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GİRİŞ

Dünya her geçen gün giderek küçülüyor; iletişimin gücü insanla-
rı birbirine çok daha fazla yaklaştırıyor. Bizim gibi sıradan insanlar, 
artık çok zengin, çok güçlü insanlara ve şirketlere karşı iletişimin gü-
cünü kullanarak örgütlenebileceğini ve bir şeyleri tek bir birey olarak 
ancak toplumsal bir güçle değiştirebileceğini fark etmeye başladı. Kı-
sacası artık beynimizdeki o çark açılmış durumda ve bugüne kadar 
hiç işlemediği sinaps yollarını çizmekle meşgul. Pazarlama ve dijital 
dünya ise bu değişimin tam merkezinde bulunuyor. Pazarlamanın 
bir bilim, aynı zamanda farklı fikirlerin işletildiği bir alan olduğu 
aşikâr. Ancak yıllardır o kadar çok pazarlama verisine maruz kal-
dık ki artık hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğuna karar ver-
mekte zorlanmaya ve hangi bilgiyi nerede kullanmamız gerektiğini 
karıştırmaya başladık. Veri gücünün artması, insanların, bir nevi de 
bu alanla ilgilenen pazarlamacıların doğru ile yanlışı ayırt etme yete-
neklerini, daha doğrusu şiddetle sorgulama yeteneklerini daha fazla 
kullanmalarına neden oldu. 

Yıllarca David Aaker, Philip Kotler, Seth Godin, Al Reis gibi pa-
zarlama dünyasına yön veren pazarlama gurularının yeni ve farklı 
fikirlerini okudum, inceledim. Çalışmaların birçoğu pratiğin teoriye 
dökülmüş olduğu birbirinden harika çalışmalardan ve örneklerden 
oluşuyor. Ancak teori sizler tarafından deneyime dönüşmediği ya 
da yeteri kadar sorgulanmadığı sürece ne yazık ki sadece kâğıt üs-
tünde yer alan karamalardan başka bir işe yaramıyor. Özellikle LG 
şirketinde çalıştığım son dönemlerde Genel Müdür Jinhak Cheh’in 
pazarlama pratik bilgisi, benim pazarlama teorilerini pratiğe döke-
rek sonuç analizlerini yapmama büyük katkı sağladı ve beynimde 
kapalı bazı çarkların açılmasına neden oldu. Birçok pazarlamacı ne 
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yazık ki her teorinin ve her çalışmanın, her şirket ya da pazar için 
uygun olabileceğini düşünüyor. Aynı zamanda örneklem ve analiz 
yapmadan milyonlarca dolarlık pazarlama bütçelerini, başarılı ola-
cağını düşündükleri çalışmalarla bu şekilde çöpe atıyorlar. Sonrasın-
da da bildiğimiz bilindik söylemler “Bu da işe yaramadı”. Peki, doğru 
pazarlama nedir? Teorik bilgilerin sorgulanması nasıl olur? Hangi 
pazara, hangi kural, hangi şekilde uygulanır? Dijital dönüşümün tü-
ketici algısı hangi yöndedir? Psikolojik farklılaşmalar satın almada 
tüketici tarafında hangi tetiklemelere neden olur? Marka değerleme 
ya da kategori biçimlendirmeleri artık değişiyor mu? Data yönetimi 
pazarlama dünyasının neresinde yer alıyor? Dijital PR değişimi pa-
zarlamayı nasıl etkiliyor? Müşteriler tüm bu değişimin hangi aşama-
sında? Bu kadar verinin arasında pazarlama kullanımı ya da iletişim 
sistemi nasıl yapılmalıdır? Son olarak, “Aptal Pazarlama” kavramı bu 
işin neresinde? Tüm bu soruların cevaplarını her yerde görmekten 
bunaldığımız 4P’lere, 4C’lere değinmeden tartışıyor olacağız. 

