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Dünyanın en iyi ikinci reklam ajansına...



Onlar her kimseler.



Hulusi Derici’nin Önsözü

2-3 yıl önce Türkiye’ye bir konferans vermeye gelmişti 70 küsur yaşındaki ihtiyar delikanlı.
Gençlere taş çıkartan enerjisiyle 2 saatlik sunumunu bitirdikten sonra sahneden indi Al Ries.

O günlerdeki ortağı Jack Trout’la birlikte 80’lerde oluşturdukları konumlandırma
kavramını belki de bir milyonuncu kez anlatmıştı. İstanbul’da Çırağan Sarayı’nda salonu
dolduran pazarlama profesyonelleri Al Ries’ı uzun uzun alkışladılar.

Öğle yemeğini beraber yiyecektik. Karşımda mutlu ve gururlu bir adam bekliyordum. Fakat
Al Ries kızgındı. “Dinliyorlar, okuyorlar, alkışlıyorlar fakat uygulamaya gelince hepsini
unutuyorlar” dedi.

Ben konumlandırma kavramıyla 80’lerde tanıştım. O günden beri bu kavramla ilgili okuyor,
araştırıyor, yazıyor ve çalışıyorum. Hizmetinde olduğumuz birçok markaya bu teoriyi
kullanarak hâlâ hafızalarda olan, literatüre geçen çok başarılı işler yaptık. Markalar doğurduk.

Ama Al Ries’e hak vermemek elde değil.
Pazarlama dünyasında belki de en çok yanlış kullanılan kavram konumlandırma. Bu kadar

net, bu kadar işlevsel ve bu kadar basit olmasına rağmen kavramın içi boşaltıldı.
Konumlandırmayla hiç alakası olmayan laf salataları konumlandırma adıyla anılır oldu.

Bu kitap, konumlandırma kavramının doğduğu kitap.
Basit, net, anlaşılır ve her marka için hayati derecede önemli stratejilerin olduğu bir kitap.
Bundan başka “Konumlandırma” yok !
Rekabette hep önde olacak daha güçlü markalar için, satır satır dikkatle okunması,

anlaşılması ve uygulanması dileğiyle.

Hulusi DERİCİ
Eylül 2013, İstanbul.



Pazarlama Klasiğine
Yeni Önsöz

Yıllar boyunca, pazarlama işindekiler olarak öğrencilerimize dört “P” etrafında (ürün, fiyat,
dağıtım ve promosyon) bir pazarlama planı yapmayı öğrettik.

Birkaç yıl önce fark etmeye başladım ki bu dört “P”den önce atılması gereken adımlar var.
Her iyi pazarlama planı herhangi bir “P”den önce “A” yani Araştırma ile başlamak
zorundadır.

Araştırma, başka şeylerin yanı sıra, müşterilerin ihtiyaç, algı ve tercih yönünden büyük
ölçüde farklılık gösterdiğini ortaya koyar. Bu nedenle müşteriler “S”lere, yani segmentlere
ayrılmalıdır.

Çoğu şirket tüm segmentlere hizmet veremez. Bir şirketin üst düzeyde hizmet verebileceği
bir segment seçmesi zorunludur. Bu da “H” yani hedeflemedir.

Dört P planına girişmeden önce atılacak bir adım daha vardır: konumlandırma. Bu, Al Ries
ile Jack Trout’un Konumlandırma adlı klasikleşmiş kitaplarında ortaya attıkları devrim
niteliğindeki konsepttir.

Konumlandırmanın devrim niteliğinde oluşunun nedeni dört P’yi kapsamasıdır.
Konumlandırma her bir P’yi destekler ve tutarlılık katar. 1972’de bu iki yazarın konu üzerine
yazdıkları Advertising Age makale dizisinden bu yana, pazarlama disiplini bir daha aynı
olmadı.

Konumlandırma ürünü etkileyebilir. Volvo’nun ürününü güvenlik özellikleriyle donatma
yönündeki kararı Volvo markası için “güvenlik” konumunu muazzam bir başarıyla
yerleştirmiştir. Bu süreçte İsveçli küçük bir şirket dünyanın en güçlü otomobil markalarından
biri olmuştur (ve Ford tarafından satın alınırken yüklü bir fiyat talep etmiştir).

Konumlandırma ürünün fiyatını etkileyebilir. Häagen-Dazs’ın daha pahalı bir dondurma
serisi üretme kararı markayı dondurmada “premium” konuma getirdi ve Häagen-Dazs’ı son
20-30 yılın en kalıcı pazarlama başarılarından biri yaptı (Häagen-Dazs’ın en üst düzeyde
yaptığı şeyi, Wal-Mart ve Southwest Havayolları gibi markalar en düşük düzeyde yaptı).

Konumlandırma ürünün satıldığı yeri etkileyebilir. Lider külotlu çorap markalarından
Hanes, yalnızca süpermarketlere özel bir külotlu çorap ürünü geliştirdi. Markanın adı
L’eggs’di (İngilizce bacaklar ile yumurtalar kelimelerinin bileşiminin Fransızca yazımı) ve
yumurta şeklinde ambalajlarda satışa sunuldu. “Süpermarket” konumu L’eggs markasına
muazzam bir başarı getirdi ve ülkenin en çok satılan külotlu çorap markası yaptı.

Konumlandırma ürünün promosyonunu etkileyebilir. Little Caesars “bir alana bir bedava”
promosyonunu konumlandırma stratejisine katarak güçlü bir pizza markası oldu. “Pizza, pizza”



sloganları gelmiş geçmiş en akılda kalıcı reklam programlarından biri oldu ve Little Caesars
markasını en hızlı büyüyen pizza zinciri yaptı.

Little Caesars daha sonra “bir alana bir bedava” stratejisini bıraktı ve satışlar darmadağın
oldu. Bu, konumlandırmanın gücünü gösterdiği gibi, yerleşik bir konumun değiştirilmesindeki
zorluğu da ortaya koyuyor.

Pazarlama durağan değildir; sürekli değişen bir alandır ve konumlandırma da pazarlamanın
canlı, ilginç, heyecanlı ve büyüleyici kalmasını sağlayan devrim niteliğindeki değişimlerden
biridir.

Bu ufuk açıcı kitabı okuduğunuzda hem konumlandırmanın günümüzdeki etkisini hem de
piyasada gerçek bir fark yaratmak ve korumak için güçlü bir araç olduğunu keşfedeceksiniz.

Dr. Philip Kotler
Northwestern Üniversitesi

Kellogg Graduate School of Management



Giriş

“İletişim sorunu yaşıyoruz.”
Bu beylik lafı ne sıklıkla duyuyorsunuz? “İletişim sorunu” insanların olumsuz durumlar için

gösterdiği en yaygın gerekçelerden biri.
İnsanlar duygularını aktarmak, gerekçelerini açıklamak için zaman ayırsa, çoğu sorunun

çözüleceği yönünde bir varsayım mevcut. Görünen o ki, insanlar iki taraf oturup konuşursa her
şeyin hallolabileceğine inanıyor.

Ne yazık ki, bu pek mümkün değil.
Günümüzde iletişimin kendisi bir sorun. Dünyanın en aşırı iletişim kuran toplumu olduk.

Her yıl daha çok gönderiyor, daha az alıyoruz.

Yeni bir yaklaşım
Elinizdeki kitap yeni bir iletişim yaklaşımı olan konumlandırma hakkında ve örneklerin çoğu
iletişimin en zor alanına ait: reklamcılık. Alıcının bakış açısından az saygı gören bir iletişim
türü olan reklam pek sevilmez. Bazen de reklamdan açıkça nefret edilir.

Çoğu entelektüel için reklam, ruhunu Amerikan iş dünyasına satmaktır; ciddiyetsiz bir
mevzudur.

Şöhretine rağmen -ya da belki o yüzden- reklamcılık, iletişim teorileri için şahane bir
deney alanıdır. Reklamcılıkta işe yarıyorsa, büyük olasılıkla siyasette, dinde ya da kitlesel
iletişim gerektiren herhangi bir faaliyette de işe yarayacaktır.

Dolayısıyla bu kitaptaki örnekler pekâlâ siyaset, savaş, iş ve hatta karşı cinsin peşinden
koşma ilmi alanlarından alınmış olabilirdi. Ya da başka insanların zihnini etkilemeye ilişkin
her türlü insan faaliyetinden; hedefiniz ister bir arabayı, ister bir bilgisayarı, bir milletvekili
adayını veya kendi kariyerinizi ileri götürmek olsun.

Konumlandırma reklamcılığın doğasını değiştiren bir konsept; o kadar basit bir konsept ki
insanlar onun ne kadar güçlü olduğunu anlamakta zorluk çekiyor.

Her başarılı politikacı konumlandırmayı uyguluyor; tıpkı Procter&Gamble ve
Johnson&Johnson’ın yaptığı gibi.

Konumlandırmanın tanımlanması
Konumlandırma bir ürünle başlar. Bir mal, bir hizmet, bir şirket, bir kurum, hatta bir kişiyle.
Belki de kendinizle.

Fakat konumlandırma bir ürüne yaptığınız bir şey değildir. Konumlandırma potansiyel
müşterilerin zihnine yaptığınız şeydir. Diğer bir deyişle, ürünü potansiyel müşterinin zihninde



konumlandırırsınız.
Yani, bu konsepte “ürün konumlandırması” demek yanlıştır. Ürünün kendisine aslında bir

şey yapmazsınız.
Ama bu, konumlandırmanın değişim içermediği anlamına gelmez. İsimde, fiyatta, ambalajda

yapılan değişiklikler aslında üründe yapılan değişiklikler değildir. Bunlar esasen potansiyel
müşterinin zihninde kayda değer bir konumu teminat altına almak amacıyla yapılan kozmetik
değişikliklerdir.

Konumlandırma aşırı iletişim içindeki bir toplumda iletişim sorunlarını ciddi bir şekilde
ele alan ilk düşünceler bütünüdür.

Konumlandırma nasıl başladı
Son on yılda reklamcılığın gidişatını tek bir sözcükle tanımlamak mümkünse, o sözcük
“konumlandırma”dır.

Konumlandırma reklam, satış ve pazarlama yapan kişiler arasında moda bir sözcük haline
geldi. Sadece ABD’de değil tüm dünyada öğretmenler, siyasetçiler ve köşe yazarları bu
sözcüğü kullanıyor.

Çoğu insan konumlandırmanın 1972 yılında Advertising Age’de “Konumlandırma Çağı”
başlıklı bir dizi makale yazmamızla başladığına inanıyor.

O zamandan bugüne dünyanın yirmi bir ülkesindeki reklam gruplarına konumlandırma
üzerine 1000’den fazla konuşma yaptık. Ayrıca Advertising Age’deki makalelerimizin yeniden
basımı olan “küçük turuncu kitapçık”tan da 150.000 adetten fazla dağıttık.

Konumlandırma reklam oyununun kurallarını yeniden yazdı.
“Amerika’da en çok satan üçüncü kahveyiz” diyor Sanka’nın radyo reklamları.
Üçüncü en çok satan mı? “Birinci”, “en iyi”, “en kaliteli” gibi o eski güzel reklam

sözcükleri de nereye gitti?
Konu şu ki, o eski güzel reklamcılık günleri sonsuza dek yok oldu, tıpkı sözcükleri gibi.

Günümüzde karşılaştırma sıfatları kullanıyoruz, üstünlük sıfatları değil.
“Avis araba kiralamada sadece 2. sırada, o halde neden bizi seçesiniz? Biz daha çok

çalışıyoruz.”
“7-Up: Kola olmayan.”
Madison Avenue’de bunlara konumlandırma sloganları deniyor. Ve bunları yazan

reklamcılar zamanlarını ve araştırma bütçelerini piyasada konum ya da boşluk aramak için
kullanıyor.

Ancak konumlandırmanın yarattığı ilgi Madison Avenue ile sınırlı değil. Ve bunun haklı bir
nedeni de var.

Hayat oyununda bir adım öne geçmek için herkes konumlandırma stratejisinden
yararlanabilir. Duruma bir de şöyle bakın: Siz ilkeleri anlayıp kullanmasanız bile,
rakiplerinizin kullanacağı kesindir.



Konumlandırmanın özü nedir

Konumlandırma gibi bir agresif satış konsepti nasıl oldu da yaratıcılığıyla öne çıkan bir iş
kolunda bu kadar popüler hale geldi?

Geçtiğimiz on yıl “gerçekliğe dönüş” olarak nitelenebilir. Beyaz şövalyeler ve siyah göz
bantlı korsanlar yerlerini “Miller’dan Lite Beer. Birada aradığınız her şey. Ve daha azı” gibi
konseptlere bıraktı.

Şiirsel mi? Evet. Sanatsal mı? Evet. Ama aynı zamanda temel konumlandırma önermesinin
net bir tanımı.

Günümüzde başarılı olmak için gerçeği söylemelisiniz. Ve önemli olan tek gerçek zaten
potansiyel müşterinin zihninde olandır.

Yaratıcı olmak, zihinde zaten var olmayan bir şey yaratmak gitgide zorlaşmakta. Hatta
neredeyse imkânsız.

Konumlandırmanın temel yaklaşımı yeni ve farklı bir şey yaratmak değil, zihinde zaten var
olan bir şeyi manipüle etmek, zaten var olan bağlantıları yeniden yapılandırmaktır.

Günümüz piyasası artık geçmişte işe yarayan stratejilere yanıt vermiyor. Çok fazla ürün,
çok fazla şirket ve çok fazla gürültü var.

Konumlandırmaya şüpheyle bakanların en sık sordukları soru şu: “Neden?” Neden
reklamcılık ve pazarlamada yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız var?

Aşırı iletişim içindeki toplum
Cevap aşırı iletişim içinde bir topluma dönüşmüş olmamız. Bugün ABD’de kişi başına düşen
reklam tüketimi yılda 376,62 dolar (bu rakam dünyanın geri kalanında 16,87 dolar).

Eğer reklama yılda bir milyar dolar harcıyorsanız, ortalama tüketiciyi 365 gün boyunca
yarım sentten daha az bir reklam bombardımanına tutmuş oluyorsunuz. Oysa bu tüketici zaten
yılda 376,62 dolar değerinde reklama maruz kalıyor.

Aşırı iletişim içindeki toplumumuzda reklamın “gücünden” bahsetmek mesajınızın
etkinliğini abartmak olur. Reklam bir balyoz değildir, hafif bir sis gibidir; potansiyel
müşterilerinizi çevreleyen çok hafif bir sis.

İçinde bulunduğumuz iletişim cangılında esaslı bir vuruş yapmak için tek umut seçici
olmak, belli hedeflere yönelmek ve segment uygulamasına başvurmaktır: Bunları tek bir
kelimeye indirgersek “konumlandırmaya.”

Zihin, günümüzdeki iletişimin hacmine karşı bir savunma olarak, kendisine sunulan
bilgilerin çoğunu süzgeçten geçirir ve reddeder. Genel anlamda zihin sadece daha önceki bilgi
ve deneyimlerle eşleşenleri kabul eder.



Reklamla zihinler değiştirilmeye çalışılırken milyonlarca dolar boşa harcandı. Zihin bir
şeye karar verince onu değiştirmek neredeyse imkânsızdır. Bunun reklam gibi zayıf bir
kuvvetle başarılamayacağı kesindir. “Benim aklımı gerçeklerle karıştırmayın, kararımı
verdim.” Çoğu kişi için bu bir hayat tarzıdır.

Sıradan bir insan hakkında hiçbir şey bilmediği bir konudan söz edildiğinde kılını
kıpırdatmayacaktır (bu nedenle “haber” iyi bir reklamcılık yaklaşımıdır). Fakat sıradan bir
insan haksız olduğunun söylenmesine katlanamaz. İnsanları fikirlerini değiştirmeye zorlamak
reklamcılık felaketine giden yoldur.

Aşırı basitleştirilmiş zihin
Aşırı iletişim içindeki toplumumuzda kişinin sahip olduğu tek savunma aşırı basitleştirilmiş
bir zihindir.

Bize günde yirmi dört saat veren doğa kanunlarını yıkmadıkça, zihnimize daha fazla şey
doldurmanın yolunu bulamayacaklar.

Ortalama bir zihin artık zaten su damlatmakta olan bir sünger gibi; ancak var olanı gözden
çıkarırsa yeni bir bilgiyi alabilir. Buna rağmen doymuş bu süngere daha fazla bilgi akıtmaya
devam ediyor, mesajlarımız yerine ulaşamayınca da hayal kırıklığına uğruyoruz.

Reklamcılık, elbette, iletişim buzdağının sadece görünen kısmı. Birbirimizle hayret verici
ve çok çeşitli şekillerde iletişim kuruyoruz; hem de geometrik olarak artan bir hacimle.

Araç, mesajın kendisi olmayabilir, ama mesajı ciddi anlamda etkiliyor. Filtre görevini
kullanılan araç gerçekleştiriyor. Orijinal malzemenin sadece küçücük bir parçası alıcının
zihnine ulaşabiliyor.

Bunun da ötesinde, aldığımız şey aşırı iletişim içindeki toplumumuzun yapısından
etkileniyor. “Işıltılı genellemeler” aşırı iletişim içindeki toplumumuzda bir yaşam biçimi
haline geldi. Aşırı basitleştiriyoruz çünkü başa çıkmanın yegâne yolu bu.

İletişim hacmimizi ona katlamak teknik olarak mümkün. Uydudan doğrudan yayın
denemeleri yapıyoruz. Her evde 100 kanaldan fazla seçenek olabilir.

Philips’in Kuzey Amerika kolu 600 megabit veri depolayabilen -yani tüm Britanica
Ansiklopedisi’ni içine alabilecek- 7,61 santimlik kompakt diski piyasaya sürdü.

Muhteşem. Peki ama kim zihin için bir kompakt disk yaratmaya çalışıyor? Kim potansiyel
müşterinin tepki olarak zihninin vanalarını kapatmasına neden olan bunaltıcı keşmekeşle başa
çıkmasına yardım etmeye çalışıyor? Böylesine cömertçe sunulan bilginin neden gitgide daha
azı kabul edilsin? Çünkü iletişimin kendisi iletişim sorunu oldu.

Aşırı basitleştirilmiş mesaj
Aşırı iletişim içindeki toplumumuzu kazanmak için en iyi yaklaşım aşırı basitleştirilmiş
mesajdır.

İletişimde, mimaride de olduğu gibi, daha az aslında daha çoktur. Zihne saplanıp
kalabilmesi için mesajı keskinleştirmelisiniz. Belirsizlikleri kesip atmalı, mesajı
basitleştirmeli ve sonra, uzun süre etki bırakmasını istiyorsanız, biraz daha
basitleştirmelisiniz.



Geçimini iletişimle sağlamak zorunda olanlar sadeleştirmenin gerekliliğini bilirler.
Diyelim ki seçilmesini sağlamaya çalıştığınız bir siyasetçiyle toplantı yapıyorsunuz. İlk beş

dakikada, siyasi ürününüz hakkında ortalama bir seçmenin o siyasetçi hakkında beş yılda
öğreneceğinden daha fazla şey öğrenirsiniz.

Seçmenin zihnine adayınız hakkında böylesine az malzeme gireceği için, sizin işiniz aslında
kelimenin klasik anlamında bir “iletişim” projesi değildir.

Bu bir seçme projesidir. Karşı tarafa ulaşma olasılığı en yüksek malzemeyi seçmek
zorundasınız.

Mesajlarınızın hedefi on ikiden vurmasının önündeki engel iletişim hacmidir. Ancak
sorunun niteliğini kavradığınızda çözümü anlayabilirsiniz.

Bir siyasi adayın ya da ürünün, hatta kendinizin avantajlarını karşı tarafa iletmek
istediğinizde, bazı şeyleri tersyüz etmelisiniz.

Çözümü ürünün içinde, hatta kendi zihninizde bile aramayın; sorunun çözümünü potansiyel
müşterinin zihninde arayın.

Diğer bir deyişle, zaten mesajınızın çok az bir kısmı hedefe ulaşacağı için, gönderen tarafı
bir yana bırakıp alıcıya konsantre olun. Potansiyel müşterilerin algılarına odaklanın, ürünün
gerçekliğine değil.

John Lindsay şöyle demişti: “Siyasette, algı gerçekliktir.” Aynı şey reklamcılıkta, iş
hayatında ve gündelik hayatta da geçerli.

İyi ama ya doğrular? Ya durumla ilgili gerçekler? Doğru nedir? Tarafsız gerçeklik nedir?
Her insan evrensel doğrunun anahtarını elinde tuttuğuna inanır gibi. Doğrudan bahsettiğimizde,
hangi doğrudan bahsediyoruz? İçeriden görülenden mi, dışarıdan görülenden mi?

İkisi arasında fark var. Bir başka dönemin deyişiyle, “Müşteri her zaman haklıdır.” Bunun
uzantısı olarak, satıcı ya da iletişimci her zaman haksızdır.

Gönderenin haksız, alıcının haklı olduğu önermesini kabul etmek gülünç gelebilir. Ancak,
gerçekten başka bir seçeneğiniz yok. Tabii eğer mesajınızın başka bir insan tarafından kabul
edilmesini istiyorsanız.

Kaldı ki, içeriden dışarıya bakış açısının dışarıdan içeriye bakış açısından daha doğru
olduğunu kim söyleyebilir?

Süreci tersine çevirerek, ürün yerine potansiyel müşteriye odaklanarak, seçme sürecini
basitleştirirsiniz. Aynı zamanda iletişiminizin etkinliğini büyük ölçüde artırabilecek ilkeleri
ve konseptleri öğrenirsiniz.



Zihne hücum

Ulus olarak “iletişim” konseptine âşık olduk (bazı okullarda “sunum”lara artık “iletişim”
deniyor). Aşırı iletişim içindeki toplumumuzun verdiği hasarı bazen anlamıyoruz .

İletişimde, daha çok daha azdır. Pek çok sorunu çözmek için kullandığımız ölçüsüz iletişim
kanallarımızı o kadar meşgul ediyor ki, tüm mesajların sadece küçücük bir parçası yerine
ulaşıyor. Üstelik bunlar mutlaka en önemli parçalar da olmuyor.

İleti trafiği
Reklamcılığı ele alalım. Dünya nüfusunun sadece yüzde 6’sını oluşturmasına rağmen, ABD
dünya reklamlarının yüzde 57’sini tüketiyor. (Siz ise enerji tüketiminizin aşırı olduğunu
sanıyordunuz. Oysa, dünyadaki enerjinin yalnızca yüzde 33’ünü kullanıyoruz.)

Reklam, elbette, iletişim ırmağının küçük bir kolundan ibaret.
Kitapları ele alalım. Amerika’da her yıl piyasaya 30.000 kitap sürülüyor. Kulağa pek fazla

gelmiyor, ta ki bir yılda yayımlanan kitapları bitirebilmek için 17 yıl boyunca günde 24 saat
okumanız gerekeceğini fark edene dek.

Buna kim ayak uydurabilir?
Gazetelere bakalım. Her yıl Amerikan gazeteleri 10 milyon tondan fazla kâğıt kullanıyor.

Bu da demektir ki ortalama bir insan yılda 43 kilogram gazete kâğıdı tüketiyor.
Ortalama bir insanın tüm bu bilgileri sindirebileceğine dair bazı kuşkular var. The New

York Times ’ın pazar baskısı 1,8 kilo ağırlığında ve yaklaşık 500.000 kelime içeriyor.
Tamamını okumak, ortalama okuma hızı olan dakikada 300 kelimeden hesaplandığında,
yaklaşık 28 saat sürecektir; pazar gününüzün yanı sıra, haftanın kalanında da epey bir
zamanınızı alacaktır.

Peki, ne kadarı aklınızda kalıyor?
Televizyona bir bakalım. Otuz beş yılını ancak doldurmuş bir mecra ve radyo, gazete ya da

dergilerin yerini almadı. Daha eski bu üç mecra da her zamankinden daha büyük ve güçlüler.
Televizyon ek bir mecra oldu ve iletişime katkısı muazzam.
Amerika’daki evlerin yüzde 98’inde en az bir televizyon var (üçte birinde ise iki ya da

daha fazla).
Televizyon olan evlerin yüzde 96’sı dört ya da daha fazla TV kanalının yayınını alabiliyor

(üçte biriyse 10 kanal veya fazlasını). Ortalama bir Amerikan ailesi günde 7 saatten fazla
televizyon izliyor (haftada 51 saatten fazla).

Sinema görüntüleri gibi, televizyon görüntüleri de saniyede 30 kez değişen durağan
resimlerdir. Bu da demektir ki ortalama bir Amerikan ailesi günde yaklaşık 750.000 resme
maruz kalmaktadır.



Sadece ölesiye görüntüye değil, ölesiye kâğıda da maruz kalıyoruz. Örneğin işyeri
koridorundaki fotokopi makinesi. Amerikan işyerleri yılda 1,4 trilyon adet kâğıt işliyor ve bu,
her iş gününde 5,6 milyar adet demektir.

Pentagon koridorlarında, fotokopi makineleri Savunma Bakanlığı’nda dağıtılmak üzere
günlük 350.000 adet kâğıt harcıyor. Bu, 1000 adet kalın romana denk gelmektedir.

“Savaşta yer alan tüm ulusların kâğıdı bitince, İkinci Dünya Savaşı da bitecek” demişti
Mareşal Montgomery.

Ambalajı ele alalım. 226 gramlık bir Total kahvaltı gevreği kutusu üzerinde 1268 kelime
var. Ayrıca, beslenme üzerine ücretsiz bir kitapçık sunuluyor ki bunun üzerinde de 3200
kelime bulunuyor.

Zihne hücum pek çok farklı şekilde gerçekleşiyor. ABD kongresi yılda yaklaşık 500 yasa
geçiriyor (bu bile yeterince kötü); öte yandan, düzenleme kuruluşları aynı sürede 10.000 kadar
yeni kural ve yönetmelik çıkarıyorlar.

Üstelik, söz konusu düzenleme kuruluşları kelimeler konusunda hiç de cimri değil. Bir göz
atalım: İsa Duası 56 kelime, Gettysburg Hitabı 266, On Emir 297, Bağımsızlık Bildirgesi 300
ve ABD hükümetinin lahana fiyatı üzerine son düzenlemesi 26.911 kelime.

Eyalet düzeyinde her yıl 250.000’den fazla yasa tasarısı sunuluyor. Bunlardan 25.000’i
yürürlükten geçip hukuk labirenti içinde kayboluyor.

Yasaları bilmemek mazeret kabul edilmiyor. Yasa koyucuların cehaleti ise belli ki kabul
ediliyor. Kanun yapıcılar takip etmenizin mümkün olmadığı binlerce yasa çıkarıyor. Bunları
takip edebilseniz bile, herhangi bir yasanın bir eyaletten diğerine nasıl farklılık gösterdiğini
hatırlamanız mümkün değil.

Kim tüm bu iletişim deryasını okuyor, görüyor ya da dinliyor?
Zihnin ücretli geçiş noktalarında bir trafik sıkışıklığı var. Motorlar aşırı ısınmış. Sinirler

geriliyor.

George Bush, Ted Kennedy ve Chevrolet
George Bush hakkında ne biliyorsunuz? Çoğu insan sadece üç şey bilir: (1) Yakışıklı, (2)
Teksaslı, (3) ABD’nin Başkan Yardımcısı.

Yetişkinlik hayatının büyük kısmını kamu hizmetinde geçirmiş biri için pek de fazla değil.
Yine de bu kadarı Sayın Bush’u 1988’de ABD başkanı yapmaya yetebilir.

Aslında Sayın Bush’u sandığınız kadar iyi tanımayan çok kişi var. People dergisinin yaptığı
bir ankete göre, süpermarketlerden alışveriş yapan insanların yüzde 44’ü George Bush’un kim
olduğunu bilmiyor; hem de dört yıldır Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor olmasına
rağmen.

Öte yandan, tüketicilerin yüzde 93’ü Procter&Gamble’ın Mr. Clean adlı temizlik ürününe
ismini veren cini tanıdı. On yıldır televizyonda gösterilmiyor olmasına karşın Mr. Clean’ı
tanıdılar. Bu, reklamın gücünü göstermektedir.

Ted Kennedy hakkında ne biliyorsunuz? Muhtemelen George Bush hakkında bildiğinizden
çok daha fazladır. Ve muhtemelen bir sonraki ABD başkanı olmasının önüne geçmenize
yeterlidir.



Aşırı iletişim içindeki bir toplumda iletişim yeterince zordur. Yine de, en azından kendinizi
uzun vadeli bir şekilde konumlandırmaya hazır olana kadar, iletişimin gerçekleşmemesi sizin
için çoğu zaman daha iyi olabilir. İlk izlenim için ikinci bir şansınız yoktur.

Şu isimler sizin için ne ifade ediyor: Camaro, Cavalier, Celebrity, Chevette, Citation,
Corvette ve Monte Carlo?

Otomobil modellerinin adları, değil mi? Bunların hepsinin Chevrolet modelleri olduğunu
öğrenmek sizi şaşırtır mı?

Chevrolet dünyanın en fazla reklamı yapılan ürünlerinden biridir. General Motors,
Chevrolet’i ABD’de ileri taşımak için 178 milyon dolardan fazla para harcadı. Bu, günlük
487.000, saatte 20.000 dolar demektir.

Chevrolet hakkında ne biliyorsunuz? Chevrolet motorlarını mı, şanzımanlarını mı,
lastiklerini mi? Ya da koltuklarını, döşemelerini, viteslerini mi?

Dürüst olun. Chevrolet modellerinin kaçını yakından tanıyorsunuz? Peki aralarındaki
farkları biliyor musunuz? Kafa karıştırıcı, öyle değil mi?

Aşırı iletişim içindeki bir toplumun sorunlarına tek çözüm konumlandırmadır. Potansiyel
müşterinin zihnindeki trafiği yarıp geçmek için Madison Avenue tekniklerini kullanmalısınız.

ABD’deki işlerin yarısına yakınının enformasyon alanında olduğu söylenebilir. Gitgide
daha çok insan aşırı iletişim içindeki toplumumuzun sorunlarıyla başa çıkmaya çalışıyor.

İşiniz enformasyonla ilgili olsun olmasın, Madison Avenue dersleri işte ve özel hayatta
işinize yarayabilir.

Medya patlaması
Mesajlarımızın kaybolup durmasının bir diğer nedeni de iletişim ihtiyaçlarımızı karşılamak
için yarattığımız medya araçlarının sayısıdır.

Televizyon yayını var: Ticari, kablolu ve ücretli.
Radyo var: AM ve FM.
Sokaklar var: Afişler ve reklam panoları.
Gazeteler var: Sabah gazetesi, akşam gazetesi, haftalık gazete ve pazar gazetesi.
Dergiler var: Popüler dergiler, sektör dergisi, hobi dergisi, iş dergisi, ticaret dergisi.
Ve elbette otobüsler, kamyonlar, tramvaylar, metrolar ve taksiler var. Genel anlamda,

günümüzde, hareket eden her şey “sponsorumuzdan bir mesaj” taşıyor.
İnsan vücudu bile Adidas, Gucci, Benetton ve Gloria Vanderbilt için ayaklı reklam

panolarına dönüştü.
Tekrar reklamcılığa dönelim. İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra, ABD’de kişi başına

düşen reklam tüketimi yılda yaklaşık 25 dolardı. Bugün ise tam 15 katı (bu artışın kısmi
nedeni enflasyon, ama hacim olarak da kayda değer bir artış var).

Satın aldığınız ürünler hakkında 15 kat fazla şey biliyor musunuz? Çok daha fazla reklama
maruz kalıyor olabilirsiniz, ama zihniniz eskisinden daha fazlasını alamaz. Aklınızda
tutabileceğiniz şeylerin sınırı var ve reklamcılıkta, yılda 25 dolar bile zaten sınırın çok
üzerindeydi. Boynunuzun üzerindeki bir kiloluk depo belli ölçüde şeyi içine alabilir.

Kişi başı 376 dolarla, ortalama bir Amerikalı tüketici zaten yılda ortalama bir



Kanadalı’dan iki kat, ortalama bir İngiliz’den dört kat, ortalama bir Fransız’dan ise beş kat
fazla reklama maruz kalıyor.

Reklamcıların parayı har vurup harman savurma kapasitesinden kimsenin şüphesi olmasa
da, tüketicinin tüm bu mesajları almadaki zihinsel kapasitesine dair soru işaretleri var.

Her gün binlerce reklam mesajı potansiyel müşterinin zihnindeki pay için rekabet ediyor.
Sakın yanılmayın, savaş meydanı sizin zihniniz. On beş santimlik gri madde, reklam
savaşlarının gerçekleştiği yerin ta kendisi. Üstelik kimsenin gözünün yaşına bakılmayan,
kuralsız ve zorlu bir savaş bu.

Reklamcılık hataların pahalıya patladığı, acımasız bir sektör. Ancak reklam savaşları
sayesinde, sizlerin aşırı iletişim içindeki toplumumuzla başa çıkabilmeniz için ilkeler
geliştirildi.

Ürün patlaması
Mesajlarımızın kaybolup durmasının bir diğer nedeni de fiziksel ve zihinsel ihtiyaçlarımızı
karşılamak için yarattığımız ürünlerin sayısıdır.

Örneğin gıda sektörü. ABD’de ortalama bir süpermarketin raflarında 12.000 farklı ürün ya
da marka sergilemektedir. Tüketici için bu görüntünün rahatlatıcı bir yanı yok. Aslında, ürün
patlaması daha da kötüye gidebilir. Avrupa’da kat kat fazla ürün sergilemeye olanak tanıyan
süper süpermarketler inşa ediyorlar (bunlara hipermarket deniyor). Amerika’nın ilk
hipermarketi olan Cincinnati’deki Biggs, stokunda 60.000 ürün barındırıyor.

Ambalajlı ürün sektörü belli ki bu büyümenin devam etmesini umuyor. Yiyecek kutularının
yan tarafında bulunan şu çizgiler, yani Evrensel Ürün Kodu, 10 basamaktan oluşuyor (sosyal
güvenlik numaranız 9 basamaklı; üstelik sistem 200 milyondan fazla insanı kapsamak üzere
tasarlanmış olduğu halde).

Aynı durum sanayi alanında da geçerli. Örneğin Thomas Register Kataloğu’nda 80.000
şirket kayıtlı. 292 santrifüj pompası üreticisi, 326 elektronik kontrol üreticisi bulunuyor; ki
bunlar tesadüfen seçilmiş iki kategori.

ABD Patent Ofisi’ne kayıtlı yarım milyon aktif kuruluş mevcut. Ayrıca her yıl bunlara
25.000 yeni kuruluş ekleniyor (yüz binlerce ürün de ticari tescili olmadan satılıyor).

Normal bir yılda New York Borsası’ndaki 1500 şirket 5000’in üzerinde “kayda değer”
yeni ürün piyasaya sürüyor; demek ki varsayımsal olarak, kayda değer olmayan çok daha
fazlası var. Amerika’nın diğer 5 milyon kuruluşunun pazarladığı ürün ve hizmetler de cabası.

İlaçlara bir göz atalım. ABD piyasasında yaklaşık 100.000 reçeteli ilaç bulunuyor.
Bunların çoğu özel amaca yönelik olup büyük ölçüde tıp uzmanları tarafından kullanılıyor olsa
da, bir pratisyen hekim piyasadaki ilaçlar hakkında bilgi edinmek gibi Herkülvari bir görevle
karşı karşıya.

Herkülvari mi? Hayır, bu imkânsız bir iş. Herkül bile bu ilaçlara yetişemezdi. Daha
fazlasını beklemek en parlak zekâların bile sınırlı bir kapasitesi olduğundan bihaber olmak
demektir.

Peki ya ortalama bir kişi, ürün ve medya patlamasıyla nasıl başa çıkar? Pek başarılı bir
şekilde değil. İnsan beyninin hassasiyeti üzerine yapılan araştırmalar “duyusal yüklenme”



denen bir olguyu ortaya koydu.
Bilim insanları kişinin sadece sınırlı miktarda duyuyu alabildiğini keşfetti. Bir noktadan

sonra beyin duruyor ve normal işlevini sürdürmeyi reddediyor. (Diş hekimleri bu keşiflerden
bazılarıyla denemeler yaptılar: Hastaya kulaklık takılıyor ve ses düzeyi acı duyusu
hissedilmez olana dek yükseltiliyor.)

Reklam patlaması
İroniktir ki, reklamın etkinliği azalırken kullanımı artmaktadır. Sadece hacim olarak değil,
kullanıcı sayısı olarak da.

Artık doktorlar, avukatlar, diş hekimleri ve muhasebeciler de parmaklarını yavaş yavaş
reklam havuzuna daldırıyor. Kilise, hastane ve hükümet gibi kurumlar bile reklam yapmaya
başladılar (son yıllarda ABD hükümeti reklama 228.857.200 dolar harcadı).

Profesyoneller eskiden reklamı haysiyetlerine yakışmayan bir şey olarak görürdü. Fakat
rekabetin kızışmasıyla birlikte avukatlar, diş hekimleri, göz doktorları, muhasebeciler ve
mimarlar kendilerini tanıtmaya başladılar.

Cleveland merkezli Hyatt Hukuk Hizmetleri televizyon reklamlarına yılda 4,5 milyon dolar
harcıyor. Jacoby&Meyers yüklü reklam harcaması yapan bir başka büyük hukuk bürosu.

Tıp mesleğindekilerin de yakında şu basit nedenden ötürü reklama başlaması olası: Aşırı
iletişim içindeki toplumumuz aşırı tıp meraklısı bir topluma dönüşüyor. Sağlık Bakanlığı için
yapılan bir araştırma 1990 yılına gelindiğinde 70.000 doktor fazlası olacağını öngörüyor.

Bu doktor fazlası nasıl hasta bakacak? Tabii ki reklamla.
Öte yandan, reklama karşı çıkan profesyoneller bunun mesleklerini küçük düşürdüğünü

söylüyor. Ki bu doğru. Günümüzde etkili reklam yapmak için, oturduğunuz yerden kalkıp
kulağınızı yere dayamalı, potansiyel müşteriyle aynı dalga boyuna geçmelisiniz.



Zihinlere yerleşmek

Aşırı iletişim içindeki toplumumuzda hiçbir şeyin iletişimden daha önemli olmayışı bir
paradoks yaratıyor. İyi bir iletişimle her şey mümkün. O olmadan hiçbir şey mümkün değil; ne
kadar yetenekli ve hırslı olursanız olun.

Şans denen şey genellikle başarılı iletişimin doğal sonucudur: Doğru zamanda, doğru
kişiye, doğru şeyi söylemektir; Houston’daki NASA yetkililerinin uzayda bir pencere
dedikleri şeyi bulmaktır.

Konumlandırma zihinde bir pencere açmanın sistemidir. İletişimin yalnızca doğru zamanda,
doğru şartlar altında gerçekleşebileceği olgusuna dayanır.

Zihinlere girmenin kolay yolu
Bir kişinin zihnine girmenin kolay yolu ilk olmaktır. Bu ilkenin doğruluğunu kendinize basit
birkaç soru sorarak kanıtlayabilirsiniz.

Kuzey Atlantik’i tek başına uçarak geçen ilk kişinin adı nedir? Charles Lindbergh, değil
mi?

Peki, Kuzey Atlantik’i tek başına uçarak geçen ikinci kişinin adı nedir?
Cevaplaması o kadar kolay olmasa gerek.
Ayda yürüyen ilk insanın adı nedir? Neil Armstrong, tabii.
Peki, ikinci insanın adı nedir?
Dünyadaki en yüksek dağın adı nedir? Himalayalar’daki Everest Dağı, değil mi?
Dünyadaki ikinci en yüksek dağın adı nedir?
İlk kez seviştiğiniz kişinin adı nedir?
Peki ya ikincisinin?
Akıllarda yer eden ilk kişinin, ilk dağın, ilk şirketin konumunu sarsmak son derece zor

olacaktır.
Fotoğrafçılıkta Kodak, kâğıt mendilde Kleenex, fotokopide Xerox, araba kiralamada Hertz,

kolada Coca-Cola, elektrikte General.
“Mesajınızı zihinde sabitlemek” için ihtiyacınız olan ilk şey bir mesaj bile değildir.

Zihindir. Masum bir zihin. Henüz başka birinin markasıyla işgal edilmemiş bir zihin.
İş hayatında geçerli olan doğada da geçerlidir.
“Mühürleme” hayvan biyologlarının yeni doğmuş bir hayvanla annesi arasındaki

karşılaşmayı tanımlamak için kullandıkları terimdir. Ebeveynin kimliğinin genç hayvanın
hafızasında silinmez şekilde sabitlenmesi birkaç saniye sürer.

Tüm ördeklerin aynı göründüğünü düşünebilirsiniz. Ancak, bir günlük yavru bir ördek bile



sürüyü ne kadar karıştırırsanız karıştırın annesini her zaman tanıyacaktır.
Aslında, bu pek de doğru değil. Eğer mühürleme süreci bir köpek, kedi ya da hatta bir insan

tarafından yarıda kesilirse, yavru ördek o canlıya annesi olarak yaklaşacaktır. O canlı ne
kadar farklı görünürse görünsün.

Âşık olmak da benzer bir olgudur. İnsanlar ördeklerden daha seçici olsa da, sandığınız
kadar seçici değildirler.

En önemlisi alıcılıktır. İki insan, ikisinin de bu fikre açık olduğu bir durumda karşılaşır.
Her ikisinin de pencereleri açık olmalıdır. Yani, ikisinin de başka birine delice âşık
olmaması gerekir.

Evlilik, insanlara özgü bir kurum olarak, ilk olanın en iyi olandan daha iyi olduğu
anlayışına dayanır. İş için de bu böyledir.

Aşkta ya da işte başarılı olmak istiyorsanız, akla ilk giren olmanın önemini kavramalısınız.
Evlilikte sadakati nasıl yaratıyorsanız, süpermarkette marka sadakatini aynı şekilde

yaratırsınız: İlk olup, insanlara yerinize başkasını koymaları için neden vermeyerek.

Zihinlere girmenin zor yolu
Peki ya isminiz Charles, Neil, Kleenex ya da Hertz değilse? Ya potansiyel müşterinizin
zihnine sizden önce giren biri varsa?

Bir kişinin zihnine girmenin zor yolu ikinciliktir. İkinci hiçbir yerdedir.
Yayımlanmış kitaplar arasında gelmiş geçmiş en çok satan kitap hangisidir (aynı zamanda

tipo baskıyla basılmış ilk kitaptır)? İncil, elbette.
Peki en çok satan ikinci kitap? Kim bilir?
New York, ABD’deki en büyük kargo limanıdır. Peki ikincisi hangisidir? Hampton Roads-

Virginia olduğuna inanır mısınız? Bu doğru.
Kuzey Atlantik’i tek başına uçarak geçmiş ikinci kişi kim? (Amelia Earhart Kuzey

Atlantik’i tek başına uçarak geçmiş ikinci kişi değildi ama ilk kadındı. Peki o zaman ikinci
kadın kimdi?)

Potansiyel müşterinizin zihnine (kişi, siyasetçi ya da şirket olarak) ilk giren değilseniz, bir
konumlandırma sorununuz var demektir.

Fiziksel güce dayalı yarışlarda bahisler en hızlı atı, en güçlü takımı, en iyi oyuncuyu
destekler. “Yarış her zaman en hızlının, savaş her zaman en güçlünün değildir, ama bahisin en
iyi yolu onlara oynamaktır” diyor Damon Runyan.

Zihinsel alanda böyle değildir. Zihinsel bir savaşta bahisler potansiyel müşterinin aklına
giren ilk kişiyi, ilk ürünü, ilk siyasetçiyi destekler.

Reklamcılıkta, konumunu oturtan ilk ürün muazzam avantajlıdır: Xerox, Polaroid, Bubble
Yum sadece birkaç örnek.

Reklamcılıkta, belirli bir alanda en iyi ürüne sahip olmak en iyisidir. Ama ilk olmak daha
iyidir.

İkinci seferinde aşk harika olabilir, ama Kuzey Atlantik’i uçarak geçen ikinci kişi kimsenin
umurunda değildir. O kişi daha iyi bir pilot olsa bile.

İkinci, üçüncü ve hatta 203. olma sorunuyla başa çıkmak için konumlandırma stratejileri var



(bkz. 8. Bölüm: “Rekabeti Yeniden Konumlandırmak”).
Fakat önce ilk olacağınız bir şey bulamadığınızdan emin olun. Büyük bir gölde küçük balık

olmaktansa, küçük bir gölde büyük balık olmak (ve sonra gölü büyütmek) daha iyidir.

Reklamcılık dersini alıyor
Reklam sektörü Lindbergh dersini zor yoldan alıyor.

Bazı şirketler yeterli para ve parlak insanların büyüsü sayesinde, herhangi bir pazarlama
programının başarıya ulaşacağına inanıyorlar.

Onların enkazları hâlâ karaya vuruyor: DuPont’un Corfam’ı, Gablinger’in birası, Convair
880, Vote diş macunu, Handy Andy temizlik malzemeleri.

