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Hiç kimsenin daha önce yaşamadığı, 
gündemin her gün değiştiği,

insan sağlığının ve toplumun ekonomik sıkıntılarının ön planda olduğu
kritik günler geçiriyoruz.

Bu dönemde iletişimde dikkat edilmesi gereken başlıklar:

Her Şeyden Önce...
Lütfen Duyarlılığımızı Kaybetmeyelim



01 - Sosyal Medya & Toplumsal Gündem



Sosyal Dinleme
COVID-19 Gündeminin Sosyal Medyaya 
Yansıması, Konuşmanın Evrimi ve Öne Çıkan 
Konu Başlıkları.



Türkiye genelinde Covid-19 ilişkili konuşma hacmi ilk vakanın resmi olarak açıklandığı güne kadar düşük hacimde ve mizah 
eşliğinde ilerliyor. Risklerin artması ve vakaların görülmeye başlaması ile konuşma hacmi vaka sayıları ile paralel şekilde 

artış gösteriyor. İlk vaka itibariyle konunun ciddiyeti arttıkça mizah tonu azalarak negatif hissiyatta artış gözleniyor.

COVID-19 Konuşma Analizi

Toplam Konuşma Hacmi

Vaka Sayısı



Türkiye özelinde Covid-19 ile ilgili konuşma 
21 Ocak tarihinde hastalığa sebep olan 

virüsün kaynağının bulunması ile başlıyor 
ve izleyen 1 aylık süreçte düşük bir 

hacimde seyrediyor.

İlk 1 Ay Düşük Konuşma Hacmi

25 Şubat’ta Tahran-İstanbul arasında uçuş 
gerçekleştiren bir uçağın Covid-19 şüphesi 
ile acil iniş yapması ile konuşma 
hacminde kısa süreli bir artış gözleniyor.

Şüpheli Uçak ile Konuşma 
Hacminde Artış

COVID-19 Konuşma Analizi



COVID-19 Konuşma Analizi

Türkiye’de tespit edilen ilk vakanın açıklandığı 10 Mart tarihine kadar 
düşük seyreden konuşma hacmi, ilk vakanın açıklanmasının ardından 

vaka sayısı ile paralellik gösteren bir artışla devam ediyor.

İlk Vakadan İtibaren Büyük Artış 



COVID-19 Konuşma Analizi

17 Mart tarihinde Türkiye’de Covid-19 sebebiyle gerçekleşen ilk ölüm ve 19 Mart’ta 
başlatılan ve sosyal medya üzerinden organize edilen 

#AlkışlarSağlıkÇalışanlarına kampanyası hacimde ani artışlara sebep oluyor.

Sağlık Çalışanlarına Destek, Ses Getirdi 



Covid-19 konuşmasında öne çıkan konular gündemle beraber değişti ve gelişti. Erken evrede Çin’de yaşanan salgın haberleri ile 
birlikte “Wuhan” ve “Corona Virüsü” öne çıktı. Salgın dünya genelinde yayılmaya devam ettikçe “Vaka Sayıları” en çok konuşulan 

gündem haline geldi. Süreç boyunca “Koronavirüs'e karşı alınabilecek önlemler” ve “maske, eldiven, antibakteriyel ve kolonya fiyatları” 
gibi konular da ana konuşmaya paralel ilerledi.

COVID-19 Konu Başlıkları



02 - Tüketici Davranışlarında Değişim Süreci



#1
Proaktif Sağlıklı 

Alışveriş

Fiziksel ve zihinsel 
açıdan sağlıklı kabul 
edilen ürünlere olan 
talebin artması.

Genellikle yurtdışından 
gelen, az ve lokalize 
vakalar.

#2 
Etkin Sağlık 

Gözetimi

Maske, kolonya gibi 
virüse karşı etkili 
ürünlerin 
alışverişlerde 
önceliklendirilmesi.

Vakaların çoğalması, 
ülkedeki ilk ölümlerin 
yaşanması ve devletin 
sağlık ve güvenlik için 
kampanyalara 
başlaması.