Toplum ve birey psikolojisinin farklı sistemlerini ve insan bey-
niyle ilgili yapılan yüzlerce araştırma ve kaynağı inceledim. Avrupalı 
ve Amerikalı yazarlardan farklı olarak İslam coğrafyasından çıkmış 
Mevlana, Farabi, İbnül Arabi gibi büyük düşünürlerin insan ruhuyla 
ilgili efsane çalışmalarını irdeledim. Sigmund Freud, Edward Ber-
nays, Gustave Le Bon ve Walter Lippman’ın çalışmalarını okudum ve 
sorguladım. Dünyanın şu an için yaşamış olduğu ekonomik sistem, 
kapitalizmin artık derinlemesine vücutlarımıza nüfuz ettiği yapılan-
mış hali, medya yönetim sistemlerinin geldiği bu durum sadece bu 
yüzyılda değil, önümüzdeki dönemde de bizleri ve çocuklarımızı et-
kilemeye devam edecek. Dünyada meydana gelmiş olan büyük deği-
şimlerin aslında savaş ya da benzeri olaylarla değil, büyük düşünce 
akımlarıyla gerçekleştiğini anlamamız gerekiyor. Kitlelerin gücünün 
bireysel akıldan geldiğini ve bu aklın birbiriyle benzer bir çalışma 
sistemine sahip olduğunu kavramamız büyük önem taşıyor.
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İşte tüm bu nedenlerden dolayı pazarlama, şirket çalışanlarının 
bilimsel değerlemeleri kullanmasını gerektirir. Ancak bunları ya-
parken rakiplerden farklı çalışmaların hazırlanması da bir adım öne 
geçmek konusunda önemlidir. Ürün satışını pazarlama faaliyetleri 
kapsamında artırmak için pazarlama biliminin yanında yaşamsal 
olan diğer iki büyük bilim alanı psikoloji ve sosyoloji de kullanıl-
malıdır. Tüketici iç görüsünü, davranış şekillerini bilmeden pazar-
lama çalışmalarınızı planlayamazsınız. Yine aynı şekilde toplumsal 
farklılıklara ve değişimlere odaklanmadan pazarlama planlama ve 
stratejinizi oluşturamazsınız. Tüm bu değerleri bir araya getirmeden 
yapılan pazarlama çalışmaları her zaman bir anlamda eksik kalacak-
tır. Burada bahsetmeye çalıştığım aslında etkileşimli pazarlama da 
değil. Bu, daha sonra değineceğimiz farklı bir konu. Tüm bunlara ek 
olarak kitlesel çalışmalar da yerini daha hedefli müşteri çalışmaları-
na bırakmıştır. Kullanılan kanallar kapsamında ise TV hala önemini 
korumakla birlikte, o da değişime uğramıştır. Ancak dijital dünyanın 
değişimleri TV dâhil tüm mecraların da önüne geçmiştir.

İnteraktif bir dünyayla karşı karşıyayız. Tüketiciler hiç olmadığı 
kadar bilinçli ve söylemleriyle çok daha güçlü. Artık marka yapıları, 
birkaç saat içinde tüketici yönlendirmelerine bağlı algı değişimle-
riyle kökten değişebiliyor. Peki ama biz pazarlamacılar bu işin nere-
sindeyiz ve bu değişimi hangi noktada yakalayabileceğiz? Bu kitabı 
yazmaya başladığım dönemde GameStop hisseleri %400’lük büyük 
bir yükselişe geçti. En son hatırladığım rakam 483 dolardı. Öncesin-
de bildiğimiz sistemler tehlikeli biçimde yıkılmaya başladı ve bizler 
bu değişimin tam merkezindeyiz. Reddit sitesinde bireysel akılla ör-
gütlenen küçük yatırıcımlar, büyük merkezcil para babalarına kafa 
tutmaya başladı. Bununla beraber AMC, Bed, Nokia, Blackberry gibi 
şirketler de benzer olarak hisselerinde yükseliş elde etti. Elon Musk, 
tek bir tweet’iyle Bitcoin’in değerini 36 bin doların üstüne çıkardı. 
Dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olan Amerika’nın başkanlık 
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seçimleri için Cambridge Analytica firmasının Facebook platformu 
üzerinden hedef bazlı yaptığı reklam çalışması seçim sonuçlarını et-
kiledi. Rusya’nın Kırım’ı işgal etmesine medya aracılığıyla farklı bir 
bakış açısı getirilerek, bir bölgeyi almak için insanların kendi amaç-
ları doğrultusunda nasıl kullanılabileceğini gösterdi. Tüm bunlardan 
farklı ama bir o kadar da değişimin lokomotifi olan virüs belası Co-
rona ise, çoğu insanın hayata bakış açısını ve amaçlarını farklılaştır-
dı. Hayat standartlarımız ve alışkanlıklarımız değişti. 