Dünya bir daha asla eskisi gibi olmayacak, tıpkı reklam sektörü gibi.
Bütün şirketler bunu denememiş değiller. Her eczane ve süpermarketin rafları “yarı

başarılı” markalarla dolup taşıyor. Bu tarz “ben de”ci ürünlerin imalatçıları yavrularının
kazananlar sınıfına girmesini sağlayacak müthiş bir reklam kampanyası geliştirebilecekleri
umuduna sıkı sıkıya sarılıyorlar.

Bu zaman zarfında kuponlara, promosyonlara ve satın alma noktası raflarına bel
bağlıyorlar. Ancak kazanç sağlamak kolay olmuyor ve şu “parlak” reklam kampanyası -
gerçekleşse bile- asla markayı bambaşka bir hale getiriyor gibi görünmüyor. Reklam konusu
açıldığında yöneticilerin şüpheci olmalarına şaşmamak gerek.

Bir reklamcıyı bir dondurma işine sürüklemek yeterli.
Piyasadaki keşmekeş, reklamın eskiden olduğu gibi işe yaramadığı gerçeğinin bir

yansıması. Ancak işleri eski usulde yürütme alışkanlığı kolay kolay ölmüyor. Statükonun
savunucuları, “Ürün iyi, plan sağlam ve reklamlar yaratıcı olduktan sonra, reklamın işe
yaramaması için bir neden yok” diyorlar.

Oysa çok büyük ve gözle görülür bir nedeni göz ardı ediyorlar: Günümüzde gürültü seviyesi
çok yüksek.

Eski, geleneksel yollarla hazırlanmış mesajların günümüzün aşırı iletişim içindeki
toplumunda başarılı olma şansı yok.

Bugün bulunduğumuz noktaya nasıl geldiğimizi anlamak için, iletişimin yakın tarihçesine bir
göz atmak yararlı olabilir.

Ürün çağı
Ellili yıllarda reklamcılık ürün çağındaydı. “Daha iyi fare kapanının” ve ürünü tanıtmak için
biraz paranın tek ihtiyacınız olduğu güzel günlerdi onlar.

Reklamcıların tüm dikkatlerini ürünün özelliklerine ve müşteri menfaatlerine
yönlendirdikleri bir dönemdi. Rosser Reeves’in dediği gibi “Benzersiz Satış Teklifi”nin
(Unique Selling Proposition-USP) peşindeydiler.

Ancak, 50’lerin sonlarına gelindiğinde, teknoloji çirkin yüzünü göstermeye başladı. Şu
“USP”yi hayata geçirmek giderek zorlaştı.

Ürün çağının sonu piyasaya hücum eden “ben de”ci ürünlerin yarattığı çığla geldi. Sizin
“daha iyi fare kapanınızın” ardından onun gibi iki tanesi daha türedi. Her ikisi de ilkinden



daha iyi olduğunu iddia ediyordu.
Rekabet çok sert ve her zaman dürüst değildi. Durum o kadar kötüleşti ki bir ürün

müdürünün şu sözlerine kulak misafiri olundu: “Nereden bilecektik ki? Geçen yıl söyleyecek
bir şeyimiz olmadığı için ambalajların üzerine ‘yeni ve geliştirilmiş’ yazdık. Bu yıl
araştırmacılarımız gerçek bir geliştirme yöntemi buldular ve ne diyeceğimizi bilemiyoruz.”

İmaj çağı
Sonraki evre imaj çağıydı. Başarılı şirketler şöhretin -ya da imajın- ürünün satışında herhangi
bir ürün özelliğinden daha önemli olduğunu keşfettiler.

İmaj çağının mimarı David Ogilvy’ydi. Bu konudaki ünlü konuşmasında, “Her reklam bir
markanın imajına yapılmış uzun vadeli bir yatırımdır” dedi. Ve fikirlerinin geçerliliğini
Hathaway gömlekleri, Rolls-Royce, Schweppes ve diğerleri için hazırladığı programlarla
kanıtladı.

Fakat, nasıl ki “ben de”ci ürünler ürün çağının sonunu getirdiyse, “ben de”ci şirketler de
imaj çağını sona erdirdi. Her şirket şöhret olmaya çalışırken gürültü o kadar arttı ki, pek az
şirket başarılı oldu.

Başarılı olanlarsa bunu öncelikle müthiş teknik başarılarıyla sağladılar, müthiş
reklamlarıyla değil. Xerox ve Polaroid bu durumun iki örneğidir.

Konumlandırma çağı
Bugün reklamcılığın yeni bir çağa girdiği açıktır; yaratıcılığın artık başarının anahtarı
olmadığı bir çağa.

60’ların ve 70’lerin eğlencesi yerini 80’lerin sert gerçeklerine bıraktı.
Aşırı iletişim içindeki toplumumuzda başarılı olmak için bir şirketin potansiyel müşterinin

zihninde bir konum yaratması gerekir; yalnızca şirketin kendi güçlü ve zayıf yönlerini değil,
rakiplerininkileri de göz önünde bulunduran bir konum.

Reklamcılık stratejinin kral olduğu bir çağa giriyor. Konumlandırma çağında bir şey icat ya
da keşfetmek yeterli değil. Hatta gerekli bile olmayabilir. Ancak potansiyel müşterinin zihnine
ilk giren olmalısınız. Bilgisayarı IBM icat etmedi, Sperry-Rand icat etti. Ama potansiyel
müşterinin zihninde bilgisayar konumunu ilk oluşturan IBM’di.

Amerigo neyi keşfetti
On beşinci yüzyılın Sperry-Rand’ı Kristof Kolomb’du.

Her okullunun bildiği gibi, Amerika’yı keşfeden kişi bu çabaları için pek
ödüllendirilmemişti. Kristof Kolomb altın aramak ve çenesini kapalı tutmak hatasına düştü.

Amerigo Vespucci ise öyle yapmadı. On beşinci yüzyılın IBM’i olan Amerigo, Kristof’tan
beş yıl gerideydi. Fakat iki şeyi doğru yaptı:

Birincisi, Yeni Dünya’yı Asya’dan apayrı, başka bir kıta olarak konumlandırdı. Bu da
yaşadığı dönemin coğrafi devrimini yarattı.

İkincisi, keşiflerini ve teorilerini kapsamlı bir şekilde yazıya döktü. Üçüncü seyahatinden
beş mektubu özel bir öneme sahiptir. Bunlardan biri (Mundus Novus) 25 yıllık dönemde 40



ayrı dile çevrilmiştir.
Ölümünden önce, İspanya kendisine Kastilya vatandaşlığı ve önemli bir devlet memurluğu

vermiştir.
Sonuç olarak, Avrupalılar Amerika’nın keşfini Amerigo Vespucci’ye atfetmiş ve kıtaya

onun adını vermişlerdir.
Kristof Kolomb ise hapiste ölmüştür.

Michelob neyi keşfetti
Gökteki büyük reklam ajansına göçmüş olan dünün harika metin yazarları, bugün gösterilen
bazı reklamları izleseler, yattıkları yerde ters dönerlerdi.

Bira reklamlarını ele alalım. Geçmişte, bir bira reklamı yazarı yazacak bir platform bulmak
için ürünü yakından inceler ve “Piels-hakiki fıçı” ya da “Ballantine-soğuk-malt” gibi şeyler
bulurdu.

Hatta daha eskiden, bir bira reklamı yazarı kalite, tat ve iştaha hitap eden bir portre çizmek
için en doğru kelimeleri aramıştı.

“Bir şerbetçiotu busesi.”
“Gök mavisi sular diyarından.”
Günümüzde ise reklamda şiirsellik şiirin kendisi kadar ölü.
Son dönemin en başarılı reklamlarından biri Michelob’un kampanyası. Markanın lansmanı

ancak bir dur işareti kadar şiirsel ama bir o kadar da etkili bir kampanyayla yapıldı.
“Birinci sınıf, Michelob’dur” sloganı markayı en yüksek fiyatlı Amerikan yapımı bira

konumuna yerleştirdi. Birkaç yıl içinde, Michelob yüksek fiyatına rağmen ABD’de en çok
satan bira markası oldu.

Michelob yüksek fiyatlı ilk yerli bira mıydı? Tabii ki hayır. Fakat Michelob bira içenlerin
zihninde konum edinen ilk markaydı.

Miller neyi keşfetti
Eski Schlitz bira sloganındaki şiirselliğin konumlandırmayı nasıl gizlediğine dikkat edin:

“Harika bir hafif birada gerçek gusto.”
Semt barlarında ya da restoranlarında Schlitz’in Budweiser ya da Pabst’tan daha hafif

olduğuna inanan çıkmış mıdır? Hayır, Schlitz sloganı Altılı Bira alan sokaktaki adama bir
İtalyan operasının sözleri kadar anlam ifade etmiştir.

Ancak, Miller Bira Şirketi’nde bir birayı gerçekten hafif bira olarak konumlandırırlarsa ne
olacağını belli ki merak etmişler.

Bunun sonucu olarak, Miller “Lite” birayı piyasaya sürdü. Ve geri kalanı da tarih oldu.
Arkasından “ben de”ci markaların pıtrak gibi türediği bir başarı yolu açtılar ki ironik bir
şekilde bunların arasında Schlitz Light da vardı (tahminen “Harika bir hafif birada gerçek
gusto” olarak lanse edilerek).

Günümüzde çoğu insan ve ürün için başarıya giden yollardan biri rakiplerinizin ne yaptığına
bakmak ve sonra mesajın zihinlere ulaşmasını engelleyen şiirsellik ya da yaratıcılıktan uzak
durmaktır. Potansiyel müşterinin aklına sade ve basit bir mesajla girebilirsiniz.



Örneğin ihraç edilen bir bira markasının konumlandırma stratejisi o kadar net ki eski
zamanların bira reklamı yazarları bunu reklam olarak bile kabul etmezlerdi.

“Amerika’daki en popüler Alman birasını tattınız. Şimdi Almanya’daki en popüler Alman
birasını tadın.” İşte Beck’s bu şekilde Lowenbrau’ya karşı kendini etkin bir şekilde
konumlandırdı.

Böyle reklamlar Beck’s’i Amerika’da da popüler kıldı. Satışlar yıldan yıla artmaya
başladı. Öte yandan Lowenbrau mücadeleden vazgeçti ve yerli bir marka oldu.

Amerikan reklam dünyasında tuhaf şeyler oluyor. Daha az şiirsel ve daha etkin olmaya
başladılar.



Kafanızdaki şu küçük basamaklar

Mesajınızın neyle karşı karşıya olduğunu daha iyi anlamak için tüm iletişimin nihai amacına,
yani insan zihnine, yakından bakalım.

Bir bilgisayarın hafıza kartı gibi, zihnin de depolamayı seçtiği her bilgi parçası için bir yeri
ya da konumu vardır. Zihin işlevsel olarak bilgisayara çok benzer.

Ancak aralarında önemli bir fark bulunuyor: Bilgisayar ona yüklediğiniz şeyi kabul etmek
zorundadır, fakat zihin değildir. Hatta, tam tersi bir durum söz konusudur.

Zihin “işleyemediği” yeni enformasyonu reddeder, sadece o anki mevcut durumuna uyan
enformasyonu kabul eder. Diğer her şeyi filtreler.

Görmeyi umduğunuz şeyi görürsünüz
Herhangi iki soyut çizimi alın. Birine Schwartz, diğerine Picasso adlarını yazın. Sonra
birilerinden görüş alın. Görmeyi umduğunuz şeyi görürsünüz.

İki karşıt görüşte insana, örneğin bir demokratla bir cumhuriyetçiye, tartışmalı bir konu
üzerine yazılmış bir makaleyi okutun. Daha sonra her ikisine de makalenin görüşlerini
değiştirip değiştirmediğini sorun.

Göreceksiniz ki demokrat olan makaleden bir bakış açısını destekleyen gerçekleri
çıkarmıştır; cumhuriyetçi ise onun karşı bakış açısını destekleyen gerçekleri. Fikir değiştirme
çok az gerçekleşir. Görmeyi umduğunuz şeyi görürsünüz.

Boş bir 50 yıllık Fransız Burgundy şişesini Gallo ile doldurun. Sonra arkadaşınızın gözü
önünde şişeyi açıp özenle bir kadeh şarap koyun ve kendisinin görüşünü isteyin

Tatmayı umduğunuz şeyi tadarsınız.
Göz bandıyla gerçekleştirilen şampanya tadımlarında pahalı olmayan Kaliforniya markaları

genellikle Fransız şampanyalarından üstte yer alır. Üzerlerinde etiketler varken bu pek
mümkün olmazdı.

Tatmayı umduğunuz şeyi tadarsınız.
Eğer öyle olmasaydı, reklama hiç iş düşmezdi. Ortalama tüketici duygusal yerine rasyonel

olsaydı, reklam diye bir şey olmazdı. En azından bugün bildiğimiz şekliyle.
Reklamın başlıca amacı beklentiyi artırmak; ürünün ya da hizmetin sizin için mucizeler

yaratacağı yanılsamasını oluşturmaktır. Ve inanın reklamın yaptığı tam olarak budur.
Fakat tam karşıt beklentiyi yaratırsanız, ürünün başı derde girer. Gablinger’s birasının

açılış reklamının yarattığı his, bir diyet ürünü olduğu için lezzetinin kötü olacağı yönündeydi.
Ve tabii ki, reklam işe yaradı! İnsanlar onu denediler ve tadının kötülüğüne kolayca ikna

oldular. Tatmayı umduğunuz şeyi tadarsınız.



Yetersiz bir depo
İnsan zihni mevcut durumuna uymayan enformasyonu reddetmenin yanı sıra, önceden edinilmiş
bilgi ve deneyime de pek sahip değildir.

Aşırı iletişim içindeki toplumumuzda insan aklı tamamen yetersiz bir depodur.
Harvard’lı psikolog Dr. George A. Miller’e göre, ortalama insan zihni aynı anda yedi

birimden fazlasıyla başa çıkamaz. Bu nedenle yedi sayısı “hatırlanması gerekenler
listelerinin” favori rakamıdır. Yedi haneli telefon numaraları, Dünyanın Yedi Harikası, Pis
Yedili, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler...

Herhangi birinden belli bir ürün kategorisinde hatırladığı tüm markaları saymasını isteyin.
Ender olarak yedinin üzerinde marka sayan çıkar. Üstelik bu büyük ilgi duyulan bir kategoride
bile böyledir. Az ilgi duyulan bir kategoride, ortalama tüketici çoğunlukla bir iki markadan
fazlasını sayamaz.

On Emir’i sıralamaya çalışın. Bu çok zor geliyorsa, kanserin yedi tehlikeli habercisini
deneyin! Ya da Mahşerin Dört Atlısını.

Bir gazetenin yaptığı ankette, 100 Amerikalıdan 80’i kabineden tek bir isim sayamadı.
Eğer zihinsel depomuz bu tür sorulara yanıt veremeyecek kadar küçükse, nasıl olacak da

her yıl sayıları tavşan hızıyla artan tüm o marka adlarını aklımızda tutacağız?
Otuz yıl önce, altı lider sigara şirketi Amerikalı tiryakilere 17 farklı marka sunuyordu.

Bugün 175’ten fazla marka var (tüm bu markaları barındıracak bir otomatın 9 metre
yükseklikte olması gerekir).

“Modelitus” [çok sayıda model olması kavramı] otomobilden biraya ve fotoğraf
malzemelerine kadar her sektörü vurdu. Detroit halen bambaşka tarz ve boyutlarda 290 farklı
model satıyor: Caravelle, Capri, Cimarron, Camaro, Calais, Cutlass. Bir düşünelim,
Chevrolet Caravelle mi yoksa Plymouth Caravelle mi? İnsanların kafası karışık.

Ve insanlar karmaşayla başa çıkmak için her şeyi sadeleştirmeyi öğrendiler.
Bir çocuğun zihinsel gelişiminin tanımlaması istendiğinde, kimse kelime istatistiklerinden,

okuma ya da matematik becerilerinden söz etmez. Tipik cevap “Yedinci sınıfa gidiyor” olur.
İnsanların, nesnelerin ve markaların bu şekilde sınıflandırılması bir şeyleri düzenlemek

için elverişli bir yöntem olmanın ötesinde hayatın karmaşıklıklarından bezmemek için de
mutlak bir gerekliliktir.

Ürün merdiveni
Ürün patlamasıyla başa çıkabilmek için, insanlar ürün ve markaları sıralamayı öğrendiler.
Belki bunu görselleştirmenin en iyi yolu kafada bir dizi basamak hayal etmektir. Her
basamakta bir markanın adı var ve her farklı basamak farklı bir ürün kategorisini temsil eder.

Bazı merdivenlerin birçok basamağı vardır. Diğerlerinin ya çok az basamağı vardır ya da
hiç yoktur.

Sektördeki payını artırmak isteyen bir rakip ya üstteki markanın yerini değiştirmeli (ki bu
neredeyse imkânsızdır) ya da kendi markasını rakip ürünün konumuyla ilişkilendirmelidir.

Buna rağmen çoğu şirket rakibin konumu mevcut değilmişçesine pazarlama ve reklam
kampanyalarına girişiyor. Ürünlerinin reklamını bir fanus içinde yapıyor, sonra mesajları



karşı tarafa geçmeyince de hayal kırıklığına uğruyorlar.
Üstteki markalar yere sağlam basıyorsa, kaldıraç ya da konumlandırma stratejisi

uygulanmadığı sürece, akıldaki merdivenin üst basamaklarına tırmanmak son derece zor
olabilir.

Yeni bir ürün kategorisi sunmak isteyen bir reklamcının yeni bir merdiven yaratması
gerekir. Bu da çok zordur, özellikle de yeni kategori eskisinin karşısında
konumlandırılmamışsa. Zihnin, eskisiyle bağlantılı olmadığı sürece, yeni ve farklı olan için
yeri yoktur.

İşte bu yüzden, gerçekten yeni bir ürününüz varsa, potansiyel müşteriye ürünün ne
olduğundan çok, ne olmadığını söylemek daha iyidir.

Mesela ilk otomobile “atsız” fayton denmişti; bu, halkın yeni konsepti mevcut ulaşım
yöntemine karşı konumlandırmasına olanak tanıdı.

“Kurşunsuz” benzin, “şekersiz” gazoz gibi isimler yeni konseptlerin eskiye karşı nasıl
konumlandırıldığına örnek oluşturmaktadır.

“Karşı” konum
Günümüz piyasasında, rakibin konumu sizinki kadar önemlidir. Bazen daha bile önemlidir.
Konumlandırma çağının ilk başarı hikâyelerinden biri ünlü Avis kampanyasına ilişkindir.

Avis kampanyası pazarlama tarihine “karşı” konum yaratmanın klasik örneği olarak
geçecek. Avis’in seçtiği konum lidere karşıydı.

“Avis araba kiralamada sadece 2. sırada, o halde neden bizi seçesiniz ki? Çünkü biz daha
çok çabalıyoruz.”

Şirket üst üste on üç yıl para kaybetmişti. Sonra Avis 2 numara olduğunu itiraf etti ve para
kazanmaya başladı.

Şirketin reklamı takip eden yılki kazancı 1,2 milyon dolardı. İkinci yıl 2,6 milyon dolar,
üçüncü yıl da 5 milyon dolar kazandı. Avis daha sonra ITT’ye satıldı.

Avis’in böylesine kâr edebilmesini sağlayan şey Hertz’in konumunu kabullenip, onlarla
kafa kafaya çarpışmaya çalışmamalarıydı.

Avis’in kampanyasının neden bu kadar başarılı olduğunu daha iyi anlamak için, potansiyel
müşterinin zihnine girelim ve orada “araba kiralama” olarak işaretlenmiş merdiveni
gördüğümüzü hayal edelim.

Ürün merdiveninin her basamağında bir markanın adı var. Hertz en üstte. Avis üstten ikinci
basamakta. National ise üstten üçüncü basamakta.

Çoğu pazarlama uzmanı Avis hikâyesini yanlış okuyor. Şirketin çok çabaladığı için başarılı
olduğunu zannediyorlar.

Hiç öyle değil. Avis başarılı oldu çünkü kendisini Hertz’le ilişkilendirdi (daha çok
çabalamak başarının anahtarı olsaydı, Harold Stassen tekrar tekrar başkan seçilirdi.)

Reklam sektörünün karşılaştırmalı reklamları kabul etmede ne kadar yol aldığının bir
göstergesi olarak şu söylenebilir: Time dergisi ilk başta “Biz daha çok çabalıyoruz” ifadesini
Hertz’e karşı fazla rekabetçi olduğu gerekçesiyle reddetti. Diğer dergiler Time’ın peşinden
gittiler.



Bunun üzerine müşteri temsilcisi paniğe kapılıp, ifadeyi “Köpek gibi çalışıyoruz”
ifadesiyle değiştirmeyi kabul etti (argo bir deyim, varsayıma göre, bir karşılaştırma
kelimesinden daha iyiydi).

Ancak reklamın iptal edilmesinden sonra, Time fikrini değiştirerek ilk haline onay verdi
(müşteri temsilcisi de işten atıldı).

“Karşı” konum yaratmak klasik bir konumlandırma hamlesidir. Eğer bir şirket birinci
değilse, o zaman ikinci sıraya oturmakta birinci olmalıdır. Ve bu kolay bir iş değildir.

Ama yapılabilir. Avis’in araba kiralamada yaptığını, Burger King fast food’da, Pepsi ise
kolada yapıyor.

“Kola olmama” konumu
Bir diğer klasik konumlandırma stratejisi de başkasının sahip olduğu bir merdivende
kendinize yer açmaktır. Tıpkı 7-Up’ın yaptığı gibi. Bu fikrin parlaklığını gerçekten takdir
etmek için, Coca-Cola ile Pepsi’nin zihinlerdeki muazzam payları sayesinde nasıl keyif
sürdüklerini anlamalısınız. ABD’de tüketilen her üç alkolsüz içkiden neredeyse ikisi kolalı
içeceklerdir.

Ürünü potansiyel müşterinin zihninde zaten var olan bir şeyle ilişkilendiren “kola olmama”
konumu 7-Up’ı kola içeceğinin alternatifi olarak akıllara yerleştirdi. (Kola merdiveninin üç
basamağını gözünüzde şöyle canlandırabilirsiniz: Bir, Coca-Cola; iki, Pepsi; üç, 7- Up.)

Konumlandırma anlayışlarının evrenselliğini kanıtlayan bir diğer örnek de McCormick
Communications. Şirket Providence (Rhode Island) piyasasında ilk üçte bile yer almayan
radyo kanalı WLKW’yu alıp birinciliğe taşıdı. Kanalın teması şuydu: WLKW, rock çalmayan
radyo kanalı.

Benzersiz bir konum bulmak için geleneksel mantığı bir kenara bırakmalısınız. Geleneksel
mantık, konseptinizi kendi içinizde ya da ürünün içinde bulmanızı söyler.

Bu doğru değil. Yapmanız gereken şey potansiyel müşterinin kafasının içine bakmak.
Bir 7-Up kutusunun üzerinde “kola olmayan” fikrini bulamazsınız.

K.N.B.K.U tuzağı
Başarılı konumlandırma her şeyden çok tutarlılık gerektirir. Yıllar boyu tutarlılığınızı
korumalısınız.

Yine de bir şirket harika bir konumlandırma darbesi gerçekleştirdikten sonra, çoğu zaman
K.N.B.K.U adını verdiğimiz tuzağa düşer: “Kendilerini neyin başarılı kıldığını unutmak.”

Şirketin ITT’ye satılmasından kısa süre sonra, Avis artık 2. sırada olmaktan memnun
olmadığına karar verdi. Bunun üzerine, “Avis 1 numara olacak” şeklinde reklamlar yayınladı.

Bu, sizin hevesinizi reklam malzemesi yapmanızdır. Psikolojik olarak yanlıştır. Stratejik
olarak da yanlıştır.

Avis’in, Hertz’in kullanabileceği bir zaafını bulmadığı sürece 1 numara olması mümkün
değildir.

Daha da önemlisi, eski kampanya potansiyel müşterinin kafasındaki ürün merdiveninde
Avis’i 2. ve Hertz’i 1. olarak ilişkilendirmenin ötesinde, insanların ezilmişlere duydukları



doğal sempatiyi ortaya çıkarmıştı.
Yeni kampanya ise geleneksel övünme reklamcılığından ibaretti.
Dürüst olun. Son yirmi yılda, Avis birçok farklı reklam kampanyası düzenledi: “Avis

Büyücüsü” “Havaalanlarının içinde koşturmak zorunda değilsiniz.”
Peki ama biri Avis’ten söz ettiğinde aklınıza geliveren tek tema ne?
Tabii ki, “Avis sadece 2. sırada.” Buna rağmen Avis son birkaç yılda akıllarda yer ettiği

tek konsepti görmezden geldi. Bir gün, National Rent-A-Car’ın satışları Avis’i geçtiğinde,
Avis kaybettiği 2 numara konseptinin değerini anlayacak.

Günümüzde başarılı olmak istiyorsanız rakibin konumunu göz ardı edemezsiniz. Ya da
kendinizinkinden uzaklaşamazsınız. Joan Didion’ın ölümsüz sözlerinde olduğu gibi “Şartlara
göre oynayın.”



Oraya buradan gidemezsin

Bir çiftçiye yakındaki bir kasabaya nasıl gideceğini soran bir gezgin hakkında eski bir hikâye
vardır.

Çiftçi şöyle yanıt verir: “Yolun 750 metre ilerisindeki çataldan sola dön. Yok, öyle olmaz.
Buradan geri dön ve yaklaşık 750 metre, dur tabelasına gelene kadar devam et ve sağa dön.
Yok, öyle de olmaz.” Çiftçi uzun bir aradan sonra kafası karışmış gezgine bakar ve devam
eder: “Aslına bakarsan evlat, oraya buradan gidemezsin!”

Günümüzde çoğu insanın, siyasetçinin ve ürünün kaderi budur. “Oraya buradan gidemez”
bir konumdadırlar.

Avis 1 numara olamayacak. Ne iyi dilekler ne de dev reklam kampanyaları işe
yaramayacak.

“Yapılabilir” ruhu ölmeyi reddediyor
Ülkemizin Vietnam deneyimi birçok açıdan Amerikalılara özgü “yapılabilir” ruhuna tipik bir
örnektir. Yeterince çalışırsanız her şey mümkündür. Fakat ne kadar denemiş olursak olalım, ne
kadar asker ve para akıtmış olursak olalım, sorun dışarıdan bir kaynakla çözülemedi.

Oraya buradan ulaşamadık.
Aksini gösteren yüzlerce Vietnam örneği olmasına karşın, bir “yapılabilir” ortamında

yaşıyoruz. Oysa, ne kadar denerseniz deneyin, çoğu şey mümkün değildir.
Asla zirveye çıkamayacak olan 55 yaşındaki başkan yardımcısını düşünün. Birkaç yıl

içinde emekli olunca, yönetim kurulu onun yerine 48 yaşındaki halefini tayin edecek.
55 yaşındaki çalışan, başkanlık pozisyonu için saf dışı bırakılmış. Terfi şansını yakalamak

için mevcut başkandan en az on yaş genç olmak zorunda.
Zihin için verilen savaşta, aynı şey çoğu zaman saf dışı kalmış ürünün de başına geliyor.
Bugün bir şirket harika bir ürüne, harika bir satış ekibine, harika bir reklam kampanyasına

sahipken, “oraya buradan gidemezsin” konumundaysa, kaç milyon harcamaya hazır olursa
olsun feci bir hezimet yaşayabilir.

Buna en iyi örnek de bilgisayar sektöründeki RCA’nın başına gelenlerdir.

Duvardaki elyazısı
1969 yılında Industrial Marketing dergisi için yazdığımız bir makalede RCA’yı başlıca
örneklerden biri olarak kullandık. Başlığı “Konumlandırma Günümüzün ‘Ben de’ci
Piyasasında Oynanan Bir Oyundur” olan makale hiç tepki çekmedi. İçinde birçok isim
geçiyordu ve tümü konumlandırma denen oyunun kurallarına dayandırılmış öngörülerde



bulunuluyordu. (“Konumlandırma” ifadesi daha büyük ve köklü rakiplerin zihinlerde edinmiş
oldukları konumla başa çıkma sürecini tanımlamak için ilk kez kullanılıyordu.)

Öngörülerden özellikle biri çok isabetliydi. Bilgisayar sektörü için “Bir şirketin IBM’in
yerleştiği konuma kafa tutarak ilerleme umudu yoktur” yazmıştık.

Burada altı çizilmesi gereken kelime tabii ki “kafa tutmak”tı. Piyasanın lideriyle rekabet
etmek mümkün olsa da (söz konusu makale çeşitli yaklaşımlar öneriyordu), konumlandırmanın
kuralları bunun “kafa tutarak” yapılamayacağını söylüyor.

1969 yılında buna tepki verenler oldu. Biz kim oluyorduk da, RCA gibi güçlü, multimilyar
dolarlık bir şirketin arzu ettiği takdirde bilgisayar sektöründe mutlu olamayacağını
söylüyorduk?

1970 yılına gelindiğinde RCA tam gaz harekete geçti. İnanılmaz hikâye iş dünyası basınında
çarşaf çarşaf anlatılıyordu.

19 Eylül 1970 tarihli Business Week ’te yer alan bir makale “RCA 1 numarayı yaylım
ateşine tutuyor” diyordu.

Fortune’nin Ekim 1970 sayısındaki bir manşetse “RCA, IBM’e kafa tutuyor” şeklindeydi.
Advertising Age’in 26 Ekim 1970 tarihli sayısındaki haberin manşeti de “RCA’nın

bilgisayar atağı, şirketi, IBM’le başa baş getirdi” idi.
Ve şirketin niyetleriyle ilgili yanlış anlaşılma olmadığını göstermek için, RCA’nın yönetim

kurulu başkanı Robert W. Sarnoff 1970 yılı sonu itibarıyla RCA’nın bilgisayar sektöründe “2.
sıradaki firma” olacağı öngörüsünde bulundu. Ayrıca şirketinin “bilgisayar sektöründe güçlü
bir konum edinmek için daha önce, renkli televizyon dahil, hiçbir girişimine yapmadığı” kadar
yatırım yaptığına dikkat çekti. Sarnoff hedeflerinin 70’lerin başında sağlam bir kâr
pozisyonuna erişmek olduğunu belirtti.

“Yapılabilir” ruhu ölüyor
Henüz bir yıl geçmeden bina çöktü. Business Week ’in 25 Eylül 1971 tarihli sayısındaki
haberin manşeti “RCA’yı vuran 250 milyon dolarlık felaket”ti.

Bu çok büyük bir meblağ. Bir hesaplamaya göre, yüz dolarlık banknotları alıp Rockefeller
Center’in yanındaki kaldırımda üst üste koyarsanız, bu miktarda bir paranın yüksekliği Bob
Sarnoff’un RCA Binası’nın 53. katındaki penceresini aşacaktır.

O zamanlar bilgisayar üreticileri için zor bir dönemdi. Mayıs 1970’te, yıllarca kâr etmeyen
bilgisayar faaliyetlerinden sonra, General Electric havlu atarak enkazı Honeywell’e sattı.

İki dev bilgisayar üreticisinin birbiri ardına devrilmesiyle, “ben demiştim” deme arzusu
karşı konulmaz olmuştu. Bu nedenle 1971’de “Bir Kez Daha Konumlandırma: GE ve RCA
Neden Dinlemediler?” başlıklı makaleyi kaleme aldık (makale Industrial Marketing’in
Kasım 1971 sayısında yayımlandı).

IBM gibi bir şirkete karşı nasıl reklam ve pazarlama yaparsınız? İki konumlandırma
makalesi de bazı önerilerde bulunuyordu.

IBM’le nasıl başa çıkılır
Bilgisayar sektöründen genellikle “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” olarak söz edilir. Pamuk



Prenses pazarlama tarihinde benzersiz bir konumdadır.
IBM anaçatı bilgisayar sektörünün yüzde 70’ine sahipken, cücelerin en büyüğünün bile

pazar payı yüzde 10’dan azdır.
IBM gibi bir konumdaki şirketle nasıl başa çıkarsınız?
Her şeyden önce, bu gerçeği kabullenmelisiniz. Daha sonra, bilgisayar alanında çok fazla

insanın yapmaya çalıştığı şeyi yapmamalı, IBM gibi davranmamalısınız.
Bir şirketin IBM’in konumuna kafa tutarak ilerleme şansı yoktur. Ve şu ana kadar tarih de

bunun doğru olduğunu kanıtladı.
Sektördeki küçük şirketler muhtemelen bu gerçeği kabullenmişlerdir.
Fakat görünüşe göre büyük şirketler IBM’e karşı sağlam bir konum edinebileceklerini

düşünüyor. Mutsuz bir yönetici şöyle derken duyulmuş: “Dünyada buna yetecek para yok.”
Oraya buradan ulaşamazsınız.

“Ateşe ateşle karşılık ver” eski bir klişedir. Ama merhum Howard Gossage’nin hep
söylediği gibi, “Bu aptalca olur. Ateşe suyla karşılık vermelisiniz.”

IBM’in rakipleri için daha iyi bir strateji, potansiyel müşterilerinin zihninde zaten var olan
konumlardan istifade edip, sonra onu bilgisayarlarla ilgili yeni bir konumla ilişkilendirmektir.
Örneğin RCA bilgisayar sektöründe nasıl konumlanmalıydı?

1969 yılındaki makalemizde bir öneri vardı: “RCA iletişimde bir liderdir. Eğer bir
bilgisayar serisini iletişimdeki işleriyle bağlantılı olarak konumlandırsalardı, sahip oldukları
konumdan yararlanabilirlerdi. O sektörün oldukça büyük bir kısmını bir kenara koysalar bile,
kendilerine sağlam bir yer edinebilirlerdi.”

Bilgisayarları büyük ölçüde kullanan bir şirket olan General Electric’i ele alalım. Ortak
kullanım o günün önemli bir teknoloji konusuydu. Eğer GE bilgisayarda ortak kullanıma
odaklansaydı, bilgisayar sektöründe başarılı olabilirdi (aslında, General Electric’in
Honeywell’e satmadığı tek bilgisayar işletimi ortak kullanım ağlarıydı ki bundan halen kâr
ediyorlar).

Yazarkasada güçlü bir konumu olan NCR’yi ele alalım.
NCR çabalarını perakende veri giriş sistemleri üzerine yoğunlaştırarak bilgisayar

sektöründe, daha doğrusu bilgisayarlı yazarkasalarda büyük ilerleme kaydetti.
Öte yandan, durum umutsuzsa, geçerli bir konum bulma çabası muhtemelen zaman ve para

kaybıdır. Şirketin diğer iş kollarına konsantre olmak çok daha iyidir. Charlie Brown’un
dediği gibi, “Hiçbir sorun kaçılacak kadar büyük değildir.”

Aslında başarısızlık çoğu kez vasat bir başarıya tercih edilmelidir.
Üst sıralarda olmayanlar sorunun çözümünü daha fazla çabalamak olarak düşünmeye

kolayca meyledebilirler. Kaybeden konumuna saplanıp kalmış bir şirket çok çalışmakla fazla
yarar sağlayamaz.

Mesele zamandır. Fazladan çabanın, eğer büyük yardımı olacaksa, değerli bir konum olan
ürün liderliğini ilan etmek için erken bir aşamada uygulanması gerekir.

Bu olduğunda her şey mümkündür. O olmadan, gelecek zorlu olacaktır (Eskimoların dediği
gibi, manzaranın tadına yalnızca öndeki köpek varır).



General Electric’te Smith ve Jones
Bu ilkeyi daha iyi açıklayabilmek için bir örnek vermek yararlı olabilir. İki beyefendinin
General Electric’in zirvesinde gözü vardı. Birinin adı Smith’ti, diğerinin adı Jones.

Smith şu tipik “yapılabilir” tarzı şirket yöneticilerindendi. Dolayısıyla, bilgisayar
bölümünün yönetimi kendisine verildiğinde, görevi memnuniyetle kabul etti.

Jones ise gerçekçiydi. GE’nin bilgisayar işine o sektöre hükmedecek kadar erken girmemiş
olduğunu biliyordu. Oyunun bu aşamasında IBM’e yetişmek şirkete çok pahalıya mal olacaktı;
tabii eğer yetişebilirlerse.

Smith bilgisayar bölümünü çekip çevirmekte başarısız olunca, Jones için olaya dahil olma
fırsatı doğdu. General Electric’in bilgisayar işinden çekilmesini önerdi, ki şirket de sonunda o
bölümü Honeywell’e satarak bunu yaptı.

İşte bu yüzden Reginald H. Jones General Electric şirketinin başkanı olurken, J. Stanford
Smith kariyerini International Paper’da sonlandırdı.

Özetle, bilgisayar sektöründeki hiyerarşi hemen her sektörde kendini tekrarladı. Şaşmaz bir
şekilde, her sektörün güçlü bir lideri (bilgisayarda IBM, fotokopide Xerox, otomobilde
General Motors) ve çok sayıda pota dışı rakibi var.

Eğer konumlandırmanın bilgisayar sektöründeki rolü iyi anlaşılırsa, bu bilgi hemen her
duruma aktarılabilir.

Bilgisayarda işe yarayan araba ve kolada da işe yarayacak, bilgisayarda işe yaramayan
araba ve kolada da işe yaramayacaktır.



Bir liderin konumlanması

Avis ve 7-Up gibi şirketler piyasa liderlerine karşı alternatif konumlar buldular.
Fakat çoğu şirket, başarılı ya da başarısız bir ikincilik istemiyor. Hertz veya Coca-Cola

gibi lider olmak istiyorlar.
Peki o halde nasıl lider olursunuz? Aslında bu oldukça basit. Charles Lindbergh ve Neil

Armstrong’u hatırlıyor musunuz?

Liderliğe yerleşmek
Tarih gösteriyor ki, beyne ilk giren marka 2. markadan iki kat daha fazla uzun vadeli pazar
payı, 3. markadansa yine iki kat fazla pazar payı elde ediyor. Ve bu ilişkiler kolay kolay
değişmiyor.

Lider marka peş peşe tüm kategorilerde 2 numaradan çok daha fazla satış yapıyor.
Satışlarda Hertz, Avis’i; General Motors, Ford’u; Goodyear, Firestone’yi; McDonald’s,
Burger King’i; General Electric, Westinghouse’yi geride bırakıyor.

Birçok pazarlama uzmanı ilk olmanın getirdiği muazzam avantajı gözden kaçırıyor. Çoğu
zaman Kodak, IBM ve Coca-Cola gibi başarıları “pazarlama dehası” olarak görüyorlar.

Liderlerin başarısızlıkları
Yine de, roller değiştiğinde, bir piyasa lideri yeni bir kategoride ilk değilse, liderin yeni
ürünü genellikle zirveye oturamaz.

Coca-Cola, Dr. Pepper’le kıyaslandığında dev bir şirket. Buna rağmen, Coca-Cola ona
rakip ürün olarak Mr. Pibb’i piyasaya sürdüğünde, Atlanta devinin muazzam kaynakları bile
Dr. Pepper’in satışlarında düşüş yaratamadı. Mr. Pibb zayıf bir ikinci olmaya devam ediyor.

IBM, Xerox’tan çok daha büyük bir şirket ve elinde müthiş teknolojik kaynaklar
bulunduruyor. Peki IBM, Xerox’unkilere alternatif fotokopi makineleri çıkardığında ne oldu?

Fazla bir şey olmadı. Xerox hâlâ fotokopi pazarında IBM’den kat kat fazla paya sahip.
Ve Rochester’in dev şirketi Kodak bas-çek fotoğraf makinesi işine girdiğinde, sözde,

Polaroid’i hezimete uğratacaktı. Ancak sonuç bundan çok uzaktı. Kodak pazar payının sadece
küçük bir kısmını alabildi ve bu ona geleneksel fotoğraf makinesi işinde ciddi maddi kayıplar
getirdi.

Neredeyse tüm avantajlar liderin elindedir. Tersi için güçlü gerekçeler olmadığı sürece,
tüketiciler muhtemelen bir sonraki alışverişlerinde de son alışverişlerindeki markayı
seçeceklerdir. Mağazalar büyük olasılıkla lider markanın ürünlerini stoklayacaklardır.

Daha büyük, daha başarılı şirketler genellikle en iyi üniversitelerden mezun olanları ilk



seçen olacaktır. Zaten genelde daha çok ve daha iyi elemanları kendilerine çeken şirketlerdir
bunlar.

Hemen her şekilde, avantaj lider markanındır.
Örneğin bir havayolu şirketi tek bir kola markası, tek bir gazoz markası, tek bir bira

markası vs. seçecektir.
Bir sonraki uçuşunuzda, bakın bakalım bu markalar kendi kategorilerinde üç lider olan

Coca-Cola, Canada Dry ve Budweiser mi değil mi?

Eşitliğin istikrarsızlığı
Bazı kategorilerde iki lider markanın başa baş gittiği doğrudur.

Aynı ölçüde doğru olan bir diğer şey de bu kategorilerin ezelden beri tutarsız olduğudur. Er
ya da geç bu iki markadan birinin üstün gelip sonunda 5’e 3 ya da 2’ye 1 oranını yakalayarak
liderliğe oturmasını bekleyebilirsiniz.

Tüketiciler tavuk gibidir. Herkesin bildiği ve kabul ettiği bir hiyerarşide çok daha rahat
ederler.

Hertz ve Avis.
Harvard ve Yale.
McDonald’s ve Burger King.
İki marka başa başsa, birinin ya da öbürünün üstün gelmesi çok muhtemeldir.
Örneğin Ford ile Chevrolet 1925-1930 yıllarında başa baş bir mücadele içindeydiler.

Sonra, 1931’de Chevrolet liderliği aldı.
Aradan geçen yıllar boyunca, buhran ve savaş dönemlerinin neden olduğu altüst oluşlar da

dahil olmak üzere, Chevrolet liderliği Ford’a dört kez kaptırdı.
Durum belirsizken, her iki tarafın da net bir üstünlüğü yokken fazladan çaba için iyi bir

zamandır. Satış liderliği savaşını tek bir yıl kazanmak çoğu zaman gelecek on yıl için zaferi
beraberinde getirecektir.

Bir jetin kalkış yapması için yüzde 110 oranında güç gerekir. Oysa, uçak 9000 metre
irtifaya ulaştığında, pilot gücü yüzde 70’e indirip hâlâ saatte 960 km ile seyredebilir.

Liderliği korumak için stratejiler
Soru: 360 kiloluk bir goril nerede uyur? Cevap: Nerede isterse.

Liderler ne isterlerse yapabilirler. Kısa vadede, liderler neredeyse yenilmezdir. Sırf
momentum bile onların ilerlemesi için yeterlidir (eski bir güreş sözü: üstteyken
mıhlanmazsınız).

General Motors, Procter&Gamble ve bu dünyanın liderleri için endişe kaynağı bu yıl ya da
gelecek yıl değildir. Onların endişeleri uzun vadelidir. Beş yıl sonra ne olacak? Peki ya on yıl
sonra?

Liderler kısa vadeli esnekliklerini kullanarak kendileri için istikrarlı bir geleceği
güvenceye almalılar. Aslına bakılırsa, piyasa liderleri genellikle, üzerinde kendi markalarının
ismi yazılı tek bir basamağa sahip bir merdiveni insanların aklına sokanlardır. Bir kez oraya
vardılar mı, ne yapmalılar ne yapmamalılar?



Ne yapmamalılar
Bir şirket bir konuma sahip olduğu sürece, bilineni tekrarlayan bir reklamın anlamı yoktur.
“Biz 1 numarayız” buna tipik bir örnek.

Potansiyel müşterinin zihninde ürün kategorisini güçlendirmek çok daha iyi bir yöntemdir.
IBM’in reklamları genellikle rakipleri göz ardı eder ve bilgisayarların değerini öne çıkarır.
Sadece şirketin bilgisayar tiplerinin değil, tüm bilgisayarların değerini.

“Biz 1 numarayız” diyen bir reklam neden iyi bir fikir değildir?
Bunun nedeni psikolojik. Ya potansiyel müşteri sizin 1 numara olduğunuzu bilir ve bunu

söyleme ihtiyacı duyacak kadar güvensiz olmanızın nedenini merak eder ya da potansiyel
müşteri sizin 1 numara olduğunuzu bilmiyordur. Eğer öyleyse, bunun nedeni nedir?

Belki liderliğinizi kendi kurallarınıza göre tanımlamışsınızdır, potansiyel müşterinin
kurallarına göre değil. Ne yazık ki, bu işe yaramayacaktır.

Kendi kurallarınız çerçevesinde bir liderlik konumu oluşturamazsınız: “Mississippi’nin
doğusunda en çok satan, 1000 doların altında yüksek kaliteli sistem.”

Potansiyel müşterinin kurallarına göre bir liderlik konumu oluşturmalısınız.

Ne yapmalılar
“Gerçeği.” Bu klasik Coca-Cola reklam kampanyası [It’s the Real Thing] herhangi bir lider
için işe yarayabilecek bir strateji.