#3 
Gıda Stoğuna 

Başlama

Başta raf ömrü uzun 
gıda ürünleri olmak 
üzere stoklama 
davranışının 
yaygınlaşması. 
Market ziyaret sıklığı 
ve alışveriş 
tutarlarında artış 
olması

Vakalara karantina 
uygulanması, ülke 
sınırlarının kapatılmaya 
başlanması.

#4
Karantinaya 

Hazırlık

Mağaza 
ziyaretlerinde 
yüksek düşüş ve 
online alışverişlerde 
artış. Bu dönemde 
ürünlerin stokları 
tükenmeye, arz-
talep dengesindeki 
bozulmalar 
hissedilmeye başlar.

Yerel yönetimlerin 
önlemlerini artırmaya 
başlaması; okulların 
kapanması, 
toplanmaların 
sınırlanması.

#5
Sınırlandırılmış 

Yaşam

Ciddi derece 
kısıtlanmış market 
alışverişler, online 
alışverişlerin talebe 
yetişmekte 
zorlanması, artan 
fiyatlara karşı 
tüketicilerin 
kaygısının artması.

Vaka sayılarında büyük 
artışlar yaşanması, 
restoran vb. 
işletmelerin 
kapatılması.

#6
Yeni Normal 

Hayatlar

Halkın günlük 
rutinlerine geri 
dönmesi, kapatılan 
okul ve işletmelerin 
açılması. E-ticaret 
kullanımının ve 
kişisel hijyene 
verilen önemin kalıcı 
olarak artışı.

Karantinaların ülke 
genelinde kalkması, 
hayatın normale 
dönmesi.

Kaynak:  Nielsen US

Tüketici Davranışlarındaki Değişim

Davranış Değişikliklerini Tetikleyen Etmenler

Değişen Tüketici Davranışlarının 6 Evresi



15. Gün

#EvdeKalDemesiKolay

Karantina ilerledikçe evde vakit 
geçirmek ve sosyal ilişkileri 
sınırlandırmak zorlaşmaya başladı. 
Sosyal medyada insanlar sıkılmış, 
bunalmış ve bakımsız hallerini 
paylaştılar. Vaka sayıları artarken 
halen işe gitmek ve dışarı çıkmak 
durumunda olan kişiler sokağa 
çıkma yasağı beklentilerini ve 
şikayetlerini gündeme getirmeye 
başladı.

14. Gün

10 Mart

Türkiye’de İlk Covid-19 Vakası

Türkiye genelinde ilk resmi vakanın açıklanması ardından 
endişeler başlıyor. Ülke genelinde okulların tatil edilmesi, 
uzaktan çalışma opsiyonları, etkinliklerin iptal edilmesi ve 
toplu vakit geçirilen alanların kapatılması gibi sosyal 
mesafe tedbirleri gündeme geliyor. Bu dönemde 
bilgilendirme görevini üstlenen TC Sağlık Bakanı Dr. 
Fahrettin Koca sürecin en önemli ismi olarak öne çıkıyor.

3. Gün

Sosyal Mesafe

Vaka sayısının 10’dan düşük olduğu ilk dönemde 
doğru el yıkama ve kişisel hijyenin önemi 
iletişimde temel konu haline geldi. Bunun yanında 
maske, eldiven, kolonya ve dezenfektan 
ürünlerinin satışında artış ve buna bağlı fiyatların 
yükselmesi ile üreticiler ve satıcılar yoğun 
eleştirilere hedef oldu.

6. Gün

#EvdeKal

Vaka sayılarının hızla artmaya 
başlaması ile birlikte #EvdeKal fikri 
yayıldı. Sosyal ilişkiler sınırlandırıldı, 
şirketlerin büyük bir kısmı evden 
çalışma düzenine geçtiklerini 
açıkladı. Bu yeni dönemin başında 
insanlar evden çalışma fotoğraflarını 
ve ev hallerini sosyal medya 
hesaplarından sıkça paylaştılar.  