Dünya değişiyor, etkileşim farklılaşıyor, eski kurallar yerini yeni 
kurallara bırakıyor. Bu kapsamda artık tüketici aklı ve algısı kendini 
sıfırladı ve yeni bir sistem kurdu. Matrix misali herkes kımızı hapı 
alarak Alice’in harikalar diyarını keşfetmek istiyor! Özetle gerçek 
zannettiklerimiz aslında sadece algılarımız mı? Pazarlamanın yıllar 
önce gerçekleştirdiği ve kanıtladığı bilimsel olguları ve birikimleri bir 
kenara mı bırakıyoruz? Ya da algılar dünyamız kitlesel bir patlama 
için uygun zamanı mı bekliyor? Eğer bu sorularının cevabı “Evet!” 
ise, çoğu olgunun kökten değişim zamanı artık gelmiş demektir! 
Gerçekler değişti, algılar değişti, bizler değiştik ve pazarlama değişti! 
Şimdi bu değişimi anlama ve yönetme zamanı! 

Erkan Terzi
İstanbul, 2021

iletisim@erkanterzi.com
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PAZARLAMADA DAVRANIŞ 
YAKLAŞIMI
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Bir karıncacık, kağıt üstünde kalemi gördü; bu sırrı bir başka karın-
caya söyledi. Dedi ki: O kalem, kağıdı fesleğen, süsen ve gül bahçesi 
haline getirdi. Acayip şekiller yaptı. 

O karınca dedi ki: O sanatı yapan parmaklardır. Şu kalem, yaptığı işte 
parmaklara tabidir, parmakların feri ve eseridir. 

Üçüncü karınca dedi ki; hayır, onları yapan koldur. Arık parmaklar, 
onun kuvvetiyle o nakışları çizdi.

Böylece her biri, bahiste ileriye doğru gitti. Nihayet birazcık anlayışı 
olan ve karıncaların ulusu bulunan bir karınca dedi ki: Bu hüneri, 
suret yapıyor sanmayın, öyle görmeyin. Suret, uykuda ve ölümde bun-
dan bihaberdir. Suret, elbise ve sopa gibidir. Bu nakışları, akıldan, can-
dan başka bir şey yapamaz!

Halbuki o da, akılla canın, Tanrı’nın döndürüp hareket ettirmesi ol-
mazsa cansız bir şeyden ibaret olduğunu bilmiyordu.

Tanrı, akıldan bir an inayetini kesti mi zekâ sahibi olan akıl, aptallık-
lar yapar.

Mevlana/Mesnevi
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İnsanoğlu binlerce yıldır dünyada hüküm sürüyor. Şartlar, koşul-
lar, nedenler, hatta amaçlar değişiyor. Ancak insan değişmiyor. İnsan 
beyni evrimleşmesine devam ederken ve zaman şartları olgunlaştı-
rırken düşünce yapımız, algılarımız ve davranışlarımız değişmiyor. 
Hayatımızla ilgili vermiş olduğumuz birçok kararı sorgulamadığı-
mız zaman nedenleri ve bunların cevaplarını bulmakta zorluk çe-
kiyoruz. İnsan davranışları ürün satın alırken duygusal davranışlar 
sergiler ve uyanık değildir. Yüzyıllardır değişmeyen bu gerçek, insa-
noğlu var olduğu sürece aynı şekilde devam edecektir. Bu kapsamda 
pazarlama çalışmalarındaki başarıyı sadece reklama, dağıtım ağına, 
fiyatlandırma stratejisi gibi tekil ya da birkaç pazarlama aracına bağ-
lamak aptallık olacaktır. 