Liderlik konumunu güvenceye almanın başlıca formülü zihne ilk girmek ve o konumu
korumanın başlıca formülü orijinal konsepti pekiştirmektir. Coca-Cola diğer tüm kola
markalarının değerlendirilme standartıdır. Buna göre, diğer her şey “gerçek tadın” taklididir.

Bu, “Biz 1 numarayız” demekle aynı şey değildir. En büyük marka en çok satan marka
olabilir, çünkü en düşük fiyatlı olandır ya da en fazla mağazada mevcuttur vs.

Ancak “gerçek tat”, tıpkı ilk aşk gibi, potansiyel müşterinin zihninde her zaman özel bir
yere sahip olacaktır.

“Ürünü biz icat ettik.” Xerox fotokopi makinelerinin, Polaroid fotoğraf makinelerinin,
Zippo çakmaklarının ardındaki sağlam bir motive edici güçtür.

Tüm bahislere oynamak
Liderler kendi reklamlarını öylesine hevesli bir şekilde okuyor ki sonunda hata
yapmayacaklarını düşünmeye başlıyorlar. Bu yüzden de, rakip yeni bir ürün ya da yeni bir
özellik geliştirdiğinde, liderlerde o gelişimi karalama eğilimi oluyor.

Liderlerin bunun tersini yapması gerekir. Onlar tüm bahislere oynamalıdır. Bu da demek
oluyor ki lider gururu bir kenara bırakıp her yeni ürün gelişimini umut ışığı verdiği anda
benimsemelidir.

Wankel motoru otomobil sanayine sunulduğu anda General Motors ona 50 milyon dolarlık
yatırım yaptı. Çöpe atılmış para mı? Pek sayılmaz.

General Motors muhtemelen Wankel lisansı almak için ödediği 50 milyon dolara, yıllık 84
milyar dolarlık iş hacmini korumak amacıyla yapılmış ucuz bir sigorta poliçesi olarak



bakıyordur.
Farz edin ki Wankel geleceğin otomobil motoru oldu ve lisans haklarını ilk olarak Ford ya

da Chrysler satın aldı. O zaman General Motors şu an nerede olurdu?
Kodak ile 3M’nin ofis fotokopi makinelerinde olduğu yerde olurdu. Kuşe kâğıt fotokopi

makinelerinin bu iki liderine, Carlson’un kserografi işleminin haklarını satın alarak
bahislerini garantiye alma fırsatı tanındığında teklifi geri çevirdiler.

“Kuşe kâğıda 1,5 kuruşa fotokopi çektirirken, kimse düz kâğıda fotokopi için 5 kuruş
ödemez” dediler. Oldukça mantıklı. Fakat tüm bahislere oynamanın özü beklenmeyenden
korunmaktır.

Ve beklenmeyen oldu. Haloid, Carlson’un patentinde bir risk aldı ve şirket bugün (şirketin
adı önce Haloid Xerox, sonra da Xerox oldu) 9 milyar dolarlık bir dev haline geldi. Xerox
şimdi 3M’den daha büyük, Kodak’tan da sadece bir adım geride. Fortune dergisi Xerox 914
düz kâğıt fotokopi makinesini “ABD’de bugüne dek üretilmiş tüm zamanların en kârlı ürünü”
olarak niteliyor.

Peki Xerox bunun tekrarı için ne yaptı?
Hemen hiçbir şey. 914’ün başarısının ardından başarısızlıklar peşpeşe geldi. Bunların en

kayda değer olanı da bilgisayar sektöründeydi.

Üründen gelen güç
Şirketin çeşitlendirme oyununa başladığı dönemde, Xerox’un başkanı, “Ofis fotokopi
makineleri başarımız bir değil birden çok kez tekrarlanırsa, ancak o zaman bu organizasyonun
tekrar tekrar bel bağlanacak türde bir güce kavuşacağını düşünebiliriz” dedi.

Bu bir lider tarafından yapılan klasik bir hatadır: Ürünün gücünün kuruluşun gücünden
geldiği yanılsamasına kapılmak.

Oysa durum tam tersidir. Kuruluşun gücü ürünün gücünden, ürünün potansiyel müşterinin
zihnindeki konumundan gelir.

Coca-Cola güce sahiptir. Coca-Cola şirketi sadece o gücün bir yansımasıdır.
Kola alanı dışında, Coca-Cola şirketi gücü zor yoldan elde etmek zorundadır: Ya güçlü bir

alternatif konum yaratarak akıllara ilk giren olacak ya da lideri yeniden konumlandıracaktır.
Coca-Cola’nın Mr. Pibb’i Dr. Pepper’den çok geride bir ikincilik konumundadır ve Coca-

Cola şirketi tüm gücüne rağmen bu konuda pek bir şey yapamamaktadır.
Tıpkı Xerox’un yapamadığı gibi. Güç, Xerox’un zihinlerdeki konumundadır. Xerox

fotokopi makinesi demektir. Xerox fotokopi makinesi konumunun sahibidir, çünkü akıllara ilk
girendir ve muazzam bir pazarlama programıyla bu konumdan faydalanmıştır.

Fakat bilgisayar, bilgisayarlı fotokopi, kelime işlemci ve diğer ürünlerde Xerox sıfır
noktasından başlıyor. Şirket elbette fotokopideki başarısını diğer alanlarda da yinelemeye
çalışıp durdu. Ancak, belli ki 914 programının esas öğesini unuttu. Söz konusu program
fotokopi okyanusu üzerinde ilk uçandı.

Birden fazla marka
Çoğu lider piyasaya başka bir marka sürerek rakip hamlelere karşılık vermelidir. Bu,



Procter&Gamble’nin klasik “çok markalı” stratejisidir.
Aslında bunu çok markalı strateji olarak adlandırmak yanlış olabilir; daha ziyade tek-

konum stratejisidir bu.
Her marka potansiyel müşterinin zihninde belirli bir yer tutmak üzere benzersiz şekilde

konumlandırılır. Devir değiştikçe, yeni ürünler gelip gittikçe, konumu değiştirmek için çaba
harcanmaz. Bunun yerine değişen teknolojileri ve değişen zevkleri yansıtacak yeni bir ürün
piyasaya sürülür.

Diğer bir deyişle, Procter&Gamble yerleşik bir konumu kımıldatmanın muazzam zorluğunu
kavramış bir şirkettir. Zaten yerleşik bir konumdayken bunu neden değiştiresiniz? Yeni bir
ürün çıkarmak uzun vadede daha ucuz ve daha etkili olabilir. Hatta sonunda eski, yerleşik bir
ismi yok etmeniz gerekse bile.

Ivory bir sabun markasıydı. Hâlâ da öyle. Çamaşır deterjanları sahneye çıktığında,
muhtemelen piyasaya Ivory Deterjanı çıkarma baskısı oluşmuştur. Ama bu, potansiyel
müşterinin zihninde Ivory’nin konumunu değiştirmek anlamına gelirdi.

Tide markası çok daha iyi bir çözümdü. Böylece yeni deterjan konseptine uyan yeni bir
isim oluştu ve Tide muazzam bir başarı yakaladı.

Ve Procter&Gamble piyasaya bulaşık makinesi deterjanı sürdüğünde, ona Tide Bulaşık
Makinesi Deterjanı değil Cascade adını verdi.

Lider konumdaki tüm Procter&Gamble markalarının farklı bir kimliği vardır: Joy, Crest,
Head&Shoulders, Sure, Bounty, Pampers, Comet, Charmin ve Duncan Hines. İsimlerinde
Plus, Ultra ya da Süper yoktur.

Dolayısıyla, çok markalı strateji aslında tek-konum stratejisidir. Değişmeyen tek bir konum.
Ve Ivory 99 yıldır varlığını sürdürüyor.

Daha kapsamlı bir isimle karşılık vermek
Bir lideri koltuğundan eden şey elbette değişimdir.

New York Central Demiryolları 20’li yılların lider demiryolu olmanın yanı sıra, borsanın
da en değerlisiydi. Birçok birleşme geçirdikten sonra, (bugünkü adıyla) Penn Central eski
şanından eser olmayan, ışıltısız bir antikadır.

Öte yandan, American Airlines yükseklerden uçuyor.
New York Central için karşı hamle, elbette, oyunun erken bir aşamasında havayolları

bölümü açmak olurdu.
“Ne? Demiryolumuzun işini azaltması için havayolu mu açmamızı istiyorsunuz? Ölürüz de

açmayız.”
Şirket içinde karşı hamleyi kabul ettirmek genellikle zordur. Yönetim çoğu zaman yeni

ürünü ya da hizmeti fırsattan ziyade rakip olarak görür.
Bazen isim değişikliği bir dönemden diğerine geçişi kolaylaştırır. İsmin kapsamını

genişleterek, şirketin bu zihinsel dönüşümüne yardımcı olabilirsiniz.
Pazarlamanın hızla büyüyen işlevine ayak uydurmak için Satış Yönetimi adını Satış ve

Pazarlama Yönetimi olarak değiştirdi. Gelecekte bir noktada bu isimlerden biri atılıp, yeni
bir değişimle sadece Pazarlama Yönetimi de olabilir.



Haloid’den Haloid Xerox’a ve ondan da Xerox’a geçiş genel bir kalıptır.
Kodak’ın adını nasıl aldığını biliyorsunuzdur: Önce Eastman’dı, sonra Eastman Kodak

oldu, ondan sonra da sadece Kodak oldu.
Gerçi onlar isimlerden birini atmadılar. Şirketin resmi adı halen Eastman Kodak.
Direct Mail Association (Doğrudan Posta Ortaklığı) birkaç yıl önce adını Direct Mail-

Marketing Association (Doğrudan Posta-Pazarlama) olarak değiştirdi; bu, doğrudan
pazarlama yapan bir şirket için posta satış kanallarından sadece biriydi.

Hatta kısa bir süre önce de isimlerini bu kez de Direct Marketing Association (Doğrudan
Pazarlama Ortaklığı) olarak değiştirdiler.

Belki New York Merkez Ulaşım Şirketi adlı bir şirket de başarılı olmayabilirdi; insanların
isimleri anlamlarıyla algıladıklarına dair pek çok kanıt var (örneğin Eastern Airlines [Doğu
Havayolları])

Hükümet kuruluşları isim genişletme oyununda çok iyidir. Örneğin Konut ve Şehir Gelişimi
Şubesi eskiden Konutlandırma ve Ev Finansmanı Kuruluşu’ydu. Bir hükümet kuruluşu isminin
kapsamını genişleterek faaliyet alanını genişletebilir, personelini arttırabilir ve daha büyük
bir bütçeyi haklı gösterebilir.

Çok tuhaftır ki, bir kuruluş bu hamleyi atladı: Tüketici Koruma Kuruluşu, Federal Ticaret
Komisyonu için daha kapsamlı bir isim olabilirdi. Bu isim, şu sıralarda popüler olan bir
konudan yararlanmalarını sağlardı.

Liderler ürünleri için uygulama yelpazesini genişleterek de fayda sağlayabilirler.
Arm&Hammer buzdolabında kabartma tozu kullanımını öne çıkararak iyi bir iş başardı.

Florida Turunçgiller Komisyonu en çok satan içecek olan portakal suyunu öğlen
sandviçlerin yanında ve tüm öğünlerde içirmek için bu sıralar bir kampanya yapıyor. “Artık
sadece kahvaltı için değil” diyor reklamları.

İş dergilerinin lideri Business Week tüketici reklamı için kendisini başarıyla lanse etti.
Günümüzde derginin reklam toplamının yüzde 40’ını tüketici ürünleri oluşturuyor.

Liderlik bir konumlandırma programının sonu değil, başlangıcıdır. Liderler fırsatlardan
yararlanmak için en iyi konuma sahiptirler.

Liderler rekabette çok önde yer almak için liderlik güçlerini sürekli kullanmalıdır.



Bir takipçinin konumlanması

Bir lider için işe yarayan şey bir takipçi için işe yarayacak diye bir şey yoktur. Liderler çoğu
zaman rekabetçi bir hamleye karşılık verip liderliklerini koruyabilirler.

Fakat takipçiler aynı konumda olmadıkları için karşılık verme stratejisinden
faydalanamazlar. Bir takipçinin lideri taklit etmesi karşılık vermek değildir. Bunun daha iyi
bir tanımı “ben de”ci tepkidir (genellikle daha diplomatik bir şekilde “zamana ayak
uydurmak” olarak ifade edilir).

Ürünler neden başarısız olur
Çoğu ürün makul satış hedeflerine ulaşmakta başarısız olur, çünkü vurgu “hız” yerine “daha
iyi” üzerinedir. Bir başka deyişle, 2 numaralı şirket başarıya giden yolun “ben de”ci ama daha
iyi bir ürün sunmak olduğunu sanır.

Rakipten daha iyi olmak yeterli değildir. Ürününüzü başkası liderliği yerleşme şansı
yakalamadan önce sunmalısınız; daha devasa bir reklam ve promosyon lansmanıyla ve daha
iyi bir isimle (daha sonra bu konuya ayrıntılı olarak değineceğiz).

Öte yandan, normalde bunun tam tersi olur. “Ben de”ci şirket ürünü iyileştirmek için değerli
zamanını boşa harcar, sonra da lansman, liderinkinden daha küçük bir reklam bütçesiyle
yapılır. Ve sonra ürüne şirketin içinden bir isim verilir çünkü bu, pazardan çabucak pay
kapma garantisinin kolay yoludur. Aşırı iletişim içindeki toplumumuzda tüm bunlar birer
tuzaktır.

Potansiyel müşterinin zihninde bir yer bulmanın yolu nedir?

Cherchez le creneau
Fransızların bu stratejiyi çok net biçimde özetleyen bir pazarlama deyimi var:

Cherchez le creneau. “Boşluğu arayın.”
Cherchez le creneau ve sonra onu doldurun.
Bu tavsiye Amerikan ruhuna kazınmış “daha büyük ve daha iyi” felsefesiyle çatışıyor.
Bir başka tipik Amerikan tavrı da konumlandırma düşüncesini zorlaştırıyor.

Çocukluğumuzdan beri bize belirli bir şekilde düşünmemiz öğretildi.
“Olumlu düşüncenin gücü” diyor buna Norman Vincent Peale. Bu, çok sayıda kitap

satılmasını sağlayan bir tavır olsa da, kişinin bir boşluk bulma becerisini yok edebilir.
Bir boşluk bulmak için tersten düşünecek, ters yöne gidecek güce sahip olmalısınız. Eğer

herkes doğuya gidiyorsa, batıya giderek aradığınız boşluğu bulabiliyor musunuz bir bakın.
Kristof Kolomb için işe yaramış olan strateji sizin için de işe yarayabilir.



Bazı boşluk bulma stratejilerini irdeleyelim.

Boyut boşluğu
Detroit otomobil üreticileri yıllar boyunca daha uzun, daha alçak bir araç peşindeydi. Her
yılın modeli daha aerodinamik, daha iyi görünümlüydü.

Sonra sahneye Volkswagen Beetle çıktı. Kısa, tombul ve çirkin.
Beetle’i tanıtmanın geleneksel yolu zayıflıkları asgariye, güçlü yönlerini de azamiye

çıkarmak olurdu.
“Arabayı olduğundan daha iyi gösterecek bir moda fotoğrafçısı bulalım, sonra da güvenlik

kartını açarız” sıradan bir stratejidir.
Ama buradaki boşluk boyuttu. Volkswagen’in kullandığı en etkili reklam, konumu net ve

kesin biçimde ortaya koyan şu slogandı:
“Küçük düşün.”
Bu iki basit sözcük aynı anda iki şeyi yaptı: Volkswagen’in konumunu ortaya koydu ve

potansiyel müşterinin daha büyük daha iyidir varsayımına meydan okudu.
Bu yaklaşımın etkinliği, elbette, potansiyel müşterinin zihninde bir boşluğun varlığına bağlı.

Beetle’nin piyasaya çıktığı dönemde başka küçük arabalar yok değildi. Vardı ama başka
kimse küçük araba konumuna talip olmamıştı.

Entegre devreler ve diğer elektronik aygıtlar “küçük boyutlu” boşluğunu birçok ürün
kategorisinde teknik olarak kullanışlı kılıyor. Minyatürleştirmeyi temel alarak değerli
konumları oluşturmak üzere elektronikten hangi şirketlerin yararlanabileceğini ancak zaman
gösterecek.

Tam tersi bir durum da fırsatlar sunuyor: Projeksiyonlu televizyon setleri ve büyük boyutu
temel alan diğer ürünlerde de konum oluşturma imkânları mevcut.

Yüksek fiyat boşluğu
Michelob buna klasik bir örnek. Anheuser-Busch’taki yöneticiler yüksek fiyatlı yerli birada el
değmemiş bir pazar buldular ve akıllara Michelob ismiyle girdiler.

Görünüşe göre, yüksek fiyat boşluğu birçok ürün kategorisinde açılıyor. Tüketim
toplumumuz sohbet etmek için yanıp tutuşurken, dayanıklı ve kaliteli ürünler takdir edilmeye
başladı.

40.000 dolarlık BMW 635-CS ya da 50.000 dolarlık Mercedes-Benz 500-SEL gibi
arabaların başarısının ardında yatan nedenlerden biri bu.

Ve S. T. Dupont (güzel isim) çakmakları, reklamlarda söylendiği gibi “1500 dolar ve daha
ucuz.”

Fiyat bir avantajdır, özellikle de bir kategoride yüksek fiyat boşluğunu ilk dolduran
sizseniz.

Bazı markalar neredeyse tüm ürün mesajlarını yüksek fiyat konseptine dayandırır.
“Tek bir Joy var, dünyanın en pahalı parfümü.”
“Dünyanın en pahalı saati Piaget’e neden yatırım yapmalısınız?”
Yüksek fiyat sadece araba, parfüm ve saat gibi lüks ürünlerde etkili değildir; Whitney’s



Yoğurt ve Orville Redenbacher’s Gurme Patlamış Mısır gibi sıradan ürünlerde de etkilidir.
Çeyrek litresi 3,95 dolarlık Mobil 1 sentetik motor yağı da bir başka örnek. Un, şeker ve

tuz gibi düşük fiyatlı ürünler bile konumlandırma fırsatları sunar.
Ne var ki, çoğu zaman, açgözlülük konumlandırma düşüncesiyle karıştırılır. Yüksek fiyat

talep etmek her zaman servet getirmez. Başarının sırrı (1) tüketicilerin yüksek fiyatlı markaya
açık oldukları bir kategoride (2) iyi bir hikâyeyle (3) yüksek fiyat konumunu ilk yerleştiren
olmaktan geçer. Aksi takdirde, yüksek fiyatınız potansiyel müşterileri kaçırır.

Bunun da ötesinde, yüksek fiyatı oluşturmanın yeri reklamlardır, mağazalar değil. Fiyat
(yüksek ya da düşük) ürünün bir özelliğidir.

Konumlandırmayı doğru yaparsanız, mağazada fiyat sürpriziyle karşılaşılmaz. Reklamınızın
tam fiyatı vermesi gerekmese de, bunu yapmak bazen iyi bir şeydir. Öte yandan reklamların
yapması gereken, markanızı belirli bir fiyat kategorisinde net bir şekilde konumlandırmaktır.

Düşük fiyat boşluğu
Yüksek fiyatın aksi de kârlı bir yol olabilir.

Fiyatı olası bir boşluk olarak düşünürken, unutmayın ki düşük fiyat boşluğu faks ve video
gibi yeni ürünler için çoğu zaman iyi bir tercihtir. Bunlar müşterinin risk aldığını düşündükleri
ürünlerdir (alet düzgün çalışmazsa fazla bir şey kaybetmem).

Yüksek fiyat boşluğu genellikle otomobil, saat, televizyon gibi eski ve yerleşik ürünler için
iyi bir tercihtir; özellikle de müşterilerin mevcut tamir servislerinden memnun olmadığı
ürünler için.

Son dönemde isimsiz yiyecek markalarının piyasaya çıkışı süpermarketlerde düşük fiyat
boşluğundan yararlanma çabasıdır (her ne kadar perakendecilerin yıllar içinde indirim ve
düşük fiyatlara vurgu yapması o yöndeki fırsatları büyük ölçüde süpürdüyse de).

Her üç fiyat stratejisini birleştirdiğinizde (yüksek, standart ve düşük) güçlü bir pazarlama
yaklaşımınız olur. Anheuser-Busch’un Michelob, Budweiser ve (düşük fiyatlı birası) Busch
ile yaptığı gibi.

Tabii ki, zayıf isminden ve güçlü bir konumlandırma konseptinden yoksun oluşundan ötürü
aralarındaki en zayıf marka Busch. Şirketin sahibi neden adını sadece en düşük fiyatlı ürününe
veriyor?

Düşük fiyatlı birada daha iyi bir isim ve satışlarda kendi kategorisinin lideri olan Old
Milwaukee’nin varlığından ötürü.

Diğer etkili boşluklar
Cinsiyet bunlardan biridir. Marlboro, sigarada erkesi bir konum oluşturan ilk ulusal markaydı;
Phillip Morris’in Marlboro’sunun satışlarının istikralı bir biçimde artmasının nedenlerinden
biridir bu. Marlboro on yıl içinde satışlarda beşincilikten birinciliğe yükselmiştir.

Zamanlama çok önemlidir. Lorillard kendi erkeksi markası olan Luke’yi 1973’te öne
çıkarmaya çalıştı. İsim harikaydı, ambalaj müthişti, reklam muhteşemdi: “Kankakee’den
Kokomo’ya geliyor Luke özgür ve ağır ağır.”

Yanlış olan tek şey zamanlamaydı. Yaklaşık yirmi yıl gecikmeliydi. Luke gerçekten ağır



hareket ediyordu, bu yüzden Lorillard onu öldürdü.
Bir ürünü konumlandırmada, oraya ilk varmanın yerine geçecek bir şey yoktur.
Erkeksiliğin Marlboro için yaptığını, kadınsılık Virginia Slims için yaptı. Virginia Slims

markası tam tersi bir yaklaşımla ciddi bir pazar payı elde etti. Fakat “ben de”ci bir marka
olan Eve’nin denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. Eve çok geç kalmıştı.

Bir ürünü kategorilendirmek ve bir konum oluşturmak için cinsiyeti kullandığınızda, aleni
yaklaşım her zaman en iyisi değildir.

Parfümü ele alalım. Marka ne kadar hassas ve kadınsıysa, o kadar başarılı olacağını
sanırsınız. Peki dünyanın en çok satan parfümü hangisi?

Hayır, Arpege ya da Chanel No. 5 değil; Revlon’un Charlie’si. Erkeksi bir ismi deneyen ve
bunu reklamda pantolonlu bir takımla tamamlayan ilk markadır Charlie.

Çakma bir marka “Bana sadece Maxi de” sloganıyla çok zayıftı, ama söylendiğine göre
Max Factor’un başkanı bu yüzden işini kaybetti.

Charlie’nin başarı hikâyesi parfüm gibi yerleşik ürün kategorilerindeki paradoksa örnek
oluşturuyor. Sektörün büyük çoğunluğu bir yöne gidiyor (kadınsı marka adları), ama fırsat
diğer yönde bekliyor (erkeksi marka adı).

Yaş da kullanılabilecek bir diğer konumlandırma stratejisidir. Geritol tonik yaşça ileri
kişileri hedef alan başarılı ürünlere iyi bir örnektir.

Aim diş macunu da çocukları hedef alan ürünlere iyi bir örnektir. Aim, diş macunu
pazarında yüzde 10’luk pay kaptı. Crest ve Colgate gibi iki güçlü markanın baskın olduğu bir
piyasada bu büyük bir başarıdır.

Günün belli bir zamanı da potansiyel bir konumlandırma olasılığıdır. Gece içilen soğuk
algınlığı ilacı Nyquil buna bir örnektir.

Dağıtım ise bir diğer olasılıktır. L’eggs süpermarketlere ve büyük giyim mağazalarına
dağıtımı yapılan ilk külotlu çorap markasıydı. L’eggs şimdi yüz milyonlarca dolarlık satışıyla
lider marka.

Tiryaki konumu da bir başka olasılıktır. “Birden fazla bira içerken içilecek tek bira”
sloganı Schaefer’i biraseverlerin markası yaptı.

Fabrika boşluğu
Boşluklar ararken yapılan yaygın bir hata akıllardaki boşluğun yerine fabrikalardaki boşluğu
doldurmaktır.

Ford’un Edsel’i buna klasik bir örnektir. Zavallı Edsel’in yok oluşunu takip eden kahkaha
sırasında çoğu insan esas noktayı atlıyor.

Özünde, Ford yöneticileri bir boşluğu doldurmaya çalıştılar. Edsel bir yanda Ford ve
Mercury bir yanda da Lincoln arasındaki boşluğu doldurmak için içte konumlandırmanın güzel
bir örneğiydi.

Fabrikanın içinde iyi bir stratejiydi. Ama zaten bol nikelajlı, orta fiyatlı arabayla dolup
taşan bir kategoride yeni bir konum olmadığı için fabrika dışında kötü bir stratejiydi.

Eğer Edsel “yüksek performanslı” bir araç olarak lanse edilseydi; iki zarif kapısı olan, arka
koltukları yatan bir araba olsaydı ve bir de buna uygun isim verilseydi eşsiz bir konuma oturur



ve hikâyenin sonu bambaşka olabilirdi.
Bir başka “fabrikayı doldur” hatasını da, ilk ulusal haftalık gazete olan National Observer

yaptı.
Observer’in gururlu ebeveyni Dow Jones aynı zamanda The Wall Street Journal ’ı da

çıkarıyor, ama sadece haftada beş gün. Birinin şöyle dediğini duyabilirsiniz: Fabrikayı
haftalık bir gazeteyle dolduralım. Bu şekilde, bu pahalı baskı aletlerinden bedavaya
yararlanırız.

Peki ama potansiyel müşterinin zihnindeki boşluk neredeydi? Okur zaten Time, Newsweek,
U.S. Haber&World Report ve diğer dergilere abone olabiliyordu.

Hah, diyorsunuz ki National Observer haftalık bir gazete, dergi değil. Fakat bu anlambilim
oyunu oynamaktır. Potansiyel müşteriler ikisi arasında ayırım yapmadılar.

Teknoloji tuzağı
Eğer zihinde boşluk yoksa bir laboratuvarın büyük bir teknik başarısı bile başarısız olacaktır.

Brown-Forman Distillers 1971’de ilk “sek, beyaz viski” Frost 8/80’i satışa sundu.
Frost 8/80’in büyük başarı elde etmesi gerekirdi. O kategoride büyük bir boşluk vardı.

Başka bir tane bile sek, beyaz viski yoktu. BrownForman başkanı William F. Lucas şöyle
dedi: “Halkımız tarafından büyük takdirle karşılandı; rakiplerimizse dişlerini gıcırdattılar.”

Buna rağmen, aradan iki yıl geçmeden Frost 8/80 öldü. Multimilyon dolarlık bir
başarısızlık. Satış hacmi toplamda 100.000 kasada kaldı. Bu şirketin tahminlerinin üçte
biriydi.

Yolunda gitmeyen neydi? Potansiyel müşterinin bakış açısından bu konumlandırma
iddiasına bir bakalım.

İlk beyaz viski mi? Bu doğru değil. En az dört tane daha var. Adları da cin, votka, rom ve
tekila.

Aslında, Frost 8/80’in reklamları da potansiyel müşteriyi yeni viskiyi diğer damıtılmış
içkilere alternatif olarak görmeye teşvik ediyordu. Reklamlara göre, Frost 8/80 martinilerde
votka ya da cin olarak, Manhattan ve Whisky Sour kokteyllerinde İskoç viskisi ya da Burbon
(Amerikan viskisi) olarak kullanılabilirdi.

Potansiyel müşteriyi kandırmaya çalışmayın. Reklam bir münazara değil, bir cazibedir.
Potansiyel müşteri sözel mantığın inceliklerini sessizce dinlemeyecektir. Bir politikacının

dediği gibi, “Ördek gibi görünüyor ve ördek gibi yürüyorsa ben ona ördek derim.”

Herkes için tuzağı
Bazı pazarlama uzmanları “cherchez le creneau” konseptini reddediyor. Satışlarını ya da
olanaklarını kısıtladığına inandıkları için belirli bir konuma bağlı kalmak istemiyorlar.

Herkes için her şey olmak istiyorlar.
Yıllar önce, çok daha az markanın ve çok daha az reklamın olduğu bir dönemde, herkese

hitap etmeye çalışmak mantıklıydı.
Siyasette bir politikacının herhangi bir konuda güçlü bir konum sergilemesi intihardı.

Kimsenin ayağına basmayacaktınız.



Ancak, günümüzde ürün arenasında ve siyasi arenada bir konumunuzun olması şart.
Piyasada çok fazla rakip var. Düşmanlar edinmeden, herkes için her şey olarak
kazanamazsınız.

Günümüzün rekabetçi ortamında kazanmak için dışarı çıkıp dostlar edinmeniz, pazarda özel
bir yere oturmanız gerekir. Bunu yaparken birkaçını kaybetseniz bile.

Günümüzde herkes için tuzağı siyasetle uğraşıyorsanız ya da pazarın kayda değer bölümünü
elinizde tutuyorsanız su üstünde kalmanızı sağlayabilir. Ama sıfırdan bir konum edinmeye
çalışıyorsanız ölümcüldür.



Rekabeti yeniden konumlandırmak

Bir boşluk bulamadığınız zamanlar olur. Piyasadaki her ürünün yüzlerce çeşidi varken,
günümüzde açık bir alan bulma şansı oldukça düşüktür.

Örneğin raflarında 12.000 farklı ürün ve marka olan ortalama bir süpermarketi ele alalım.
Bu demektir ki genç biri 12.000 farklı ismi aklında tutmak zorunda.

Ortalama bir üniversite mezununun kelime dağarcığının yalnızca 8000 olduğunu düşünecek
olursanız, sorunu görebilirsiniz.

Çocuk üniversitede dört yıl geçiriyor ve hâlâ 4000 kelime geride.

Kendi boşluğunu yaratmak
Her kategoride ürün bolluğu varken, bir şirket zihinlere girebilmek için reklamı nasıl kullanır?
Burada altı çizilmesi gereken pazarlama stratejisi “rekabeti yeniden konumlandırmak”
olmalıdır.

Dolduracak pek az boşluk olduğu için, bir şirketin zihinlerdeki konumları işgal etmiş
rakiplerini yeniden konumlandırarak bir boşluk yaratması gerekir.

Diğer bir deyişle, akla yeni bir ürün sokmak için, önce eskilerden birini çıkarmalısınız.
“Dünya yuvarlaktır” diyen Kristof Kolomb’a halkın yanıtı, “Hayır, değildir. Dünya düzdür”

oldu.
Halkı aksine ikna etmek için, 15. yüzyıl bilim insanlarının önce dünyanın düz olmadığını

kanıtlaması gerekti. Daha inandırıcı savlarından biri, denizcilerin yaklaşmakta olan bir gemiyi
bütünüyle görmeden önce dumanını, sonra yelkenini ve ardından da bacasını gördüğüydü.

Dünyadaki tüm matematiksel savlar halkın kendisinin doğrulayabileceği basit bir gözlem
kadar etkili olmamıştı.

Eski bir fikir sarsıldıktan sonra, yeni fikri satmak çok kolaydır. Aslına bakılırsa, insanlar
boşluğu doldurmak için yeni bir fikir arayacaktır.

Çatışmaktan korkmayın. Yeniden konumlandırma programının özü var olan bir konseptin,
ürünün ya da kişinin altını oymaktır.

Çatışma, kişisel düzeyde bile olsa bir gecede şöhret kazandırabilir. Richard Nixon olmasa
Sam Ervin nerede olurdu?

Aynı şekilde, Alger Hiss olmasa Richard Nixon nerede olurdu?
Ralph Nader de Ralph Nader hakkında bir şey söyleyerek ünlü olmadı, çıkıp dünyanın en

büyük şirketine tek başına saldırarak ünlü oldu.
İnsanlar balonun patlayışını izlemeyi severler.



Yeniden Konumlandırma: Aspirin
Tylenol çıktı ve aspirin balonunu patlattı.

Tylenol reklamları “Aspirin almaması gereken milyonlarca insan için” dedi. “Eğer mideniz
kolayca rahatsız oluyorsa... ya da ülseriniz varsa… ya da astım, alerji, kansızlığa bağlı demir
eksikliğiniz varsa, aspirin almadan önce doktorunuza başvurmanız yerinde olur.”

“Aspirin mide dokusunu tahriş edebilir” diye devam ediyordu reklam, “astımı ya da alerjik
reaksiyonu tetikleyebilir, küçük miktarlarda gizli gastrointestinal kanamaya yol açabilir.
Neyse ki Tylenol var... “

Reklamcının ürününden bahsetmesinden önce altmış kopya kelime.
Tylenol asetaminofen satışları patladı. Bugün Tylenol bir numaralı analjezik markası.

Anacin’in önünde. Bayer’in önünde. Bufferin’in önünde. Excedrin’in önünde. Basit ama etkili
bir yeniden konumlandırma stratejisi işi gördü.

Hem de Aspirin gibi bir ürüne karşı. İnanılmaz.

Yeniden Konumlandırma: Lenox
Bir yeniden konumlandırma stratejisinin işe yaraması için rakibinizin ürünü hakkında
potansiyel müşterinin fikrini değiştiren bir şey söylemelisiniz; kendi ürününüz değil,
rakibinizin ürünü hakkında.

“Bir tarafta İngiliz Stoke-on-Trent porseleni Royal Doulton, diğer tarafta New Jersey,
Pomona porseleni Lenox.”

Bakın Royal Doulton çoğu kişinin ithal sandığı Lenox porselenini nasıl yeniden
konumlandırıyor (Lenox kulağa İngiliz geliyor, değil mi?).

Royal Doulton bir tek bu reklamla pazar payında yüzde 6’lık bir kazanım elde etti.
Merhum Howard Gossage reklamın amacının tüketicinizle ve potansiyel müşterinizle

iletişim kurmak olmadığını, rakibinizin reklam metni yazarlarını korkutmak olduğunu söylerdi
ki bunda doğruluk payı var.

Yeniden Konumlandırma: Amerikan votkaları
“Çoğu Amerikan votkası Rus gibi görünür” diyor bir reklam. Ve altta bir yazı beliriyor:
“Samovar: Pennsylvania, Schenley’de üretiliyor; Smirnoff: Connecticut, Hartford’da
üretiliyor; Wolfschmidt: Indiana, Lawrenceburg’da üretiliyor.

Yazı devam ediyor: “Stolichnaya farklıdır. O, Rus’tur.” Şişenin etiketinde de “Rusya,
Leningrad’da üretilir” yazıyor

Bu reklamdan sonra Stolichnaya satışlarının hızla tırmandığını söylemek gereksiz herhalde.
Peki ama neden rakibi kötülemeye gerek görülüyor? Stolichnaya markasının ithalatçısı

PepsiCo reklamında sadece “Rus votkası” diyemez miydi?
Tabii ki diyebilirlerdi. Fakat bu votka satın alan kişinin, öyle olmadığı halde, ürüne belli

ölçüde ilgi duyduğunu varsaymak olurdu.
Kaç kere elinize içki şişesini alıp nerede üretildiğini görmek için etiketi okudunuz? Daha

da önemlisi, isimler bu markaların (Samovar, Smirnoff, Wolfschmidt, Popov, Nikolai) Rus



kökenli olduklarını çağrıştırıyor. Stolichnaya’nın hayret verici başarısının ardında yatan
faktör de esasında buydu.

İnsanlar yüksekte ve güçlü olanların ifşa edilişini görmeyi sever. Bakın diğer votka
reklamları nasıl Stolichnaya’nın ekmeğine yağ sürüyor:

Rusya’nın Altın Çağı’ydı. Yine de efsanelerin yaşadığı bu dönemde, Çar insanlar arasında bir dev gibi duruyordu. Çıplak
dizinin üstünde demir bir çubuğu bükebiliyor, yumruğuyla bir gümüş rubleyi un ufak edebiliyordu. Ve susuzluğu, yaşayan
herkesten daha fazlaydı. Ve içkisi de hakiki votkaydı: Wolfschmidt Votka.

Sonra okur sayfayı çevirip Stolichnaya reklamını görüyor ve Wolfschmidt’in Indiana,
Lawrenceburg’da üretildiğini öğreniyor.

Sonra Afganistan krizi geldi ve birdenbire Stolichnaya’nın başına çorap örüldü. Ama
sadece kısa bir süre için. Birkaç ayın ardından fırtına dindi ve Stolichnaya eskisinden de
sağlam bir şekilde geri geldi.

Yeniden Konumlandırma: Pringle’s
Pringle’s patates cipsine ne oldu? Procter&Gamble’nin 15 milyon dolarlık tantanayla
piyasaya sürdüğü “yeni” patates cipsi pazarın yüzde 18’ini hızla ele geçirdi.

Sonra, Borden’in Wise’si gibi eski markalar klasik bir yeniden konumlandırma stratejisiyle
karşılık verdiler.

Televizyonda iki etiketi okudular: “Wise’de şunları bulursunuz: Patates, bitkisel yağ, tuz.
Pringle’s’de şunları bulursunuz: Kurutulmuş patates, monogliserid ve digliserid, askorbik asit,
butil hidroksi anisol.”

Pringle’s’in satışları hızla düştü. Patates cipsi pazarı için saygın bir rakam olan yüzde
18’den yüzde 10’a geriledi ki bu P&G’nin yüzde 25’lik hedefinden çok uzaktı.

Ne tuhaftır ki, araştırma bir başka soruna daha işaret etti. Pringle’s’la ilgili en büyük
şikâyet “tadının karton gibi” olduğuydu.

“Digliserid” ve “butil hidroksi anisol” gibi kelimelere maruz kalan tüketiciden tam da
bekleyebileceğiniz bir şeydir bu. Estetik anlamda olsun damak anlamında olsun, tat insanın
zihnindedir. Gözleriniz görmeyi umduğunuz şeyi görür. Diliniz tepki vermesini beklediğiniz
şekilde tepki verir.

Bir bardak dihidrojen oksit içmeye zorlansaydınız tepkiniz muhtemelen olumsuz olurdu.
Ama bir bardak su isterseniz herhalde hoşunuza gider.

Bu doğru. Farkı yaratan damak değil. Fark beyinde.
Kısa süre önce Cincinnati devi stratejini değiştirdi. Pringle’s “tamamen doğal” bir ürün

olacaktı.
Fakat hasar çoktan gerçekleşmişti. Siyasette ve ambalajlı gıdalarda kural şudur: Bir kez

kaybedensen, her zaman kaybedensindir. Pringle’s’i geri getirmek Jimmy Carter’i geri
getirmek kadar zordur.

Beynin küçük bir köşesinde “kaybeden” yazılı bir ceza kutucuğu vardır. Ürününüz bir kez
oraya girdi mi oyun bitmiştir.

En başa dönüp her şeye yeniden başlayın. Yeni bir ürün ve yeni bir oyunla.



Yeniden konumlandırmanın gücünü en iyi Procter & Gamble’nin bilmesi ve Pringle’s’i
korumak için önceden tedbirler alması gerekirdi.

Yeniden Konumlandırma: Listerine
P&G’nin en güçlü kampanyalarından biri Scope ağız çalkalama suyu içindi. P&G, Halitosis
Hill’in Kralı Listerine’i yeniden konumlandırmak için iki kelime kullandı:

“Sağlıklı nefes.”
Bu iki kelime, Listerine’in başarılı reklamı “günde iki kez, nefret ettiğiniz lezzet”i yerle bir

etmeye yetti.
Scope hücumu Listerine’in pazar payından bir kısmını aldı ve ikinciliğe sağlam bir şekilde

yerleşti.
Listerine/Scope savaşının sıradışı zayiatları oldu. Micrin ve Binaca piyasadan çekildiler.

Lavoris de pazar payının eridiğini gördü.
Ama kabul etmek lazım ki Scope beklenen başarıya ulaşamadı.
Neden mi? Adına bir bakın.
Scope mu? [alan, çap, içerik, vesile vs] Kulağa daha ziyade bir masa oyunu gibi geliyor.

Karşı cins için sizi cazip kılacak, lezzetli bir ağız çalkalama suyu gibi değil. Eğer Scope
yerine Close-Up [yakın çekim] gibi bir isim verilseydi, markanın satışları da zekice yeniden
konumlandırmasıyla uyumlu olurdu.

Yeniden konumlandırma mı karşılaştırmalı reklam mı
Tylenol’un, Scope’nin, Royal Doulton’un ve diğer şirketlerin yeniden konumlandırma
kampanyaları benzer reklamların doğmasına neden oldu. Ancak, bu taklitçi kampanyalar
yeniden konumlandırma stratejinin özünü gözden kaçırdı.

“Biz rakiplerimizden daha iyiyiz” yeniden konumlandırma değildir; karşılaştırmalı
reklamdır ve pek etkili olmaz. Reklamcının mantığında psikolojik bir kusur vardır ve
potansiyel müşteri bunu kolayca algılar: “Eğer markanız o kadar iyiyse, neden lider değil?”

Karşılaştırmalı reklamlara göz atılınca, neden çoğunun etkili olmadığı anlaşılır. Bu
reklamlar rekabeti yeniden konumlandırmayı başaramazlar.

Daha çok, rakibi kendi markaları için bir ölçüt olarak kullanırlar. Sonra da okuyucuya ya
da izleyiciye nasıl daha iyi olduklarını anlatırlar. Elbette bu, tam da potansiyel müşterinin
reklamcının söylemesini beklediği şeydir.

Ban’ın yeni reklamlarından biri şöyleydi: “Ban, Right Guard’dan, Secret’ten, Sure’den,
Arrid Extra Dry’den, Mitchum’dan, Soft&Dry’den, Body All’dan ve Dial’den daha etkilidir.”
Okuyucu böyle bir reklama baktığında, “Yeni bir haber yok mu?” der.

Yeniden konumlandırma yasal mı?
Eğer kötülemek suç olsaydı, tüm siyasetçilerin hapiste olması gerekirdi (ve pek çok karı
kocanın da başı büyük dertte olurdu).

Aslında, yeniden konumlandırma reklamlarının en azından televizyonda oynatılmasında
övgünün büyük kısmını Federal Ticaret Komisyonu (FTK) hak ediyor.



1964 yılında NBC (National Broadcasting Company) karşılaştırmalı reklam yasağını
kaldırdıysa da fazla bir şey olmadı. Televizyon reklamı çekmek maliyetlidir. Bu yüzden, aynı
reklamın iki ayrı versiyonunu çekmeye sadece birkaç reklamcı gönüllü oldu. Bu reklamlardan
biri NBC’de biri de diğer iki kanalda gösterilecekti.

Bunun üzerine FTK, 1972’de ABC (American Broadcasting Company) ve CBS’i
(Columbia Broadcasting System) rakip markaların adının geçtiği televizyon reklamlarına izin
vermeye teşvik etti.

1974 yılında Amerikan Reklam Ajansları Derneği yeni karşılaştırmalı reklam kılavuzunu
çıkararak eski politikasından 180 derece döndü. Dernek daha önce kendisine üye ajansları
karşılaştırmalı reklam kullanmamaya teşvik ediyordu.

1975’te Britanya’da radyo ve televizyonu kontrol eden Bağımsız Yayın Kurulu “nakavt
eden” reklamlara yeşil ışık yaktı.

Dolayısıyla yeniden konumlandırma, en azından on yıl için, “yasal” oldu.

Yeniden konumlandırma etik mi?
Eskiden reklam dış dünyadan soyutlanmış olarak hazırlanırdı. Yani, ürünü ve özelliklerini
inceler, sonra da tüketicinize ve potansiyel müşterinize bu özelliklerin faydalarını aktaran
reklamlar hazırlardınız. Rakiplerin de bu özellikleri sunup sunmaması pek fark etmezdi.

Geleneksel yaklaşımda, rekabeti göz ardı ederdiniz ve her iddiayı engelleyici gibi
gösterirdiniz. Örneğin rakip bir üründen söz etmek hem zevksiz hem de zayıf bir strateji kabul
edilirdi.

Konumlandırma çağına gelindiğinde ise kurallar tersine döndü. Bir konum edinmek için,
genellikle rakiplerin ismini vermekle kalmayıp, eski reklamcılık kurallarının çoğunu da göz
ardı etmeniz gerekir.

Her kategoride ama her kategoride, potansiyel müşteri zaten ürünü kullanmanın faydalarını
biliyordur. Onun ürün merdiveninde tırmanmak için, markanızı potansiyel müşterinin aklında
çoktan var olan markalarla ilişkilendirmelisiniz.

Öte yandan, yeniden konumlandırma kampanyaları, etkili olmalarına rağmen çok sayıda
şikâyete konu oldu. Çoğu reklamcı böyle taktiklerden hoşnutsuz.