10. Gün

#HayatEveSığar

Kişisel karantinanın ilk günlerinde 
insanların evde keyifli vakit 
geçirmeleri adına yapılabilecekler öne 
çıkmaya başladı. Evde spor videoları, 
sosyal medya üzerinden canlı 
konserler, canlı yayınlar, online 
atölyeler ve bunların iletişimleri sıkça 
karşımıza çıktı. Bu dönem sıklıkla 
evde olmanın keyifli yanları paylaşıldı.

13. Gün

#BeraberBaşaracağız

Kişisel karantinanın ilerleyen dönemlerinde 
vaka sayılarında yaşanan geometrik artışla 
beraber şirketler Covid-19 ile mücadele adına 
bağışlar yapmaya başladı. Bu dönemde iletişim 
“Toplumsal Beraberlik” tonuna evrildi. Sağlık 
çalışanlarına motivasyon desteği, solunum 
cihazı ve tıbbi malzeme yardımları toplanmaya 
başladı. Aynı dönemde bu iletişim kapsamında 
devlet tarafından da yardım kampanyası 
başlatıldı.

Karantina Sürecinde Türkiye
65 Yaş Üzerine Destek Dönemi

ilk günden itibaren 65 yaş ve üzerindeki kişileri 
korumak yönünde de bir gündem oluşmaya başladı, 
ihtiyaçlarının gençler tarafından karşılanması 
konusunda yardım kampanyaları düzenlenmeye 
başladı. 22 Mart tarihinde yürürlüğe giren 65 yaş üzeri 
kişiler için uygulanan sokağa çıkma yasağı ve 
ardından sosyal medyada paylaşılan “yaşlı amca”
videoları ile bu konu çevresinde gelişen konuşma ani 
bir artış gösterdi.



Ellerini Yıka! 
Dönemi
Tüketicilerin hijyene  dikkat çeken 
konuşmaları Türkiye’de vaka görülmeden 
önce ortaya çıktı.  İlk vakaya kadar 
markaların bu konulara dikkat çeken bir 
iletişim çalışmasına genel anlamda yer 
vermediği görmekteyiz. İlk vakadan itibaren 
markalar,  temassız teslimat hizmetleri, 
hijyene dikkat çeken içerikleriyle bu gündeme 
geç de olsa dahil oldular.
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Ellerini Yıka! Dönemi 
Marka Gündemi



Ellerini Yıka! Dönemi
Sosyal Medya Paylaşım Örnekleri



Sosyal Mesafe
Dönemi
Sosyal mesafenin önemine dikkat çeken 
uzmanların açıklamaları sonrası bu konu, 
tüketicilerin konuşmalarına da yansıdı. 
Yabancı markaların başlattığı, sosyal 
mesafeye dikkat çeken “logoyu ayırma” akımı 
ülkemizdeki markalara da kısa süre içerisinde 
yayıldı. 
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Sosyal Mesafe Dönemi
Marka Gündemi



Sosyal Mesafe Dönemi
Sosyal Medya Paylaşım Örnekleri



#EvdeKal 
Dönemi
Evde kalmaya yönelik tüketici 
çağrılarını, yetkililerin ve markaların 
çağrıları takip etti. Bu çağrıların 
yanında markalar bazı hizmetlerini 
de bir süreliğine ücretsiz olarak 
hizmete açtı.
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#EvdeKal Dönemi
Marka iletişimleri



#EvdeKal Dönemi
Sosyal Medya Paylaşım Örnekleri



#HayatEveSığar 
Dönemi
Bakanlığın başlattığı kampanyayı 
markalar da takip etti. Ünlüler ve 
diğer kullanıcılar bu kampanyaya 
destek verirken markalar da 
tüketicilerin evde daha keyifli vakit 
geçirmesini sağlayacak öneriler 
sunmaya başladı.
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#HayatEveSığar Dönemi
Marka iletişimleri



