere baflar›l› ol-
malar›na yard›mc› olacaklar›n› net bir
flekilde ifade edebilirler. fiirket genelinde
tüm çal›flanlar müflterilere yard›m eli
uzatabilirler- müflterileri haberdar etmek
veya onlar›n sorular›n› cevaplamak için
belki kiflisel bir not veya telefon konufl-
mas› ifle yarayabilir. Müflterileriniz onlar-
la ilgilendi¤inizi bilirlerse, daha iyi bilgi-
lendirilirsiniz, firman›zdaki personel
ba¤l›l›¤› artar ve beklenmedik f›rsatlar
do¤abilir.

2. fiimdi yeni pazarlar ara-
maya bafllay›n. Birkaç büyük
müflteriye ba¤l› olan firmalar
müflterilerinin kaderlerinin
de¤iflimi durumunda özellikle
savunmas›z kalabilirler ama
tüm firmalar›n elveriflli pazar-
lara çabucak geçifl yapabilme
esnekli¤ine sahip olmas› gere-
kir. Belirsiz zamanlarda, yö-
neticileriniz, firma ürünleri
için ekstra fayda getirecek
kriterler ve gelecek için ekstra
müflteri kaynaklar› belirlemek
için çabalar›n› art›rabilirler.
Yarat›c› düflünce, flu anki
müflterilerden kaynaklanan
zararlar› telafi etmek için f›r-

satlar elde etmeye yarayabilir. Daha az
bilinen sektörler ya da dünyan›n az bili-
nen bölgeleri ile ilgili flu an araflt›rmaya
bafllamak, koflullar geliflti¤inde yönetici-
lerinizin haz›rl›kl› olmalar›na yard›mc›
olacakt›r. Bu araflt›rma, bayi ziyaretleri,
yeni bir kanal›n testi, yeni alanlar ya da
yeni sanayi bölümlerini hedefleyen web-
sitelerdeki ilanlar› içerebilir. Durgunluk
yaflanan zamanlarda, verimsiz olan çal›-
flanlar bilgi almalar› için nihai tüketici
ile görüflmeye gönderilebilir. 

3. Çal›flanlar›n›za moral verin. Çal›-
flanlar›n›z iflleri ile ilgili korkuya kap›l-
d›klar›nda aile yaflant›lar› ile ilgili finan-
sal korkular› enerjilerini tüketir ve ifle
devams›zl›k artar. Moral düflük oldu-
¤unda üretkenlik ve müflteriye olan ilgi
azal›r, hem de firman›z›n yüksek kalite
ürünlere, etkili bir tak›m ifline ve müflte-
rilerin sorular›na cevap verecek nefleli ve
keyifli seslere en çok ihtiyac› oldu¤u za-
manda. Birçok firma çal›flanlar›na onla-
r›n ne kadar önemli olduklar›n› gerçek-
ten göstermeleri gereken zamanda onla-
ra k›s›lmas› gereken maliyet gözüyle ba-
k›yor. Ailelerle birlikte bir haftasonu ge-
zisi düzenlemek gibi çal›flanlar›n›z› tak-
dir etti¤inize dair birkaç küçük e¤lenceli

iflaret iyi performans göstermeleri için
motivasyonlar›n› korumaya yard›mc›
olacakt›r. 

4. Küçük kazan›mlara vurgu yap›n ve
ödüllendirin. ‹novasyon geliflmekte
olan bir konu, ancak çalkant›l› zamanlar
herkesin kolayca ve h›zla uygulanabile-
cek küçük yeniliklere dahil olmas›na
olan ihtiyac› art›r›yor; bir maliyet tasar-
rufu etkinli¤i keflfetmek, çal›flma ortam›-
n› gelifltirmek, ya da müflteriyi biraz da-
ha fazla sat›n almaya ikna etmek gibi. 
Sorunlu zamanlar kazananlar› kaybeden-
lerden ay›r›r. Kazananlar mücadele
edenlerdir çünkü onlar asla önemli ebe-
di gerçe¤i unutmazlar: Yüksek kalitedeki
ürünler ve hizmetler, müflterileri tan›yan
ve onlarla ilgilenen ba¤l›l›k duygusuna
sahip çal›flanlarca yarat›l›r. 
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ekonomik durgunluk f›rsatt›r.
gerçek bu. büyük firmalar ve
pazar liderleri bunu çok iyi
anlad›lar. 

finansal kargafla, bazen
yöneticilerin, müflterinin
varl›¤›na kesin gözüyle
bakarken bankalar› veya
yat›r›m analistlerini memnun
etme konusu üzerinde fazla
durmalar›na yol açabilir.