Eski bir reklamcı bunu şöyle ifade ediyor: “Devir değişti. Artık reklamcılar ürünlerini
kendi değerleriyle tanıtmakla yetinmiyor. Yeni moda kendi ürünlerinin hangi ürünlerden daha
iyi olduğu. Başta en büyük suçlu televizyon olmak üzere, rakip ürünlerin milyonların gözü
önünde gösterilip aşağılanması esef verici bir durum. Bu tür etik olmayan pazarlamayı
kısıtlayan bir düzenleme olmalı.”

Zirvedeki on ajanstan birinin başkanı ise, “Karşılaştırmalı reklam yasaya aykırı değil, zaten
olmamalı da. Ancak, günümüzde yaptığımız şekilde kullanımı kültürle, incelikle ve haysiyetle
alay etmektedir.”

İkisi birden olmaz. Kültür ve incelik istiyorsanız opera yaparsınız. Para kazanmak
istiyorsanız film yaparsınız.

Kültür ve incelik takdire şayan nitelikler olabilir, ama reklamcılıkta değil.
İnsanlar bir ürün ya da kişi hakkında en kötüsüne inanmaya hazırsa, ama en iyisine



inanmaktan kaçınıyorsa toplum hasta mıdır?
Gazeteler kötü haberleri ön sayfaya, iyi haberleri (tabii iyi haber veriyorlarsa) sosyete

haberleriyle birlikte arka sayfaya koymakla hata mı yapıyor?
İletişim sektörü dedikodu gibidir. Kötü haberle beslenir, iyiyle değil.
İşlerin böyle olmaması gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama durum bu.
Aşırı iletişim içindeki toplumumuzda başarılı olmak için oyunu toplumun koyduğu kurallara

göre oynamalısınız; kendi kurallarınıza göre değil.
Cesaretiniz kırılmasın. Uzun vadede azıcık kötüleme geleneksel “abartılı övünme”ye tercih

edilebilir.
Dürüstçe ve adilce yapılırsa rekabeti canlı tutar.



İsmin gücü

İsim potansiyel müşterinin zihnindeki merdivene ürünü asan kancadır. Konumlandırma
aşamasında verebileceğiniz en önemli pazarlama kararı ürünün adıdır.

Shakespeare yanılıyordu. Gülün adı başka herhangi bir şey olsaydı o kadar tatlı kokmazdı.
Canınız ne görmek istiyorsa onu görür, ne koklamak istiyorsa onu koklarsınız. İşte bu nedenle
parfüm pazarlamasında en önemli karar markaya verdiğiniz isimdir.

“Alfred” “Charlie” kadar çok satar mıydı? Bu konuda iddiaya girmeyin.
Karayipler’deki Hog (yaban domuzu) Adası ismini Paradise (cennet) Adası olarak

değiştirmeden önce yerinde sayıyordu.

İsim nasıl seçilir
Sakın geçmişe bakıp da Fransız bir araba yarışçısının (Chevrolet) ya da Paris temsilcinizin
kızının (Mercedes) adını seçmeyin.

Geçmişte işe yaramış olan şu anda işe yaramayabilir. Daha az ürünün olduğu, iletişim
hacminin daha küçük olduğu geçmişte, isim şimdiki kadar önemli değildi.

Günümüzde tembel, hiçbir şey söylemeyen bir isim zihinlerde yer edemez. Konumlandırma
sürecini başlatan, potansiyel müşteriye ürünün önemli faydasını söyleyen bir isim
aramalısınız.

Head&Shoulders (baş ve omuzlar) şampuanı, Intensive Care (yoğun bakım) cilt losyonu,
Close-Up (yakın çekim) diş macunu gibi.

Ya da daha uzun ömürlü pil DieHard (zor ölüm) gibi. Tavuk pişirmenin yeni yolu olarak
Shake’n Bake (salla ve pişir) ya da sinek kaydı bir tıraş sağlayan Edge (keskin kenar) tıraş
kremi gibi.

Ancak ismin “kontrolden çıkmaması” da gerekir. Bir başka deyişle, isim ürünün kendisiyle
o kadar özdeşleşir ki, belirli bir marka için ticari isim olmak yerine o sınıftaki tüm ürünler
için genel isim haline gelir.

“Miller’den Lite bira” tipik bir sınırı aşmış ürün ismidir. Bu yüzden şimdi Schlitz Light,
Coors Light, Bud Light ve daha nice light bira var. Halk ve basın çabucak ürünün ismini
“Miller Lite”ye çevirince, Miller “light” ismini ya da onun fonetik dengini kendi birası için
tescilli marka olarak kullanma hakkını kaybetti.

Önümüzdeki yıllar boyunca tescilli marka avukatları, Lite’yi tanımlayıcı isimleri tescilli
marka olarak kullanmanın tehlikelerine örnek olarak kullanacaklar (avukatlar Kodak ve Xerox
gibi üretilmiş isimlere bayılırlar).

İsim seçmek yarış arabası kullanmak gibidir. Kazanmak için risk almalısınız. Hemen hemen



jenerik ama tam da öyle olmayan isimler seçmelisiniz. Eğer ara sıra jenerik alana girseniz de,
varsın olsun. Dünya şampiyonu hiçbir yarışçı birkaç kez patinaj çekmeden zirveye
ulaşmamıştır.

Güçlü, adeta jenerik, tanımlayıcı isimler “ben de”ci rakiplerinizin alanınıza girmesini
engelleyecektir. İyi bir isim uzun vadeli başarının en büyük güvencesidir. People (insanlar)
dedikodu sütunları olan bir dergi için harika bir isim. Dergi aldı başını gitti. “Ben de”ci
kopyası Us (biz) dergisinin ise başı dertte.

İsim nasıl seçilmez
Diğer yandan Time (zaman) haftalık bir haber dergisi için Newsweek (haber haftası) kadar iyi
bir isim değildir.

Time haftalık haber havuzuna ilk girendi ve çok başarılı olduğu açık. Ancaki Newsweek de
hemen arkasında (aslında Newsweek her yıl Time’dan daha fazla reklam alıyor).

Çoğu insan Time’ın bir dergi için harika bir isim olduğunu düşünür. Bir bakıma da öyledir:
Kısa, cazip ve akılda kalıcı. Ama aynı zamanda incelikli ve yanıltıcı (Time saat sektörü
dergisi olabilirdi).

Fortune (servet/talih) de aynı kumaştan kesilmiş bir diğer isim (Fortune borsacılar,
simsarlar ya da kumarbazlar için bir dergi olabilir. Açık değil). Business Week çok daha iyi
bir isim. Ayrıca, daha başarılı bir dergi.

İsimler demode de olabilir ki bu durum tetikte bekleyen rakipler için boşluklar açabilir.
Esquire (bey) genç playboylara yönelik bir dergi için harika bir isimdi; genç playboylar

isimlerini Bay John J. Smith olarak yazıyorken. Fakat Esquire liderliğini Playboy’a kaptırdı.
Bir playboy’un ne olduğunu ve neyle ilgilendiğini herkes biliyor. Kızlarla, değil mi? Ama bir
bey nedir ve neyle ilgilenir?

Yachting (yatçılık) yıllar boyunca denizcilik alanında lider yayın olmuştu. Fakat günümüzde
kaç beyefendinin yatı var? Bu nedenle her yıl Sail Magazine (yelkencilik dergisi) satışlarda
Yachting’e yaklaşıyor.

Tüm reklamlar gazete ve dergilerde yer alıyorken, Printer’s Ink  (matbaa mürekkebi)
reklamcılık alanına yönelik bir dergi için iyi bir isimdi. Ama günümüzde radyo ve televizyon
yazılı basın kadar önemli. Bu nedenle Printer’s Ink öldü ve Advertising Age (reklamcılık
çağı) hâkimiyeti ele geçirdi.

Bugün dünyada en güçlü yayınlardan biri The Wall Street Journal ’dır. Gerçek bir rakibi
yoktur. Ancak The Wall Street  Journal günlük bir iş gazetesi için zayıf bir isimdir. İsim dar,
finansal bir yönelime işaret etmektedir. Oysa yayın genel olarak iş dünyasını konu almaktadır.

Bu tür gözlemlerden fırsatlar doğar.
Kendi yaratımlarına âşık olan mühendisler ve bilim insanları gerçekten kötü isimlerden

bazılarından sorumludur. Örneğin XD-12 gibi isimler (varsayımsal olarak, “12 numaralı
deneyimsel tasarım”ın kısaltmasıdır). Bunlar potansiyel müşterinin zihninde bir anlamı
olmayan şirket içi şakalar.

Mennen E’yi ele alalım. İnsanlar sözeldir ve her şeyin sözel değerini esas alırlar. Mennen
E deodorantları 10 milyon dolarlık lansman reklamına rağmen başarısızlığa mahkûmdu. Sorun



kutunun üzerindeki isimdi. Açılış reklamı bile bu fikrin biraz sıradışı olduğunu itiraf
ediyordu: “Şaşırtıcı biçimde, E vitaminli bir deodorant.’’

Şaşırtıcı. Yani eğer ülkedeki en güçlü, en iyi beslenen, en sağlıklı koltukaltını isteyen
insanlara hitap etmiyorlarsa. Mennen E zaten çok uzun ömürlü olamazdı.

Peki ya Breck One ve Colgate 100? Bu tür marka adları anlamsızdır.
Çok sayıda ürün kategorisinde marjinal farklılıklar olduğu sürece, daha iyi bir isim

satışlarda milyonlarca dolarlık fark anlamına gelebilir.

Ne zaman üretilmiş bir isim kullanmalı
Peki Coca-Cola, Kodak ve Xerox gibi üretilmiş isimleri olan şirketlerin başarısına ne
demeli?

Konumlandırmayı çoğu insan için zor kılan şey zamanlamanın rolünü anlamayı
başaramamaları.

Yeni bir ürün ya da yeni bir fikirle akıllara giren ilk şirket ünlü olacaktır. İsmi ister
Lindbergh ister Smith Rumplestiltskin olsun.

Coca-Cola kola içeceğini sunan ilk şirketti. Kodak düşük maliyetli fotoğrafı sunan ilk
şirketti. Xerox düz kâğıtla çalışan fotokopi makinesini sunan ilk şirketti.

“Coke” kelimesini ele alalım. Coca-Cola’nın başarısından ötürü, Coke takma adı
anlambilimcilerin ikincil anlam dediği şeyi elde etti.

Bir meşrubata “yanmış kömür artığı” anlamına gelen bir kelimeyi isim olarak seçer
miydiniz? Ya da sokakta kokain anlamına gelen bir kelimeyi?

Coke kelimesinin ikincil anlamı o kadar güçlü ki Coca-Cola Şirketi’nin bu olumsuz
çağrışımlardan korkmasına hiç gerek yok.

Fakat yeni bir ürün için Keds, Kleenex ve Kotex gibi isimler seçmek en hafif deyimiyle
tehlikelidir. Sadece ve sadece, milyonlarca insanın almayı isteyeceği kesin olan tamamen yeni
bir ürünle akıllarda ilk olacaksanız, ürününüze hiçbir anlamı olmayan bir isim koyma lüksüne
sahipsinizdir.

O durumda, elbette herhangi bir isim işe yarayacaktır.
Bu nedenle yaygın tanımlayıcı kelimelerden şaşmayın (Spray’n Wash [Sprey Sık ve Yıka]).

Üretilmiş kelimelerdense uzak durun (q, y ve x harfleriyle başlayan).
Kılavuz olarak şu bilgileri kullanabilirsiniz: Baş harf olarak en yaygın olanlar S, C, P, A ve

T’dir; en az yaygın olanlar ise X, Z, Y, Q ve K. Sekiz İngilizce kelimeden biri S ile başlar; X
ile başlayanların oranıysa üç binde birdir.

Olumsuz isimler olumlu olabilir
Teknoloji yeni ve daha gelişmiş ürünler yaratmaya devam ediyor. Ancak, bunların büyük
çoğunluğu ikinci sınıf taklit isimler yüzünden sakat doğuyor.

Margarini ele alalım. Bu ürün onlarca yıldır piyasada olduğu halde hâlâ tereyağının taklidi
olarak algılanıyor.

Başlangıçta daha iyi bir isim seçiminin faydası olabilirdi. Margarine ne isim verilebilirdi?
Elbette “soya tereyağı.” Bu fıstık yağı (fıstık ezmesi) geleneğine de uygun olurdu.



“Margarin” gibi bir isimdeki psikolojik sorun aldatıcı olmasında. Ürünün kökenini
saklıyor.

Tereyağının sütten yapıldığını herkes biliyor. Peki ama margarin neden yapılıyor? Ürünün
kökeni saklandığı için, potansiyel müşteri margarinde yanlış bir şey olduğunu düşünüyor.

Ürünü ifşa etmek
Olumsuz tepkilerin üstesinden gelmenin ilk adımı ürünü ifşa etmektir. Soya tereyağı gibi
olumsuz bir isim kullanarak kasıtlı olarak durumu kutuplaştırmaktır.

Bu yapıldıktan sonra, inek sütünden yapılan tereyağına karşı soyadan yapılan tereyağının
avantajlarını anlatan uzun vadeli bir kampanya geliştirmek mümkün olur. Böyle bir
kampanyanın esas öğelerinden biri soya adının akla getirdiği “kökenden” gurur duymaktır.

Aynı ilke renkliden zenciye ve sonra da siyaha geçişte görülmüştür.
“Zenci” zencileri sonsuza dek ikinci sınıf vatandaşlıkla ilişkilendiren bir margarin adıdır.

“Farklı renkli”, durumu yeterince kutuplaştırmamaktadır. Buradaki ima, rengi ne kadar az
farklı o kadar iyidir.

“Siyah” ise çok daha iyi bir seçimdir. “Siyahlıktan gurur” duyma kavramının gelişmesine
olanak tanır ki bu da uzun vadeli bir eşitlik için çok önemli bir adımdır (siz beyaz olmayı
tercih edebilirsiniz, ama ben siyah olmayı tercih ediyorum).

İnsanları ya da ürünleri adlandırırken, kendi ürününüzü tanımlamak için ihtiyacınız olan
kelimeleri rakiplerinizin sizden önce sahiplenmesine izin vermemelisiniz. Margarin
konusunda tereyağının ya da mısır şurubunda şekerin olduğu gibi.

Birkaç yıl önce, bilim insanları tatlandırıcıları mısır nişastasından yapmanın bir yolunu
buldular. Sonuç: Dekstroz, mısır şurubu ve yüksek fruktozlu mısır şurubu adı verilen ürünler.

Yüksek fruktozlu mısır şurubu gibi isimlerle, bu ürünlerin ticarette bile birer taklit ya da
sakkaroz veya “gerçek şeker”e oranla ikinci sınıf kabul edilmelerine şaşmamak gerek.
Dolayısıyla, mısır şurubunun en büyük tedarikçilerinden biri olan Corn Products Company
ürettiği tatlandırıcılara “mısır şekeri” demeye karar verdi. Bu hamle şirketin mısırı şeker
kamışı ve şeker pancarıyla eşit konuma getirmesine olanak tanıdı.

“Üç tip şekere itibar edin: şeker kamışı, şeker pancarı ve mısır” diyordu reklamları.
Pazarlama uzmanları Federal Ticaret Komisyonu’nun pek çok sanayi için genel isimleri

koruduğunu bilmelidirler. Ama FTK ikna edilebilir. “Buna şeker diyemiyorsak, meşrubatın
içine koyup ortaya çıkan ürüne “şekersiz” diyebilir miyiz?”

Çıkar grupları iyi bir adın gücünü kabul eder. Bunun iki örneği “yaşam hakkı” hareketi ve
“adil ticaret” yasalarıdır.

Peki “Temiz Hava Yasası”na hangi senatör ya da vekil karşı çıkmaya cesaret eder?
“Adil ticaret” gibi yerleşik bir konsepte karşı çalışırken rekabeti yeniden adlandırmaya

çalışmamak önemlidir. Yoksa, yaratacağınız tek şey izleyicileriniz arasında oluşacak kafa
karışıklığıdır.

Muhalefet tüketiciden büyük kabul görmüş adil ticaret yasalarına karşı çıkmak için buna
“fiyat istikrarı” mevzuatı adını verdi. Adil ticaret kanunlarını çıkarmış olan pek çok eyalette
bu kanunların lağvedilmesi için çok ama çok uzun yıllar geçmesi gerekti.



Daha iyi bir taktik ismi tersine çevirmek olur. Diğer bir deyişle, aynı kelimeleri kullanırken
anlamı tersyüz edecek şekilde konsepti yeniden konumlandırmak: “Ticarete adil, tüketiciye
adil değil” bu taktiğe bir örnek olabilir.

Hatta daha da iyisi, güçlü isim kök salmadan önce karşıt görüşü yeniden adlandırmaktır.
“Fiyat istikrarı” bir bloke etme stratejisi olarak işe yarardı, ama sadece oyunun başlarında.
Bu, ilk olmanın önemine dair bir başka örnektir.

David ve Michael, Hubert ve Elmer
“Sadece bir isim” şeklindeki yaygın inanışın aksine, kişinin isminin hayat oyununda önemli
rol oynadığına dair gitgide daha çok kanıt bulunuyor.

İki psikoloji profesörü Dr. Herbert Harari ve Dr. John W. McDavid ilkokul öğrencilerinin
neden alışılmadık isimleri olan sınıf arkadaşlarıyla alay ettiğini araştırdı.

Bu amaçla, sözde dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri tarafından yazılmış
kompozisyonlarda geçen farklı isimlerle deneyler yaptılar. Özellikle iki grup isim bu ilkeyi
ortaya koyuyordu.

Bazı kompozisyonlar iki popüler isim tarafından (David ve Michael), bazılarıysa iki
popüler olmayan isim tarafından (Hubert ve Elmer) yazılmış görünüyordu. Her kompozisyon
notlandırılmak üzere farklı bir ilkokul öğretmeni grubuna verildi (deneye katılan
öğretmenlerin sıradan kâğıtlar değerlendirdiklerini düşünmemeleri için bir neden yoktu).

Üzerlerinde David ve Michael ismini taşıyan kompozisyonların aldığı not ortalaması Elmer
ve Hubert tarafından yazıldığı iddia edilen aynı kompozisyonlardan 1 puan yüksekti. Buna
inanabiliyor musunuz? Profesörler bu konuda, “Öğretmenler geçmiş deneyimlerinden
biliyorlar ki bir Hubert ya da Elmer genellikle eziktir” diyor.

Peki ya tuhaf isimli ünlüler? Örneğin Hubert Humphrey ve Adlai Stevenson. İkisi de
Richard ve Dwight gibi popüler isimlere sahip erkeklere karşı kaybettiler.

Eğer seçimlerde Richard Humphrey’in karşısındaki isim Hubert Nixon olsaydı ne olurdu?
Amerika bir Hubert Nixon seçer miydi?

Jimmy, Jerry, Richard, Lyndon, John, Dwight, Harry, Franklin. Herbert’ten beri Beyaz
Saray’da “ezik” bir ismimiz olmadı.

Peki Herbert Hoover 1928’de kimi yendi? Bir diğer ezik isimli adamı: Alfred’i.
Herbert 1932’de Franklin gibi “kazanan” bir isme karşı yarıştığında kaybetti. Hem de çok

fena kaybetti.
Edsel isimli birinden ne beklerdiniz? Ford, Edsel arabalarını satışa sunmadan önce de

“ezik” bir isimdi. Ve bu isim pazarlama faciasına katkıda bulundu.
Cyril ve John isimlerini ele alalım. Psikolog David Sheppard’a göre, bu isimde kimseyi

tanımayan kişiler bile Cyril’in sinsi, John’un güvenilir olmasını bekliyorlar.
Görmeyi umduğunuz şeyi görürsünüz. Ve kötü ya da uygunsuz bir isim sadece ilk baştaki

olumsuz görüşünüzü doğrulamaya yarayacak bir zincirleme reaksiyon başlatır.
Elmer bir eziktir. Gördünüz mü, işini pek iyi yapmıyor. Size söylemiştim, Elmer bir ezik.
İşte gerçek bir hikâye: Bir New York bankasında görevli bir muhasebeci varmış. Adı

Young J. Boozer’miş [Genç J. Ayyaş]. Bir keresinde bir müşteri “Young Boozer”le görüşmek



istediğini söyleyince telefon operatörü, “Onlardan burada çok var. Hangisiyle konuşmak
istiyorsunuz?” demiş.

Hubert ve Elmer gökyüzünde
İsim, mesaj ile zihin arasındaki ilk temas noktasıdır.

Mesajın etkinliğini belirleyen şey ismin estetik anlamda iyi ya da kötü olması değil,
uygunluğudur.

Havacılık sektörünü ele alalım. İç hatlarda uçuş yapan en büyük dört firma şunlardır:
United, American, Delta ve...

“Özgür dünyadaki tüm havayolları arasında yolcu taşımada ikinci en büyük” reklam
sloganını kullanan havayollarının adını hatırladınız mı?

Doğru. Eastern Airlines (Doğu Havayolları).
Tüm havayolları gibi, Eastern’in de iniş çıkışları oldu. Ne yazık ki inişleri çıkışlarından

fazla. İç hatlar uçuşu yapan dört havayolu arasında, Eastern yolcu anketlerinde her zaman
dördüncü sırada çıkıyor.

Neden mi? Eastern’in bölgesel ismi onu potansiyel müşterinin zihninde American
(Amerikan) ve United (Birleşik) gibi ulus çapındaki isimlerden farklı bir kategoriye koyuyor.

Eastern ismi bu havayolu şirketini Piedmont, Ozark ve Southern’le aynı kategoriye sokuyor.
Neyi görmek istiyorsanız onu görürsünüz. American ya da United’le kötü bir deneyim

yaşayan müşteri “Arada olur böyle şeyler” diyor. Bu, müşterinin beklediği iyi hizmette bir
istisna olarak algılanıyor.

Eastern’le kötü deneyim yaşayan müşteriyse “Yine şu Eastern Havayolları” diyor, çünkü
bunu beklediği kötü hizmetin bir devamı olarak algılıyor.

Eastern denemedi değil. Birkaç yıl önce, işe tanınmış pazarlama uzmanları aldı ve gaza
bastı. Eastern şöhretini iyileştirme çabasıyla, ilk “uçaklarını boyayan” “yiyecekleri
iyileştiren” ve “kabin görevlilerini şık giydiren” firmalar arasındaydı.

Ayrıca, cimrilik de etmedi. Yıllar boyunca, sektörde reklam bütçesi en büyük şirketlerden
biri oldu. Geçtiğimiz yıl, reklama 70 milyon doların üzerinde para harcadı.

Tüm bu harcamaya rağmen Eastern hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğu hattında New York,
Boston, Philadelphia, Washington ve Miami arasında gidip gelen bir havayolu olduğunu, değil
mi?

Oysa Eastern’in hatları arasında St. Louis, Yeni Orleans, Atlanta, Denver, Los Angeles,
Seattle ve Meksika’da Acapulco da var.

“İnsanoğlunun kanatları”nı bölgesel bir ismin üzerine konduramazsınız. Potansiyel
müşterilere seçenek sunulduğunda, ulusal bir havayolunu seçeceklerdir, bölgesel değil.

Bu havayolunun sorunu insanların gerçeklikle algıyı birbirinden ayırmada yaşadığı zorluğun
tipik bir örneği. Çoğu deneyimli pazarlama uzmanı Eastern’in durumuna bakıp, “Eastern’in
sıkıntısı ismi değil; kötü hizmeti, yiyeceği, bagaj sorunu ve asık suratlı personeli” diyor. Algı
gerçekliğin kendisidir.

Piedmont Havayolları için ne düşünüyorsunuz? Peki ya Ozark Havayolları için? Ya
Allegheny için?



Allegheny, doğal olarak, havlu attı ve USAir oldu. North Central ve Southern havayolları
da birleşerek Republic Airlines oldular. Şu anda hem USAir’in hem de Republic’in durumu
oldukça iyi.

Akron ikizleri
Bir başka isim sorunu ise merkezleri Ohio, Akron’da bulunan iki şirketin yaşadığı durum.

İsmi (Goodrich) aynı sektörde daha büyük bir şirketin (Goodyear) ismine benzeyen bir
şirket ne yapmalıdır?

Goodrich’in sorunları var. Araştırmalar gösteriyor ki tekerleği yeniden icat etseler bile
bunun takdirini büyük ölçüde Goodyear toplayacaktır.

B. F. Goodrich’in bu sorunu kabullenmesi sürpriz değil. Birkaç yıl önce bunu
reklamlarında şöyle ifade ettiler:

Benjamin Franklin Goodrich’in laneti onun adı. En büyük rakibimizin isminin bizim kurucumuzla neredeyse aynı olması
kaderin acımasız oyunlarından biridir. Goodyear. Goodrich. Fena halde kafa karıştırıcı.

Reklamın altında şöyle yazıyordu: “Goodrich istiyorsanız, Goodrich’i hatırlamanız
gerekecek.”

Diğer bir deyişle, bu Goodrich’in sorunu değildir. Sizin sorununuzdur.
B. F. Goodrich ABD’de çelik jantlı, radyal karkaslı lastikleri pazarlayan ilk yerli şirketti.

Yine de, birkaç yıl sonra, alıcılara hangi şirketin çelik jantlı radyal kasket ürettiği
sorulduğunda, yüzde 56’sı iç pazar için üretim yapmayan Goodyear’ın adını söyledi. Sadece
yüzde 47’si doğru cevap olan Goodrich’in ismini zikretti.

Akron’da dedikleri gibi, “Goodrich icat eder. Firestone geliştirir. Goodyear satar.”
Goodyear her yıl liderlikte arayı açıyor. Bugün satışları Goodrich’in üç katı. Dolayısıyla

zengin daha zengin oluyor. Gayet doğal.
Tuhaf olansa şu: Kaybedenin reklamı tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. “Biz

diğer adamlarız” basın tarafından fazlasıyla sevildi. Ancak, lastik satın alan halktan aynı
derecede ilgi görmedi. Yalnızca ismi, Goodrich’i daha büyük rakibinin arkasından toza
bulanmaya mahkûm ediyor.

Toledo üçüzleri
Akron ikizleri kafa karıştırıcıysa, bir de Toledo üçüzlerinin talihsizliğini düşünün. Owens-
Illinois, Owens-Corning Fiberglas ve Libbey-Owens-Ford.

Üstelik bunlar küçük çaplı şirketler de değiller. Owens-Illinois 3,5 milyar dolarlık, Owens-
Corning Fiberglas 3 milyar dolarlık ve Libbey-Owens-Ford ise 1,75 milyar dolarlık
kuruluşlar.

Owens-Coming Fiberglas’ın bakış açısından kafa karışıklığı sorununa bir göz atalım.
Owens, doğal olarak, genelde Illinois ile ilişkilendirilir. Owens-Illinois, Owens ismine

daha kuvvetli sahip çıkan daha büyük bir şirket.
Corning de genellikle cam ile bağdaştırılır. Corning-New York’un yakınında, 1,7 milyar

dolarlık Corning Cam İşleri bulunuyor. Bu şirket Corning ismini cam konseptiyle



bağdaştırmayı başarmış.
Bu durumda Owens-Corning Fiberglas’a ne kalıyor?
Fiberglas.
Şirketin “Owens-Corning, Fiberglas’tır” şeklinde reklamlar döndürmesi de muhtemelen bu

yüzden. Bir başka deyişle, Fiberglas istiyorsanız, Owens-Corning ismini hatırlamanız
gerekecek.

Şirket ismini Fiberglas Corporation olarak değiştirse işi çok daha kolay olurdu. Bu
durumda fiberglas (küçük “f” ile) istiyorsanız, hatırlamanız gereken tek şey Fiberglas (büyük
“F” ile) olurdu. Bu adım, dikkati şirketin başlıca amacına yoğunlaştırmaya katkıda bulunurdu;
yani fiberglası genel bir isimden bir markaya dönüştürmeye.

Eğer isminiz Hubert ya da Elmer’se, Eastern ya da Goodrich veya Owens-Corning
Fiberglas ise ne yapmalısınız? Değiştirin.

Ama mantıklı olmasına rağmen, isim değiştirme ender görülür. Çoğu şirket mevcut
isimlerinin çok değerli olduğunu düşünür: “Müşterilerimiz ve çalışanlarımız yeni bir ismi asla
kabul etmez.”

Peki ya Olin ve Mobil ya da Uniroyal ve Xerox? Ya Exxon Corporation? Daha birkaç yıl
önce Exxon’un farklı bir ismi vardı....

Exxon’un eski isminin ne olduğunu hatırlıyor musunuz peki? Hayır, Esso değildi; Humble
Oil ya da Ertjay de değildi, her ne kadar bu isimleri pazarlama faaliyetlerinde kullanmış olsa
bile.

Exxon Corporation’un eski ismi New Jersey Standard Oil’di. Birkaç yıl ve birkaç doların
yapabildikleri inanılmaz, değil mi?

Kötü bir isimde sadece olumsuz değer vardır. İsim kötü olduğunda, işler kötüye gitme
eğilimindedir. İsim iyi olduğunda, işler daha iyiye gitme eğilimindedir.

Continental [kıtasal] kafa karışıklığı
The Continental Group, Inc. adındaki 4,6 milyar dolarlık şirket ile The Continental
Corporation adlındaki 4 milyar dolarlık şirket arasındaki farkı biliyor musunuz? Çoğu kimse
bilmez, ta ki The Continental Group’un dünyanın en büyük teneke kutu üreticisi, Continental
Corporation’un ise büyük bir sigorta şirketi olduğunu öğrenene kadar.

“Ah, evet. Continental Can (Continental Teneke Kutu) ve Continental Insurance
(Continental Sigorta). Şimdi hangi şirketleri kastettiğinizi biliyorum.”

Bir şirket neden “grup” ve “şirket”in isimsizliğini tercih ederek “teneke kutu” ve “sigorta”
kelimelerini atar ki? Buna en bariz yanıt bu iki şirketin teneke kutu ve sigortadan fazlasını
satıyor oluşudur.

İyi ama hiçbir şey üzerine bir kimlik kurmak mümkün müdür? Pek olası değil, özellikle de
Continental ismi üzerinde iddiası olan diğer şirketler düşünülecek olursa: Continental Oil,
Continental Telephone, Continental Grain ve Continental Illinois Corp. adında şirketler var
(bu arada, hepsi de milyar dolarlık şirketler).

Patronu şunu söyleyen sekreter ne yapsın? “Bana Continental’i bağla.” Sadece Manhattan
telefon rehberinde adı Continental’le başlayan 235 firma var.



İsimsizlik tuzağı

“LA’e gidiyorum” der şirket yöneticisi. “Ve sonra da New York’a seyahat etmem gerekecek.”
Neden Los Angeles’e çoğu zaman LA denir de, New York’tan nadiren NY diye söz edilir?

“Birkaç yıl GE’de çalıştıktan sonra Western Union’a geçtim.” Neden General Electric’e
çoğu zaman GE denir de, Western Union’dan nadiren WU diye söz edilir?

General Motors sıklıkla GM diye anılır, Amerikan Motors nadiren AM diye; Ford Motor’a
ise neredeyse hiçbir zaman FM denmez.

Fonetik kısaltma
Buradaki ilke fonetik kısaltmadır.

Ra-di-o Cor-po-ra-tion of A-mer-i-ca on iki hece uzunluğundadır. Çoğu insanın üç hece
uzunluğundaki R-C-A’yı kullanmasına şaşmamak gerek.

Gen-er-al E-lec-tric altı hece uzunluğunda, dolayısıyla çoğu insan iki heceli G-E’yi
kullanıyor.

Gen-er-al Mo-tors çoğu zaman GM’dir. A-mer-i-can Mo-tors çoğu zaman AM’dir. Fakat
Ford Mo-tor’dan neredeyse hiçbir zaman FM diye söz edilmez. Tek heceli Ford zaten her şeyi
söylemektedir.

Öte yandan, fonetik avantajın olmadığı yerde, çoğu insan kısaltma kullanmaz. New York da
NY da iki hece uzunluğundadır. Dolayısıyla, yazıda NY sık sık kullanılsa da, sözlü olarak
nadiren kullanılır.

Los An-ge-les dört hecelidir; bu nedenle LA sık sık kullanılır. Şunu da kaydedelim ki dört
heceli bir isim olan San Fran-cis-co için ender olarak “SF” kısaltmasına başvurulur. Neden?
Çünkü San Francisco için iki heceli mükemmel bir kelime vardır (Frisco). İşte bu nedenle
insanlar New Jersey’e “NJ” yerine “Jer-sey” derler.

Fonetik uzunluğu aynı olan bir isim ile bir kısaltma arasında seçim yapmaları gerektiğinde,
insanlar şaşmaz bir şekilde ismin kendisini kullanırlar, kısaltmasını değil.

Fonetik uzunluk bazen insanı yanıltabilir. WU, Western Union isminden çok daha kısa
görünebilir. Ama fonetik açıdan tam olarak aynı uzunluktadırlar. Dou-ble-U U (da-bıl yu, yu).
West-ern Un-ion (w haricindeki tüm İngilizce harflerin okunuşu tek hecelidir).

Müşteriler şirketlerden fonetik olarak söz ederken, hakkında konuştukları şirketlerin
kendilerine bakış şekilleri farklıdır. Şirketler görsellik odaklıdır. İsimlerinin kulağa nasıl
geldiğini düşünmezken doğru göründüklerinden emin olmak için büyük zahmete girerler.

Görsel kısaltma



İş insanları da aynı tuzağa düşer. İlk yapılması gereken isim vermektir. Genç Edmund Gerald
Brown, General Manufacturing Corporation’da yöneticilik basamaklarını tırmanmaya
başladığında, bir anda kurum içi yazışmalarda GMC’den E. G. Brown oldu.

Ama iyi tanınmak için kısaltma kullanmaktan kaçınmalısınız; bu, çoğu siyasetçinin iyi
bildiği bir gerçektir. İşte bu nedenle E. M. Kennedy ve J. E. Carter kendilerini Ted Kennedy
ve Jimmy Carter olarak lanse ederler.

Aslına bakılırsa, yeni nesil siyasetçiler ne göbek adlarını ne de isimlerinin baş harflerini
kullanıyor: Jack Kemp, Gary Hart, Bill Bradley, George Bush, Ronald Reagan.

Peki ama ya FDR ve JFK? Durumun ironisi şu ki bir kez zirveye vardınız mı, bir kez iyi
tanındınız mı, baş harfler belirsizlik yaratmadan kullanılabilir. Franklin Delano Roosevelt ve
John Fitzgerald Kennedy isimlerinin baş harflerini ancak ünlü olduktan sonra kullanabildiler,
öncesinde değil.

Bir sonraki adım şirketin ismidir. Kâğıttan ve daktiloda yazma zamanından tasarruf etmek
için başlatılan görsel kısaltma bir başarı monogramına dönüşür.

IBM, AT&T, GE, 3M. Bazen Fortune 500’e üyelik kolaylıkla tanınan bir kısaltmaya
bağlıymış gibi görünüyor. Başardığınızı tüm dünyaya söyleyen bir kısaltma.

Bu nedenle günümüzde AM International, AMAX, AMF, AMP, BOC, CBI Industries, CF
Industries, CPC International, EG&G, FMC, GAF, IC Industries, ITT, LTV, MEI, NCR, NL
Industries, NVF, PPG Industries, SCM, TRW ve VF gibi kısaltmalarımız var.

Bunlar değersiz şirketler değiller. Hepsi şu anda Fortune’nin en büyük 500 sanayi şirketi
listesinde yer alıyorlar. Listedeki en küçük şirket olan AM International bile geçtiğimiz yıl
598 milyon dolarlık satış yaptı ve 10.000’den fazla çalışanı var (onları eski isimleriyle
tanıyor olabilirsiniz: Addressograph Multigraph Corp).

Fortune 500 listesindeki kısaltma isimlerin hemen altındaki şirketler arasında şunları
görürsünüz: Allegheny International, American Motors, Amstar, Bristol Myers, Celanese,
Cluett Peabody, Consolidated Foods, Data General, Gannett, Hartmarx, H. J. Heinz, Hewlett-
Packard, Inspiration Resources, Lever Brothers, Louisiana Land&Exploration, Mohasco,
National Cooperative Refinery Association, North American Philips, Procter&Gamble, G. D.
Searle, Weirton Steel ve Westmoreland Coal.

Hangi şirketler daha tanınmış? Tabii ki tam isimler.
ITT ve NCR gibi bazı kısaltmaların tanındığına şüphe yok. Ancak, bu şirketler de, FDR ve

JFK gibi, baş harflere dönmek için kendi isimlerini terk etmeden önce zaten tanınıyorlardı.
Hangi şirketlerin daha hızlı büyümesi olasıdır? Yine, isim şirketlerinin.
Bu konuyu test etmek için, Business Week  abone listesini kullanarak “isim” ve “kısaltma”

şirketlerine ilişkin bir anket yaptık. Sonuçlar ismin değerini gösteriyor.
“Kısaltma” şirketlerine ilişkin farkındalık oranı yüzde 49’ken, denk “isim” şirketlerinde bu

oran yüzde 68’di; yani, yüzde 19 daha yüksekti.
Büyük şirketleri iş hayatında intihara sürükleyen şey nedir? Her şeyden önce, üst düzey

yöneticiler şirket adının kısaltmasını kurum içi yazışmalarda o kadar uzun zaman görüyorlar ki
herkesin şu malum VF’yi bildiğini varsayıyorlar. Sonra da, IBM ve GE gibi şirketlerin
başarısının nedenlerini yanlış yorumluyorlar.



Başarıya giden kestirme yol yoktur
Bir şirketin kısaltmayı başarıyla kullanması için olağanüstü düzeyde tanınır olması gerekir.
Şüphe yok ki “GE” harfleri beyinde “General Electric” kelimelerini tetikliyor.

İnsanların, insanların kısaltmalara tepki vermesi için önce ismi bilmesi gerekir. Federal
Bureau of Investigation ve Internal Revenue Service olağanüstü tanınmış kurumlardır. Bu
yüzden, FBI ve IRS’ye anında yanıt veririz.

Ama HUD hiç de o kadar kısa bir sürede anlaşılmıyor. Neden mi? Çünkü çoğu Human
Department of Housing and Urban Development’i (Konut ve Kent Gelişimi Şubesi) bilmiyor.
Dolayısıyla, eğer HUD daha iyi tanınmak istiyorsa, ilk olarak Housing and Urban
Development isminin daha iyi tanınmasını sağlamalıdır. Sadece HUD harflerini kullanarak
kestirmeden gitmeye çalışmak pek işe yaramayacaktır.

Aynı şekilde, General Aniline&Film pek tanınmış bir şirket değildi. İsimlerini GAF olarak
değiştirdiğinde fazla tanınmamayı garantilemiş oldu. GAF, ismini yasal olarak da değiştirdiği
için, potansiyel müşteriye orijinal isimlerini sunabilmeleri de mümkün değil.

Yine de, alfabe çorbası günümüzde pek çok şirketin mönüsündeymiş gibi görünüyor.
Kendilerini zihinlerde konumlandırma süreci içinde düşünmeyi başaramıyor ve geçici
heveslerin kurbanı oluyorlar.

Ve hiç şüphe yok ki bugünün geçici hevesi “monogram.” RCA’yı ele alalım. RCA’nın
Radio Corporation of America’nın kısaltması olduğunu herkes biliyor. Bu nedenle baş
harfleri kullanarak zihnin derinliklerinde yer etmiş “Radio Corporation of America”
sözcüklerini tetikleyebilir.

Peki RCA şu anda yasal olarak da RCA olduğuna göre, bundan sonra ne olacak? Hiçbir
şey. En azından önümüzdeki on yılda. Kelimeler zaten milyonlarca insanın zihninde yer etmiş
durumda. Ve sonsuza dek orada kalacaklar.

Peki ya bir sonraki potansiyel müşteri nesli? Onlar bu tuhaf kısaltmayı, RCA’yı
gördüklerinde ne düşünecekler?

Roman Katolik Archdiocese’yi mi (Roma Katolik Başpiskoposluğu)?
Konumlandırma hayat oyunu gibidir. Uzun vadeli bir tekliftir. Bugün verilen isim kararları

çok ama çok uzun zaman meyve vermeyebilir.

Zihin kulakla çalışır
İsim seçme hatalarının bu kadar yaygın olmasının başlıca nedeni yöneticilerin bir kâğıt
okyanusunda yaşıyor olmalarıdır. Mektuplar, şirket için yazışmalar, raporlar… Xerox
denizinin içinde yüzerken, zihnin işitsel çalıştığını unutmak kolaydır. Bir sözcüğü okumak için,
önce harfleri seslere dönüştürürüz. Yeni başlayanların okurken dudaklarını oynatmaları işte bu
yüzdendir.

Çocukken önce konuşmayı, sonra okumayı öğrendiniz. Ve okumayı da kelimeleri yüksek
sesle yavaş yavaş ve çaba sarf ederek söyleyerek öğrendiniz. Bunu yaparken zihninizi yazılı
kelimeyi beyinde depolanmış işitsel sesle ilişkilendirmeye zorladınız.

Konuşmayı öğrenmek okumayı öğrenmekten çok daha az çaba gerektirir. Sesleri doğrudan
depolar ve zihinsel becerimiz geliştikçe çeşitli kombinasyonlarla yeniden kullanırız.



Büyürken, yazılı kelimeleri beynin ihtiyaç duyduğu işitsel dile çevirmeyi o kadar çabuk
öğreniriz ki bir çeviri sürecinin gerçekleştiğinin farkına varmayız.

Sonra gazetede öğrenmenin yüzde 80’inin gözler aracılığıyla olduğunu okuyorsunuz. Tabii
ki öyle. Ama okuma, öğrenme sürecinin yalnızca bir kısmıdır. Çoğu öğrenme geleneksel
anlamda hiç okuma içermeyen görsel ipuçları aracılığıyla gerçekleşir. Tıpkı, karşınızdaki bir
kişinin duygusal durumunu onun vücut işaretlerini “okuyarak” öğrendiğiniz gibi.

Kelimeleri okuduğunuzda, onları ancak beyninizdeki görsel/sözel çevirmen devreye girip
gördüğünüzden işitsel bir anlam çıkarınca anlarsınız.

Aynı şekilde, bir müzisyen müziği okumayı ve sesi kafasında duymayı öğrenir, sanki biri
melodiyi bir enstrümanla gerçekten çalıyormuş gibi.

Bir şiiri yüksek sesle okumadan ezberlemeye çalışın. Yazılı malzemeyi beynin çalışma dili
olan işitsel öğeyle pekiştirirsek, ezberlemek çok daha kolay olur.

İşte bu yüzdendir ki sadece isimler değil, manşetler, sloganlar ve temalar da işitsel
nitelikleriyle incelenmelidir. Sadece yazılı malzeme kullanmayı planlıyor olsanız bile.

Hubert ve Elmer’in kötü isimler olduğunu düşündünüz mü? Eğer düşündüyseniz, yazılı
sözcükleri işitsel denklerine çevirmişsiniz demektir. Çünkü Hubert ve Elmer kötü
görünmüyorlar. Sadece kulağa kötü geliyorlar.

Yazılı basının önce (gazeteler, dergiler, sokak reklamları), radyonun sonra gelmesi, bir
bakıma yazık olmuş. Radyo gerçekten de birincil medya, yazılı basınsa daha üst düzey
soyutluk.

Mesajlar önce radyo için tasarlansalardı, yazılı basında “kulağa daha iyi gelirlerdi.” Yine
de, biz çoğunlukla tersten gidiyoruz. Önce yazılı basında, sonra işitsel medyada çalışıyoruz.

İsmin değerini yitirmesi
Şirketlerin isimlerini kısaltmalarla değiştirmesinin bir diğer nedeni de ismin değerini
kaybetmesidir. RCA radyonun haricinde pek çok şey satıyor.

Peki United Shoe Machinery’ye (Birleşik Ayakkabı Makineleri) ne demeli? Şirket
bambaşka ürünler üreten ve satan bir holding oldu. Ayrıca, ithalat payı arttıkça ayakkabı
makineleri iç piyasada kan kaybetmekteydi. Ne yapılmalıydı? Şirket kolay yolu seçti.

United Shoe Machinery ismini USM Corporation olarak değiştirdi ve sonra ömür boyu
isimsiz yaşadı.

Smith-Corona-Marchant da şirket kimliğini kaybetmiş bir diğer kuruluş. Birleşmelerden
sonra Smith corona (korona) ya da marchant (otomatik hesap makinesi) üretmedi. Bu nedenle
ismini SCM Corporation olarak kısaltmaya karar verdi.

Büyük olasılıkla, hem SCM hem USM geçmişin demode kimliğinden kaçmak için isim
değişikliği yaptılar. Yine de bunun tam tersinin olduğu bir gerçek.

Zihin bilinçaltından United Shoe Machinery’yi bulup çıkarmadan USM’yi hatırlayamaz.
RCA, USM ve SCM en azından fonetik kısalıktan kazandılar. Bu olmadığında zorluklar

daha da büyüktür. Çok ama çok daha büyük. Corn Products Company ismini CPC International
olarak değiştirdiğinde CPC ismi çok az tanındı. CPC fonetik olarak Corn Products’tan daha
kısa değil. İkisi de üç heceli. Dolayısıyla, isim değişikliğinden önce CPC kısaltması nadiren



kullanılıyordu. Sektördeki insanlara CPC International’i tanıyıp tanımadıklarını bir sorun.
Bakın bakalım, “Haa, Corn Products Company’den söz ediyorsunuz?” demeyecekler mi?