#BeraberBaşaracağız 
Dönemi
Vakaların hızlı artışıyla birlikte şirketler, 
Covid-19 ile mücadele adına bağışlar 
yapmaya başladı. Bu dönemde iletişim 
“Toplumsal Beraberlik” tonuna evrildi. Sağlık 
çalışanlarına motivasyon desteği, solunum 
cihazı ve tıbbi malzeme yardımları 
toplanmaya başladı. Aynı dönemde devlet 
tarafından da yardım kampanyası 
başlatıldı.
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#BeraberBaşaracağız Dönemi
Marka iletişimleri



#BeraberBaşaracağız Dönemi
Sosyal Medya Paylaşım Örnekleri



65 Yaş Üzerine Destek 
Dönemi
65 yaş ve üstüne gelen sokağa çıkma yasağı 
sonrasında toplumun bir kesimi tarafından risk 
grubundaki bu vatandaşlarımıza tasvip 
edilmeyen hareketler yapılmaya başlandı. 
Sosyal medyanın buna tepkisi ise hızlı ve sert 
oldu. Durumu takiben, bakanlıklar ve 
markaların da dahiliyetiyle, 65 yaş ve üstü 
insanların korunmasına yönelik konuşmalar ve 
iletişimler oldukça sık görülmeye başlandı.
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65 Yaş Üzerine Destek Dönemi
Marka iletişimleri



65 Yaş Üzerine Destek Dönemi
Marka iletişimleri

Sosyal Medya Paylaşım Örnekleri



#EvdeKalDemesiKolay 
Dönemi
#EvdeKal ve #HayatEveSığar 
kampanyalarına evden çalışması 
mümkün olmayan ve hala işine gidip 
gelen tüketicilerin tepkisiyle 
#EvdeKalDemesiKolay ortaya çıktı. Bu 
konuşmanın ardından markalar 
çalışanlarına yönelik aldıkları 
önlemleri sıklaştırırken bunları 
iletişimlerine de taşımaya başladılar.
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#EvdeKalDemesiKolay Dönemi
Marka iletişimleri



#EvdeKalDemesiKolay Dönemi
Sosyal Medya Paylaşım Örnekleri



03 - Salgın Dönemi Arama Trendleri



Öne Çıkan 
Sorgular

Haberler ve 
İstatistikler

Mar - 1 Mar - 28

Samsung 
Galaxy S20 

Ultra

Altın 
Fiyat

Zirkonyum 
Kaplama 

Fiyatı

Mar - 7

Mar – 10
İlk Vaka 

Maske

Dezenfektan
Kolonya

İzopropil Alkol

Fiyat Artışı 
Şikayetleri

Makarna

Akaryakıt
İndirim / 

Fiyat

Mar - 14 Mar - 21

Mar – 17
FAVİPIRAVIR
Japonya’da Etkili Olduğu 
Kanıtlanan İlaç Duyurusu
PLAQUENIL
Fransa’da Test Sonucu 
Etkili Olan İlaç Duyurusu

Kehanetler
Kitabı

Altın
Fiyat

Akaryakıt
Fiyat

Favipiravir
Plaquenil

Parasetamol
Remdesivir
Ateş Ölçer

Un

Bestlak
Contractubex

Migros Sanal 
Market

Amazon
Prime
Fifa 20

*Mar – 16
NETFLIX

53.8% Haftalık 
Ziyaretçi Artışı

e-Ticaret
15% PC’de Haftalık 

Trafik Artışı

Çalışma
Masası

Asist
Plus

Sumak

Mar – 27
IDDAA

Şırnak’ta Birinin 
Rüyasında 

Peygamber’in 
Virüse Karşı “Sumak 

Suyu İçin” Dediği 
İddiası

Morpa 
Kampüs

Arama Trendleri & Zaman Çizelgesi

1 COVID-19 odaklı alışveriş (Hijyen ürünleri, ihtiyaç 
ürünleri stoklama, online eğitim, panik alışverişi)

Birinci Evre
2Evde çalışma/kalma odaklı alışverişe geçiş (Ev ortamı 

geliştirme/mobilya, eğlence ürünleri ve online market alışverişi)

İkinci Evre



04 - Sosyal Medya Mecralarının Aksiyonları



Facebook, Covid-19 ile ilgili 
Güncel Bilgileri Ana 
Sayfaya Sabitliyor

Facebook, kullanıcıların güncel ve doğrulanmış bilgilere 
ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla sağlık kuruluşlarının 
sağladığı içerikleri, kullanıcının Facebook ana sayfasına 
sabitliyor. Dünya Sağlık Örgütü ve ilgili bakanlıkların 
sağlayacağı bu bilgilerin yer alacağı bölüm, kısa zaman 
içerisinde tüm dünyada aktif hale gelecek. 