Ürünü satın alan insan olduğu için, insanın duygusal algısını ve 
satın alma davranışlarını bu başarının dışında tutmak pek olası de-
ğildir. Müşteri için “Neden bu ürünü satın aldım?” sorusunun cevabı 
her zaman hazırdır. Ancak ürün satın alma kararı sürecinde, bilgi ve 
görsellerin “nasıl” aktarıldığına müşteriler dikkat etmez. Hatta bir 
ürünü satın alıp almayacağımızı önceden genellikle mantıksal karar-
larla değil; duygusal, içsel kararlarla veririz. Hepimiz birbirimizden 
farklıyız ancak bir fabrikadan çıkmış otomasyon ürünler gibi de aynı 
içsel dürtülere ve karar mekanizmalarına sahibiz. 

Biz pazarlama iletişimini gerçekleştiren yöneticilerin, kapitalist 
sistemin olmazsa olmazlarını geride bırakarak pazarlama araçlarını 
sadece doğru sonuçlar almak için dürüstçe yapması gerekir. Bu tarz 
dürüst bir çalışma ise tüketici algısında daha doğru bir marka imajı 
çizmemizi sağlar. 

Peki, bu kapsamda size tam olarak ne anlatmak istiyorum? 
İnsanda bulunan frontel korteks ve limbik sisteme kısaca bir göz 
atalım. Frontel korteks beynimizin ön lobunda bulunan ve daha 
bilinçli kararlar verdiğimiz bölümdür. Genel olarak sorgularız, filt-
releriz ve frontel korteksle karar alırız. Limbik sistem ise beynimizin 



Erkan Terzi16

derinliklerinde bulunan ve temel olarak duygu ve davranışlarımızı 
yönlendiren uzun süre hafızamızın bulunduğu alanı oluşturur. Bey-
nimiz gün içinde çok fazla dış etkiye maruz kalır. Frontel korteks 
bunların birçoğunu görmezden gelir. Ancak limbik sistem çok daha 
fazlasını kaydeder, işler ve yorumlar. İşte bazen kendinize, sezgileri-
nize güvenin dedikleri alan da burasıdır. Özel bir deneyi anlatalım. 
Erkeklere bir kadının aynı 2 fotoğrafını gösterirler. “Sence hangisi 
daha çekici?” diye sorarlar. Öncelikle herkes benzer cevabı verir: “Bu 
fotoğrafların her ikisi de birbirinin aynı”. Gerçekten de bu doğrudur. 
Fotoğraflar birbirinin aynıdır. Çünkü beynimizin sorgulayan bölü-
mü bunu ayırt ederek sorgulayabilecek yeteneğe sahiptir. Sonrasında 
erkeklere tekrar aynı soru sorulur ve bir cevap istenir. Erkekler %90 
oranında bir fotoğrafı diğerine göre öncelikli seçerler. Bu fotoğraf 
aslında üzerinde en başından beri oynama yapılmış olan fotoğraftır. 
Kadının göz bebekleri seçilen fotoğrafta %20 daha büyük olarak diji-
tal bir yazılımda özel olarak hazırlanmış. Limbik sistem hem genetik 
hem de geçmiş deneyimlerine göre kendisine daha istekli ya da ilgili 
olduğunu düşündüğü fotoğrafı seçmiştir. Aslında bilincinize bunu 
seçmesi gerektiğini belirtmiştir. Beyniniz yani siz, sandığınızdan çok 
daha akıllısınız! 