Kısaltmalardan hoşnut toplumumuzda zihnin kendine ilk sorduğu soru şudur: “Bu harfler
neyin kısaltması?”

Zihin AT&T harflerini gördüğünde “Hah, Amerikan Telefon Telgraf” diyor.
Peki zihin TRW’yi gördüğü zaman ne tepki veriyor? Elbette, Thompson Ramo Wooldridge

Corporation’u hatırlayan epey insan vardır. Ayrıca, TRW 6 milyar dolarlık bir şirket;
dolayısıyla basında sık sık yer alıyor ve bol miktarda reklam yapıyor. İyi ama reklama
harcanan bu paralar TRW’nin “isim” gibi bir ismi olsaydı daha çok işe yaramaz mıydı?

Bazı şirketlerse baş harf dizileri kullanıyor. VSI Corporation’un yan kuruluşu D-M-E
Corporation’u hatırlıyor musunuz?

Şirketlerin isimlerini değiştirmemeleri gerektiğini anlatmaya çalışmıyoruz. Tam tersi.
Hiçbir şey çok uzun süre aynı kalmaz. Devir değişiyor. Ürünler demode oluyor.

Pazarlar açılıyor, kapanıyor; birleşmeler yaşanıyor. Bu nedenle gün geliyor, şirketin isim
değiştirmesi gerekiyor.

U.S. Rubber (ABD Kauçuk) kauçuktan yapılmamış pek çok ürün pazarlayan dünya çapında
bir şirketti. Bir birleşmenin sonucunda ortaya çıkan Eaton Yale&Towne karmaşık isimli
büyük bir şirketti. Socony-Mobil ilk başta Standard Oil Company of New York’un kısaltması
olan bir ada dayandırılmıştı.

Tüm bu isimler mantıklı pazarlama gerekçeleriyle değiştirildiler. Geleneksel “bir ayağı
geçmişte” yaklaşımıyla hareket etseler, USR Corporation, EY&T Company ve SM Inc. gibi üç
pazarlama ucubesi yaratılmış olabilirdi.

Bunun yerine “geçmişi unutarak” üç modern şirket kimliği yarattılar: Uniroyal, Eaton ve
Mobil. Bu isimlerin pazarlama güçlerini savunmaya gerek bile yok. Söz konusu şirketler
geçmişi unutup kendilerini başarılı bir şekilde konumlandırdılar.

Neden ile sonucu karıştırmak
Şirketler sakıncalarına rağmen kısaltmalara bir pervanenin ateşe çekildiği gibi çekiliyorlar.
Bu dünyanın IBM’lerinin başarısı kısaltmaların etkili olduğunun kanıtı gibi görünüyor. Bu,
neden ile sonucu karıştırmanın klasik bir örneği.

International Business Machines o kadar zengin ve ünlü oldu ki (neden) baş harfleri
kullandığınızda herkes kimden bahsettiğinizi anlıyordu (sonuç).

Bu işlemi tersine çevirmeye çalıştığınızda işe yaramaz. Sadece ortalama bir başarıya
erişmiş bir şirketin adının baş harflerini kullanıp (neden) o şirketin zengin ve ünlü olmasını
bekleyemezsiniz (sonuç).

Bu, limuzin ve jet satın alarak zengin ve ünlü olmaya çalışmaktan farksızdır. Getirilerinin
keyfine varmak için önce başarılı olmalısınız.

Kısaltmaları benimsemedeki acelecilik, bazı açılardan, iletişimde kayba uğrama pahasına
görülme arzusunun yansımasıdır.

Aynı zamanda, bazı yönetim çevrelerinde hâkim olan taklitçi düşünce biçiminin de
yansımasıdır. IBM’in başarısı kelime işlemci sektöründeki CPT ve NBI gibi rakiplerini



isimlerinin baş harflerini kullanmaya teşvik etti.
AT&T’nin başarısı MCI’yı da uzun mesafe hizmetinde kısaltma kullanmaya teşvik etti.
Bir de iki farklı havayolu şirketinin tam tersi isim stratejilerine bir bakın.
Pan A-mer-i-can Air-lines ismini Pan Am olarak kısalttı. Hatırlaması zor olacak PAA’dan

çok daha iyi bir isim bu.
Trans World Air-lines (dört hece) aslen kullandıkları T-Dou-ble-U-A’dan daha kısa. Peki

ama TWA daha çok tanınmıyor mu? Evet, öyle. Yılda 70 milyon dolarlık reklam bütçeleri
sayesinde.

TWA her ne kadar reklama daha büyük rakipleri American ve United kadar para harcıyorsa
da, anketler gösteriyor ki TWA diğer iki şirkete oranla yolcular tarafından yarı yarıya daha az
tercih ediliyor. TWA kısaltmasının etkisizliği bundaki etmenlerden biri.

Trans World Airlines hangi ismi kullanmalıydı?
“Trans World” tabii ki. Trans World hem kısa hem de açık ve net.

Akronimler ve telefon rehberleri
Bazı şirketler şanslıdır, isimlerinin baş harfleri bir akronim oluşturur. Örneğin Fiat
(Federation Internationale Automobiles Torino) ve Sabena (Societe Anonyme Belge
d’Exploitation de la Navigation Aerienne).

Çoğu kuruluş anlamlı akronimler oluşturan isimleri seçer. İşte bunlara iki örnek: CARE
(Committee for Aid and Rehabilitation in Europe) [CARE: özen/bakım. Avrupa Yardım ve
Rehabilitasyon Komitesi] ve MADD (Mothers Against Drunk Drivers) [MAD:
delirmiş/çıldırmış. Sarhoş Sürücülere Karşı Anneler].

Diğer şirketlerse o kadar şanslı değildir. General Aniline & Film ismini GAF olarak
değiştirdiğinde, bu akronimin “sakarca hata”yı çağrıştırdığı gerçeğini göz ardı etti. GAF
neresinden bakarsanız bakın bir gaftı.

İnsanların isim seçerken unutma eğiliminde olduğu bir başka şey de bu ismi telefon
rehberinde bulma sorunu. Telefon rehberinde kendi adınıza nadiren baktığınız için, yerini
bulmanın ne kadar zor olduğunu fark etmeyebilirsiniz.

MCI’yı ele alalım. Manhattan telefon rehberinde, MCI’yı McHugh ile McKensie arasında
bir yerde bulmayı umabilirsiniz. Ama tabii ki orada değil. MCI Telecommunications bunun
kırk sekiz sayfa uzağında, isimlerinde MCI geçen yedi ayrı şirketle rekabet etmesi gereken bir
yerde (standart alfabetik sıra kurallarını izleyen telefon şirketi tüm kısaltmaları en başa
koyuyor).

Bir de USM Corporation örneğine bakalım. Manhattan telefon rehberinde “US” ile
başlayan yedi sayfalık liste var. Dolayısıyla USM’yi US Luggage&Leather Products ile US
News&World Report arasında bir yerlerde bulabilmelisiniz.

Ama tabii ki orada değil. US listesindekiler, United States Luggage gibi, isminde “United
States”in kısaltması olanlar. Oysa USM’deki US herhangi bir anlam taşımıyor. Bu nedenle
isim yine en başa, kısaltma adların yanına gidiyor.

Birçok şirket kendi hataları olmayan bir nedenle demode isimlere dönüştü. Ancak, bir ismi
anlamsız baş harfler uğruna değiştirmeden önce, istediğiniz işi görebilecek bir başka “isim”



bulup bulamadığınıza bakın.
İyi bir isimle, konumlandırma işiniz çok daha kolay olacaktır.



Bedava tuzağı

Alka-Seltzer Plus adlı ürünü ele alalım. Bakalım Alka-Seltzer Plus’un ismini nasıl aldığını
gözümüzde canlandırabilecek miyiz?

Birkaç genç adam toplantı masasının etrafına oturmuş, Dristan ve Contac’a rakip olacak bir
soğuk algınlığı ilacına isim bulmaya çalışıyor.

“Buldum” diyor Harry. “Adına Alka-Seltzer Plus diyelim. Böylece Alka-Seltzer ismine her
yıl ödediğimiz 20 milyon dolardan da yararlanabiliriz.”

“İyi fikir, Harry.” Böylece tasarruf ettiren bir fikir daha anında kabul edilir.
Ama şu işe bakın ki yeni ürün Dristan ve Contac’ın pazarından pay kapacağına, Alka-

Seltzer’inkinden pay kapar.
Alka-Seltzer Plus’un üreticileri oldukça sık aralıklarla etiketi yeniden tasarlıyorlar. “Alka-

Seltzer” yazısı gitgide küçülürken, “Plus” gitgide büyüyor.
Ürün için daha iyi bir isim Bromo-Seltzer Plus olurdu. Böylece rakiplerin pazarından pay

alabilirlerdi.

Şirketin holdingleşmesi
Ürün çağında hayat daha basitti. Her şirket tek bir ürün çizgisinde uzmanlaşır ve şirketin adı
da bunu anlatırdı:

Standard Oil, U.S. Steel, U.S. Rubber, United Airlines, Pennsylvania Railroad vb.
Fakat teknolojik ilerleme fırsatlar yarattı. Şirketler böylece yeni alanlara yayılmaya

başladılar.
Holdingler devreye girdi. Hiçbir şeyde uzmanlaşmayan şirketler oluştu. Gelişim ya da satın

alma yoluyla, holdingler para kazanabileceklerini düşündükleri herhangi bir alana girmeye
hazır hale geldiler.

General Electric’i ele alalım. GE jet motorundan nükleer santrale ve plastiğe her şeyi
üretiyor.

RCA uydu haberleşmesinde, sabit durum elektroniği ve araba kiralama sektörlerinde hizmet
veriyor.

Birçok kişi holdinglere burun kıvırıyor. “Şirketler kendi işlerine sadık kalmalılar”
diyorlar. Ama holdingler piyasadaki kıyasıya rekabetin devamı için sermaye sağlıyorlar. Eğer
holdingler olmasaydı, yarı-tekeller ulusu olurduk.

Fotokopi alanına bakalım. Düz kâğıt alanında öncü olan Xerox’un şimdi bir bilgisayar
üreticisi (IBM), bir fotoğraf makinesi şirketi (Kodak) ve bir posta makbuzu basma makinesi
üreticisi (Pitney Bowes) rakibi var.



Holdingler satın almayla büyüse bile (RCA’nın Hertz’i, ITT’nin Avis’i satın alması gibi),
büyüme ve rekabet için gerekli parayı sağlıyorlar.

Diğer türlü, kurucular emekli olduğunda ya da öldüğünde, vergi yükü bu şirketleri kendi
alanlarını koruyamayacak kadar zayıflatırdı.

Bir şirketin yaşam döngüsü bir girişimcinin ürettiği fikirle başlar. Eğer başarılı olursa, bu
şirketin operasyonun bir holdingin parçası olarak son bulmasını garanti edecek iki şey vardır:
vergi ve ölüm.

İki farklı strateji
Şirketler iki farklı stratejiyle büyüdükleri için (iç gelişim ya da dışarıdan satın alma), iki
farklı “isim” stratejisi oluşmuştur. Şirket egosu stratejiyi belirler.

Bir şirket ürün geliştirdiğinde, ürüne genellikle şirketin adını verir. Örneğin General
Electric bilgisayarları.

Bir şirket dışarıdan satın alma yoluyla bir ürün geliştirdiğinde, genellikle mevcut ismi
korur. RCA, Hertz adını; ITI ise Avis ismini korudu.

Ama her zaman değil.
Sperry-Rand bilgisayar serisi geliştirdiğinde ürüne Univac adını verdi. Xerox dışarıdan

satın alma yoluyla bilgisayar sektörüne girdiğinde, ürünün Scientific Data Systems olan ismini
Xerox Data Systems yaptı.

Şirket egoları bir yana, bir şirket ne zaman kendi ismini korumalı, ne zaman yeni bir isim
seçmelidir? (Aslında şirket egolarını göz ardı edemezsiniz. General Electric’e yeni bir ürüne
GE ismini koymamasını söylerseniz, şirket egosu sorununun ne kadar büyük olduğunu
anlarsınız.)

İsim seçme ilkelerinin bu denli tarifi zor olagelmesinin bir nedeni Charles Lindbergh
sendromudur.

Akıllara ilk giren olursanız, herhangi bir isim işe yarayacaktır.
İlk değilseniz, uygun bir isim seçmediğiniz takdirde ateşle oynuyor olursunuz.

Böl ve yönet
Farklı isimlerin yarattığı avantajı görmek için Procter & Gamble’nin stratejilerini Colgate-
Palmolive’ninkilerle karşılaştırın.

Colgate-Palmolive serisinde çok sayıda şirket ismi göreceksiniz: Colgate diş macunu,
Colgate diş fırçası, Palmolive Tıraş Köpüğü, Palmolive bulaşık deterjanı, Palmolive sabun
gibi.

Procter&Gamble’nin ürün serileri içinde ise tek bir şirket ismi bulamazsınız.
Procter&Gamble her ürünü özenle konumlandırır ki akıllarda eşsiz bir yere sahip olsun.
Örneğin Tide çamaşırları “beyaz” yapar. Cheer “beyazdan da beyaz”, Bold ise “parlak”
yapar.

Procter&Gamble daha az markayla iki katı iş hacmine sahiptir ve Colgate Palmolive’nin
beş katı kâr eder.

Bu günlerde Madison Avenue’de Procter&Gamble reklamlarını küçümsemek moda olsa da,



Procter&Gamble’nin her yıl Amerika’nın 6000 reklam ajansının toplamından daha fazla para
kazandığını görmek ilginçtir.

Yeni bir ürünün yeni bir isme ihtiyacı vardır
Yeni bir ürüne çok bilinen bir isim koymak neredeyse her zaman bir hatadır.

Bunun nedeni açık. İyi bilinen bir isim bir şeyi temsil ettiği için o noktaya gelmiştir.
Potansiyel müşterinin zihninde bir konum işgal eder. Bilinen bir isim keskin çizgileri olan bir
merdivenin tepesindedir.

Eğer yeni ürün başarılı olacaksa yeni bir merdivene ihtiyacı vardır. Yeni merdiven, yeni
isim. Bu kadar basit.

Yine de insanlar bilinir bir isim koymak ister. “Tanınmış bir isim kabul görmüştür. Mevcut
ve potansiyel müşterilerimiz bizi ve şirketimizi biliyor. Bu nedenle yeni ürünümüzün üzerine
ismimizi koyarsak onu kabul etmeleri daha kolay olur.” Ürün gamı genişletmenin mantığı
ezicidir ve bazen çürütmesi de çok zordur.

Oysa tarih bu yanılsamayı yerle bir etmiştir.
Xerox kârlı bir bilgisayar şirketi olan Scientific Data Systems’i satın almak için yaklaşık

bir milyar dolar harcadı. Peki sonra ne yaptı? Elbette, şirketin adını Scientific Data
Systems’den Xerox Data Systems’e çevirdi.

Neden mi? Xerox daha iyi ve daha çok bilinen bir isimdi. Ayrıca -daha tanınmış olmasının
yanında- Xerox’un pazarlaması bir efsaneydi. Şirket dünyasının Külkedisi olan Xerox’un
yanlış yapması mümkün değildi.

Tahterevalli ilkesi
Potansiyel müşterinin zihnine baktığınızda neyin yolunda gitmediğini görebilirsiniz.

Bu, tahterevalli ilkesidir. Bir isim iki apayrı ürünü temsil edemez. Biri yukarı kalkınca,
diğeri aşağı iner.

Xerox fotokopi makinesi demektir, bilgisayar değil (sekreterinizden bir Xerox kopyası
istediğinizde, size manyetik bant makarası getirirse sinirlenirsiniz).

Xerox bile bunu biliyordu. “Bu Xerox makinesi fotokopi yapamıyor” diyordu şirketin
bilgisayar reklamlarından biri.

Fotokopi çekemeyen herhangi bir Xerox makinesinin duvara toslayacağını bilirsiniz. Xerox
bilgisayar operasyonunu sona erdirirken fazladan bir 84,4 milyon dolar daha harcamak
zorunda kaldı.

Heinz nedir? Eskiden turşu anlamına geliyordu. Heinz turşu konumunun sahibiydi ve en
büyük pazar payı onundu.

Sonra şirket Heinz’in ketçap anlamına gelmesini sağladı. Üstelik çok da başarılı oldu.
Heinz şimdi ketçapta bir numaralı marka.

İyi ama tahterevallinin diğer tarafına ne oldu? Tabii ki Heinz turşu liderliğini Vlasic’e
kaptırdı.

Xerox’un başarılı olmak için Xerox’u bilgisayar anlamına getirmesi gerekiyordu.
Xerox gibi fotokopi makinesi konumuna sahip bir şirket için bunun mantığı var mı?



Xerox bir isimden fazlası. O bir konum. Kleenex, Hertz ve Cadillac gibi, Xerox da uzun
soluklu bir konumu temsil ediyor.

Birinin sizin konumunuzu almaya çalışması zaten yeterince kötü. Bunu yapmaya çalışan siz
olduğunuzda ise durum trajikleşiyor.

İsimsizlik bir kaynaktır
Şirketlerin bedavacılık peşinde olmalarının bir nedeni isimsizliğin değerini takdir
edememeleridir.

Siyasette, pazarlamada, hayatta, isimsizlik bir kaynaktır; fazla reklamla kolayca çarçur
edilen bir kaynak.

“‘Hiç kimse’yle birini yenemezsiniz” der eski bir siyaset deyişi. Ama günümüzde
yenebilirsiniz.

Gary Hart gibi bir “hiç kimse”nin hızlı yükselişi günümüz siyasetinde oyunun değiştiğinin
kanıtıdır. Eski özdeyişler artık geçerli değil.

Richard Nixon dünyada en tanınmış siyasi isim olabilir, ama hemen herkes onu yenebilirdi.
Reklam, yemek yemek gibidir. Hiçbir şey iştahı doyurucu bir öğün kadar kapatamaz. Ve

hiçbir şey bir ürünün ya da kişinin reklam potansiyelini ulusal bir dergiye kapak olmak kadar
öldüremez.

Medya sürekli yeni, farklı ve taze yüzler arıyor.
Medya söz konusu olduğunda, isimsizliğinizi onu harcamaya hazır olana kadar

korumalısınız. Ve harcadığınızda da büyük harcamalısınız. Amaç, sırf âdet yerini bulsun diye
reklam ya da iletişim değildir, reklam potansiyel müşterinin zihninde bir konuma ulaşmalıdır.

Tanınmamış bir ürünü olan tanınmamış bir şirketin reklamdan kazanacağı şey, yerleşik bir
ürünü olan tanınmış bir şirketinkinden çok daha fazladır.

Andy Warhol bir zamanlar şu öngörüde bulunmuştu: “Bir gün herkes 15 dakikalığına şöhret
olacak.”

Sıra size geldiğinde her saniyesini değerlendirin.



Ürün gamı genişletme tuzağı

Geçen on yılın pazarlama tarihçesi yazıldığında, en kayda değer trend ürün gamı genişletme,
yani yerleşik bir ürünün ismini alıp bunu yeni bir üründe kullanmak olacaktır.

Dial sabun, Dial deodorant.
Life Savers şekerlemeleri. Life Savers sakızları.
Kleenex kâğıt mendilleri. Kleenex havluları.
Ürün gamı genişletme modası reklam ve pazarlama camiasında hızla yayıldı. Ve bunun çok

sağlam bazı gerekçeleri vardı.
Mantık ürün gamı genişletmenin yanında. Ekonomik savlar. Ticari kabul. Tüketici kabulü.

Daha düşük reklam maliyeti. Artan gelir. Şirket imajı.

İçten dışa düşünme modeli
Mantık ürün gamı genişletmenin yanında. Ama hakikat orada değil.

Ürün gamı genişletme net, mantıklı, içten dışa düşünme modelinin bir sonucudur ve şöyle
bir şeydir:

“Dial sabun kalıp sabun pazarının en büyük payına sahip, harika bir ürün. Müşterilerimiz
Dial deodorantı görünce, onun harika Dial sabunun üreticisinden geldiğini bilecekler.”

Düğüm noktası şu: “Üstelik, Dial bir deodorantlı sabun. Müşterilerimiz bizim yüksek
kaliteli bir koltukaltı deodorantı üretmemizi umacaklar.” Kısacası, Dial sabun müşterileri
Dial deodorantlarını satın alır.

Ama dikkat ederseniz, ürün gamı genişletme aynı kategoride olduğunda mantık nasıl
değişiyor.

Bayer aspirini “icat etti” ve yıllar boyunca analjeziğin lider markasını pazarladı. Bayer’in,
Tylenol’un “anti-aspirin” yaklaşımıyla kaydettiği ilerlemeyi fark etmemesi imkânsızdı.

Bunun üzerine Bayer “Bayer aspirinsiz ağrı kesici” adlı bir ürün çıkardı. Tylenol ve diğer
asetaminofen ürünlerini satın alan insanlar şimdi tekrar Bayer’e, baş ağrısı ilaçlarının lider
ismine geri döneceklerdi.

Her iki strateji de işe yaramadı.
Dial sabun pazarında büyük, deodorant pazarında ise çok küçük bir paya sahip.
Bayer’in aspirinsiz ürünüyse asetaminofen pazarında küçücük bir paydan öteye geçemedi.

Dıştan içe düşünme modeli
Ürün gamı genişletmeye potansiyel müşteri açısından bakıp, oradan geriye doğru gidelim.

Gerek Dial gerek Bayer potansiyel müşterinin zihninde güçlü birer konumdaydılar.



Peki zihinde bir yer işgal etmek ne anlama geliyor? Basitçe şu anlama: Marka adı genel
ismin yerini tutan ya da yerine geçen bir isim haline geliyor.

“Bayer nerede?”
“Bana Dial’ı uzatsana.”
Konum ne kadar güçlüyse, ismin yerine geçme o kadar sıklıkla olur. Bazı markalar o kadar

güçlüdür ki neredeyse genel isim haline gelmişlerdir: Fiberglas (fiberglas), Formica
(formika), Jell-0 (jöle), Kleenex (kâğıt mendil), Band-Aid (yara bandı), Sanka (kafeinsiz
hazır kahve). “Genelleşmiş” isimler bıçak sırtındadır. Yani, dikkatli kullanılmalıdırlar, yoksa
Sam Amca oyuncaklarını ellerinden kapıverir.

İletişim açısından jenerik marka çok etkilidir. Bir kelime iki kelime görevi görür. Jenerik
bir marka adınız varsa, markayı göz ardı edip kategoriyi tanıtma lüksüne sahipsinizdir.

“Kahve sizi uyanık tutar? Sanka için.”
“Çocuklarınıza pasta ya da turta yerine düşük kalorili Jell-O yapın.”
Potansiyel müşterinin bakış açısından, ürün gamı genişletme jenerik marka konumunun

aleyhine çalışır. Markanın zihindeki keskinliğini bulandırır. Potansiyel müşteri artık aspirin
istediğinde “Bayer”, sabun istediğinde “Dial” diyemez.

Ürün gamı genişletme, bir anlamda, potansiyel müşteriye Bayer’in bir markadan ibaret
olduğunu öğretir. Bayer’in aspirinin üstün bir şekli olduğu yanılsamasını ya da Dial’ın bir
deodorantlı sabun markası değil de deodorantlı sabunun ismi olduğu algısını ortadan kaldırır.

JCPenney ile DieHard karşı karşıya
Aslında akla sokulan şey ürün değil, ürünün “ismidir.” Bu isim potansiyel müşterinin ürüne
özellikler asmak için kullandığı kancadır.

Dolayısıyla, araba aküsünün ismi DieHard (zor ölüm) ise ve Sears size onun dört yıllık
ömrü olduğunu söylüyorsa, uzun süre dayanma fikrini asabileceğiniz bir kancanız (DieHard)
vardır.

Fakat akünün ismi JCPenney ise ve perakendeci size onun suya hiç ihtiyacı olmadığını
söylüyorsa, bu özelliği asacağınız çok zayıf bir kancanız (JCPenney) vardır.

Fiziksel anlamda, isim aynı zamanda bıçağın sivri ucu gibidir. Mesajın girmesi için zihinde
bir geçit açar. Ürün doğru isimle boşluğu doldurur ve orada kalır.

O halde neden JCPenney aküsüne JCPenney aküleri ismini veriyor? Muhtemelen -DieHard
gibi- başka uygun sözcükler de vardı.

“İçten dışa” düşünme modelini uygularsanız nedenini anlamak kolaydır: “Biz JCPenney
şirketiyiz. Akü satın alanlar dahil her türlü alıcı bize büyük saygı duyuyor. Ürüne kendi
ismimizi vereceğiz ki onu kimin ürettiğini herkes bilecek ve muhteşem bir ürün olduğunu
anlayacak.”

Sonra düğüm noktası gelir: “Akünün üstünde JCPenney ismi olduğunda, potansiyel müşteri
onu nereden alacağını bilecek.”

“Müthiş fikir, J. C.” Böylece bir kez daha mantıklı bir içten-dışa kararı verilir.
Ama olayların akışı tersine çevrildiğinde bu ismin bir anlamı yoktur, çünkü potansiyel

müşterinin zihni farklı çalışır; potansiyel müşteri ürün bazında düşünür.



Marka tercihi anlamında (potansiyel müşterinin zihnindeki akü merdiveninde) DieHard’ın
en üst basamakta, JCPenney’in ise listenin çok altında yer alması sürpriz olmamalıdır.

Peki ama JCPenney gibi büyük bir perakendeci çok sayıda akü satmıyor mudur? Elbette
satıyordur ama herkesin bildiği gibi, pek çok ürün yanlış isim “sayesinde” yerine, yanlış isme
“rağmen” satılmaktadır.

Diğer yandan, potansiyel müşteri DieHard akülerinin sadece Sears’dan satın alınabildiğini
hatırlamakta zorluk çekmiyor mudur? Evet, Sears için bu bir sorun ve DieHard satın almak
isteyen herkes aradaki bağlantıyı kuramayabilir. Ama önce potansiyel müşterinin zihninde bir
konuma yerleşip sonra perakendeci bağlantısı için endişelenmek daha iyidir.

Konumlandırmada iki nokta arasındaki en kısa mesafe her zaman en iyi strateji olmayabilir.
Bariz isim her zaman en iyi isim değildir.

İçten dışa düşünme modeli başarının önündeki en büyük engeldir; dıştan içe düşünme
modeliyse en büyük yardımcı.

İsme bakmanın iki yolu
Tüketici ve üretici bazı şeyleri tamamen farklı görür.

Atlanta’da yaşayanlar için Coca-Cola’nın bir meşrubat olmadığına inanır mısınız? Üretici
için Coca-Cola bir şirkettir, bir marka ismidir, bir kurumdur ve çalışmak için harika bir
yerdir.

Fakat tüketici için Coca-Cola tatlı, koyu renkli, gazlı bir içecektir. Bardağın içindeki şey
Coke’dir; Coca-Cola tarafından üretilen kolalı bir içecek değil.

Bir aspirin şişesi içindeki tabletler Bayer’dir; Bayer adında bir şirket tarafından üretilen
bir aspirin değil. (Şirket ismi elbette Sterling İlaç, Bayer değil. Bu nedenle Bayer’in aspirin
olmayan ürününe mantık olarak Sterling aspirinsiz ağrı kesici ismi verilebilirdi.)

Jenerik marka adının en büyük gücü ürünün kendisiyle kurulan bu özdeşleşmedir.
Tüketicinin zihninde Bayer aspirindir ve diğer aspirin markaları “taklit Bayer”dir.

Coca-Cola’nın “Gerçek tat” sloganı ürününü potansiyel müşterinin zihninde kürsüye
yerleştirip diğer “ben de”ci ürünlere, bir şekilde, orijinalin kötü taklidi muamelesi yapma
eğiliminin doruk noktasıdır.

Coke, Kleenex ya da Bayer’e erişilemiyorsa ya da diğer ürünler yeterince ucuzsa, o zaman
potansiyel müşteri başka bir şey satın alabilir. Ama Bayer zihinlerdeki güçlü konumunu
koruyacaktır.

Öte yandan, aynı tüketicinin “aspirin olmayan Bayer” ürününü alması istendiğinde neler
olduğuna dikkat edin. Eğer Bayer aspirinse, aspirin olmayan Bayer nasıl olur?

Bayer yavaş-salınımlı aspirin, Bayer dekonjestan soğuk algınlığı tabletleri, Bayer aspirin
olmayan ağrı kesici. Ürün gamı her genişlediğinde Bayer markasının aspirin konumu
zayıflıyor.

Ve, tahmin edebileceğiniz gibi, Bayer’in analjezik pazarındaki toplam payı düşmeye devam
ediyor.

Protein 21 nedir?



Belki de ürün gamı genişletme tuzağının en klasik örneği Protein 21 şampuanının başına
gelenlerdir.

Birkaç yıl önce Mennen şirketi bir şampuan-krem bileşimi olan Protein 21’i satışa sundu ve
ürün şampuan pazarında yüzde 13’lük bir pay edindi.

Daha sonra Mennen ürün gamı genişletmenin cazibesine kapıldı. Ardı ardına Protein 21
normal ve ekstra sert, kokulu ve kokusuz saç spreylerini çıkardı. Ayrıca Protein 21 saç kremi
(iki formüllü) ve Protein 21 konsantreyi de satışa sundu. Sonrasında da saçınıza ne
süreceğinizi iyice unutmanızı sağlamak için Mennen erkekler için Protein 29’u çıkardı.

Protein 21’in şampuan piyasasındaki payının yüzde 13’ten yüzde 2’ye düşmesine şaşmamak
gerek. Üstelik bu düşüşün sürmesi kaçınılmaz.

Fakat kulağa her ne kadar inanılmaz gelse de, ürün gamı genişletme modası ambalajlı
ürünler alanında fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Scott nedir?
Scott’un kâğıt ürünlerindeki konumunu ele alalım. Scott milyar dolarlık kâğıt havlu, peçete,
tuvalet kağıdı ve diğer kâğıt ürünlerinde aslan payına sahip. Ancak Scott güçlü olduğunu
sandığı yerde zayıftı.

ScotTowels, ScotTissue, Scotties, Scotkins ve hatta BabyScott bebek bezlerinde. Tüm bu
isimler Scott’un altını oyuyor. Scott ismine daha çok ürün eklendikçe isim, ortalama tüketici
için daha az anlam ifade ediyor.

ScotTissue’yi ele alalım. ScotTissue tuvalet kâğıdı pazarında bir numaralı markaydı. Daha
sonra Mr. Whipple ve Procter&Gamble’nin tuvalet kâğıdı piyasaya girdi. Şimdi ScotTissue,
Charmin’in hemen altında yer alıyor .

Scott’ın durumunda geniş pazar payı, konuma anlamına gelmiyordu. Zihinlerdeki pay daha
önemli. Müşteri alışveriş listesi yaparken “Charmin, Kleenex, Bounty ve Pampers” yazabilir.
Yine de tam olarak hangi ürünleri istediğini anlarız, ancak alışveriş listesindeki “Scott”un
anlamı yoktur.

Asıl marka adının da pek yardımı olmaz: Örneğin hangi marka burun silmek için
tasarlanmıştır: Scotties mi yoksa ScotTissue mi?

Konumlandırma anlamında Scott ismi belirsizlik taşıyor. Hiçbir ürün merdiveninde sağlam
bir yeri bulunmamakta.

Scott izlediği yolun yanlışlığını görmeye başladı. Bir Scott markası olan Viva kâğıt
havluları bir kazanan oldu; tıpkı Cottonelle tuvalet kâğıdı gibi.

Life Saver nedir?
Life Savers sakızı da hiçbir yere varmayan bir diğer ürün gamı genişletme hamlesidir.

Mantık yine ürün gamı genişletmenin yanındadır. The New York Times ’daki bir makalede
Life Savers’in başkan yardımcısı stratejilerini şöyle açıkladı:

“Benzer özellikler gerektiren yeni bir ürüne mevcut güçlü bir ismi aktarmanın şansı artırma
yollarından biri olduğuna inanıyorum.’’

Sonra da Life Savers şekerlemelerinin özelliklerini aktardı: “Tüketici diyaloğumuz



gösteriyor ki Life Savers marka ismi, ortası delik bir şekerlemeden fazlasını yansıtıyor.
Lezzette mükemmellik, olağanüstü değer ve güvenilir kalite anlamlarına da geliyor.”

Tam olarak değil. Eğer “Hangi marka lezzette mükemmellik, olağanüstü değer ve güvenilir
kalite anlamlarına geliyor?” diye sorsaydınız, kaç kişi “Life Savers” diye yanıt verirdi. Hiç
kimse.

Peki “Ortası delik şekerlemenin adı nedir?” diye sorsaydınız?
Çoğu kişi “Life Savers” derdi.
Life Savers sakızlarına ne oldu dersiniz? Ürün pazar payında birkaç puanın üzerine asla

çıkamadı. Bir daha göremeyeceğiniz markalardan biri oldu, çünkü sessizce kayboldu.
Eski televizyon reklamlarının dediği gibi, “Harika bir ürün ama deliği nerede?”
Delik, tabii ki, üründe değil; pazarlama stratejisinde.
İroniktir ki, Life Savers, Inc. sakız sektöründe büyük bir başarıya sahip: balonlu çiklet

alanında.
Hayır, ismi Life Savers balonlu çikletleri değil.
Bubble Yum. Yumuşak balonlu çiklette ilk marka (ilk olmanın avantajına ürün serisi ismi

kullanmama avantajı eklenmiş).
Bubble Yum muazzam bir başarı kazandı. Satışları şimdiden Life Savers şekerlemelerini

geride bıraktı.
Bubble Yum’un sadece en fazla satan balonlu çiklet olmakla kalmayıp, her türlü sakız

içinde en çok satan marka olması da çok muhtemel.

Eveready nedir?
Pek çok şirket yeni teknolojiler teknelerini salladığında kendilerini sert sularda bulur.

Union Carbide’nin ürünü Eveready, el fenerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı dönemlerde pil
piyasasının hâkimiydi. Sonra transistörler ve onunla birlikte bir dizi yeni ürün geldi: kaset
çalarlar, daha güçlü radyolar ve elbette daha uzun ömürlü alkalin piller.

P. R. Mallory fırsatı görerek, siyah ve altın renginde Duracell alkalin pilleri piyasaya
sürdü.

Union Carbide’deki yöneticiler yeni bir isim fikrini küçümsediler: “Pil sektöründe zaten en
iyi isme sahibiz” dediler.

Fakat durumu sağlama almak için de Duracell’in siyah ve altın rengi temasını taklit ettiler.
Ayrıca, “alkalin güç hücresi” sözcüklerine de Eveready tescilli markasından daha çok ağırlık
verdiler.

Duracell pillerinde sadece koyu harflerle Duracell yazıyor. “Alkalin güç hücresi” yazmıyor
çünkü Duracell alkalin güç hücresi demek.

Bu, tabii ki, konumlandırmanın özüdür: Marka adınızı genelleştirmek. Böylece, potansiyel
müşteri marka adını serbestçe genel isim yerine kullanır.

Sonunda, Union Carbide yöneticileri de pes edip Duracell’in yaklaşımını kopya etmeye
karar verdiler. Eveready alkalin güç hücresi Energizer oldu ve nihayet Duracell’e kafa
tutmaya başladı.

Ürün gamı genişletme o kadar doğru geliyor ki şirket üstüne şirket bu tuzağa düşüyor.



Örneklerini bulmak zor değil. Onlar kaçırılmış fırsatların destanını yazıyor.

100 milimlik fiyasko
Ekstra uzun 100 milimlik ilk sigaranın adı nedir?

Benson&Hedges, değil mi? En tanınmış, en çok satan 100 milimlik sigara markasıdır
Benson&Hedges.

Marka “Benson&Hedges’in dezavantajları” sloganıyla lanse edildi ve ismi sigara
tiryakilerinin beynine kazıdı.

Benson&Hedges 100 milimlik sigara konseptinin ilki, orijinali ve mucidi olarak tanındı.
Fakat elbette değildi. 100 milimlik ilk sigara Pall Mall Gold’du, ama Pall Mall ürün gamı

genişletme tuzağına düştü.
Sonra Benson&Hedges geldi ve uzun sigara pazarını ele geçirdi.
Pall Mall Gold’un temsil ettiği kaçmış fırsatın onları caydıracağını sanırdınız.
Ama öyle olmadı. Dediğimiz gibi, ürün gamı genişletmenin lehine çalışan mantık çok

baskındır.
Bu nedenle şimdi Pall Mall Mentol, Pall Mall Ekstra Hafif ve Pall Mall 100 milimlik

sigara var. Kafa karışıklığı temel Pall Mall markasının satışlarını düşürdü.
Örneğin Pall Mall Mentol’ü ele alalım. Yine, aynı mantık üretici için su götürmezdi: “Kool

ve Salem gibi mentollü sigaralar pazarda gitgide daha büyük pay kapıyor.... Bizim de mentollü
bir markamız olsa, büyümekte olan bu pazardan biz de pay kaparız.”

Pall Mall Mentol piyasaya girdi ve Kool’un hacminin yüzde 7’sinin üzerine çıkmayı asla
başaramadı.

Pall Mall 1964’te ABD’nin bir numaralı sigara markasıydı.
1965’te ilk kez ürün gamını genişletti. Aynı yıl, satışlarda da ikinciliğe düştü. O zamandan

beri Pall Mall’ın Amerikan sigara piyasasındaki payı her yıl düştü.
Söz konusu rakam 1964’te yüzde 14,4’ken, bugün 3,8.
Sigarada ürün gamı genişletme mantığı çift yönlü olmalıdır. Normal markalar pazar payının

büyük kısmını temsil ettiğine göre, piyasaya mentolsüz bir Kool sürer miydiniz?
Tabii ki hayır. Kool orijinal mentollü sigaraydı. Nasıl Bayer aspirin demekse, Kool da

mentol demek.
Bugün, stoku sağlam bir tütün dükkânı (genişlemiş ürün gamıyla birlikte) 100’ün çok

üzerinde farklı marka bulundurur, çünkü sektörde yaklaşık 175 marka üretiliyor. İnsanın aklı
şaşıyor.

Doğal olarak, lider iki marka, Marlboro ve Winston light, 100 milimlik ve mentollü olarak
ürün gamını çoktan genişlettiler. Dolayısıyla, teoriye göre, Marlboro ve Winston markalarının
Pall Mall’ın izinden gitmesini bekleyebilir misiniz? Belki. Ama koyunun olmadığı yerde
keçiye abdurrahman çelebi derler.

Liderlere meydan okumak için geriye hangi markalar kaldı? Neredeyse tüm büyük sigara
markaları ürün gamlarını ölümüne genişlettiler.

Mısır yağında kafa karışıklığı



İlk mısır yağlı margarinin adı nedir?
Fleischmann’s mısır yağlı margarinde lider ve en çok satan marka.
Ancak ilk mısır yağlı margarin Mazola’ydı. Yanlış yola sevk eden mantığın klasik bir

örneği.
Mazola sıvı mısır yağının lider markasıydı. Mısır yağlı margarin için Mazola’dan daha

mantıklı bir isim var mı? Mazola mısır yağı. Mazola mısır yağlı margarin. Ve geri kalanı da
tarih.

Bugün Fleischmann’s bir numara.
Aslında Fleischmann’s margarin -teknik açıdan bakıldığında- ürün gamı genişletmeyle elde

edilmiş bir isim. Fleischmann’s mayalarını hatırlıyor musunuz? Fleischmann’s şanslı ki çok az
insan hatırlıyor çünkü artık kendi ekmeğini çok az insan pişiriyor.

Ve ayrıca aynı şirketin ürünü olan Fleischmann’s cin, votka ve viski de var. Kafa karışıklığı
unsuru asgariye indirilmiş, çünkü alkollü içecekler ile margarin arasında zihinsel bir mesafe
var (Cadillac köpek mamasının General Motors tarafından üretildiğine kim inanır?).

Kahvenin büyüsü
Soğukta kurutulmuş kahve alanında da bir fırsat kaçırılmıştır. Günümüzde Taster’s Choice
lider ve en çok satan markadır.

Peki ama ilk soğukta kurutulmuş kahvenin adı neydi? Maxim. O halde neden Maxim bir
numaralı marka değil? Bu, anlatılmayı hak eden bir entrika ve cesaret öyküsüdür.

General Foods, Maxwell House markasıyla kahve pazarını elinde tutuyordu. En büyük paya
sahipti ve en çok kazanan markaydı. Sonra, “soğukta kurutulmuş hazır kahve” denen yeni bir
işlem icat ettiler.

Bu, görünürde, General Foods’un kahve pazarındaki payını artırmanın bir yoluydu.
Öyle miydi?
General Foods’un hamlesi rakipleri için iyi haberdi. Maxwell House isminden türetilmiş

Maxim ismi yüzünden şirket çok çabuk kan kaybetti (Maxim, Maxwell, anladınız mı? Çoğu
kişi anlamadı). Maxim bir fayda çağrıştırmayan, anlamsız bir kelime.

Nestlé’nin karşı hamlesinin adı Taster’s Choice’ydi (gurmenin seçimi). Hem ismin stratejik
seçimi süperdi hem de Nestlé’nin reklamı mükemmele yakındı.

Soğukta kurutulmuş kahve markasını kavrulmuş öğütülmüş kahvenin mükemmellik
standardıyla ilişkilendirerek, “Kavrulmuş kahve tadında” diyordu Taster’s Choice reklamı.

Taster’s Choice kahve fincanı savaşlarının büyük farkla galibi oldu. Soğukta kurutma
kategorisini General Foods’un icat etmesine ve piyasada ilk olmasına rağmen, Taster’s
Choice, Maxim’in iki katı satıyor.

Kararsız parmaklar
El kremi alanında bilinen bir diğer kaçmış fırsat da “kararsız parmaklar ilişkisi” olarak
adlandırılmıştır. Hikâyemiz pazarın hâkimi olan bir numaralı marka Jergens’le başlıyor.

Şirket önce, sıvı losyonlar döneminde kremsi ürün Jergens Extra Dry’ı satışa sundu.
Jergens Extra Dry gerçekten kayda değer bir inovasyondu ama isim benzerliği yüzünden



çuvalladı. Potansiyel müşteri aradaki farkı anlamadı.
Fakat rakipler anladı.
Chesebrough-Pond’s şirketi Intensive Care’i (yoğun bakım) satışa sundu. Böylece ilk kez,

yeni kremsi losyon ürünü tüketicinin zihninde güzel konumlanan bir isim kazandı. Ve ürün aldı
başını gitti.

Jergens neler olup bittiğini fark ettiğinde Direct Aid (doğrudan yardım) isimli bir markayla
karşı hamle yaptı.

Ancak tren çoktan kaçmıştı, çünkü pazarlama zaferi Intensive Care’in olmuştu. Günümüzde
Intensive Care bir numaralı marka; Jergens, Jergens Extra Dry ve Direct Aid’in toplamından
fazla satıyor.

Peki ama markanın esas adı “Vaseline Intensive Care”, yani bir ürün gamı genişletme değil
miydi?

Doğru, ama müşteriler ürüne Intensive Care diyor, Vaseline değil. Potansiyel müşterinin
zihninde Vaseline saf vazelin, Intensive Care ise bir el losyonu.

Ters yön
Ürün gamı genişletme genelde bir hata olsa da, tam tersi de işe yarayabilir. Ürün gamı
genişletmenin tersine “tabanı genişletmek” denir. En iyi örneklerden biri Johnson’s bebe
şampuanıdır.

Şirket, yetişkin pazarında ürünün yumuşaklığını öne çıkararak, Johnson’s bebe şampuanını
yetişkin şampuanının lider markaları arasına soktu.

Tabanı genişletme stratejisinin karakteristiklerine dikkat edelim. Aynı ürün, aynı ambalaj,
aynı marka. Sadece uygulama değişti.

Eğer Johnson&Johnson ürün gamı genişletmeye gidip Johnson’s yetişkin şampuanını
çıkarsaydı, ürün asla bu kadar başarılı olamazdı.

Tabanı genişletmeye bir diğer örnek de, balığa olduğu kadar etli yemeklere de çok yakışan
beyaz şarap olarak lanse edilen Blue Nun’dur.

İyi ama bu örnekler “herkes için tuzağı” değil midir? Tam olarak değil. Johnson’s bebe
şampuanı bir yetişkin ürünü olarak da lanse edilen ilk ve tek bebe şampuanıdır. Blue Nun da
balığa olduğu kadar ete de yakışan şeklinde reklamı yapılan tek beyaz şaraptır.

Diğer markalar aynı yaklaşımı deneselerdi, bu ikisi kadar başarılı olamazlardı.
Ve bir de buzdolapları ve su giderleri için faydalı olduğu söylenen Arm&Hammar karbonat

var. O da çok başarılı oldu. Peki aynı şirketin ürün gamı genişletme taktiğiyle ürettiği
Arm&Hammer karbonatlı deodoranta ne oldu?