Instagram, Salgınla İlgili AR 
Filtreleri Platformdan 
Kaldırdı

Instagram, yalan haberlerin önüne geçmek ve 
toplumdaki panik havasından yararlanmaya çalışan 
kullanıcıları durdurmak için harekete geçti. Tanınmış 
sağlık kuruluşlarının yayınladıkları hariç, SARS-CoV-2 ve 
stokçuluğa atıfta bulunan AR filtreler platformdan 
kaldırıldı. Platform ayrıca tüm AR filtrelerinin onay 
süreçlerini de salgın boyunca durdurma kararı aldı.



Instagram Soru Sticker'ına 
"Nasıl Yardımcı Olabilirim?" 
Seçeneği Ekledi

Instagram, salgın döneminde kullanıcıların birbirine 
yardım etmesini kolaylaştırmak amacıyla soru sticker'ını 
güncelledi. Twitter'daki bir kullanıcının isteğini cevapsız 
bırakmayan Instagram, "Bana Soru Sor" ibaresini "Nasıl 
Yardımcı Olabilirim?" olarak değiştirdi.



Instagram'daki İçeriklere 
Arkadaşlarınızla Birlikte 
Göz Atmak Artık Mümkün

Platform, kullanıcıların evlerine kapanmak zorunda 
kaldığı bu dönemde Instagram'da birlikte dolaşmalarını 
sağlayan yeni özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik ile 
görüntülü sohbet sırasında beğenilen gönderilere ve 
keşfet sekmesine birlikte göz atmak mümkün hale geldi.



05 - Bir Adım Öteye Giden Markalar



Farkındalık 
Yaratanlar
Markalar evde kalmanın ve 
sosyal mesafenin salgın 
dönemindeki önemini 
vurgulayarak “evde kal” iletişimi 
yaptılar.

Hatta bazı markalar sosyal 
medya hesaplarını bu dönem 
süresince doğru bilgi kaynağı 
olarak konumlandırıp bu 
doğrultuda içerikler 
paylaşacağını açıkladılar.

Türkiye Global



Markalar Sağlık Bakanlığı 
bünyesinde çalışan 
personelin ihtiyaçlarını 
karşılamak amaçlı bağış 
yaptı.

Bağış 
Desteği

Türkiye



Sağlık 
Personeline 
Destek
Pek çok marka sağlık 
çalışanlarına destek olmak 
amacıyla, ürün ve 
hizmetlerini ücretsiz olarak 
hastanelere gönderdi.

Türkiye



Sağlık 
Personeline 
Destek Zinciri
McDonald’s ve Burger King Türkiye, sağlık 
çalışanlarına destek amaçlı ürün 
gönderimi ve kahve hediye etme 
uygulamalarına başladı. Sosyal 
medyadan gelen olumlu tepkileri 
sayfalarında paylaşırken, bu dönemde 
birlik olmanın önemini vurgulayarak diğer 
markaları da destek olmaya davet 
ettikleri bir etiketleme zinciri oluşturdular.

Türkiye



Pek çok ülkedeki dergi 
kapaklarında, salgın döneminde 
zor şartlarda çalışmaya devam 
eden meslek gruplarına teşekkür 
amaçlı yer verildi ve onların 
hikayeleri paylaşıldı.