Şimdi kimin, hangi şirketin veya hangi pazarlama yöneticisinin, 
gerçekten ne yaptığını bir kenara bırakalım! En son satın almış ol-
duğunuz kıyafetinize, elektronik cihazınıza, kitaba vb. diğer ürün-
lere bir bakın. Sizce de satın alma kararını gerçekten siz mi verdiniz 
yoksa içinizde sizin bile gerçekten tam olarak tanımadığınız bir siz 
daha mı var?

Müşteri Aklı ile Bilinçüstü Zihin Kullanımı

1800’lü yıllarda psikoloji ve sosyoloji alanlarında yer alan gelişme-
ler, hala yüzyılımızı şekillendiren bazı olguların hayatlarımızda yer 
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almasına neden oluyor. Genel olarak bu dönemlerde yapılan önerme-
lerin çoğu, bu bilim insanlarının kendini ve hastalarını sorgulaması-
na dayalı olan çalışmalardı. En büyük yanılgı doğru ile yanlışın bir 
arada olduğu durumlarda ortaya çıkar. İşte bu karışık durumlar ne 
yazık ki zihinlerin de karışmasına neden oldu. Bu tarz kullanımların 
pazarlama bilimine olan yanlış yansımaları da hala devam etmek-
tedir. Bazı markalar sadece satışlarını artırmak için bile şu an inan-
dığımız çoğu miti bize gerçek gibi göstermektedir. Örneğin, 40 yaş 
sendromu bir yalan; ergenlik dönemi problemleri bir yalan; ölümü 
yaklaşan insanların 5 dönem dedikleri inkâr, kabullenme, öfkelenme 
gibi ayrımların yer aldığı iddiaları bir yalan; beynin %10’nu kulla-
nıyoruz bir yalan… Yapılan araştırmalar buna benzer birçok öner-
menin aslında şehir efsanesinden başka bir şey olmadıklarını ortaya 
koydu. Artık gelişen dijital analizler ve araştırma sonuçları doğru ile 
yanlışı ayırt etmek için kullandığımız en önemli araçlardır. Tavsiyem 
kendi markanız ve kendi hedef tüketici kitleniz için bilimsel diye ni-
telendirilen, ancak bazı marka ya da insanların savsata niteliğindeki 
önermelerinden öteye gidemeyecek söylemlere inanmayın, bilimsel 
sonuçlardan şaşmayın ve kendi analiz sonuçlarınızı kullanın.