Pek bir şey olmadı. Phyllis Diller’in dediği gibi “Eğer buzdolabının içindeyseniz işe
yarar.”



Ürün gamı genişletme ne zaman işe yarar

Ürün gamı genişletme çok popüler. Buna şüphe yok.
Bir dönem New York bölgesindeki profesyonel basketbol, futbol ve tenis takımları Mets

(Metropollüler), Jets (Jetler), Nets (Netler) ve Sets (Setler) olarak biliniyordu.
Şehrin bahis firmaları New York Bets (İddialar) temalı afişler kullanıyordu. Şehrin bir

jimnastik takımı olsa herhalde New York Sweats (Eşofmanlar) diyeceklerdi.
Neden durdular ki? New York Ghetts (Ghettolar) harika bir sokak çetesi adı olurdu. Şehir

planlamacılarına da New York Debts (Hesaplar) ismi verilebilirdi.
Neyse ki trend akıl sağlığımız bozulmadan farklı bir yön kazanmış gibi görünüyor. Tenis

takımı New York Sets olan ismini New York Apples (Elmalar) olarak değiştirdi .

Kısa vadeli avantajlar
Ürün gamı genişletmenin popülerliğinin bir nedeni, kimi kısa vadeli avantajlarıdır.

Diyelim ki New York’un profesyonel bir yüzme takımı olacak. “İşte Wets (Islaklar)
geliyor” bir yarışmayı ilan etmek için tipik bir gazete manşeti olabilirdi. Tek bir kelimeyle
“Wets”le onun (1) profesyonel bir spor takımı olduğunu, 2) New York bölgesinde yer aldığını
ve (3) bir tür su sporu takımı olduğunu anlardık.

Ama bu sadece kısa vadede geçerlidir. Orijinal anons zihnimizden silindiğinde yerini kafa
karışıklığı alır.

Gerçekten Wets diye bir yüzme takımı var mı? Yoksa basket takımı Nets’le mi karıştırdım?
Ya da acaba tenis takımı Sets’i mi düşünüyordum? Bir bakalım: Nets, ismini Apples olarak
değiştirdi. Yoksa ismini Apples olarak değiştiren Sets miydi?

Ürün gamı genişletmede kullanılan isim orijinal isimle bağlantılı olduğu için hemen
algılanır: Evet, Diet Coca-Cola.”

Aynı zamanda anında bir satış patlaması yaratır. Alka-Seltzer, Alka-Seltzer Plus gibi yeni
bir ürün geliştirdiğini açıkladığında herkes ona hücum eder. Tüketiciler almasa da
perakendeciler alır.

Dolayısıyla ilk satış rakamları iyi görünür (1 milyon dolarlık bir ciro elde etmek için her
süpermarkete 35 dolarlık satış yapmanız yeterlidir).

İlk altı ay musluklar akarken işler harika gibi görünür. Ama siparişler kesilince işler tersine
döner.

Uzun vadeli dezavantajlar
Ürün gamı genişletmede kullanılan markanın tanınmasının ardından, potansiyel müşteri ürünü



tam hatırlayamaz.
Schlitz Light, Pall Mall Extra Mild, Jergens Extra Dry. Bu tür marka isimleri akla kolayca

girer (ve çıkar). Potansiyel müşterinin zihnini yormasına neredeyse hiç gerek yoktur.
Kolay gelen, kolay gider. Ürün gamı genişletmede kullanılan isimler unutulur, çünkü zihinde

bağımsız bir konumları yoktur. Onlar orijinal marka isminin uydularıdır. Tek katkıları orijinal
ismin işgal ettiği konumu bulandırmaktır. Bu, çoğu zaman felaketle sonuçlanır.

Ralston Purina şirketi daha 1930’larda radyo reklamları yapıyordu: “Ralston l, 2, 3.”
Birincisi Shredded (taneleri küçültülmüş) Ralston, ikincisi Regular (normal) Ralston,
üçüncüsü Instant (hazır) Ralston’du.

Bir, iki, üç; hepsi kaybolup gitti.
Efsanevi David Ogilvy de Rinso White ile Rinso Blue’yi birleştiren reklamı yazdığı kurşun

kalemi kırmıştı.
Sara Lee dondurulmuş akşam yemeği sektörüne Sara Lee Chicken&Noodles Au Gratin

(gratenli tavuklu makarna) ve Sara Lee Beef&Pepper Stew (biberli biftek yahni) gibi
ürünlerle girmeye çalıştı.

Sara Lee tatlı konumuna hükmediyor. Sara Lee’yi sevmeyen yoktur, ama gratenli tavuklu
makarnayı sevmeyen pek çok insan vardı. Ve satın almayan. Özellikle üzerinde Sara Lee ismi
varken.

Kısacası, Sara Lee dondurulmuş ara sıcak sektörüne girdi ve çıktı. Projeye 8 milyon dolar
gömdükten sonra.

Hemen herkes ürün gamı genişletmeyi denemiştir. Saturday Review Magazine dört farklı
alanda yayın yaptı: sanat, bilim, eğitim, cemiyet hayatı. Sonuç, 17 milyon dolarlık kayıp.

Levi Strauss ve Brown Shoe inanır mısınız, “Ayaklar için Levi’s”i satışa sunmaya kalktı.
Levi kot pantolonda açık ara pazar lideri, ama bu kez çuvalladı.

Bir de Avis çiçekleri, Zenith saatleri, Old Grand-Dad tütünü, Bic külotlu çorapları,
Kleenex bebek bezleri var.

Pierre Cardin şarabı da unutmamalı. Elbette hem kırmızı hem beyaz. Erkekler için Chanel’e
ne demeli?

“İki” de popüler bir ürün gamı genişletme konsepti gibi görünüyor. Örneğin, Alka-2, Dial 2,
Sominex 2 ve Jaws 2’miz var (devam filmleri hiçbir zaman birinci film kadar hasılat
yapmamıştır).

Hatta reklam şirketleri bile ikilere atladı: Ogilvy&Mather 2, Doyle Dane Bernbach 2, N.
W. Ayer 2 ve Grey 2 bu örneklerden sadece birkaçı.

Fakat en şaşırtıcı ürün Proctor&Gamble’den geldi. Ürün gamı genişletme furyasına onlarca
yıl direndikten sonra P&G, Liquid Tide’yi tanıtmak için 50 milyon dolar harcadı. “Liquid
Tide’nin sıvı deterjanda bir numara olmasını umuyoruz” diyordu P&G sözcüsü.

Ama Liquid Tide’nin sektör lideri Wisk’i geçmesi pek olası değil. Daha da önemlisi, yeni
ürünün Tide toz deterjanın kanını emeceğine şüphe yok.

Alışveriş listesi testi
Ürün gamı genişletmede klasik test alışveriş listesidir.



Almak istediğiniz markaları bir kâğıt parçasına yazın ve markete eşinizi yollayın. Örneğin
Kleenex, Bayer ve Dial.

Bu oldukça kolay. Çoğu eş elinde Kleenex kâğıt mendil, Bayer aspirin ve Dial sabunuyla
dönecektir.

Kleenex kâğıt havluları, Bayer ağrı kesici ve Dial deodorant gibi ürün gamı genişletmeler
markaların orijinal konumlarını mahvetmedi. Henüz. Ama yeterince zaman tanırsanız
kendilerini imha edeceklerdir.

Peki şu listeye ne demeli: Heinz, Scott, Kraft.
Eşiniz elinde Heinz turşusuyla mı, ketçapıyla mı (yoksa bebek mamasıyla mı) geri döner?

Scott kâğıt mendil mi almıştır, kâğıt havlu mu? Kraft peynir mi, mayonez mi, salata sosu mu?
Bir adın birden çok ürüne verilmesinin yarattığı kafa karışıklığı Scott ve Kraft gibi

markaların gücünü yavaş ama emin adımlarla azaltır.
Aşırı genleşmiş bir yıldız gibi, marka da eninde sonunda sönmüş bir kütleye dönüşür.

Devasa bir pazarlama fiyaskosu. Ürün gamı genişletmeyi böylesine sinsi yapan şey hastalığın
verdiği hasarın düzelmesinin yıllar sürmesidir. Yıllar süren, zayıf bir varoluş.

Kraft’ı ele alalım. Ölümcül ürün gamı genişletmeden mustarip ünlü bir isim.
Kraft nedir? Her şeydir ama hiçbir şeydir. Hemen hiçbir kategoride Kraft bir numaralı

marka değildir. Mayonezde Hellmann’dan sonra, salata sosunda Wishbone’den sonra
ikincidir.

Peki Kraftco’nun lider şirket olduğu hangi kategorilerde, markanın ismi Kraft değildir.
Krem peynirde isimleri Philadelphia’dır, Kraft değil.
Dondurmada Sealtest’tir, Kraft değil.
Margarinde Parkay’dır, Kraft değil.
Kraft adının gücü nerede? Çok fazla dağınık. Kraft her şey ve hiçbir şey demek. Ürün gamı

genişletme bir zayıflıktır, güç değil.
Peki ya peynir? Elbette, Kraft peynirde güçlü bir isim. Öyle.
“Amerika peyniri K-R-A-F-T diye yazar” diyor reklamları. Korkunç bir imla ve korkunç

bir strateji.
Pazarlama at yarışı gibidir. Kazanan at illa iyi bir at değildir. Her şey yarıştaki atların

becerisine bağlıdır. Açık koşularda, kazanan kötünün iyisidir. Handikaplı bir yarışta, en iyi en
iyidir.

Kraft peynirde başarılı oldu. Şimdi, bildiğiniz tüm diğer peynir markalarını sayın.
Kraft bir açık koşunun kazananı.
Hiçbir markanın olmadığı ya da zayıf bir markanın olduğu yerde ürün gamınızı

genişletebilirsiniz. Ama güçlü bir rekabet oluştuğunda başınız derde girer.

Barmen testi
Bir de barmen testi vardır. Marka adıyla sipariş verdiğinizde barmen size ne getirir?

“Bol buzlu J&B” dediğinizde İskoç viski getirmelidir. “Beefeater martini” dediğinizde
elinde cinle gelmelidir. Ve “bir şişe Dom Perignon” dediğinizde gelen içki kesinlikle
şampanya olmalıdır.



Ya “Bol buzlu Cutty” dediğinizde? Tabii ki İskoç viskisi gelir, ama acaba Cutty Sark mı
yoksa daha pahalı olan on iki yıllık Cutty 12 mi?

Cutty 12 çarpık düşüncenin tipik bir örneğidir: Tanınmış bir ismi (Cutty) bir niteleme
sıfatıyla birleştir (12). İçkiyi üretenin bakış açısından çok mantıklı, ama ya içkiyi içenin bakış
açısından?

“Bol buzlu Chivas” sipariş ettiğinizde en iyiyi istediğinizi herkesin bilmesini sağlarsınız:
Chivas Regal.

Cutty 12 sipariş vermek için sadece “Cutty” diyemezsiniz. Sonuna 12 eklediğinizde ise
barmenin sizi duyduğundan -ya da onun kadar önemlisi- çevredeki insanların “12”yi
duyduğundan emin olamazsınız.

Ayrıca, Cutty 12’nin tanıtımının orijinal Cutty Sark markasına da pek faydası olmamıştır.
Cutty Sark içen kişiye daha düşük kaliteli bir ürün içtiğini sürekli olarak hatırlatır.

Cutty 12 oyuna Chivas Regal’den sonra girdi, dolayısıyla fazla bir şey beklememek gerekir.
Ancak ABD piyasasına Chivas’tan çok önce girmiş 12 yıllık bir İskoç viskisi markası vardı.

Johnnie Walker Black Label.
Bugün Chivas Regal açık ara farkla Johnnie Walker Black Label’ın önünde.
“Bana az sulu bir Johnnie Walker ver, barmen!”
“Siyah Etiket mi, Kırmızı Etiket mi, efendim?”
“Aaaa... boşver gitsin. Chivas alayım.”
Cutty 12 ve Johnnie Walker Black Label kalite artırmaya dayalı ürün gamı genişletme

örnekleridir. Sonuç genellikle yüksek fiyat skalasında satışların düşmesidir (düşük fiyatlı bir
marka için kim yüksek fiyat ödemek ister?).

Packard nedir?
Kalite düşürme de bunun tam tersi sorundur. Kalitesi düşürülmüş ürünler genellikle erken bir
başarı yakalar. Yıkıcı etkiler daha sonra gelir.

İkinci Dünya Savaşı’ndan önce Packard bir numaralı Amerikan otomobiliydi. Hatta
Cadillac’tan bile üstündü, tüm dünyada saygı gören bir statü simgesiydi.

Devletin başındakiler zırhlı Packardlar alırdı. Franklin Roosevelt için bir Packard
üretilmişti. Rolls-Royce gibi, Packard da daha küçük üreticilerin yıllık model değişimi
politikalarını kendilerine layık görmeyerek redderlerdi. Kendilerini çoğunluğun üzerinde
konumlandırmışlardı.

Sonra, 1930’ların ortalarında, Packard ilk daha düşük kaliteli modelini satışa sundu:
Nispeten daha ucuz olan Packard Clipper’i.

The Packard Clipper o güne dek üretilmiş en başarılı Packard arabasıydı. Satışlar müthişti,
ama şirketi batırdı (daha net söylemek gerekirse, Packard’ın prestijli konumunu ortadan
kaldırdı ve bu da şirketin sonunu getirdi).

1954’te Studebaker kendi bünyesine dahil edene dek Packard süründü. Yolun sonu yıllar
sonra gelmişti.

Cadillac nedir?



Cadillac hakkında ne biliyorsunuz? Uzunluğu ne kadar? Hangi renkleri var? Beygir gücü
nedir? Ne tür modelleri mevcut?

General Motors ortalama potansiyel müşteriye Cadillac hakkında hemen hemen hiçbir
bilgiyi iletmeyi başarmamıştır; birinci sınıf yerli lüks otomobil konumuna sahip olduğunun
haricinde.

Fakat General Motors bile her ürün için iki bakış açısı olduğunu bazen unutuyor. Ve çoğu
ürün gamı genişletme hatası da bu gerçeğin anlaşılamamasından kaynaklanır.

Cadillac nedir? Bu sizi şaşırtabilir ama General Motors’un bakış açısından Cadillac bir
otomobil falan değil, bir bölümdür. Aslında, GM’nin en kârlı bölümlerinden biridir.

Fakat alıcının bakış açısından Cadillac büyük, lüks bir arabadır. Sorunu görebiliyorsunuz,
değil mi?

Cadillac benzin sorunu yüzünden endişeli. General Motors kârlılığını korumak için küçük
bir Cadillac olan Cimarron’u satışa sundu. Ancak uzun vadede bir mini Cadillac, markanın
zihinlerdeki büyük araba konumuyla çatışır.

Bu nedenle potansiyel müşteri Cimarron’a bakar ve “Bu bir Cadillac mı değil mi?” diye
sorar.

Cimarron, uzun vadede, Mercedes ve BMW gibi daha küçük lüks arabaların meydan
okumasına en etkili karşılığın verilmesine engel olacak. Bir küçük lüks marka oluşturmak için,
General Motors’un ayrı bir yüksek fiyatlı isme ve ayrı bir satış organizasyonuna ihtiyacı var.

Chevrolet nedir?
Diğer ürünler için olduğu gibi, otomobiller için de, şu soruyu kendinize sorabilir ve bir
konumlandırma sorunu olup olmadığını anlayabilirsiniz.

O nedir?
Örneğin Chevrolet nedir? Herkes için tuzağına düşmüş bir arabadır. Herkese hitap etmeye

çalıştığında o ürün hiçbir yere varmaz.
Chevrolet nedir? Size bir Chevrolet’in ne olduğunu söyleyelim: Büyük, küçük, ucuz, pahalı

bir araba.
Tamam, peki Chevy nasıl hâlâ bir numara? Nasıl oldu da liderliği Ford’a kaptırmadı?
Buna cevabımız “Ford nedir?” Aynı sorun. Ford da büyük, küçük, ucuz, pahalı bir araba.
Ford’un bir başka sorunu daha var. Ford sadece bir araba markası değil, aynı zamanda bir

şirket ismi.
Bir Ford Ford sorun olmayabilir, ama şirket için gerçek sorun Ford Mercury’yi ya da Ford

Lincoln’u satmak (Ford Motor Company’nin yüksek fiyatlı arabalar satmakta zorlanmasının
bir nedeni de bu).

Volkswagen nedir?
Ürün gamı genişletme trajedisi kaçınılmaz sona genellikle üç perdelik bir oyunla ulaşır.

Birinci perde büyük bir başarı, büyük bir çıkıştır; kocaman bir boşluk bulup onu zekice
doldurmanın bir sonucudur.

Volkswagen küçük araba konumunu yarattı ve bu çıkıştan yararlanmak için hızla hareket



etti. “Küçük düşün” belki de gelmiş geçmiş en ünlü reklamdır, konumu belirsizliğe yer
vermeyecek şekilde ortaya koyar.

Volkswagen Beetle otomobil piyasasında olağanüstü güçlü bir konuma yerleşti. Çoğu klasik
başarı hikâyesinde olduğu gibi, Volkswagen bir marka adından çok daha fazlası oldu.

“Volkswagen kullanıyorum” otomobili kimin ürettiğinden fazlasını söylüyor. “Volkswagen
kullanıyorum” araç sahibinin yaşam tarzına ilişkin bir şey söylüyor: mantıklı, pratik,
özgüvenli biri. Sade, işlevsel bir taşıt aracı.

Volkswagen sahibi, züppenin karşıtıdır. Bu kişi komşuları etkilemeyi seven araba sahibini
küçümser. “1970 model Volkswagen daha uzun süre çirkin kalacak” [The 1970 Volkswagen
will stay ugly longer] bu tavrı mükemmel ifade ediyor.

İkinci perdeyi ateşleyen şey açgözlülük ve sonsuz başarı arzusudur. Bu yüzden,
Volkswagen, Volkswagen’in güvenilirliğini ve kalitesini daha büyük, daha pahalı arabalara,
otobüslere ve cip tipi araçlara yayar.

Üçüncü perde finaldir. Sekiz modelin tek bir tane satmaması mümkün müdür? Mümkün
olmanın ötesinde, zaten öyle olmuştur.

Volkswagen ithal arabalarda birinci sıradan dördüncü sıraya düştü. Toyota, Datson ve
Honda’dan sonra geliyor; Mazda ve Subaru’nun da kılpayı önünde.

Erken başarıyı takip eden ürün gamı genişletme ve bunu takip eden umduğunu bulamama
kalıbı oldukça yaygındır. Ne de olsa, Scott ve Volkswagen gibi şirketlerin köşelerine
çekilmelerini bekleyemezsiniz. Fethedilecek yeni alanlar bulmalarını beklersiniz. Peki bunları
nasıl bulurlar? Yollardan biri çok açık: Yeni bir konum ve ona uygun yeni bir isimle yeni bir
konsept ya da ürün geliştirirler.

İsim lastik gibidir
Esner ancak sadece belli bir noktaya kadar. Daha da önemlisi, bir ismi ne kadar esnetirseniz o
kadar zayıflar (tahmin edebileceğinizin tam aksine).

Bir ismi ne kadar esnetmelisiniz? Bu, kanaate bağlı bir karar olduğu kadar ekonomik bir
karardır da.

Diyelim ki bir konserve sebze ürün seriniz var. Bezelye için ayrı, mısır için ayrı ve taze
fasulye için ayrı bir marka adınız olur mu? Muhtemelen hayır. Ekonomik açıdan pek anlamlı
olmaz.

O halde Del Monte konserve meyve ve sebzelerden oluşan ürün gamı için aynı ismi
kullanmakta muhtemelen haklı. Fakat, rakip bir marka tek bir ürüne odaklandığında ne
olduğuna dikkat edin: Dole konserve ananas serisi.

Dole ile Del Monte arasında ananasta bir kapışma olamaz. Dole her zaman kazanır.
Peki Dole’nin bir sonraki hamlesi nedir? Dole ismini taze muzların üzerine koyar. Dole

muzları.
Diyelim ki Dole, Dole’yi muzla özdeşleştirmeyi başardı, peki o zaman ananasa ne olur?

Tahterevalli ilkesi gereği muz bir tarafta, ananas diğer tarafta yer alır.
Peki Dole, Del Monte’nin yaptığını yapamaz mı? Konserve ve taze gıda ürünlerinin tüm

serisinin tedarikçisi olamaz mı?



Tabii ki olur, ama değerli ananas girişimini feda etme pahasına. Ayrıca ürün gamı
genişletmede sonuncu olma dezavantajı da buna eklenir.

Yolun kuralları
Biz ürün gamı genişletmeyi bir “tuzak” olarak adlandırıyoruz, hata değil. Ürün gamı
genişletme işe yarayabilir, eğer....

Burada koca bir “eğer” var. Eğer rakipleriniz budalaysa. Hacminiz küçükse. Rakibiniz
yoksa. Eğer potansiyel müşterinin zihninde bir konum edinmeyi ummuyorsanız. Hiç reklam
yapmıyorsanız.

Gerçek şu ki pek çok ürün satılır, çok azı konumlandırılır. Diğer bir deyişle, müşteri bir
konserve bezelyeyi önceden belirlenmiş tercih ya da konum olmadan sırf bir bezelye markası
olduğu için satın alabilir. Bu durumda, tanınmış herhangi bir marka tanınmamış herhangi bir
markadan daha çok satar.

Ve eğer binlerce küçük hacimli ürünü olan bir şirkette çalışıyorsanız (3M buna tipik bir
örnek), elbette her birine yeni bir isim veremezsiniz.

Bu nedenle size şirket ismini ne zaman kullanıp ne zaman kullanmamanız gerektiğini anlatan
bazı yol kuralları sunuyoruz:

1. Beklenen hacim. Kazanma potansiyeli olan ürünler şirket ismini taşımamalıdır. Küçük
hacimli ürünler ise taşımalıdır.

2. Rekabet. Boş bir alanda, marka şirket ismini taşımamalıdır. Kalabalık bir alanda ise
taşımalıdır.

3. Reklam desteği. Büyük bütçeli markalar şirket ismini taşımamalıdır. Küçük bütçeli
markalar ise taşımalıdır.

4. Önem. Çığır açan ürünler şirket ismini taşımamalıdır. Kimyasallar gibi emtia ürünler ise
taşımalıdır.

5. Dağıtım. Raflardan alınan ürünler şirket ismini taşımamalıdır. Satış temsilcileri
tarafından satılan ürünler ise taşımalıdır.



Bir şirketi konumlandırmak: Xerox

Her şeyi konumlandırabilirsiniz. Bir insanı, bir ürünü, bir siyasetçiyi. Hatta bir şirketi.
Neden herhangi biri bir şirketi konumlandırmak ister? Bir şirketi kim satın alır? Ve neden

bir şirket kendini satmak ister? Kime satmak ister (çoğu şirket dostça olmayan ele
geçirmelerden kendini korumak için görünmez olmak ister)?

Şirketlerin alınması ve satılması
Aslında çok sayıda şirket alım satımı gerçekleşmektedir. Sadece bunlara farklı bir ad verilir.

Yeni bir çalışan bir işi kabul ettiğinde şirketi “satın almış” olur (işe alım sırasında, aslında
bir şirket kendisini satıyordur).

Hangisinde çalışmayı tercih edersiniz, General Electric’te mi yoksa Schenectady Electrical
Works’ta mı?

Ülkenin dört bir yanındaki şirketler her yıl önde gelen üniversitelerin mezunlarını işe almak
için yarışıyorlar. Sizce en iyileri kim kapıyordur?

Doğru. Potansiyel çalışanın zihninde en iyi konuma sahip olan şirketler: General Electrics,
Procter&Gambles.

Yatırımcılar hisse senedi aldıklarında, esasen para ödedikleri şey o şirketin şimdiki ve
gelecekteki konumundan bir parçadır.

Bir kişinin o hisse için ne kadar ödemeye hazır olduğu (kazançlarının altı katı mı, altmış
katı mı) alıcının zihninde konumun ne kadar güçlü olduğuna bağlıdır.

Eğer bir şirketin görevlisi ya da müdürüyseniz, şirketi etkili biçimde konumlandırmanın pek
çok avantajı vardır. Ancak bu kolay değildir.

Yine isim sorunu
Her şeyden önce, isim. Özellikle, isim. Pullman’ın artık vagon işinde pek önemli bir yer
tutmadığına inanır mısınız?

Peki ya otobüs gelirinin, Greyhound’un toplam satışlarının yalnızca küçük bir kısmını
oluşturduğuna?

Hem Pullman hem Greyhound çok ciddi bir değişim geçirdiler, ama insanların algısında
fazla bir değişiklik olmadı. İsimleri onları geçmiş şöhretlerine hapsetti.

Buna rağmen çabaladılar. Finans dünyasına “bir otobüs şirketinden fazlası” olduklarını
anlatmak için milyonlarca dolar harcadılar.

Fakat eyaletler arası otobanlarda yanında ince uzun köpek resmi olan otobüsler mekik
dokudukça, kurumsal reklam maliyetli bir hata. Eğer Greyhound bir otobüs şirketinden fazlası



olmak istiyorsa yeni bir isme ihtiyacı var; “bir otobüs şirketinden fazlası” olan bir isme.
Ancak doğru isimle bile konumlandırma işi yapılmış olmaz. Şirketinizin sektör içinde bir

şeyi temsil etmesi gerekir.

Bir şeyi temsil etmek
Ford’u düşünün. Ford’un bir otomobil şirketi olduğunu herkes bilir. Ama Ford ne tür bir
arabadır?

Ford belirli bir araba türünde şirket konumu oluşturamaz, çünkü kamyon da dahil olmak
üzere her tip ve boyutta araç üretiyor (bunu yapıp yapmaması gerektiği ayrı bir konu).

Kısacası, konumlandırma sorusu dönüp dolaşıp tüm taşıtlarda bazı nitelikler bulmaya gelir.
Şirketin Ford araçlar için benimsediği kilit özellik “inovasyon.” Sonuç: “Ford’un daha iyi

bir fikri var” kampanyası.
Fena değil, ama pek çok şirket programı sıradan, basmakalıp bir yaklaşımda karar kılıyor.

Belki de bunlardan en sıradan ve basmakalıp olanı, insanlara dayananlardır.
“İnsanlarımız bizim en büyük kaynağımızdır.”
“Körfez insanları: Zorluklara direniyorlar.”
“Grumman: Ürünlerimizle gurur duyuyoruz. Onları yapan insanlarla daha da çok gurur

duyuyoruz.”
Bir şirket ile diğer şirketlerdeki insanlar arasında kalite anlamında fark yok mu?
Elbette var. Ama daha iyi insanlar üzerine bir konum kurmak bambaşka bir konu.
Çoğu insan daha büyük ve başarılı şirketlerde daha nitelikli insanların çalıştığını düşünür;

daha küçük ve daha az başarılı şirketlerin de kalanlarla yetindiğini.
Dolayısıyla, şirketiniz potansiyel müşterinin zihninde ürün merdiveninin üst sıralarında yer

alıyorsa, onun gözünde şirketiniz en nitelikli çalışanları barındırıyordur.
Zirvede değilseniz ve potansiyel müşteriye çok iyi çalışanlarınız olduğunu söylüyorsanız....

Doğrusu, genelde pek de lehinize sonuçlanmayacak tutarsızlıklardan biridir bu.
Ford’un gerçekten daha iyi fikirleri varsa, neden bunu piyasada General Motors’u geçmek

için kullanmıyor da halkı etkilemek için reklamlarında kullanıyor?
Bu, maddi bir soru değildir (Ford’un daha iyi fikirleri olabilir ve yine de ikinci sırada yer

alabilir); bu, potansiyel müşterinin zihninde uyanan bir sorudur.
Ve reklamınızın başarılı olması için bu soruyu yanıtlaması gerekir.

Çeşitlendirme bir çözüm değildir
“İnsanlar”dan hemen sonra en yaygın şirket konumlandırma teması “çeşitlendirme”dir.
Şirketler geniş bir yelpazede yüksek kaliteli ürünlerin farklı alanlardaki üreticisi olarak
tanınmak ister.

Fakat çeşitlendirme kurumsal reklam yaklaşımı kadar etkili değildir. Aslında,
konumlandırma ve çeşitlendirme konseptleri taban tabana zıttır.

Potansiyel müşterinin zihnindeki güçlü konumların, geniş ürün gamı değil, büyük başarılar
üzerine kurulduğu hayatın bir gerçeğidir.

General Electric dünyanın en büyük elektrikli alet üreticisi olarak tanınır; sanayi, ulaşım,



kimyasal maddeler ve elektrikli ev aletleri alanlarının hepsinde birden üretici olarak değil.
Her ne kadar General Electric binlerce tüketim ve sanayi malı üretiyorsa da, en başarılı

ürünleri elektrikli olanlar; en başarısız olanları da elektrikli ürün kategorisinde olmayanlardır.
Bilgisayar buna tipik bir örnektir.

General Motors dünyanın en büyük otomobil üreticisi olarak tanınır; sanayi, ulaşım ve
elektrikli ev aletleri alanlarının hepsinde birden üretici olarak değil.

IBM dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olarak tanınır; pek çok türde ofis makinesinin
dünya çapındaki üreticisi olarak değil.

Bir şirket çeşitlendirmeyle daha fazla para kazanabilir. Öte yandan, bu konsepte dayanarak
konum oluşturmadan önce iki kez düşünmelidir.

Hisse senedi piyasası bile IIT ve Gulf&Western gibi birleşmeleri azımsıyor (çoğu şirket
parçalara bölünmüş halde, bir bütün olarak olduğundan daha değerlidir).

Bazen şirketler iletişim çabalarına yoğunlaştıklarını sanırlar, ama aslında öyle değildir.
Konumlandırma konseptini o kadar genişletiyorlar ki neredeyse anlamsızlaşıyor.

Hangi şirket kendisi için “bilgi sistemleri, eğitim ve eğlence geliştiricisi ve tedarikçisi”
demişti?

Bell&Howell olduğuna inanır mısınız? Evet, doğru, Bell & Howell.
Bir şirket için nasıl etkin bir konum geliştirirsiniz? Çoktan bir konum edinmiş gibi görünen

Xerox’u ele alalım.

Xerox’un aklında ne var?
Xerox neden bir konum istesin? Xerox’un bir konumu var. Xerox fotokopi makinelerinin
Coca-Cola’sı.

Hemen başka bir şirket düşünün? Aklınıza hiçbir şey gelmiyor, değil mi? Elbette biraz
düşündükten sonra Sharp, Savin, Ricoh, Royal ve Canon’un da fotokopi makinesi ürettiğini
hatırlayabilirsiniz. Hatta IBM ve Kodak bile fotokopi makinesi üretiyor.

Fakat kimse fotokopi makinesi konumuna Xerox gibi sahip değil. Bu, makineleri satmada
muazzam bir avantaj. Şirketinizin bir fotokopi makinesine ihtiyacı olduğunu düşündüğünüzde
aklınıza ilk Xerox gelir ve telefon edeceğiniz ilk yer muhtemelen Xerox olur.

O halde sorun ne? Xerox ofis pazarının sistemlere doğru gittiğini görüyor, özellikle de
bilgisayar tabanlı bilgi sistemlerine. İşte bu nedenle Xerox, Scientific Data Systems’i
(Bilimsel Veri Sistemleri) satın aldı ve sonra da ismini Xerox Data Systems (Xerox Veri
Sistemleri) olarak değiştirdi.

Şirket başkanı şöyle dedi: “SDS’yi almaktaki amacımız daha geniş tabanlı bilgi sistemleri
sunmaktır. Bilgi tedarikinde tüm dünyaya yayılan fırsatları gerçek anlamda yakalamak için
grafiklerin dışında daha geniş bir tabana ihtiyacımız olduğunu hissettik, tıpkı IBM’in
grafiklere doğru genişlemesi gibi. Yetmişli yıllarda müşterisine ‘İster faks iletisi, ister grafik,
ister başka bir şey, biz her türlü bilgi ihtiyacınızı karşılayabiliriz’ diyebilen şirket muazzam
avantajlı olacaktır.”

Xerox Data Systems altı yıl sonra çuvalladı. Ancak, XDS’nin kaybı Xerox’u şirketi ürün
serisini yaymayı denemekten alıkoymadı. Xerox hâlâ fotokopi makinelerinin ötesine geçme



konseptine sıkı sıkıya tutunuyordu.
Sonraki yıllarda, Xerox bir ofis otomasyonu ürünleri geçidi sundu: XTEN ağı, Ethernet ağı,

Star bilgi işlem istasyonu, 820 kişisel bilgisayar. “Artık sektör sırrımızı kesinlikle öğrenecek”
diye beyanatta bulundu Xerox başkan yardımcısı. “Bu pazarda bir numara olmak istiyoruz.”

Potansiyel müşterinin aklında ne var?
Eğer Xerox potansiyel müşterilerinin akıllarından geçeni görebilseydi, ofis bilgi sistemlerine
geçişin olası olmadığını anlardı.

Ticari yayın Information Week kısa süre önce aboneleri arasında bir anket yaptı. (Derginin
100.000 abonesi bulunmakta ve bunların yüzde 80’i 1000 ve üzeri çalışanı olan şirketleri
temsil ediyor. Görünüşe göre, ofis otomasyon piyasasının kalbi burada atıyor.)

“En çok ilgi duyduğunuz ofis bilgi sistemleri üreticisi hangisidir?” sorusuna abonelerin
verdiği yanıtlar şöyle:

Xerox tabloda yer almıyor bile.
Xerox ne yapabilir? Bizim Xerox’a mesajımız fotokopi makineleriyle savaşmayı bırakması

yönünde. Potansiyel müşterinin zihnindekini değiştiremezsiniz.
Fotokopi makinelerini kullanmaya başlayın. Güçlü bir avantaj olabilirler. IBM ve AT&T

ile yapılan stratejik savaşta avantaj sağlayabilirler.

“Üçüncü ayak” stratejisi
Bu, Xerox’un geçmişinden faydalanmasının bir yoludur. Pek çok stratejide olduğu gibi, bir
adım geri atıp piyasada neler olup bittiğini anlamaya çalışmak yararlıdır.

Önce ofislerin geçmişine bakalım. O zamanlar her şey basitti. İşe başlamak için bir AT&T
telefon, bir IBM daktilo ve bir Xerox fotokopi makinesi alırdınız.

Bir de şimdiki ofislere bakalım. Tüm aksiyon daktilo ayağında gerçekleşti. Daktiloların
yerini bilgisayarlar alırken, telefon ve fotokopi ayakları neredeyse hiç değişmedi.

Peki ya geleceğin ofisleri? Okuduğunuz her şeye inanırsanız, geleceğin ofislerinde tek bir
ayak olacak ve bu ayak, tek bir satıcıdan tedarik edilecek bir otomasyon sisteminden
oluşacak. Elbette, herkesin tahmini IBM.

Bunun sonucu olarak, bilgisayarı değerli gören her üretici bu “tek satıcı” fikrinin peşinde
koşuyor.

Fakat sistemler her zaman satmaz. Hi-fi ses sistemi asla tek bir satıcı tarafından tedarik
edilmedi çünkü tüketiciler istedikleri radyo, pikap ve kaset çalarları seçtiler.

Aynısı ev eğlence merkezlerinde ve GE’nin mutfak aleti satma rüyasında da yaşandı. Evin



kadını favori markalarını seçti.
Üstüne üstlük, geleceğin ofisleri büyük bir üretici tarafından tedarik edilen tek bir büyük

sisteme dönüşse bile, Xerox’un önemli bir unsur olması pek olası değil.
Bu nedenle Xerox’un farklı bir senaryoya para yatırmakla kaybedeceği bir şey olmadığı

gibi kazanacağı çok şey var.
“Üçüncü ayak” senaryosu geleceğin ofisine farklı bir bakış açısı. Geleceğin ofisini hâlâ üç

ayaklı gören bir bakış açısı. AT&T’nin telefon ayağı iletişim ayağı oluyor ve buna sesli posta
ve faks donanımı ekleniyor.

IBM’in daktilo ayağı bilgisayarlar, bilgi işlem istasyonları ve ağların eklenmesiyle bir veri
girişi ve işlem ayağı oluyor.

Soru, Xerox’un fotokopi ayağına ne ekleyeceği.

Bazı “çapraz ayak” zorlukları
Ayakların birleşmesinin geleceğin trendi olmayacağına dair epey kanıt var. Tarih pek çok
“çapraz ayak” aktivitesinin zorluklarına işaret ediyor.

Xerox ile IBM kapışmasını ele alalım: (1) Xerox bilgisayarlarda, bilgi işlem
istasyonlarında ya da yerel alan ağlarında pek başarılı olamadı; tüm bunlar IBM’in sahibi
olduğu ayaktı. (2) Diğer yandan IBM de Xerox’un sahibi olduğu ayak ya da konum olan
fotokopi makinelerinde pek başarılı olamadı.

Xerox ile AT&T kapışmasına bakalım: (1) Xerox dahil hiç kimse, AT&T’in sahibi olduğu
faks cihazı ayağında pek iyi sonuç alamadı. (2) Sesli posta ve faks, direksiyonun arkasına
AT&T geçer geçmez alıp başını gidecek.

AT&T ile IBM’in kapışmasını ele alalım: (1) AT&T, IBM’in sahibi olduğu ayak olan
bilgisayarlarda pek başarılı olmayacak. (2) Öte yandan, IBM ve Rolm da AT&T’nin sahibi
olduğu telefonlarda fazla yol alamayacak (Satellite Business Systems yılda 100 milyon dolar
kaybediyor).

Scientific Data Systems’den beri, Xerox fotokopi-bilgisayar arasında köprü kurmaya
çalışıyor. Fotokopi makinesi-bilgisayar arasındaki boşluk -bir engel oluşturmak yerine- uzun
vadede Xerox’un en güçlü müttefiki olabilir.

“Üçüncü-ayak” fırsatları
AT&T’nin telefon ayağı iletişim ayağı, IBM’in daktilo ayağı veri girişi ve işlemci olduğunda,
Xerox’un fotokopi ayağı ne olacak?

Bunun aleni yanıtı çıktı ayağı. Ofisler fotokopi makinelerini tamamlamak için
envanterlerine bilgisayar yazıcıları, tarayıcıları ve depolama aygıtları eklediği için Xerox
için birçok “üçüncü-ayak” fırsatı mevcut.

Üstüne üstlük, yepyeni bir teknoloji ofisin çıktı kulvarına giriyor. Bu, lazer teknolojisi.
Artık lazer yazıcılar, lazer metin dizici, lazer hafıza sistemleri var.

Bunun da ötesinde, lazerin ismi daha birçok yerde geçer oldu. Lazer, uyduların yerini
almaya başladı, kalp cerrahisinde devrim yarattı. Süpermarketlerde lazerli kasalar
görüyorsunuz.



McDonnell/Douglas “sadece bir saniyede yirmi dört ciltlik bir ansiklopedinin tüm içeriğini
aktarabilecek” bir lazerden söz ediyor. United Telecom ulus çapında bir lazer ağı kuruyor.
AT&T atlantik ötesi bir lazer bağlantısı yapılandırıyor. GTE aydan lazer ışınları sektiriyor.

Tüketici alanında, lazer video oynatıcı var; lazer ses diski oynatıcı var ve bir de hem video
hem ses oynatabilen lazer disk var.

Kendine saygısı olan hiçbir rock konseri bir lazer ışıklı gösteri olmadan bitmez. Ronald
Reagan’ın “yıldız savaşları” projesi uyduları bile nükleer güçle çalışan lazer silahlarıyla
donanacaktır.

Dördüncü teknoloji
Geçtiğimiz otuz yılda, üç teknoloji ofis alanını kasıp kavurdu ve sözlüklere girdi. Birincisi
3M’nin termografisi. Bu, özel tipte bir kâğıt üzerinde kopya üretmek için infrared ışığı
kullanan bir fotokopi işlemi.

İkincisi, Xerox’un geliştirdiği kserografi (kuru teksir). Bu, düz kâğıt üzerinde bir kopya
ışık eylemi kullanan fotokopi işlemi.

Üçüncüsü ise IBM gibi bilgisayar şirketlerinin hâkim olduğu mikro işlemci teknolojisi.
Xerox için Webster’s Sözlüğü’nün henüz çıkmamış baskısına yeni bir teknolojik terim

sokma fırsatı mevcut.
Dördüncü teknoloji “lazografi” [lasography] adını alabilir. Bu işlem, iletişim kurma, çıktı

alma, tarama, optik ve basılı mesajların lazer ışınları ve optik fiberin kullanımıyla
depolanması olarak tanımlanabilir.

Tek kelime çok şey söyleyebilir
Xerox 100.000’den fazla çalışanı olan 9 milyar dolarlık bir şirket. Xerox gibi bir kuruluşu tek
bir sözcükle konumlandırmak imkânsız olmalı.

Fakat aşırı iletişim içindeki bir toplumda zihindeki boşluk sınırlıdır. Xerox bugün tek bir
sözcük anlamına geliyor: fotokopi makinesi. Xerox yarın daha geniş bir zihinsel konum
yaratmak için lazografiyi kullanabilir.

Lazografi yeni ve farklı demek ve iş dünyası yeni ve farklı şeylere bayılır.
Lazografi bir şekilde kulağa kserografiyle bağlantılı temel bir teknoloji gibi geliyor. Diğer

bir deyişle, Xerox’un son büyük teknolojisiyle ilintili.
Xerox’dan lazografi; Xerox “ografi” işinde olduğu algılanan şirkettir.
Lazografi lazer kullanır ve lazer önde gelen teknoloji olarak algılanır.
Lazografi Xerox’un konumundan faydalanan ve bu konumu yeni nesil ürünü de içine alarak

genişleten tek konsept.
Konumlandırma oyununda yan gelip yatamazsınız. Konumunuzu bugünün sorunlarına ve

piyasasına odaklı tutmak için sürekli tetikte olmanız gerekir.



Bir ülkeyi konumlandırmak: Belçika

Uçak bileti fiyatlarının nispeten ucuzlaması sayesinde hızla bir turizm dünyasına dönüşüyoruz.
Eskiden uluslararası seyahat daha yaşlı, varlıklı insanlara özgüydü. Günümüzdeyse durum

farklı. Kabin memurlarının genç, yolcuların yaşlı olduğu bir dönem vardı. Şimdi yolcular
genç, kabin memurları yaşlı.

Sabena vakası
Uluslararası yolcu taşıyan çok sayıdaki Kuzey Atlantik firmasından biri Sabena Belgian
World Airlines (Sabena Belçika Dünya Havayolları) adında bir havayolu. Ama tüm rakipler
eşit şartlarda yarışmıyor. Örneğin TWA ve Pan Am bir süredir gerek ABD’de gerek
Avrupa’da pek çok şehre uçuş gerçekleştiriyor.

Fakat Sabena’nın Kuzey Amerika’dan Avrupa’daki tek bir şehre direkt uçuşu bulunuyordu:
Brüksel. Uçakta bir hava korsanı olmadığı sürece her Sabena uçağı Belçika’ya iniyordu.

Sabena her ne kadar Belçika’ya uçuş trafiğinde aslan payını kapmış olsa da, çok yetersiz
beslenmekteydi. Bu küçük ülkeye uçan fazla insan yoktu. Kuzey Atlantik yolcularından
yalnızca 50’de biri Belçika’ya uçuyordu.

Potansiyel yolcunun zihnindeki ülke merdiveninde Belçika en alt basamaklardaydı. Hatta
belki merdivende yer almıyordu bile.

Duruma şöyle bir bakmak Sabena’nın reklamındaki yanlışı anlamaya yeterliydi. Sabena
klasik havayolu stratejisini kullanıyordu. Yiyeceği ve hizmeti sat.

Tipik bir reklam “Sabena’yla uçmak için hedonist mi olmalıyım?” diyordu. Ancak,
dünyadaki en müthiş yiyecekler bile sizi istediğiniz yere gitmeyen bir havayoluna
yönlendirmez.

Ülkeyi konumlandırın, havayolunu değil
Sabena’nın en üretken stratejisi belli ki havayolunu konumlandırmak değil, ülkeyi
konumlandırmaktı. Bir başka deyişle, KLM’nin Amsterdam için yaptığını yapmaktı.

Sabena’nın, Belçika’yı, seyahat eden insanların vakit geçirmek isteyeceği bir yer haline
getirmesi gerekiyordu; başka bir yere gitmek için içinden geçeceğiniz bir yer değil.

Ayrıca, burada apaçık görülen bir ilke var. İster kola satıyor olun ister bir şirket ya da ülke,
gözden ırak olan kazançtan da ırak olur.

Çoğu Amerikalı Belçika hakkında çok az şey biliyordu. Waterloo’yu Paris’in bir banliyösü,
Belçika’nın en önemli ürününü de waffle sanıyorlardı. Pek çoğu ülkenin yerini bile
bilmiyordu.