Global

Salgın 
Döneminde 
Çalışanlara
Teşekkür



İşlerini 
Kaybedenlere 
İş İmkanı
E-ticaret siparişlerine devam eden 
şirketler, bu dönemdeki talebi 
karşılayabilmek adına yapacakları işe 
alımlarda salgın sebebi ile işlerini 
kaybedenlere öncelik vereceklerini 
açıkladılar.

Türkiye Global



Tüm Dünyada moda ve giyim 
markaları, üretim tesislerini maske 
üretimi için kullanmaya başladılar. 

Türkiye’de Vakko bu amaçla üretim 
merkezini Sağlık Bakanlığı’na teslim 
ederek gönüllü çalışanları ile maske 
üretimine başladığını duyurdu. Ford 
Otosan ise 3D yazıcı kullanarak kendi 
geliştirdiği maske tasarımı ile 
üretime hazır olduğunu belirtti.

Maske
Üretimi

Türkiye Global



Dezenfektan
Üretimi
Ünlü kozmetik ve alkollü içecek 
markaları üretim merkezlerini 
destek amacıyla dezenfektan 
üretimine açtı. Bazıları ise 
üretimde kullanılmak üzere alkol 
bağışı yaptı.

Türkiye’de Konya Şeker, üretim 
kapasitesinin tamamını 
dezenfektan ve kolonya üretimi 
için ayırdı.

Türkiye Global



Yemek ve market siparişi 
hizmeti veren firmalar ile 
kargo şirketleri, kullanıcıların 
güvenle sipariş vermeye 
devam edebilmeleri için 
“temassız teslimat” 
seçeneğini geliştirdi.

Temassız
Teslimat

Türkiye



Test Kiti, Aşı 
ve Solunum 
Cihazı Üretimi
Teknoloji şirketleri test sürecini hızlandırmak ve 
artan talebi karşılamak amaçlı test kiti üretimi 
üzerinde çalışmalara başladı.

Türkiye’de yerli solunum cihazı üretimi, 
markaların desteği ile başlatıldı.

Sigara şirketleri tütünden üretilebilecek aşı 
üzerinde çalışmaya başladıklarını duyurdular.

Türkiye Global



İhtiyaç 
Sahiplerine 
Yardım
Markalar karantina döneminde 
ihtiyaç sahiplerine destek amaçlı 
ürün bağışı ve sivil toplum 
kuruluşları ya da devlet kurumları 
ile işbirliği içerisinde hizmet 
desteği vermeye başladı.

Türkiye Global



Büyüklere 
Özel 
Hizmetler
Online market alışverişlerinde 
büyüklere özel indirim ve 
avantajlar sunulurken, özellikle 
yurt dışı örneklerde market 
çalışma saatlerinin büyüklere özel 
olarak düzenlendiği görüldü.

Türkiye Global



İş Ortaklarına 
Destek
Markalar faaliyet gösterdikleri 
sektörlerde birlikte çalıştıkları iş 
ortaklarına salgın döneminde destek 
olmak için düzenlemeler yapmaya ve 
finansal destek kampanyaları organize 
etmeye başladılar.

Türkiye’de Yemeksepeti, restoranlara 
destek amaçlı finansal düzenlemelere 
ek olarak “burası artık #emeksepeti” 
söylemi ile iş ortaklarına destek 
gösterdiği iletişime başladı.



Markalar çalışanlarına destek 
olmak amaçlı çalışma 
sistemlerinde iyileştirmeler ve 
online bahşiş uygulamaları 
geliştirdi.

Çalışanlarına 
Destek

Türkiye



Ücretsiz & 
İndirimli 
Hizmetler
Markalar sosyal mesafeyi 
koruma amacıyla evde 
kalan kişilere ve ihtiyaç 
sahiplerine destek olacak 
ücretsiz ya da avantajlı 
hizmetler sunmaya 
başladılar.

Türkiye Global



06 - Nisan & Mayıs Ayları Öngörüleri



Evde Kalmaktan Sıkılan 
Tüketici

Karantina sırasında kendini geliştirme konusunda 
verilen tavsiyeler (kitap oku, dil öğren, resim çiz, spor 
yap vb.) tüketicilerde anksiyeteye neden olacak.