Öncelikle şunun farkına varmamız gerekiyor, müşterinin ürünü 
satın alımında, çağrışım teknikleri doğru bir şekilde kullanılırsa işe 
yarayacaktır. Ancak sadece insan bilincini kandırmaya yönelik anlık 
görüntü gösterimleri ya da aldatmaya yönelik kelime kullanımları 
hiçbir zaman işe yaramayacaktır. Vicary’nin 1962 yılındaki çalışma 
örneğinin aptalca kullanımına Söz Mühendisliği konusunda değin-
dim; bu konu hakkında doğru bir örnekleme çalışması, lütfen göz 
atmayı ihmal etmeyin. Buna ek olarak, kelime kullanımlarını örnek-
lendirirsek “Hemen Al” ya da “Hemen Ara” gibi kelimelerin mani-
pülatif olduğunu ve aslında gerçekte satış artışınızı tetiklemeyece-
ğini rahatlıkla söyleyebiliriz. İnsan zihni satın alma algısında aptal 
değildir. Müşteri zihni, markaların reklam içeriklerinde müşterileri 
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etkilemek için hazırlamış olduğu resim, video ve kelime kullanım-
larını sorgular. Az ya da çok bu sorgulamayı yapmadan ürün satışı 
gerçekleşmez. Yıl 1958, Kanada Yayıncılık şirketi ülke çapında bir 
test gerçekleştiriyor. Kanal, Pazar geceleri yayınlanan popüler bir te-
levizyon programı sırasında bir eşik altı testi gerçekleştireceğini du-
yuruyor. Program boyunca “Hemen Arayın” ibaresini ekranın altın-
da 352 kez yayınlıyor. Sonuçlar Vicary’nin örneğinden çok da farklı 
değil. Aramalar normali değiştirecek şekilde yükselmiyor. Şimdi bu 
örnekte insanların öncelikli bilinçlendirilmeleri sonucu değiştirmiş 
diyebilirsiniz. Ancak bu da bir şey ifade etmiyor. Çünkü bu çalışma-
nın ülke çapında olduğunu düşünürseniz birçok insanın bu testin 
yapılacağının farkında bile olmadığını varsayabilirsiniz. İşte bu ne-
denlerden dolayı kısa yoldan pazarlama araçları kullanmak yerine 
marka olmaya çalışmak çok daha önemlidir. Gelişmiş diye nitelen-
dirilen ülkelerde marka olma olgusuna bu kapsamda daha çok önem 
verilirken; gelişmekte olan ülkelerde ne yazık ki hala “ürünü satarım, 
işime bakarım” ilkel mantığı çalışmaya devam etmektedir. Markay-
la, öncelikle müşteri zihni kazanılır. Müşteri, ilgili marka ürünlerini 
reklamlarda ya da mağazalarda gördüğü zaman ürünün kalitesi ve 
markanın satış sonrası desteği gibi sorgulamaları yapmadan ürü-
nün fiyatı gibi diğer belirleyici özelliklerine odaklanır. Bu kapsamda 
uzun vadede, marka olmak her zaman için şirketlere fayda sağlar.  

Bu konuda bizim sorgulamak istediğimiz kısım manipülatif sis-
temler değil, daha çok bilinçüstü düzeyde müşterinin bunu nasıl 
gerçekleştirdiğidir. Pazarlama çalışmalarında 2 önemli yaklaşım kul-
lanımı bulunmaktadır: Biri duygusal yaklaşım, diğeri ise mantıksal 
yaklaşım. Genel olarak satışların büyük kısmı duygusal yaklaşımla 
gerçekleştirilir. Mantıksal yaklaşım satışları ise ürün hakkında daha 
fazla detayın verildiği ve müşterinin sorgulamasının daha yüksek ol-
duğu satışlardır. Aynı zamanda ürün fiyatı yükseldikçe müşteri tara-
fında mantıksal sorguya geçiş de yükselecektir. İnsan beyninin düz 
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bir kayıt merkezi yoktur; bir bilgisayar belleği, bir disk ya da DVD 
gibi değildir. Bilim insanları, çalışmış oldukları konular hakkında 
akademik anlatımdan ayrı olarak, insanların daha kolay anlayabil-
mesi için örnekleme ve benzetme kullanmayı tercih ederler. Bellek 
konusunda disk ve DVD gibi örnekler birçok kaynakta kullanılmış-
tır. Konuyu basitleştirmek gerekirse, bizim belleklerimiz bilgisayar 
belleklerine benzemez. İnsan beyni, yüzbinlerce bağlantının bir ara-
da yer aldığı, özellikle geçmişte yaşanmış her bir deneyimin beyinde 
bir bağlantı yolu oluşturduğu ve zaman için değişebilen karmaşık bir 
sisteme sahiptir.  Beynimizdeki tüm bilgiler nöronların sinyal ileti-
mi yollarıdır, yani her bilgi beynimizde sinirsel bir yol oluşturur. Bir 
kelime, bir anı, bir bilgi sanki bir data gibi bir odaya hapsedilmez. İn-
san beyninin dijital ortamlara aktarımı için birçok çalışma yapılıyor. 
Ancak sinirsel yolların kopyalanması ve dijital bir ortama aktarılma-
sının ne kadar zor olduğunu tahmin etmek hiç de zor olmasa gerek. 
Bu nedenle pazarlama çalışmalarında, müşteri aklının araştırmalar 
kapsamında çalışılması gerekmektedir. 20 yıl içinde onlarca şirket 
üzerinde gerçekleştirmiş olduğum çalışmalar aşağıda vermiş oldu-
ğum önermeleri doğurdu. Yapmış olduğum analizler ise bu öner-
meleri doğruladı. Siz de markanız ve ürünleriniz için bu çalışmaları 
gerçekleştirdiğiniz zaman istediğiniz sonuçları almaya başlayacaksı-
nız. Burada ürünlerinizi doğru tanıtmanız ve dürüst olmanız büyük 
önem taşıyor, lütfen bunu unutmayınız.