Popüler bir sinema filminin adı “If it’s Tuesday, this must be Belgium”du.1
Peki ama bir ülke için nasıl bir konum bulursunuz? Eğer düşünürseniz, en başarılı ülkelerin

güçlü zihinsel imajları vardır.
“İngiltere” dendiğinde insanlar şatafatı, Big Ben’i ve Londra Kulesi’ni düşünür.
“İtalya” dendiğinde akla Coliseum, St. Peter’s ve sanat eserleri gelir.
“Amsterdam” dendiğinde laleleri, Rembrandt’ı ve o muhteşem kanalları düşünürsünüz.
“Fransa” dendiğinde yemekler, Eyfel Kulesi ve baş döndürücü Riviera akla gelir.
Zihniniz şehirleri ve ülkeleri kartpostallar olarak görür. Zihninizde, New York muhtemelen

yüksek binalardan oluşan bir siluettir. San Francisco tramvaylar ve Golden Gate Köprüsü’dür.
Cleveland fabrika bacalarıyla dolu gri bir yerdir.

Elbette Londra, Paris ve Roma Avrupa’ya ilk kez seyahat edeceklerin en popüler
güzergâhlarıdır. Sabena’nın bu yolcuları kapma şansı pek azdı.

Fakat ABD’de sıradaki görülecek yerleri arayan, seyahatsever büyük bir kitle bulunmakta.
Antik şehirleriyle Yunanistan, dağlarıyla İsviçre sıradaki yerlerden.

Hedef netleştikten sonra, konum bulmak zor değildi.

Güzel Belçika
Belçika, Avrupalı seyahatsevere hitap eden güzel bir ülke. İlginç şehirler, tarihi saraylar,
müzeler ve sanat galerileri var.

Ne tuhaftır ki, çoğu Belçikalının kendi ülkelerinin turistik cazibesine ilişkin pek olumlu bir
kanıları yoktur. Brüksel havalimanındaki bir tabela belki de bu tavra örnek gösterilebilir.
Tabelada birçok şeyin yanı sıra şu yazar: “Belga2 ülkesine hoş geldiniz. Hava durumu: Ilık
ama yılda ortalama 220 gün yağmurlu.”

Belçika’nın favori turist stratejisi Brüksel’in merkezi konumunu başka yerlere, kolayca
gidilebilecek bir “geçiş kapısı” olarak lanse etmekti. Örneğin Londra’ya, Paris’e ve Roma’ya
(eğer New York’u ziyaret etmek istiyorsanız Philadelphia’ya uçun çünkü yakın).

Burada önemli bir ders var. Bir yerde yaşayan insanların algıları genellikle orayı ziyaret
edenlerinkinden farklıdır.

Çoğu New Yorklu, New York’u turistler için cazip bir yer olarak göremez. Çöp grevlerini
hatırlar, Özgürlük Heykeli’ni unuturlar. Oysa New York’a her yıl 16 milyon ziyaretçi gelir ve
hepsi “büyük binaları” görmek isteyen kişilerdir.

Üç yıldızlı şehirler
Ama “güzel” iyi bir konum olsa da, tanıtım sloganı olarak pek yeterli değildi. Bir ülkeyi bir
güzergâh olarak konumlandırmak için turisti en azından birkaç gün orada tutacak cazip yerlere
ihtiyacınız vardır.

Kimse Monako’yu güzergâh olarak görmez çünkü bir numaralı turistik yeri olan Monte
Carlo’yu bir gecede gezmek mümkündür.

Büyüklüğün önemli bir faktör olduğu açıktır. Büyük ülkelerin pek çok turistik yeri vardır.
Küçük ülkeler dezavantajlıdır (eğer Büyük Kanyon Belçika’dan geçiyor olsaydı, geriye
bakılacak fazla bir alan kalmazdı).



Genel konumlandırma sorununa çözümü şu Michelin Rehberleri’nden birinde bulduk.
Michelin’in restoranlara olduğu gibi şehirlere de yıldız verdiğini bilmiyor olabilirsiniz.

Michelin’in Benelüks baskısı “özel bir geziyi” hak eden üç yıldızlı altı şehre yer veriyor.
Bunlardan beşi Belçika’da: Brüj, Ghent, Antwerp, Brüksel ve Tournai.

Fakat gerçekten şaşırtıcı olan şuydu. Hollanda’nın bir tane üç yıldızlı şehri vardı:
Amsterdam.

Bunun sonucunda ortaya çıkan reklam sloganı şöyleydi: “Güzel Belçika’da beş tane
Amsterdam var.” Altında da Belçika’nın üç yıldızlı beş şehrinin güzel birer fotoğrafı
bulunuyordu.

Bu reklam çok sayıda turistin sadece Amsterdam’dan Paris’e seyahat ederken trenin
penceresinden gördüğü bir ülke olan Belçika’ya muazzam dikkat çekti.

Dikkati çekilenlerden biri Hollanda’nın turizm bakanıydı. Bakan Belçika’daki meslektaşını
aradı. Telefondaki sinirli Hollandalının reklamın kaldırılmasını istediğini söylemeye gerek
yok herhalde; ve Hollandalı bakana göre reklamı yaratanların da ortadan kalkması hiç fena
olmazdı.

“Üç yıldızlı şehir” stratejisini destekleyen üç önemli şey vardı.
Birincisi, bu strateji Belçika’yı turistlerin zihninde zaten var olan Amsterdam güzergâhıyla

ilişkilendirdi. Herhangi bir konumlandırma programına ne kadar güçlü bir algıyla başlarsanız,
kendi konumunuzu oluşturmada o kadar önde olursunuz.

İkincisi, turistlerin zihninde zaten var olan bir başka kaynak, Michelin Rehberi, konsepte
inandırıcılık kattı.

Son olarak da “ziyaret edilecek beş şehir” Belçika’yı hakiki bir güzergâh haline getirdi.
Sonrasında güzel Belçika’nın üç yıldızlı şehirleri televizyona da taşındı ve çok verimli

sonuçlar alındı.
Televizyon reklamları ses ve görüntüyle iletişim kurduğu için, zihinlere bir ülkenin resmini

yazılı basın reklamından çok daha hızlı yerleştirir.
Öte yandan, televizyonu yanlış kullanma riski de vardır. Bu, görselleriniz başka ülkelerin

görsellerine benzediğinde olur.
Reklamlarını gördüğünüz Karayip Adaları’nı bir düşünün. O palmiye ağaçlarını ve

kumsalları zihninizde ayrı yerlerde tutabilir misiniz? Yoksa Nassau, Virgin Adaları ya da
Barbados dendiğinde aynı zihinsel kartpostalı mı hatırlıyorsunuz? Eğer fark yoksa, zihin tüm o
görselleri “Karayip adaları” olarak tek bir depoya atar.

Aynı şey şu şirin Avrupa kasabalarında da yaşanabilir. Ya da size bira kupasını sallayan
güler yüzlü kasaba sakinlerinde. Sorunu Michelin “yıldızlarını” kullanarak çözdük; bu
yıldızlar adeta Belçika şehirlerinin üzerinde çalan kilise çanları gibiydiler.

Ne oldu?
Şu anda tüm bunlara rağmen Belçika ve üç yıldızlı şehirleri hakkında neden fazla bir şey
görmediğinizi merak ediyor olabilirsiniz.

Birkaç olay bu programın hayata geçmesini engelledi. Bunların her biri konumlandırma
programına girişmiş kimseler için ders niteliğindedir.



Başa yeni bir yönetim geldi ve programa destek vermedi. Sonra, Brüksel’deki merkez
stratejiyi değiştirmek istediğinde, bunu hemen kabul ettiler.

Buradaki ders, başarılı bir konumlandırma programının uzun vadeli desteğe ihtiyacı
olduğudur. Bu ister bir şirket ister bir kilise, ister bir havayolu, ister bir ülke olsun.

Ve sürekli değişen bir siyasi ortamda, bunu başarmak zordur.
1 Bizde Çılgın Turistler adıyla gösterilen ve paket tatil programlarını hicveden 1969 yapımı film. –ed.n.
2 Belçika’nın kendisine verdiği isim. –çn.



Bir adayı konumlandırmak: Jamaika

Edward Seaga sosyalist Michael Manley’in yerine Jamaika Başbakanı olduğunda, kapitalist
yatırımlara açık politikasını ilan etti.

David Rockefeller o kadar etkilenmişti ki, Jamaika’yı geliştirmek amacıyla yirmi beş
Amerikan şirketinin başkanından oluşan bir grup kurdu. Rockefeller komitesince desteklenen
Jamaikalılar adaya bir konum oluşturmamız için bizimle anlaştı.

Yatırım mı turizm mi
Jamaika’nın o dönemde her ikisine de ihtiyacı vardı. Peki ama hangisi önce gelmeliydi?

Yatırımların turizm adına fazla bir şey yapmayacağı açıktır, ama pek çok turist büyük
şirketlerde çalışıyor. Eğer Jamaika’dan iyi izlenimlerle dönerlerse, şirketlerini adada yatırım
yapmaya teşvik edebilirler. O şirketlerdeki yöneticiler eğlenceli yerlere yatırım yapmaktan
hoşlanıyor. İşte bu yüzden, Alaska’da böylesine az, Karayipler’de böylesine çok yatırıma
rastlıyorsunuz.

Kim tesisi kontrol etmek için kışın Fairbanks’a gitmek ister?

Rekabet
Turist gözüyle bakarsak Jamaika’nın başlıca dört rakibi vardır: Bahamalar, Porto Riko, ABD
Virgin Adaları ve Bermuda. Bu güzergâhların her biri yıllık bazda Jamaika’dan daha fazla
turist çekiyor.

Bu adalardan herhangi birinden söz edildiğinde aklınıza ne geliyor? Bir istisnayla,
kumsalda palmiye ağaçlarının altında mayoları içindeki bir çiftin değişmez görüntüsü.

İstisna ise elbette Bermuda. Yıllar boyu pembe kuma park etmiş motosikletlerin yer aldığı
reklam zihinlerde güçlü bir imge olarak yer etti.

Üstelik etkili de bir görseldi. Araştırmamız gösteriyor ki algı anlamında, Bermuda
arzulanma açısından Virgin Adaları’nın ardından ikinci sırada. Eğer iklim faktörü olmasaydı
(Bermuda diğer adalardan oldukça kuzeyde), Bermuda birinci sırada olurdu.

Jamaika’nın konumlandırma sorunu Belçika’nınkine benziyor. Karayipler’in potansiyel
müşterisinin zihnine nasıl bir kartpostal yerleştirilmeliydi?

Kartpostal arayışı
İlk yaklaşım Jamaika adasının mükemmel bir resmini bulmak için binlerce kartpostalı
taramaktır. Ama bulmak mümkün değildir.

Bunun iyi bir nedeni var. Adanın özünü yakalamış bir görüntü olsaydı, biri onu çoktan fark



eder ve kullanırdı. Diğer bir deyişle, en azından çoktan zihne kazınmış birkaç imaj olurdu.
İkinci yaklaşım Jamaika’ya gidip, zihinsel kartpostal için uygun resmi yakalamak amacıyla

yüzlerce ya da binlerce fotoğraf çekmekti. Ortaya her şeyiyle doğru bir fotoğraf çıkmaması ise
şaşırtıcı değildir.

Üçüncü yaklaşım aslında ilk kullanılması gerekendir. Zaten var olan zihinsel imajları
görmek için potansiyel müşterinin kafasının içine bakmak ve sonra bunlar arasından
Jamaika’yla ilişkilendirebileceğiniz imajı seçmektir.

Jamaika’nın sözel özü nedir? Eski bir reklam şöyle der: “Jamaika, Karayipler’de, ıssız
kumsalları, serin dağları, kırlık alanları, ovaları, nehirleri, şelaleleri, çağlayanları, gölleri,
güzel içme suyu ve ormanlık iç kesimleri olan büyük yeşil bir adadır.”

Bu size tanıdık geliyor mu? Size Pasifik’te çok popüler bir turistik yeri hatırlatıyor mu?

Hawaii bağlantısı
Bu doğru. Hawaii. Çoğu insanın zihninde büyük yeşil volkanik dağların mavi denize uzandığı
bir imaj vardır.

Karayipler’in Hawaii’si Jamaika adasına yaklaşırken de görebileceğiniz bir manzaradır bu.
Karayipler’in Hawaii’si, Jamaika’yı dört büyük rakibiyle karşılaştırırken daha da güçlü bir

konsept olur. Aşağıdaki listede her güzergâhın en yüksek noktası yer alıyor:

Jamaika’daki Blue Mountain 2256 metreyle, ABD’nin Mississippi Nehri’nin doğusunda
kalan bölgedeki en yüksek noktadır.

Bir başka önemli karşılaştırma da her güzergâhın büyüklüğü. Aşağıdaki liste her
güzergâhtaki en büyük adanın uzunluğunu veriyor.

Yine, Jamaika rakiplerinin her birinden kayda değer ölçüde daha büyük. Jamaika’nın
yüzlerce kilometrelik kumsalı ve zirveleri 2000 metreden yüksek iki tane volkanik sıradağı
bulunuyor. Bu, Hawaii bağlantısında da ima edilen, “Görecek daha çok şey, yapacak daha çok
şey” avantajını destekliyor.

Konsept olarak, bu yaklaşım, turistlere, Hawaii’ye uzun bir yolculuk yaparak görmeye



gittikleri şeylerin (doğal güzellik, büyük yeşil dağlar, güzel kumsallar, dört mevsim harika
iklim gibi) eve çok daha yakın olan Karayipler’de de bulunabileceğini söylüyor.

Hatta Jamaika, Hawaii’nin en başarılı pazarlama yöntemlerinden birini de kopya edebilir:
Turistleri havaalanında çiçeklerle karşılamak.

Jamaika’da çok güzel çiçekler vardır ve bu jestle Jamaika’nın güzel olduğu kadar dostça
bir yer olduğunu da ortaya koyar.

“Hawaii” konumunun faydaları
“Karayipler’in Hawaii’si” hızlı bir görsel benzetme sağlıyor. Jamaika’nın o görsel imajı
yıllar içinde oluşturma lüksü yok. Hawaii’nin zihinsel kartpostalını transfer etmek muazzam
bir zaman ve para tasarrufu anlamına gelecektir.

Ayrıca, bu konsept Jamaika’yı diğer Karayip güzergâhlarından güçlü bir şekilde ayırıyor.
“Bir haritacının Karayipler’e bakışı” adlı poster bu noktayı çok görsel bir şekilde ortaya

koydu. Poster güzergâhların her birisini ölçeğine göre gösteriyordu (Bermuda’yı bulmak için
büyütece ihtiyacınız var).

Hawaii benzetmesinin diğer bir kayda değer faydası Avrupa programları için sağladığı
platformdur. O kıtada yaşıyorsanız, Hawaii çok uzaktır.

Karayipler’in Hawaii’sinden söz edildiğini neden pek duymadığınızı merak ediyorsanız
Bay Seaga’ya sormanız gerekecek. Kendisi Karayipler’in Ronald Reagan’ı olarak görülür,
ama “aslında Jamaika’nın Jimmy Carter’ıdır” dedi bir Rockefeller çalışanı Wall Street
Journal’a. “Her ayrıntıyla uğraşan ve kılı kırk yaran biridir.”

Herhalde bu konu üzerinde hâlâ kafa patlatıyor.



Bir ürünü konumlandırmak: Milk Duds

Milk Duds isimli marka Switzer Clark’ın bir ürünü. Milk Duds küçük, sarı-kahverengi kutulu
bir ürün. Ergenler için “film” şekerlemesi olarak biliniyordu ama şirket daha küçüklere de
yönelerek Milk Duds’un hedef kitlesini genişletmek istedi.

Zihne bakmak
Herhangi bir konumlandırma programının ilk adımı potansiyel müşterinin zihnine bakmaktır.

Peki Milk Duds için potansiyel müşteri kimdir? Neyin ne olduğunu bilmeyen küçük bir
çocuk değil. Araştırmalar gösteriyor ki Milk Duds için en iyi potansiyel müşteri tecrübeli
şekerleme alıcısıdır. Bu kişi şekerleme dükkânlarına en az birkaç yüz kez girip çıkmıştır.

Milk Duds’un ortalama potansiyel müşterisi on yaşında bir çocuktur: Her zaman parasının
karşılığının peşinde, temkinli, şüpheci ve açıkgöz bir alıcı.

Çoğu konumlandırma programı bariz olanı aramaktan ibarettir. Ancak, ürünün kendisine çok
hızlı odaklanırsanız bariz olanı kaçırmak çok kolaydır. (Edgar Allan Poe’nin “Çalıntı
Mektup” hikâyesindeki gibi, apaçık olanı bulmak genellikle zordur çünkü görülmesi çok
kolaydır. Fazla açıktır.)

Şekerleme alanında potansiyel müşterinin zihninde ne vardır? Milk Duds değil; 10
yaşındaki çocuk markadan hayal meyal haberdar olsa bile.

Çoğu 10 yaşındaki çocuk için şekerleme hemen akla gofretleri getirir.
Hersheys, Nestle, Mounds, Almond Joys, Reeses, Snickers, Milky Ways gibi gofretleri.

Bunun nedeni tabii ki söz konusu markalara ve diğerlerine harcanan milyonlarca dolarlık
reklamdır.

Rekabeti yeniden konumlandırmak
Milk Duds o tür bir reklam parasının sadece küçük bir miktarına sahip olduğu için, marka için
farklı bir kimlik oluşturmaya çalışmak umutsuz bir çaba olurdu. Milk Duds’u çocukların
kafasına sokmanın tek yolu gofret kategorisinin nasıl yeniden konumlandırılabileceğini
bulmaktı.

Diğer bir deyişle, markayı gofrete bir alternatif olarak yerleştirerek, rakiplerin harcadığı
milyonlarca doların Milk Duds’un menfaatine çalışması nasıl sağlanabilirdi? (Aşırı yüklü
zihne bir başka gofret ismi koymaktan pek kazanç elde edilemez.)

Neyse ki, gofret rekabetinde faydalanılabilecek dikkat çekici bir zaaf vardı. Hershey’in
bugünkü boyut ve şekline baktığınızda, o zaaf çok açıktır.

Gofret yemek pek uzun sürmüyor. Bir çocuk 50 sentlik bir Hershey’i zorlanmadan 2-3



saniyede bitiriyor.
Amerikan gofret tüketicileri arasında içten içe bir memnuniyetsizlik var. Gofret çikolatalar

boyut olarak küçüldükçe, bu memnuniyetsizlik büyüdü.
“Gofrete harçlık dayandıramıyorum.”
“Ya ben daha hızlı yiyorum ya da gofretler küçülüyor.”
“Bu sıralar bir gofreti acayip çabuk bitirebiliyor insan!”
Bu, gofret rekabetinin çikolata kıvamındaki yumuşak karnıydı.
Milk Duds farklı. Paket yerine kutu içinde satılıyor. Çocuklara 15 tane ağır yenen çikolata

kaplı karamel sunuyor.
Gofretle karşılaştırıldığında, bir kutu Milk Duds uzun süre dayanır (bütün kutuyu ağzınıza

doldurmaya çalışırsanız çeneniz kilitlenir). İşte bu ürünün sinemalarda bu kadar popüler
olmasının nedeni budur.

O halde, Milk Duds’un yeni konumu nedir?

Uzun süren alternatif
İşte Amerika’nın gofret çikolataya uzun süren alternatifi.

Eğer bu size en aleni cevap gibi görünüyorsa da, eskiden Milk Duds reklamlarını yapan
kişilere öyle görünmüyordu. Milk Duds’un uzun sürme fikrine televizyon reklamlarında
yaklaşık 15 yıldır tek bir kere bile değinilmedi.

Uzun sürme fikrinin 10 yaşındaki bir çocuğun zihninde nasıl cazip kılınacağına dair 30
saniyelik bir reklamı adım adım ele alalım.

1. Bir zamanlar kocaman ağzı olan bir çocuk vardı… (Bir çocuk devasa bir ağzın
yanında durmaktadır).

2. …Bu çocuk gofret severdi (çocuk ağzına birbiri ardına tıkıştırır).
3. …Ama bu gofretler çabucak biterdi (çocuğun gofretleri biter ve ağız çok

üzülür).
4. Sonra çocuk Milk Duds çikolatalı karamelleri keşfetti (çocuk Milk Duds’u

elinde tutar ve ağzın suyu akar).
5. Ağız Milk Duds’u bayıldı çünkü uzun süre dayanıyordu (çocuk Milk Duds’ları

birer birer ağzın diline yerleştirir).
6. (Sonra çocuk ve ağız birlikte kampanya şarkısını düet yapıyorlar.) Bir gofret

artık bir anı olduğunda, Milk Duds’unuzu hâlâ yiyor olacaksınız.
7. Ağzınız için Milk Duds alın (çocuk da ağız da kocaman gülümser.)

İşe yaradı mı?
Televizyon reklamı satışlardaki düşüşü geri çevirmekle kalmadı, şirket sonraki aylarda

tarihinde hiç olmadığı kadar Milk Duds sattı.
Milk Duds örneğinden alınacak önemli bir ders varsa, o da şudur: Bir konumlandırma

sorununun çözümü genellikle potansiyel müşterinin zihninde yatar, üründe değil.



Bir hizmeti konumlandırmak: Mailgram

Bir ürünü (Milk Duds gibi) konumlandırmak ile bir hizmeti (Western Union’un Mailgram’ı
gibi) konumlandırmak arasında ne fark vardır?

Fazla bir fark yoktur, özellikle de stratejik açıdan. Farkların çoğu tekniktir.

Görsel mi sözel mi
Bir ürün reklamında baskın öğe genellikle resimdir, görsel öğedir. Bir hizmet reklamındaysa
baskın öğe genellikle kelimelerdir, sözel öğelerdir. (Dolayısıyla, eğer büyük bir otomobilin
yer aldığı bir reklam görürseniz reklamı yapılanın otomobil olduğunu düşünürsünüz, araba
kiralama hizmeti değil.)

Milk Duds gibi bir üründe birincil mecra televizyondu; yani görsel odaklı bir araçtı.
Mailgram gibi bir hizmette birincil mecra radyoydu; yani sözel odaklı bir araçtı.
Doğal olarak bu ilkelerin pek çok istisnası vardır. Eğer herkes ürünün neye benzediğini

biliyorsa yazılı basını, televizyonu ya da diğer görsel araçları kullanmanın bir avantajı yoktur.
Tam tersine eğer bir hizmet görsel simgeyi etkili bir şekilde kullanabiliyorsa (örneğin

Hertz reklamında 0. J. Simpson’un olduğu gibi), o zaman görsel medya üretken olabilir.
İstisnalara rağmen bu görsel/sözel genellemelerin böylesine sıklıkla tutması şaşırtıcıdır.

Mailgram için yapılan gazete-dergi-radyo-televizyondan oluşan dört yönlü bir testte en etkin
mecra radyo çıktı. Fakat Mailgram hikâyesinin özü stratejidir, medya değil. Stratejiyi
tartışmadan önce sistemin nasıl işlediğine bir bakmak yararlı olabilir.

Elektronik posta
ABD Posta Hizmetleri’yle ortaklaşa geliştirilmiş ve 1970’de sınırlı denemeyle başlamış olan
Mailgram ülkenin ilk elektronik postasıdır.

Mailgram göndermek için Western Union’u ararsınız. O da mesajı elektronik olarak
alıcının en yakınındaki postaneye gönderir. Mailgram ertesi iş günü teslim edilir.

Müşteri Mailgram’ı telefonla gönderebilmenin yanı sıra teleksle, TWX’le, manyetik teyple,
bilgisayarla, faksla ya da elektronik daktiloyla da gönderebilir.

Teknik ayrıntılarla lafı uzatmak niye? Mailgram sisteminin teknik ayrıntılarını tartışmak
niye?

Esas noktaya parmak basmak gerek. Çoğu reklam programı satışa sunulan ürün ya da
hizmetin ayrıntılarından öteye gitmez. Ayrıca, hizmet ne kadar ilginç ve karmaşıksa, bunun
olma olasılığı da o kadar yüksektir. Ürünü tanıtmakla görevli pazarlama uzmanları hizmete
takılıp kalır ve müşteriyi tamamen unuturlar. Aslına bakarsanız, geleneksel yaklaşım



Mailgram’ı “yeni bir otomatik, bilgisayarlı elektronik iletişim hizmeti” ya da böyle bir şey
olarak tanıtmak olurdu. (Western Union sadece bilgisayar programlamaya milyonlar harcadı;
yer istasyonlarının, uyduların ve benzerinin getirdiği muazzam harcamalar buna dahil bile
değil.)

Düşük maliyetli telgraf
Ne kadar para harcamış olursanız olun, hizmetiniz teknolojik olarak ne kadar ilginç olursa
olsun, potansiyel müşterinin zihnine girmek için orada zaten mevcut olanla bağlantı
kurmalısınız. Potansiyel müşterinin zihninde var olan konumunuzu bırakıp gidemezsiniz.

Peki potansiyel müşterinin zihninde ne var? Tabii ki, telgraf.
“Western Union” adını her andığınızda sıradan bir zihin dünya tarihindeki en ünlü sarı

mesajı anımsar. Ve Mailgram ismi de bu algıyı daha da pekiştirir.3
O halde aradaki fark nedir?
En önemli fark fiyattır. Her ikisi de aynı telegrafik formata sahiptir. Her ikisi de anında

dikkat gerektirir. Fakat sarı telgraf mesajı mavi-beyaz Mailgram mesajından üç kat pahalıdır.
Bu nedenle Mailgram için geliştirilen konumlandırma teması oldukça basitti: “Mailgram:

Düşük maliyette telgraf etkisi.”
Bu noktada biri dedi ki, “Durun bir dakika. Mailgram’ı Western Union’un bir başka hizmeti

olan telgrafın karşısına yerleştirmek niye? Kendi bindiğimiz dalı kesmek niye?
“Ayrıca telgraf düşüşte olan bir iş kolu. Mailgram gibi yeni, modern bir hizmeti neden

parlak günleri geride kalmış, eski bir hizmetle karşılaştıralım? Telgrafın daha oynayacağı rol
var ama büyümesi durmuş bir iş kolu.”

Kusursuz bir mantık. Fakat çoğu zaman olduğu gibi, mantık insan zihnini ele almak için her
zaman en iyi strateji değildir. Yine de mantık o kadar sağlamdı ki, konsepti yeniden
düşünmeye değerdi. Özellikle de yabana atılamayacak bir başka konumlandırma stratejisi
daha olduğu için.

Yüksek süratli mektup
Aslında Mailgram isminin kendisi ikinci bir konumlandırma yaklaşımını sezdiriyor.
Mailgram’ı ABD posta servisiyle ilişkilendirebiliriz.

O zaman da yine Western Union, Mailgram’ın bir başka hizmetin işinden pay kapmasını
istese bile, rakamlar gösteriyor ki hizmetin normal posta hizmetine karşı konumlandırılması
çok daha iyi olacaktır.

Son bir yıl içinde 68 milyar acele posta ülkedeki posta kutularına bırakıldı. Bu, yılda ev
başına 815 acele posta demektir.

Telgraf bu hacmin ufacık bir kısmı kadar iş yapıyor.
Böylece ikinci bir tema geliştirildi: “Mailgram: Önemli mesajlar için yeni yüksek süratli

hizmet.”
Hangisi daha iyi bir yaklaşım? Olumsuz yaklaşanlara rağmen, konumlandırma teorisi

“düşük maliyetli telgraf”ın “yüksek süratli mektup”tan daha iyi bir yön olduğunu ortaya
koyuyor. Yine de Mailgram, Western Union için sadece kanıya dayanarak karar



verilemeyecek kadar önemliydi. Dolayısıyla iki kampanya da sonuçları ölçmek için bilgisayar
verileri kullanılarak teste tabi tutuldu.

Düşük maliyete karşı yüksek sürat
Testin kendisi bile çok büyüktü. Peoria gibi küçük pazarlar teste dahi alınmadı. Mailgram için
seçilen test şehirleri Boston, Şikago, Houston, Los Angeles, Philadelphia ve San
Francisco’ydu; hepsi büyük, önemli iletişim merkezleriydi.

Kim kazandı? Aslında her iki kampanya da etkiliydi. İşte on üç haftalık program boyunca
Mailgram’ın test şehirlerindeki hacim artışının verileri.

Bu rakamlar bile “düşük maliyetli telgraf” konumunun üstünlüğünü kanıtlamak için
yeterliydi. Fakat konuya son noktayı koyan şey, test şehirlerindeki ürün farkındalığı
düzeyleriydi. Bu düzeyler hem programdan önce hem de sonra ölçüldü.

Buradaki rakamlar yazılı basın ve radyo televizyon reklamları başlamadan önce kaç kişinin
Mailgram’ın ne olduğunu doğru tanımlayabildiğini gösteriyor.

İstatiksel olarak fazla bir fark yok. Bu gösteriyor ki test şehirleri oldukça denkti. Bir başka
deyişle, pazarın yaklaşık dörtte biri Mailgram hizmetinin ne olduğunu biliyordu.

Fakat reklamlar dönmeye başladıktan sonra iki şehir grubu arasında büyük bir fark görüldü.
İşte on üç hafta sonra Mailgram farkındalığı düzeyleri.

İnanılmaz gibi görünse de, yüksek süratli mektup şehirlerindeki farkındalık düşüş gösterdi.
Yüzde 27’den yüzde 25’e geriledi (istatiksel açıdan pek önemli değil).

O halde yüksek süratli mektup şehirlerindeki hacim artışı nereden geldi? Belli ki
Mailgram’ın ne olduğunu bilen ve reklamlar sayesinde hizmeti kullanmayı hatırlayan
kişilerden gelmişti.

Düşük maliyetli telgraf şehirlerinde ise hikâye bambaşkaydı. Mailgram farkındalığı yüzde
23’ten yüzde 47’ye çıktı.

Bu oldukça büyük bir sıçramaydı. Üstelik, rakamlar Mailgram hacim artışının uzunca bir
süre artmaya devam edeceğine işaret ediyordu.



Western Union test şehirlerinde reklamların öncesinde, sonrasında ve reklamlar sırasında
telgrafın hacmini de ölçtü. Hacmin oldukça sabit kaldığı görüldü. Aslında şirket, Mailgram’ın
reklamını yapmanın, düşük maliyetli telgrafın hacmine zarardan çok yarar getirdiğini fark etti.

Peki bu reklam stratejisinin geliştirilmesinden bu yana Mailgram’a neler oldu? Hacimler
hikâyeyi anlatıyor.

On yıllık başarının ardından Western Union, Mailgram stratejisini değiştirmeye karar
verdi. Yeni strateji “etki” yerine “ertesi gün teslimat”ı vurgulayacaktı. Yeni programı
geliştirmesi için yeni bir reklam ajansıyla anlaştılar.

Yine, hacim rakamları hikâyeyi anlatıyor.

İyi reklam stratejisi ile kötü reklam stratejisi arasındaki farka nadiren bu kadar net bir
örnek bulursunuz (çoğu örnek başka unsurlarca gölgelenir). Fakat Mailgram’ın durumunda,
strateji değiştiği anda hacim düştü.

Sorununuz yalnızca strateji geliştirme sorunu değildir. Aynı ölçüde önemli olan, yıllar yılı
aynı temaya sadık kalma cesaretidir.
3 İngilizce’de telgraf sözcüğünün karşılığı telegram’dır. –ed.n.



Bir Long Island bankasını konumlandırmak

Bankalar da hizmet satar, ürün değil. Ancak ulusal bir hizmet olan Mailgram’ın aksine,
bankacılık hâlâ yerel bir hizmettir.

Aslında bir bankayı konumlandırmak bir alışveriş merkezini, elektrikli eşya mağazasını ya
da diğer tüm perakende türü kuruluşları konumlandırmaya çok benzer. Bir perakendeciyi
başarılı bir şekilde konumlandırmak için bölgeyi tanımalısınız.

Long Island bankacılığında durum
Long Island Yatırım Şirketi’ne nasıl bir konum geliştirdiğimizi daha iyi anlamak için bölge
hakkında biraz bilginizin olması gerekiyor.

Long Island Yatırım yıllar boyunca bölgenin lider bankasıydı: En büyük bankaydı, en çok
şubeye sahipti ve en çok parayı kazanandı.

Fakat, Long Island’daki bankacılık cephesi 70’lerde ciddi biçimde değişti. Yeni bir yasa
New York çapında sınırsız şube bankacılığına izin verdi.

O zamandan beri, New York bankalarının pek çoğu - Citibank, Chase Manhattan, Chemical
Bank vs- Long Island bölgesine yayıldı.

Ayrıca, Long Island sakinlerinin çoğu da her gün New York’a gidip geliyor ve bankacılık
işlemlerinin bir kısmını yukarıda adı geçen bankalarla yapıyorlardı.

Ne var ki, büyük şehir bankalarının Long Island Yatırım’ın alanına hücum etmesi sorunun
yalnızca bir kısmıydı. Önemli olan, potansiyel müşterinin zihnindeki bankacılık alanıydı. Ve
küçük bir araştırma kötü haberleri su yüzüne çıkardı.

Potansiyel müşterinin zihin haritasını çıkarmak
Artık bu noktada potansiyel müşterinin zihnini görmenin önemini kavramışsınızdır. Sadece
sizin ürün ya da hizmetinizin değil, rakiplerin tekliflerinin önemini de.

İçgörüler genellikle sezgiseldir. Western Union’un telgrafla güçlü bir şekilde özdeşleştiğini
bilmek için kimsenin 20.000 dolarlık bir araştırma projesine girişmesine ya da Milk Duds,
Belçika ve Xerox’un konumlarını belirlemek için araştırma yapmaya gerek yoktur.

Ancak çoğu zaman, resmi bir konumlandırma araştırması yaparak potansiyel müşterinin
zihninin haritasını çıkarmak son derece yararlı olabilir. Sadece bir strateji geliştirmek için
değil, stratejiyi üst yönetime satmak açısından da yararlıdır. (Tek bir şirkette 30 yılını
geçirmiş bir üst düzey yönetici, doğal olarak, o şirketi bir potansiyel müşteriden farklı
görecektir çünkü 30 yıllık dönemde şirkete dışarıdan bakmaya harcadığı süre sadece
dakikalar, hatta belki saniyelerdir.)



“Potansiyel müşterinin zihninin haritasını çıkarma” normalde “anlamsal farklandırma”
denen bir araştırma tekniğiyle yapılır. Long Island Yatırım Şirketi’ne bir konumlandırma
programı geliştirmek için kullanılan işlem de buydu.

Anlamsal farklandırma araştırmasında potansiyel müşteriye bir dizi özellik verilir ve her
rakibi genelde 1 ile 10 arasındaki bir ölçekte puanlandırması istenir.

Örneğin fiyat bu özelliklerden biri olabilir. Otomobilde Cadillac’ın ölçekte en yüksek
sırada, Chevette’nin ise en düşük sırada yer alacağı açık.

Bankacılıkta ise neredeyse hiç fiyat algısı yoktur. Dolayısıyla diğer özellikler seçilir.
Seçilmiş olanlar şunlardır: (1) Şube sayısı, (2) hizmet çeşitliliği, (3) hizmet kalitesi, (4)
sermaye, (5) Long Island sakinlerine katkısı, (6) Long Island ekonomisine katkısı.

İlk dört özellik belirli bir bankayla iş yapılmasının alışılmış nedenleridir. Son ikisi ise
Long Island’ın durumuna özeldir.

Alışılmış nedenler göz önünde bulundurulduğunda Long Island’ın durumu vahimdi.
Potansiyel müşteriler bu dört özellikte bankayı son sıraya koydu.



Ancak, Long Island’ın kendiyle ilgili özellikler söz konusu olduğunda konumlar tam tersine
döndü.

Araştırmaya katılanlar Long Island özellikleri için altı bankayı puanlandırdı.

Long Island’la ilgili özellikler söz konusu olduğunda, Long Island Yatırım Şirketi en tepeye
yerleşti. İsmin gücünü düşünecek olursak, bu çok da şaşırtıcı bir sonuç değil.

Strateji geliştirmek
Long Island Yatırım nasıl bir yaklaşım benimsemeliydi? Sağduyu güçlü yönlerinizi bilip, zayıf
yönlerinizi iyileştirmeye çalışmanızı söylüyor. Yani potansiyel müşterilere harika hizmetinizi,
güler yüzlü banka görevlilerinizi vs. anlatan reklamlar yapmanızı söylüyor.

Yaygın inanışlar, konumlandırma düşüncesine uygun değildir. Konumlandırma teorisi
potansiyel müşterinin size vermeye hazır olduğu şeyle başlamanızı söyler.

Ve potansiyel müşterinin Long Island Yatırım’a verdiği yegâne şey “Long Island
konumu”ydu. Bu konumu kabul etmek bankaya büyük şehir bankalarının hücumunu geri
püskürtme olanağı tanıdı. İlk reklam bu temayı işliyordu.

Eğer Long Island’da yaşıyorsanız neden paranızı şehre gönderesiniz?



Paranızı evinizin yakınında tutmanız mantıklıdır. Bir şehir bankasında değil, Long Island Yatırım’da. Böylece paranız
Long Island için çalışabilir.

Sonuçta, biz Long Island’ı geliştirmeye odaklanıyoruz.
Manhattan’ı ya da Kuveyt açıklarındaki bir adayı değil.
Kendinize şunu sorun: Long Island’ın geleceğini en çok kim düşünüyor?
Metropol bölgelerinde yüzlerce şubesi ve beş kıtada yan kuruluşları olan, Long Island’a sonradan gelmiş bir banka

mı?
Yoksa, bizim gibi, 50 yılı aşkın süredir Long Island’da 33 şubeyle hizmet veren bir banka mı?

İkinci bir reklamda, Citibank tabelası olan bir binanın önünde bir palmiye ağacının resmi
vardı.

Bir büyük şehir bankası için Nassau’da bir şube sizin Nassau’nuz olmayabilir.
Bunun Bahamalar’da olma olasılığı vardır. Orası büyük şehir bankalarının favori yerlerindendir. Aslında, çokuluslu

kuruluşların Bahamalar ve Cayman Adaları’na rezerve ettikleri 75 milyar dolar kredileri bulunmaktadır.
Bunda yanlış bir şey yok. Ama eviniz Long Island’daysa size pek faydası da yok.
Long Island favori yerimiz olmanın ötesinde, tek yerimiz. Nassau’da (ilçe olan) 18 şubemiz, Queens ve Suffolk’ta 16

şubemiz bulunuyor.
Ve biz uzun zamandır, yarım asırdan fazladır buradayız. Kredilerimizin ve hizmetlerimizin yüzde 95’i Long Island

sakinlerine, onların evlerine, okullarına ve işlerine yatırılıyor.

Diğer reklamların da temaları benzerdi:
“Şehir ziyaret etmek için harika bir yerdir, ama banka işlemlerinizi orada yapmak ister

miydiniz?”
“Bir şehir bankası için gerçekten önemli olan tek ada Manhattan’dır.” (Long Island’ın

görüntüsü Manhattan’ın devasa görüntüsünün yanında küçücük gösterilmiştir).
“Zor zamanlar geldiğinde şehir bankası geri mi dönecek?”
On beş ay sonra aynı araştırma tekrar edildi. Bakın Long Island Yatırım’ın konumu her

özellikte nasıl yükseldi.

Bu kategoride son sıradan ilk sıraya yerleşti. Oysa, örneğin Chemical Bank’ın Long
Island’ın iki katından fazla şubesi vardı.



Hizmet çeşitliliğinde, Long Island Yatırım iki sıra yükselerek, altıncılıktan dördüncülüğe
çıktı.

Long Island Yatırım “hizmet kalitesi”nde de altıncılıktan dördüncülüğe yükseldi.

Long Island Yatırım bu kategoride sonunculuktan birinciliğe çıktı.
Sadece araştırmada değil şubelerde de sonuçlar alındı. Bankanın yıllık raporunda şöyle

yazdı: “Yaygın kabul gören konumlandırma konseptinin öncüsü olan reklam ajansımızın
yardımıyla, lider bankamız Long Island Yatırım, Long Island sakinleri için Long Island
Bankası anlayışını benimsedi. Kampanya hızla benimsendi ve büyük memnuniyet yarattı.”

Bir bankanın hizmet verdiği bölgeyi öne çıkarmasının çok açık bir fikir olduğunu
düşünebilirsiniz. Öyledir de.

Fakat en iyi konumlandırma fikirleri o kadar basit ve apaçıktır ki çoğu insan onları gözden
kaçırır.



Bir New Jersey bankasını konumlandırmak

Söz konusu banka New Jersey eyaletinde 116 şubesi bulunan United Jersey’dir.
United Jersey, Long Island Yatırım’la aynı durumda değildir (her yerde işe yarayacak tek

bir konumlandırma yaklaşımı yoktur). İki banka arasında pek çok fark var. Bunlardan en
önemlisi, United Jersey’in, Long Island Yatırım’ın aksine, kendi bölgesindeki en büyük yerel
banka olmaması (First Fidelity birinci, Midlantic ikinci, United Jersey ise üçüncü sıradadır).

Uygun bir bankacılık konumu bulmak
United Jersey’in Long Island Yatırım’la ortak noktası pazarlama ortamıdır. Her ikisi de
Citibank, Chase Manhattan, Chemical, Manufacturers Hanover ve diğer büyük New York
bankalarının gölgesinde faaliyet gösterir. Bunlar kuzey kesimindeki rakipler.

Güneyde ise United Jersey, büyük Philadelphia bankalarının (Mellon, First Pennsylvania)
gölgesinde faaliyet gösteriyor.

Uygun bir bankacılık konumu bulma sorununu karmaşık hale getiren şey, United Jersey’in
sunduğu hizmetlerin rakiplerininkine benzer olması. Federal kanunlar ve eyalet kanunları da
bu durumu destekliyor.

İşe yarayacak tek yaklaşım Tylenol yaklaşımı. Bankayı konumlandırma sorununa çözümü
bankayı etüt ederek bulamayız. Tylenol’un aspirinin sorunlarını etüt etmesi gibi, biz de
çözümü rakiplerimizi etüt ederek buluruz.

United Jersey, New York olarak bilinen pazarlama cangılında rekabet ediyor.
Ve orası gerçek bir banka cangılı. Sadece Manhattan’da 389 banka var. Brooklyn, Queens,

Bronx, Staten Island ve tüm New Jersey eyaletindeki bankalar bu rakama dahil bile değil.
Ve bu cangılın kralı ile kraliçesi Citibank ve Chase Manhattan. Bunlar büyük bankalar.

Citibank’ın sırf Manhattan’da 74 şubesi var.
Neredeyse United Jersey’deki çalışanların sayısı kadar başkan yardımcısına sahip

Citibank’ın zaafını nasıl bulursunuz?

Büyüklüğün dezavantajı
United Jersey için anlamlı bir avantaj bulma sorununa yaklaşım şekli büyük şehirdeki
rakiplerinin dezavantajlarına bakmaktır.

United Jersey’i neden büyük bankaların karşısında konumlandırırsınız? Neden küçük finans
kuruluşlarıyla rekabete girmezsiniz? Büyük bankaları seçmenizin nedeni potansiyel
müşterilerin zihninde yer alanların onlar olmasıdır. Konumlandırma her zaman zihinde olanı
ele alma meselesidir.



Büyük çaplı oluşun dezavantajı yavaş hizmettir. Avis reklamının bir keresinde dediği gibi,
“Bizden kiralayın. Daha az beklersiniz.” Bankalar da insanları oyalamamalıdır. United Jersey
için “hızlı çalışan banka” stratejisini geliştirdik. Bu stratejinin iki kilit öğesi vardı:

A. New York bankalarının gerçek zaafından yararlanın: yavaşlıklarından.
B. United Jersey yönetimini, bankanın performansının reklamın vaadine uygun olmasını

sağlamaya teşvik edin. Bu, yedi kilit taahhüte dikkat etmeyi gerektiriyordu.

1. Kararların merkezden verilmemesi: United Jersey karar mekanizmasını yerel
düzeye indirdi (kredi ekiplerinden biri 10 milyon dolarlık krediyi onaylayabiliyor
ve bu ekip her gün toplantı yapıyor). Eyalet çapında on ticari banka merkezi ve
diğer yerlerdeki çalışanlar da hızlı bir şekilde iş kredisi verebiliyor.

2. Çapraz eğitim: United Jersey, çalışanlarını tek bir uzmanlık alanında değil tüm
bankacılık hizmetlerinde eğitiyor. Dolayısıyla bir müşterinin sorusu olduğunda,
sorunun başka birine yönlendirilmesi için beklemek zorunda kalmıyor.

3. Elektronik donanım: United Jersey’in eyalet çapındaki ATM sistemi eyaletin
en büyük özel ağı. United Jersey’in kurumsal müşterileri bakiyelerini öğrenmek ya
da diğer günlük sorgulamalar için doğrudan bankanın bilgisayar sistemine
bağlanabiliyor.