Hiçbir Şey Yapmama İsteği Gündem 
Olacak

Kendini iyi hissetmeyen tüketiciler konuşacak, dertleşecek 
arkadaşlar ve platformlar arayacak. Eşler arasında ve ailelerde, 
izole olmanın neden olduğu tartışmalar artacak. Gidecek bir 
yer olmaması gerginliklerin artmasına sebep olacak.

Anksiyete & Ev İçi Gerginlik Artacak

Tüketiciler eski filmlere, eski maçlara, efsane bölümlere 
yönelecek, dizileri tekrardan izleme maratonları başlayacak.

Yeni Diziler, Canlı Maçlar, Güncel İçerikler 
Olmayacak



Yaklaşan Güzel Havalar

Havaların ısınmasıyla birlikte dışarıya duyulan özlem 
artacak. Ev karantinasından sıkılan tüketici gözünü AR 
filtrelerine, balkonlara & teraslara çevirecek.

Dışarıya Duyulan Özlem Artacak

Yaz aylarına yaklaştıkça insanlar havuza, denize gitmek 
ve güneşlenmek gibi yaz aktivitelerine duydukları özlemi 
daha da yoğun hissedecek.

Havuz, Deniz ve Güneş Özlemi Gündeme Gelecek

Bu bahar her zamankinden daha çok “esmiyor” şikayetleri 
olacak. Sıcak hava ile birlikte salgının gücünün azalması 
ihtimalinde ise toplumu evde tutmak gerçekten çok zor 
olacak.

Sıcaktan Bunalanlar



Anormale Alışma Süreci

Hem salgın süresince hem de salgın sonrasında çok daha titiz, 
aşırı dikkatli ve temizlik takıntılı bir toplum olmamız söz konusu 
olacak.

Aşırı Titizlik & Aşırı Temizlik

Sözlerine normal zamanlarda çok güvenilen televizyon 
ünlülerinin güvenilirlik oranlarının taban yapacağı bir döneme 
giriyoruz. Profesör bile olmanın tek başına taşıdığı anlam 
azalacak. “Güvenilirlik” oranlarının en yüksek öneme sahip 
olduğu bir döneme giriyoruz.

Popüler İsimlere Duyulan Güvensizlik

Her gün yeni vaka sayılarının açıklanmasını bekleyen tüketici, 
ilgisini kaybedecek, anormale alışacak. Her gün Twitter 
gündeminden düşmeyen vaka sayısının popülerliği, toplumsal 
yorgunluk ve bıkkınlık sebebiyle azalacak.

Anormale Alışma Süreci 



Karantinada 
Ramazan & Yemek

Normalde oruç süresini işyerinde çalışarak ya da dışarda  
geçiren birçok insan bu süreyi yemek pişen bir evde, üstelik belki 
de yapacak çok şeyi olmadan geçirmek durumunda kalacak.

Niyetli, Evde ve Birlikte

Ramazan'ın değişmez gelenekleri büyük darbe alacak. Toplu 
iftarlar, bayram ziyaretleri yerini görüntülü konuşmaya 
bırakacak.

Karantinada İftar

Karantinanın ilk günlerinde yeni tatlar deneyen tüketiciler yemek 
yapmaktan sıkılmaya başlayacak, pratiklik arayacak. Bu durum 
hiç olmadığı kadar fazla öğün hazırlamak zorunda kalan ev 
hanımları için de geçerli olacak.

Yemek Yapmaktan Sıkılma & Pratiklik Arayışı



Bedensel Değişimler & 
Stilsel Yenilikler

Hareketsizlik sebebiyle alınan kilolar artacak. Spor ve 
harekete duyulan ihtiyaç hiç olmadığı kadar hissedilecek.

Kilo Alma & Kıyafetlere Sığamama

Kuaförlerin kapanmasıyla birlikte tüketiciler hem kendi hem 
de başkalarının saçlarını kesmeye; depresyonla baş 
edebilmek için yeni tarzlar denemeye başlayacak.  