Müşterilerin ihtiyaç haricinde ürün satın alımları hususunda 
bazı çevrelerden yapılan olumsuz eleştirilere de değinmek istiyorum. 
Ürün satın alım kararı, müşterilerin kendi özgür iradeleri ile ver-
dikleri seçimlerden oluşur. İnsan yaşamsal döngüsü içinde, sadece 
yaşamsal zorunlu ihtiyaçları için hayatını idame ettirmez. Hayatını 
anlamlı bir şekilde devam ettirerek, yaşamını zenginleştirmeye ça-
lışır. Örneğin evinde çalışan tüplü bir televizyonu olan müşterinin 
daha iyi görüntü kalitesine sahip bir televizyon almak istemesi onun 
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yaşamını daha iyi şartlarda zenginleştirmek istediğini gösterir. Bu ih-
tiyaç ötesi olarak bile nitelendirilemez. Bizler sadece belli zorunlu ih-
tiyaçlarımızı karşılayarak doğup, büyüyen ve ölen canlılar değiliz. Bu 
nedenle insanların vermiş olduğu bu tarz satın alım kararlarını, on-
ların hem duygusal hem de fiziksel olarak daha iyi şartlarda ve daha 
iyi koşullarda yaşama isteği olarak nitelendirebiliriz. Herkes kendi fi-
nansal gücü çerçevesinde bunu yapmakta özgürdür. Aylık 1.000 do-
lar maaş alan bir insanın gidip 2.000 dolarlık bir telefonu taksitle sa-
tın alması, onun aptal olduğunu göstermeyeceği gibi, ilgili markanın 
bu müşteriyi manipüle ettiğini de göstermez. Yaşamsal koşullar ve 
istekler doğrudan yüzeysel bakılamayacak kadar önemli ve detayları 
her zaman için farklıdır. Bu nedenle ne kendi verdiğiniz satın alma 
kararlarında ne de sağdan soldan duyduğunuz diğer insanların satın 
alım kararlarında yanlış bir şeyler olduğunu düşünerek olumsuz bir 
bakış açısına sahip olmayın. Hayat sizin, yaşam sizin! Nasıl ve neyle 
yaşamak istediğinize karar verecek olan da sizlersiniz. 

Bilinçüstü Zihin Haritası

Pazarlamada asıl mesaj “Bilinçüstü Zihin”e verilir. Bilinçüstü ka-
rarını verir ve müşteri satın alma nedenlerini bu karar sonrasında 
oluşturur. Bilinçüstünden kastımız düşünmeden karar verme meka-
nizması değildir. Müşteri bu alanda düşünür. Ancak duyguları ve de-
neyimleri hızlı bir şekilde buna cevap verir. Önemli olan, müşterinin 
beyninde oluşturulan yüzbinlerce bağlantı yolunu tekrar harekete 
geçirmektir. Örneğin; LG markası, Jason Statham ile G5 modeli için 
global bir reklam çalışması yapmıştı. Firma, G5 akıllı telefon modeli 
için, modüler bir sistem getirmişti ve bunu kolay bir yoldan müşteri-
lerine anlatmak istiyordu. Akıllı telefon için şarj ünitesi modülü, ayrı 
bir fotoğraf makinesi modülü, müzik severler için farklı bir modül, 
360 derece çekim yapan bir kamera gibi farklı aksesuarları da pa-