Evde Saç Kesimi ve Kişisel Bakım



Ofis Mobilyaları

Fırın/Mikrodalga

Kahve Makinesi

Laptop ve Aksesuarları 

Kulaklık

Mouse

Monitor

Konsollar

Basit Fitness Ekipmanları

Seks Oyuncakları

Tüketici 
Gündemine 
Girmesi Beklenen 
Ürünler
Salgının devam etmesi, 
tüketicilerin evlerinde olması ve 
geçtiğimiz yılların trendlerini 
göz önünde 
bulundurduğumuzda, 
önümüzdeki aylarda tüketici 
gündemine gireceğini 
öngördüğümüz ürün ve 
aramalar:

Nisan
Karantina süreci uzadıkça ev 

odaklı alışveriş tutarlarının 
yükselmeye başlaması

Mayıs
Yaza hazırlık döneminde, ev 
odaklı eğlence alışverişleri ve 

dijital servislere yönelimin 
artması

Haziran
Genel ve yaz mevsimi için ev 
odaklı sezonsal alışverişlerin 

devam etmesi

Konsol Oyunları

TV

Dijital TV Abonelikleri 

Ücretli Fitness Uygulamaları

Ücretli Online Oyunlar

Ücretli Kişisel Gelişim 
Uygulamaları

Su Sebili

Klima

Vantilatör

Şişme Havuz

Şezlong

Hamak

Balkon Dekorasyon

Evde Dondurma 
Yapma Malzemeleri

Kokteyl Ekipmanları ve 
Malzemeleri



07 - Etkin İletişim Rehberi



Pazar & tüketici araştırmaları doğru sonuçlar vermeyebilir

Pazar araştırmaları ve reklam testlerinde, toplumun içinde bulunduğu mevcut durumla birlikte 
farklılıklar gözlemlenebilir.

Özel gün iletişimleri bir müddet askıya alınabilir

Mevcut durum gözetildiğinde özel gün iletişimlerinin kısa vadede marka gündeminden 
çıkarılması göz önünde bulundurulmalı.

Dikkat Noktaları

Rekabetten bağımsız hareket etmek her zamankinden tehlikeli

Markaların sunduğu iyi niyetli faydalar (%10 indirim) rekabetten gelen büyük adımlar yanında  
(X Milyon TL bağış) hem sönük hem de rahatsız edici kalabilir.



Yola Çıkarken...

Samimiyet & İçtenliğini 
Koru

İletişim dilinde ve aldığınız 
aksiyonla samimi 

olduğunuzu gösterin.

Güncelliğini 
Kaybetme

Hızlı hareket edin, 1 hafta 
önce yapılan iletişimi "ben 
de" diyerek desteklemeyin.

Faydayı İstenmeden 
Sağla

Fayda sağlamak için 
tüketicilerin ya da 

çalışanların talep etmesini 
beklemeyin.

Ölçeğini 
İyi Belirle

İletişim ve yardım 
kampanyalarında ölçeğinize 

göre hareket edin.



Yayına gireceğiniz iş daha önce tüm rakip 
markalar tarafından zaten yapıldı mı?

Markanızın fırsatçı ya da duyarsız algılanma 
riski var mı?

İletişim içeriğinin toplumda panik yaratma 
riski var mı?

İletişim sosyal mesafe kurallarını ihlal 
edecek davranışlar yapmayı teşvik ediyor 
mu?

İletişim içeriği markanız paydaşlarına 
herhangi bir somut veya soyut fayda üretiyor 
mu?

Ses tonunuz gündeme ve vereceğiniz 
mesaja uygun mu?

Hiçbir zaman olmadığınız bir marka gibi 
mi davranıyorsunuz?

● Topluma Fayda
● Tüketiciye Fayda
● Çalışana Fayda
● Sağlık Çalışanına Fayda
● Diğer

İletişim Rehberi



Teşekkürler
+90 533 063 9905

info@senfoni.co

Kolektif House Levent
Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. 5

34394 Şişli/ İstanbul, Turkey