4. Hızlı ödeme sistemi: United Jersey çalışanları hafta içi günde altı kez, hafta
sonu ise dört kez çekleri alıyor. Bankanın Newark posta kutusunun kendi özel ZIP
kodu mevcut. United Jersey posta kutularındaki çekleri alıp müşterilerinin
hesabına olabildiğince çabuk aktarıyor.

5. NİTHO terminalleri (Nakit İçermeyen Transferlere Hızlı Onay): Bu
terminaller sayesinde, esnaflar hızlı elektronik onayın tadını çıkarıyor ve asgari
riskle daha hızlı onay, artan nakit akışı anlamına geliyor.

6. Hızlı çözüm: İster yeni bir üründe birinci olma ister rekabete uygun
fiyatlandırmada olsun, United Jersey müşterinin finansal ihtiyacına hızlı çözüm
oluşturmayı ilke edinmiştir.

7. Merkezi lokasyon: United Jersey yeni genel merkezini Princeton’a kurdu.
Banka, kurumsal müşterilerinin arabayla bir saatten az, helikopterle daha da kısa
sürede ulaşabileceği bir noktada.

Hızlı bankanın reklamını yapmak
Bankanın performansı sunulacak vaatleri gerçekleştirebileceği noktaya geldiğinde, reklamlar
bu vaatlerde bulunmaya başladı. Doğal olarak rakibin zaafına odaklanıldı.

Her bir televizyon reklamında United Jersey çalışanları “Uyuşuk Ulusal Banka” gibi tuhaf
bir ad verilen bir bankanın çalışanlarıyla karşılaştırdı. Reklamlardan birinde Uyuşuk Ulusal
Banka’dan kredi almak adeta bir ömür sürüyordu. İkinci reklam bir Uyuşuk Banka görevlisini
müşteri acil bir cevap beklediği sırada ortadan kaybolurken gösteriyordu. Ve üçüncü
reklamda kredi isteyen bir çift, Uyuşuk’taki bankacıları basit bir kredi işlemi için ağır
çekimde hareket ederken izliyordu.



Bu mizahi anlatım United Jersey “paranıza olduğu kadar zamanınıza da değer veriyor”
sloganıyla bağlanıyordu.

Basın reklamları da “hızlı banka” temasına dayanıyordu: “Hız para kazandırır” ve
“Bankalar insanları oyalamamalı” sloganları bunlardan sadece iki tanesi.

United Jersey vezne görevlilerinin hepsinin masasına “vakit nakittir” yazan tabelalar
konuldu; masalarının yanında oturan müşterileri bekletmemeleri için hiç de üstü kapalı
olmayan bir hatırlatıcıydı bu.

İşe yaradı mı?
Hızlı çalışan banka stratejisi her türlü ölçümde United Jersey için çok başarılı oldu. Sırf
farkındalık bile bir yıl içinde üçe katlandı.

İş hacmi ve kârlılık arttı. Programın başlamasından bir yıl sonra United Jersey kazancının
bir önceki yıla göre yüzde 26 tırmandığını ve 30 milyon dolar kazanç artışı gerçekleştiğini
açıkladı.

Barometredeki daha da önemli bir değişiklik çalışanların tutumuydu. Bir United Jersey
yetkilisi şunları söyledi: “İmaj harika, ama gözlemlediğim en iyi şey çalışanlarımızın,
şeflerimizin. Hızlı Çalışma’ya ayak uydurma çabası... ve bunu başarıyorlar da! Kampanya
başladığından beri tutumlarında muazzam bir değişime tanık oldum. Onaylar hızlandı.
Çalışanlar işleri ertelemiyor.”

İyi bir konumlandırma stratejisinin özü şirketin her cephesine ulaşmasıdır. Bu stratejiyi
bayrak direğine çektiğinizde ve herkes selam durduğunda kazandığınızı anlarsınız.



Bir kayak tesisini konumlandırmak: Stowe

Amerika’da binin üzerinde kayak bölgesi “ismi” var. Ortalama bir kayakçının zihni bu
isimlerin sadece küçücük bir kısmını tutabileceğinden bir kayak tesisini konumlandırmak zor
olabilir.

Ancak adınız Stowe ise sorun büyük ölçüde hafifler. Stowe zaten tanınmaktadır. “Stowe
benim için doğunun tek kayak kasabasıdır” dedi Advertising Age köşe yazarı James Brady.
“Batıda Aspen, Fransa’da Val d’Isere ya da Avusturya’da Kitzbühel neyse doğuda Stowe o.”

Stowe için neden bir konum lazım?
Böyle bir şöhreti varken Stowe’nin neden bir konuma ihtiyacı olsun? Stowe’nin reklamını
yapmak ve kayakçılara Stowe imajını hatırlatmak yeterli değil mi?

Bu, bir ölçüde doğru. Steinway gibi bir ürünün ya da Stowe gibi bir yerin şöhreti kulaktan
kulağa dolaşarak yıllar boyu şöhretin devamını sağlar. Ancak uygun konumlandırma kulaktan
kulağa etkisini güçlendirip, sürece katkıda bulunabilir. Özünde konumlandırma, konuşulacak
malzemeyi temin eder.

Kayakçılar ne hakkında konuşur? James Brady bunu en iyi biçimde ortaya koyuyor: Aspen,
Val d’Isere ve Kitzbühel gibi kayak merkezlerinden konuşurlar.

Bu bilgiyi aklımızda tutarak Stowe için bir konum aramaya başladık. Durum dışarıdan bir
uzmanı, karşılaştırma yaparken inandırıcılık sağlayacak birini çağırmayı gerektiriyor gibiydi.

Dünyadaki en iyi 10 kayak tesisi
Tanınmış kayak ve seyahat yazarı Abby Rand bu inandırıcılığı sağladı. Harper’s Bazaar ’da
dünyadaki en iyi 10 kayak tesisini seçti. Bunlardan biri Vermont’taki Stowe’ydi. Diğerleri ise
şunlardı: Aspen-Colorado, Courchevel-Fransa, Jackson Hole-Wyoming, Kitzbühel-
Avusturya, Portillo-Şili, St. Christoph-Avusturya, St. Moritz-İsviçre, Sun Valley-Idaho, ve
Vail-Colorado (fena liste değil).

Stowe’un konumlandırması için yapılan reklamlar kayak alanlarını göstermek için apolet
görüntüleri kullandı. Reklam, “Dünyanın en iyi 10 kayak tesisi içinde yalnızca bir tanesi
doğuda” diyor ve şöyle devam ediyordu:

“Hayatta bir kez yaşanacak bir kayak tatili için Alpler’e, Ant Dağları’na, hatta Rockie
Dağları’na gitmek zorunda değilsiniz. Rotanızı doğunun Kayak Başkenti Vermont, Stowe’a
çevirmeniz yeterli.”

Kayakçılar yeni Stowe stratejisine yanıt verdi. Reklamın etkisiyle binlerce broşür talebi
geldi. Ayrıca kayak tesisi dolup taştı.



Stowe gibi bir yerde işleri artırmanın kolay olduğunu düşünebilirsiniz, ama rakiplerin
büyük bir avantajı vardı. Stratton, Sugarbush, Big Bromley ve Mt. Snow gibi yerler Stowe’nin
güneyindeydi. Dolayısıyla, büyük yerleşim yerlerinden (New York gibi) arabayla gelen
kayakçıların Stowe’ye ulaşmak için yollarını 1-2 saat uzatmaları gerekiyordu. Reklamın
işlevlerinden biri kayakçılara daha uzun süren yol için bir ödül vaat etmekti.

“Dünyanın en iyi 10 kayak tesisinden biri” klasik bir konumlandırma stratejisi.
Karmaşıklıkla başa çıkmaya çalışan zihnin “liste yapma” eğiliminden yararlanıyor. “Dünyanın
yedi harikası” bu yaklaşımın en erken örneklerinden biridir.

Üstüne üstlük, “en iyi 10” stratejisi sonsuza dek kullanılabilir. Değiştirmek için bir neden
yoktur. Yerinizin ya da ürününüzün dünyanın en iyileri listesine dahil edilmesini sağlamaktan
daha iyi bir strateji olabilir mi?

Ürününüze ya da hizmetinize inandırıcılık katması için kabul görmüş bir otoriteyi
kullandığınızda, insan doğasının temel özelliklerinden birine parmak basarsınız: Kendi
yargınıza güvenmek zorunda kalmazsınız.

Otoriteyi kabullenme eğilimin bu karanlık yönü kamera şakası programı Candid
Camera’nın yaratıcısı Allen Funt tarafından incelendi. Bay Funt “En kötüsü, ki bunu tekrar
tekrar görüyorum, insanların bir tür otoriteyle, hatta en ufak otorite gösterileriyle ne kadar
kolayca yönlendirilebildiğine şahit olmak” diyor.

Funt şöyle devam ediyor: “Yola, ‘Delaware bugün kapalı’ yazan bir tabela koyduk.
Motorcular bunu sorgulamadıkları gibi ‘Jersey açık mı?’ diye sordular.”



Katolik Kilisesini konumlandırmak

Bu kitap reklamcılık hakkında olduğu gibi din hakkında da yazılmış olabilirdi.
Çok uzak bir fikir mi?
Pek sayılmaz. Her dinin özü iletişimdir. İlahi olandan din adamına, din adamından cemaate.
Sorunlar mükemmel olmayan bir ilahi güçten ya da cemaatten değil, din adamlarından

kaynaklanıyor.
Din adamının iletişim teorisini ibadete yansıtış biçimi, dinin cemaati nasıl etkilediği

üzerinde çok büyük bir etki yaratacaktır.

Bir kimlik krizi
Konumlandırma fikri birkaç yıl önce Katolik Kilisesine uygulandı. Diğer bir deyişle, bu dev
kurumun iletişim sorunları büyük bir şirketin sorunlarıymış gibi ele alındı.

Bu talep Papa’dan ya da bir piskoposlar komitesinden gelmedi. Bu talep, tanınmış bir
ilahiyatçının Vatikan II’nin4 reformlarının ardından olanları “belli bir kimlik bunalımı” olarak
nitelemesinden kaygı duyan laik bir gruptan geldi.

Katolik Kilisesinde iletişimin en iyi ifadeyle gelişigüzel olduğu çabucak anlaşıldı.
Teknikleri geliştirmek için büyük çaba gösterilmiş olsa da, programlar güçlü bir merkezi

temadan ya da süreklilikten yoksundu (aşırı ölçüde elektronik iletişimin olduğu bir dönemde
özellikle ciddi bir sorun).

Bu adeta General Motors’un genel bir reklam programının olmaması, iletişimin bayilerce
yapılması gibiydi.

Sorunların kaynağı büyük ölçüde Vatikan II’ydi.
“Pencerelerin açılması”ndan önce Kilise inananların zihninde çok net algılanan bir konuma

sahipti. Çoğu kimse için kanunun öğreticisiydi. Kurallara, ödüllere ya da cezalara büyük
ağırlık verilirdi. Kilise yaşlılara ve gençlere tutarlı biçimde aynı yaklaşımı sergilerdi.

Vatikan II, Katolik Kilisesini bu kanun ve düzen konumundan uzaklaştırdı. Çoğu kural ve
düzenleme gereksiz görülerek lağvedildi. Ayin usullerinde değişiklikler yapıldı; katılık yerini
esnekliğe bıraktı.

Ne yazık ki, bu hızlı değişimler sürecinde Roma’da bir reklam müdürü yoktu. Olup bitenleri
izleyecek ve yeni talimatları basit bir dille açıklamak üzere bir program üretecek kimse yoktu.

Yıllar boyu “kurumsal” bir iletişim programına ihtiyaç duymadığı için, Katolik Kilisesinin
karşı karşıya olduğu sorunu ölçememesi anlaşılabilir bir şey.

Etkiyi kaybetme



Ziyadesiyle eksik olan şey, yeni kilisenin amaçlarının net bir şekilde sunumuydu.
İnananlar sessizce şunu sordular: “Eğer kanunların öğreticisi değilsen, sen nesin?”
Vatikan II’den sonraki yıllarda bu soruya basit bir yanıt gelmedi. Laiklerin, hatta din

adamlarının zihninde bile, kiliseyi yeniden konumlandırma girişiminde bulunulmadı.
Cevaplar olmayınca kafa karışıklığı yaşandı ve pek çok kişi Kiliseye sırtını döndü.
Katolik nüfusun ayinlere katılımı ilk kez yüzden 50’nin altına düştü. Bu yüzde 20’lik bir

düşüştü; oysa Protestan katılımları kayda değer ölçüde sabit kaldı.
Bugün on yıl önceye oranla daha az rahip, rahibe ve peder bulunuyor ve misyonerlerde

yüzde 60’lık bir düşüş var.
Son istatistikler özellikle önemli. Katolik Kilisesi halen “Amerikan toplumundaki en büyük

ruhani otorite” (Protestan teolog Peter Berger’in tanımı).
Buna rağmen, U.S. News&World Report çok etkili yöneticilerden oluşan 24.000 kişilik

gruptan başlıca kurumların etkilerini puanlandırmalarını istediğinde, Kilise ve diğer kurumsal
dinler son sırada yer aldılar.

Katolik Kilisesinin ruhani otoritesi belli ki çok iyi iletilemiyordu.

Kilisenin rolü
“Katolik Kilisesinin modern dünyadaki rolü nedir?”

Bu soru din adamlarına, piskoposlara ve laiklere sorulduğunda aynı cevap iki kez alınmadı.
Bazıları bunun basit bir yanıtının olmadığını söylüyor, bazılarıysa birden çok cevabı

olduğunu (herkes için tuzağını fark ettiniz mi?)
Şirket yöneticilerinin genellikle böyle sorulara cevapları vardır. General Motors’daki üst

düzey yöneticilere sorarsanız, kendi rollerini çok büyük olasılıkla dünyanın önde gelen
otomobil üreticisi olarak göreceklerdir. Şirketler “beyazdan da beyaz” ya da “Crest’in tek
görevi çürüklerle savaşmaktır” gibi sözlerle ürünlerinin özünü bulmak ve iletmek için
milyonlar harcıyor.

Kilise’nin bu yanıtlanmamış soruya basit, kesin terimlerle bir cevap vermesi gerekiyordu.
Ve bu cevabı tamamen bütünleşik bir iletişim programına oturması gerekiyordu. Sonrasında
da, bu programı kitlelere yeni ve etkileyici bir şekilde ulaştırması gerekiyordu.

Bir şirkete kimlik programı oluşturmak için şirketin temel işlevini keşfedene dek adım adım
geçmişine gitmelidir. Bu eski planların ve programların üzerinden geçmeyi, neyin işe
yaradığını neyin yaramadığını görmeyi zorunlu kılar.

Katolik Kilisesinin durumunda, bu, 2000 yıl geriye gidip Kilise’nin adımlarının takip
edilmesi demektir. Eski yıllık raporların yerine kutsal kitaba bel bağlamak zorundasınızdır.

Kilise’nin rolüne ilişkin basit ve doğrudan bir ifade arayışında, İncil’deki iki açık ifade
yanıtı barındırıyor gibiydi.

Önce, İsa’nın dünyadaki hizmeti sırasında, Tanrı, Matta’nın İncili’nde belirtildiği üzere,
insanlığa Sevgili Oğlu’nun sözlerine kulak vermesini tembih etti (Matt. 17:23).

Sonra İsa, bu dünyadan göçerken inananlara duyduklarını gidip tüm uluslara öğretmelerini
tembih etti (Matt. 28:19).



Kelamın öğreticisi
İncil’den anlaşılıyor ki İsa, Kilise’nin görevini “kelamın öğreticisi” olarak görüyor.

Kendisi “Tanrı’nın Oğlu” olduğu için, kelamının tüm zamanlar için geçerli olduğu
addedilmelidir. İsa’nın kıssaları sadece kendi dönemindeki insanlar için değil, şimdikiler
içindir de.

Dolayısıyla, bu kıssalarda asla zaman aşımına uğramayacak evrensel bir yapı olmalıdır.
Basit ve derindirler. Bu kıssalarda İsa her dönem insanının düşünce ve eylemini besleyecek
şeyler vermiştir.

O halde bugün mesajı yayanların eski mesajı, kendi çevrelerinde, kendi dönemlerinde ve
kendilerince yeni bir formda aktarabilecekleri ve aktarmaları gerektiği varsayılabilir.

Sonuç olarak, adım adım geçmişe gitmenin Kilise için ortaya çıkardığı rol tanımı, İsa’yı her
yeni neslin zihninde canlı tutmak ve onun kelamını mevcut zamandaki sorunlarla
ilişkilendirmektir.

Pek çok açıdan, Vatikan II, Kilise’ye ileriden çok geriyi işaret ediyor gibiydi; “kanunun
öğreticisi”nden “kelamın öğreticisi”ne.

Bu, karmaşık bir soruna çok basit, neredeyse bariz bir yanıt gibi görünebilir.
Ve öyle de. Deneyimler gösteriyor ki bir konumlandırma çalışması bariz olanı arayıştır.

Bunlar iletişimi en kolay konseptlerdir, çünkü mesajın alıcısı için çok akla yatkındırlar.
Ne yazık ki, bariz konseptler aynı zamanda tanınması ve satılması en zor olanlardır.
İnsan zihni karmaşık olana hayranlık duyma, bariz olanı da çok basit bulup dikkate almama

eğilimindedir. (Örneğin Katolik Kilisesindeki çoğu din adamı ünlü teolog Avery Dulles’in
Kilise için getirdiği rol tanımına hayrandır. Dulles’in tanımı şöyledir: Kilise’nin tek bir rolü
yoktur. Oynayacak altı farklı rolü vardır.)

Konumu uygulamak
Konsept netleştikten sonraki adım uygalama teknikleri geliştirmekti.

Birincisi ve en önemlisi vaaz eğitimiydi. “Kelamın öğreticisi” rolünü yerine getirmek için
din adamlarının çok daha iyi hatip olması ve çok daha iyi vaazlar vermesi gerekiyordu (bugün
en iyi dini konuşmacıları kilisede değil pazar sabahı televizyonunda bulabilirsiniz).

Vaaz eğitimine ek olarak, Return to the Beginning (Başlangıca Dönüş) isminde bir tanıtıcı
film önerildi.

Büyük çaplı tüm iletişimlerin başlangıcında insanların dikkatini çekmek için bir drama
gerekir. Filmin ortamının duygusu bu tür bir çaba için idealdir (yeni ürün tanıtımında
televizyonun böylesine iyi bir araç olması da bu yüzdendir).

Başka programlardan oluşan geniş bir yelpaze de önerildi; bunların hepsi dikkatle kilisenin
“kelamın öğreticisi” rolünün etrafında yapılandırılmıştı.

Buradaki nokta, bir konumlandırma stratejisi geliştirildiğinde, kurumun tüm faaliyetleri için
yön belirlemesidir. Hatta Katolik Kilisesi kadar geniş ve çok katmanlı bir kurum için bile.

Ne oldu?



Hiçbir şey.
Katolik Kilisesi yönetimini sorunları için bu çözümleri kullanmaya ikna etmek çok zor

oldu.
Piskoposlar, Kiliseyi nasıl yöneteceklerini din adamı olmayan kişilerin onlara söylemesi

fikrine direndiler. Ayrıca çözüm de onlara kabul edilemeyecek kadar basit göründü. Basitlik,
karmaşıklık kadar çekici değildir.

Ve çoğu büyük sorun gibi, onların sorunları da kendi kendine ortadan kalkmadı. Eğer gazete
okuyorsanız, Papa’nın Vatikan II’nin sonuçlarını değerlendirmek için kilise meclisini yeniden
toplamaya hazırlandığını muhtemelen fark etmişsinizdir. Vatikan gazetesi L’Osservatore
Romano meclisin toplanma amacının, sonlanmasından bu yana geçen yirmi yıl içinde, Vatikan
II’nin yarattığı kafa karışıklığını çözmek olduğunu yazdı.

Sonunda kafa karışıklığını kabullenecekler mi? “Kimlik sorunlarını” çözecek ve Kilise’yi
modern dünyada yeniden konumlandıracak bir iletişim programı ortaya koyacaklar mı? Bu
program liberaller ile muhafazakâr Katolikler arasında büyüyen uçurumu kapatacak mı?

Boşuna umutlanmayın!
4 1962’de Papa XXIII. John tarafından kurulan İkinci Vatikan Konsili. –ed.n.



Kendinizi ve kariyerinizi konumlandırmak

Eğer konumlandırma stratejileri bir ürünün reklamını yapmak için kullanılabiliyorsa, neden
sizin reklamınızı yapmak için de kullanılmasın?

Bunun olmaması için hiçbir neden yok.
O halde, kariyerinize uygulanabileceği şekliyle konumlandırma teorisini gözden geçirelim.

Kendinizi tanımlayın
Siz nesiniz? İnsanlar ürünlerle aynı hastalıktan mustarip. Tüm insanlar için her şey olmaya
çalışıyorlar.

Bu yaklaşımdaki sorun potansiyel müşterinin zihnidir. Her ürünle tek bir konsepti
ilişkilendirmek yeterince zordur. İki ya da üç konsept ise neredeyse imkânsızdır.

Konumlandırmanın en zor yanı şapkanızı asacağınız o tek ve belirli konsepti bulmaktır.
Yine de, potansiyel müşterinin kayıtsızlık duvarını delip geçmek istiyorsanız bunu yapmak
zorundasınız.

Siz nesiniz? Hayattaki konumunuz ne? Kendi konumunuzu tek bir kavramla özetleyebilir
misiniz? Sonra da kariyerinizi o konumu oturtacak ve ondan faydalanacak şekilde yönetebilir
misiniz?

Çoğu insan kendisi için tek bir konsept oluşturmaya yetecek kadar katı değildir ve bocalar.
Bu işi onun için başkasının yapmasını ister.

“Ben Dallas’taki en iyi avukatım.”
Öyle misiniz? Dallas hukuk camiasında bir anket yapsak, isminiz ne sıklıkla geçer?
“Ben Dallas’taki en iyi avukatım” biraz yetenek, biraz şans ve bol bol stratejiyle

ulaşılabilecek bir konumdur. Ve ilk adım uzun vadede oturtacağınız konsepti bulup
çıkarmaktır. Kolay değildir. Ama ödülleri müthiş olabilir.

Hata yapın
Yapılmaya değer her şey berbat yapılmaya da değerdir. Eğer yapılmaya değmeyecek bir şeyse
zaten hiç yapmamış olmanız gerekirdi.

Diğer yandan, eğer yapılmaya değerse ve siz onu mükemmel şekilde yapabileceğiniz
zamana kadar beklerseniz, asla yapmama riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Asla.

Bu nedenle yapılmaya değer her şey, berbat yapılmaya da değerdir.
Pek çok kez dener ve bazen başarırsanız, bir şirketteki şöhretiniz, başarısızlık korkusuyla

sadece garanti olan şeyleri yapmanızdan muhtemelen daha iyi olacaktır.
İnsanlar topu 134 denemede 96 kez (yüzde 70) isabet ettiren Ty Cobb’u hatırlıyorlar. Ama



53 denemede 51 (yüzde 96) isabetli vuruş yapan Max Carey’i unuttular.
Gelmiş geçmiş en iyi jokey olan Eddie Arcaro, ilk yarışını kazanmadan önce 250 kez üst

üste kaybetmişti.

Doğru isim
Leonard Slye’yi hatırlıyor musunuz? Çok az kişi hatırlıyordu, ta ki ismini Roy Rogers olarak
değiştirene dek. Sinema yıldızı olmakta önemli bir ilk adım.

Peki ya Marion Morrison? Bir kovboy için biraz kadınsı bir isim. Bu yüzden, ismini John
Wayne olarak değiştirdi.

Ya da Issur Danielovitch? Önce Isadore Demsky, sonra da Kirk Douglas oldu.
Oliver Wendell Holmes, Jr. şöyle demişti: “Kader, Smith adını vererek, onu saklamaya

çalıştı.”
Yasalar sahtekârlık ya da dolandırıcılık amacı gütmediğiniz sürece, isminizi değiştirmeye

izin veriyor. Yani, adınızı McDonald olarak değiştirip, bir hamburger tezgâhı açmayın.
Ayrıca eğer siyasetçiyseniz, isminizi “Hiçbiri” olarak değiştirmeyin. Louisiana valilik

seçimlerinde aday olan Luther D. Knox yasal yollarla bu ismi aldı. Ne var ki bir federal
hâkim Bay Hiçbiri’nin ismini oy pusulalarından kaldırttı, çünkü aldatıcıydı.

İsimsizlik tuzağından sakının
İş hayatındaki çoğu insan kişisel ve kurumsal düzeyde kısaltma kurbanı oluyor.

Genç yöneticiler, üst düzey yöneticilerin genellikle baş harf kullandıklarını fark ediyorlar:
J. S. Smith, R. H. Jones vb. Böylece, onlar da iç yazışmalarda ve mektuplarda aynısını
yapıyor.

Bu bir hatadır. Bu lükse ancak herkes sizi tanıyorsa sahipsiniz. Eğer yükselme
yolundaysanız, isminizi üst yönetimin zihnine kazımak istiyorsanız, bir isme ihtiyacınız var,
baş harflere değil.

İsminizi yazın ve ona bakın: Roger P. Dinkelacker.
Böyle bir ismin psikolojik olarak yönetime söylediği şey şu: “Biz o kadar büyük bir şirketiz

ve benim görevim o kadar önemsiz ki, personeldeki diğer Roger Dinkelackers’den beni ayırt
edebilmeniz için ‘P’ harfini kullanmak zorundayım.”

Pek olası değil.
Eğer isminiz John Smith ya da Mary Jones ise bu mümkün; kendinizi diğer John Smith’ler

ve Mary Jones’lerden ayırt etmek için gerçekten baş harf kullanmanız gerekir.
Eğer durum buysa, aslında ihtiyacınız olan şey yeni bir isimdir. Kafa karışıklığı başarılı

konumlandırmanın düşmanıdır. Çok yaygın bir ismi zihinlere “kazıyamazsınız.” İnsanlar John
T. Smith ile John S. Smith’i birbirinden nasıl ayırt edecek?

Zahmet etmezler. Kalanıyla birlikte unutuverirler. Böylece isimsizlik tuzağı bir kurban daha
alır.

Ürün gamı genişletme tuzağından sakının
Üç kızınız olsaydı, onlara Mary 1, Mary 2 ve Mary 3 adını mı verirdiniz? Ya da Mary,



Marian ve Marilyn isimlerini mi koyardınız? Her iki şekilde de, hayat boyu sürecek bir kafa
karışıklığı yaratmış olurdunuz.

Oğlunuzun ismine “junior”’u [Jr., küçük] eklediğinizde, ona iyilik yapmış olmuyorsunuz.
Oğlunuz ayrı bir kimliği hak ediyor.

Halkın zihnine isminizi net bir şekilde kazımanız gereken şov dünyasında ünlü bir soyadı
bile kullanılmamalıdır.

Liza Minnelli bugün annesi Judy Garland’dan bile büyük bir yıldız. Liza Garland olarak,
şov hayatına muhtemelen handikaplı başlamış olurdu.

Frank Sinatra, Jr., ürün gamı genişletme isminin en zor türdeki örneği. Kariyerine kelimenin
tam anlamıyla 2-0 yenik başladı.

Seyirciler Frank Sinatra, Jr. gibi bir ismi gördüklerinde, “babası kadar iyi şarkı
söyleyemeyecek” diyorlar kendi kendilerine.

Duymak istediğiniz şeyi duyduğunuz için de, elbette babası kadar iyi söyleyemiyor.

Binecek bir at bulun
Bazı hırslı, zeki insanlar kendilerini geleceklerinin sönük göründüğü durumlara sıkışıp kalmış
bulurlar. Bu durumda çoğu kez ne yaparlar?

Daha çok çalışırlar. Uzun saatler yoğun mesai yaparak durumu telafi etme yoluna giderler.
Başarının sırrı harıl harıl çalışmak, işini diğerlerinden daha iyi yapmaktır; böylece şöhret ve
servet size gelecektir, değil mi?

Yanlış. Daha çok çalışmak nadiren başarıya giden yoldur. Daha zekice çaba göstermek
daha iyi bir yoldur.

Bu yine ayakkabıcının çocuklarının hikâyesi. Yöneticiler kendi kariyerlerini nasıl
yöneteceklerini genellikle bilmiyor.

Kendi reklamlarını yapma stratejileri çoğu zaman “önemli olan beceri ve çok çalışma”dır
şeklindeki safça varsayıma dayanıyor. Bu nedenle işe gömülüyor ve bir gün birisinin sihirli
değnekle omuzlarına dokunmasını bekliyorlar.

Ama o gün nadiren geliyor.
Gerçek şu ki, şöhret ve servete giden yol ender olarak kendi içinizdedir. Başarının en

garantili yolu kendinize binecek bir at bulmaktır. Ego için bunu kabul etmek zor olabilir, ama
hayatta başarı daha çok başkalarının sizin için ne yapabileceğine dayanır; sizin kendiniz için
ne yapabileceğinize değil.

Kennedy yanılıyordu. Şirketiniz için ne yapabileceğinizi sormayın. Şirketinizin sizin için ne
yapabileceğini sorun. Dolayısıyla, kariyerinizin sunabileceği fırsatlardan azami düzeyde
yararlanmak istiyorsanız, gözlerinizi açık tutmalı ve sizin için işi yapacak bir at bulmalısınız.

Binilecek ilk at şirketinizdir.  Çalıştığınız şirket nereye gidiyor? Ya da daha az kibar bir
şekilde, herhangi bir yere gidiyor mu?

Çok sayıda iyi insan, iyi potansiyel müşterilerini alıp başarısızlığa mahkûm etmiştir. Ama
başarısızlık en azından size ikinci bir şans verir. Daha kötüsü, büyüme olasılığı ortalamanın
altında olan şirkettir.



Ne kadar parlak olursanız olun, bir kaybedenle aynı kaderi paylaşmanın faydası yoktur.
Titanik’teki en iyi mürettebat bile en kötüyle aynı cankurtaran filikasına binmek zorunda kaldı.
Tabii eğer suya düşmemeyi başaracak kadar şanslı idiyse.

Kendi başınıza yapamazsınız. Çalıştığınız şirket bir yere gitmiyorsa, yeni bir şirket bulun.
Her zaman bir IBM ya da bir Xerox bulamayabilirsiniz, ama ortalamadan daha iyisini
yapabilmelisiniz.

Tercihinizi büyüyen sektörlerden yana yapın. Bilgisayar, elektronik, optik, iletişim gibi
yarının ürünü olacak sektörlere yönelin.

Ve unutmayın ki her türlü “esnek hizmet” “sert ürünlerden” çok daha hızlı büyür. Bu nedenle
banka, leasing, sigorta, finans, tıp ve danışmanlık alanlarında çalışan şirketleri inceleyin.

Eski deneyimlerin bambaşka ürün alanlarını görmenizi engelleyebileceğini unutmayın.
Ve yarının ürününü yapan şirketlerden birine girdiğinizde, sadece size bugün ne kadar

ödeyeceklerini sormayın.
Yarın ne kadar ödeyebileceklerini de sorun.

Binilecek ikinci at patronunuzdur.  Kendinize çalıştığınız şirketle ilgili sorduğunuz soruların
aynısını patronunuz için de sorun.

Patronunuz bir yere gidiyor mu? Gitmiyorsa, kim gidiyor? Her zaman bulabildiğiniz en
zeki, en parlak, en yetkin kişi için çalışın.

Başarılı insanların biyografilerine bakıldığında, bir çoğunun başarı merdivenlerini başka
birinin arkasında çıktığını görmek şaşırtıcıdır. Önemsiz bir işteki ilk görevlerinden büyük bir
şirketin başkanlığı ya da CEO’luğundaki son görevlerine kadar.

Yine de bazı insanlar yetkin olmayan kişiler için çalışmaktan hoşlanır. Sanırım bu şekilde
solmuş çiçeklerin arasında taze çiçek olarak öne çıktıklarını hissediyorlar. Fakat bir
operasyondan memnun olmadığı zaman üst yönetimin tüm buketi atma eğilimini unutuyorlar.

İki tip insan iş aramaya gelir.
Bir tanesi uzmanlığından aşırı övünç duymaktadır. Sık sık, “Bana burada gerçekten

ihtiyacınız var. Benim uzmanlık alanımda zayıfsınız” der.
Diğer tip ise tam tersini söyler. “Benim uzmanlık alanımda güçlüsünüz. Harika bir iş

çıkarıyorsunuz ve ben de en iyiyle çalışmak istiyorum.”
Sizce hangisinin işi alınması daha olasıdır? Doğru. İkinci kişinin.
Diğer yandan, tuhaf gelse de, üst düzey yöneticiler diğer tiple daha sık karşılaşır; tercihen

büyük bir unvan ve dolgun bir maaşla, uzman olmak isteyen kişiyle.
“Yıldızların peşinden gidin” demişti Ralph Waldo Emerson. O zamanlar iyi bir tavsiyeydi.

Şimdi ise daha da iyi bir tavsiye.
Eğer patronunuz bir yerlere gidiyorsa, sizin de gidiyor olma olasılığınız yüksektir.

Binilecek üçüncü at bir arkadaştır.  Çoğu kişinin çok fazla arkadaşı vardır ama iş arkadaşı
yoktur. Arkadaşlar iyidir ve bazen televizyon alırken ya da çocuklara diş teli taktırırken uygun
fiyat almanızı sağlayabilirler. Fakat daha iyi bir iş bulma söz konusu olduğunda genelde pek
yardımları dokunmaz.

Bir kimsenin kariyerindeki çoğu büyük çıkışın kaynağı, bir iş arkadaşının o kimseyi tavsiye



etmiş olmasıdır.
Kendi şirketinizin dışında ne kadar çok iş arkadaşı edinirseniz tatminkâr bir iş bulma

olasılığınız o kadar artar.
Arkadaş edinmek de tek başına yeterli değildir. O arkadaşlık atını dışarı çıkarıp ara sıra

talim yapmanız gerekir. Bunu yapmazsanız, ihtiyacınız olduğunda ona binemezsiniz.
On yıldır haber almadığınız eski bir iş arkadaşınız arayıp birlikte öğle yemeğine çıkmak

istediğinde iki şeyin olacağını bilirsiniz: (1) Yemeği siz ısmarlayacaksınızdır ve (2)
arkadaşınız iş arıyordur.

Bir işe ihtiyacınız olduğunda, o tarz bir taktik denemek için genellikle çok geçtir.
Arkadaşlık atına binmenin yolu tüm iş arkadaşlarınızla irtibatta olmaktır.

Onlara ilgilenebilecekleri makaleler, reklam klipleri ya da terfi ettiklerinde tebrik mektubu
gönderin.

Ve insanların kendilerinden söz eden hikâyeleri her zaman gördükleri varsayımında
bulunmayın. Görmezler. Ve biri kendilerine gözden kaçırdıkları bir şeyi gönderdiğinde bunu
takdir ederler.

Ölümünden önceki gece Victor Hugo günlüğüne şöyle yazmış: “Hiçbir şey, dünyanın bütün
orduları bir araya gelse bile, zamanı gelmiş bir fikri durduramaz.”

Herkes iyi bir fikrin insanı başka her şeyden daha hızla zirveye taşıyacağını bilir. Ancak
insanlar bazen bir fikirden çok fazla şey bekliyor. Hem harika bir fikir olsun hem de herkes o
fikri harika bulsun istiyorlar.

Öyle fikirler yoktur. Bir fikrin kabul edileceği zamanı beklerseniz çok geç kalırsınız. Başka
biri onu kullanmıştır.

Ya da birkaç yıl önce çok kullanılan bir ifadeye göre, “Moda olmuş bir şey demode olmaya
başlamıştır bile.”

“Fikir” atına binmek için alay konusu olmaya ya da muhalefete göğüs germeye istekli
olmalısınız. Akıntının tersine yüzmeye istekli olmalısınız.

Riske girmeye ve çok fazla tacize hazır olmadığınız sürece bir fikir ya da konseptte ilk
olamazsınız. Zamanınız gelene kadar uygun fırsatı bekleyerek bu olmaz.

Psikolog Charles Osgood’a göre, “Bir ilkenin geçerliliğinin bir göstergesi karşılaştığı
muhalefetin sertliği ve direncidir. Herhangi bir alanda, eğer insanlar bir ilkenin apaçık
anlamsız ya da çürütülmesi kolay olduğunu görüyorlarsa, onu göz ardı etme eğilimindedirler.
Öte yandan, eğer o ilke çürütülmesi zorsa ve kendi isimleriyle özdeşleşmiş temel bazı
varsayımlarını sorgulamalarına neden oluyorsa, onda yanlış bir şey bulmak için kendi
yollarından saparlar.”

Çatışmadan korkmayın.
Adolf Hitler olmasa Winston Churchill nerede olurdu? Bunun yanıtını biliyoruz. Dünya

Adolf Hitler’den kurtulduktan sonra, İngiliz halkı ilk fırsatta Winston Churchill’i koltuğundan
indirdi.

Peki Liberace’nin konserlerinden birine yapılan kötü yorum için ne söylediğini hatırlıyor
musunuz? “Bankaya gidene kadar ağladım.’’

Bir fikir ya da konsept, çatışma öğesi olmadan fikir bile değildir. Sadece bir başka



klişedir.

Binilecek beşinci at inançtır.  İnsanlara ve fikirlerine güvenin. Kendinizin dışına çıkmanın
önemine, talihinizi dışarıda bulmaya en iyi örnek, hayatının çoğunda başarısız olan bir adamın
hikâyesidir.

Adı Ray Kroc’tu ve hayatını değiştiren iki kardeşe rastladığında çoğu insandan yaşlı, hayatı
başarısızlıklarla dolu biriydi.

Kardeşlerin bir fikri vardı ama inançları yoktu. Bu nedenle fikirlerini ve isimlerini Ray
Kroc’a oldukça ucuz bir fiyata sattılar.

Ray Kroc Amerika’nın en zengin insanlarından biri oldu. Milyonlarca dolarlık bir servet
kazandı.

Kardeşler mi? Onlar McDonald kardeşlerdi. Onların hamburgerlerinden her yediğinizde,
McDonald’s zincirini başarıya götüren kişinin vizyon, cesaret ve azim sahibi, dışarıdan biri
olduğunu hatırlayın; adı McDonald olan iki adam değil.

Binilecek altıncı at sizsiniz. Bir tane daha at var. Huysuz, zor ve ne yapacağı önceden
kestirilemeyen bir hayvan. Yine de insanlar binmeye çalışır, ama bunu çok az başarırlar.

Bu at sizsiniz. İşte ya da özel yaşamda tek başınıza başarılı olmanız mümkün. Fakat kolay
değil.

Hayatın kendisi gibi, iş de sosyal bir faaliyettir. Rekabet kadar işbirliği de vardır.
Satışı ele alalım. Satış bir kişiyle olmaz. Birinin de sattığınız şeyi alması gerekir.
Unutmayın ki kazanan jokeyler her zaman en hafif, en zeki ya da en güçlü olanlar değildir.

En iyi jokey yarışı kazanmaz.
Yarışı kazanan jokey genellikle en iyi atla yarışandır.
Dolayısıyla, kendinize binecek bir at seçin ve onu iyi kullanın.



İşinizi konumlandırmak

Bir konumlandırma programına nasıl başlarsınız?
Kolay değil. Genel eğilim derinlemesine düşünmeden çözüm üretmektir. Sonuca atlamadan

önce, organize biçimde durumunuzu değerlendirmek çok daha iyidir.
Bu düşünce sürecinde size yardımcı olması için, buyurun size kendi kendinize

sorabileceğiniz, zihinsel becerilerinizi harekete geçirecek altı soru.
Aldanmayın. Bunlar sorması kolay yanıtlaması zor türde sorular. Cesaretinizi ve

inançlarınızı sınayarak, ruhunuzun derinlerine inmenizi gerektiren meselelere parmak
basarlar.

1. Konumunuz ne?
Konumlandırma tersten düşünmektir. Kendinizle başlamak yerine, potansiyel müşterinin
zihniyle başlamalısınız.

Ne olduğunuzu sormak yerine, potansiyel müşterinin zihnindeki mevcut konumunuzu
sorgulamalısınız.

Aşırı iletişim içindeki toplumumuzda zihinleri değiştirmek çok zor bir iştir. Orada zaten
var olanla çalışmak ise çok daha kolaydır.

Potansiyel müşterinin zihnindeki durumu belirlerken, şirket egonuzun size engel olmasına
izin vermemek önemlidir. “Hangi konuma sahibiz?” sorusuna cevabı piyasadan alırsınız,
pazarlama müdüründen değil.

Eğer bunun için birkaç dolar harcayıp araştırma yapmanız gerekiyorsa, olsun varsın. Parayı
harcayın. Tam olarak neyle karşı karşıya olduğunuzu bilmek, artık bir şey yapılamayacak
noktaya gelindiğinde öğrenmekten daha iyidir.

Dar görüşlü olmayın. Büyük resme bakmalısınız, ayrıntılara değil.
Sabena’nın sorunu Sabena Havayolu değil, Belçika ülkesidir.
7-Up’ın sorunu potansiyel müşterinin limonlu içeceklere tavrı değildir, kolaların zihinleri

çok yoğun biçimde işgal etmiş olmasıdır. “Bir meşrubat alabilir miyim?” diyen çoğu kişi
Coca-Cola ya da Pepsi’yi kastetmektedir.

Büyük resme bakmak 7-Up’ın başarılı bir anti-kola programı geliştirmesine yardımcı oldu.
Bugün çoğu ürün 7-Up’ın anti-kola kampanyasından önceki durumuna benziyor. Çoğu

potansiyel müşterinin zihninde ya yoklar ya da çok zayıf bir konumdalar.
Yapmanız gereken şey ürününüzü, hizmetinizi ya da konseptinizi zihne sokmak için orada

zaten var olana kanca atmaktır.

2. Hangi konumu istiyorsunuz?



İşte bu, sahip olunacak en iyi konumu öngörebilmek için kristal kürenizi çıkarmanız gereken
nokta. “Sahip olmak” kilit kelime. Çok sayıda program bir konumu herkesten önce kapmak
için hazırlanarak imkânsıza ulaşmaya çalışır, çünkü başkası orayı çoktan ele geçirmiştir.

Ford, Edsel’i başarıyla konumlandırmayı beceremedi. Bunun çok basit bir nedeni vardı:
Otomobil alıcısının zihninde bir başka bol nikelajlı, orta fiyatlı araç vardı.

Diğer yandan, Richardson Merrill soğuk algınlığı ilacı alanında Contac ve Dristan’a karşı
konumlanmaya çalıştığında, zekice bir hamleyle doğrudan bir savaştan kaçındı. Bu ikiliyi
gündüz saatleri için kendi aralarında kapışmaya bırakan Richardson Merrill “gece için soğuk
algınlığı ilacı” Nyquil ile pazardaki boş bir konumu doldurdu.

Nyquil şirketin son yıllarda piyasaya sürdüğü en başarılı yeni ürünlerden biri oldu.
Bazen çok fazla şey isteyebilirsiniz. Fazlaca geniş bir konum isteyebilirsiniz; potansiyel

müşterinin zihnine yerleştirilemeyecek bir konum. Ve yerleştirilse bile, Nyquil gibi dar
tabanlı bir ürünün saldırısına karşı savunulamaz bir konum.

Bu, elbette, herkes için tuzağıdır ve buna iyi bir örnek Rheingold adlı biranın ünlü
kampanyasıdır. Bu bira markası New York işçi sınıfının zihninde herkesten önce bir yer
kapmak istedi (bu gruptaki bira tiryakilerinin sayısı düşünülecek olursa kötü bir hedef değil).

Bu doğrultuda, Rheingold içen İtalyanların, Rheingold içen siyahların, Rheingold içen
İrlandalıların, Rheingold için Yahudilerin vs. yer aldığı müthiş bazı reklamlar yaptılar.

Doğrusu, herkese hitap etmek yerine hiç kimseye hitap edemediler. Bunun nedeni basitti.
Önyargı insana özgü olduğu için, bir etnik grubun Rheingold içmesi diğer etnik grupları
etkilemedi.

Aslında, kampanyanın yaptığı şey New York’taki her etnik grubu yabancılaştırmaktı.
Kariyerinizde aynı hatayı yapmak kolaydır. Eğer her şey olmaya çalışırsanız, sonunda

hiçbir şey olursunuz. Uzmanlığınızın odağını daraltmak daha iyidir. Bir uzman olarak eşsiz bir
konum edinmek için her işten anlayan bir ukala olmamalısınız.

Bugün iş piyasası kendilerini uzman olarak tanımlayabilen ve konumlandırabilen kişilere
ait.

3. Kimden daha iyi silahlanmış olmalısınız?
Eğer önerdiğiniz konum bir pazarlama liderine karşı kafa kafaya bir yaklaşım gerektiriyorsa,
unutun. Engelin çevresinden dolaşmak, üzerinden atlamaktan iyidir. Geri adım atın. Başka
kimsenin sıkı sıkıya kavramadığı bir konum seçin.

Durumu kendi bakış açınızdan değerlendirmek için ayırdığınız kadar vakti rakibinizin bakış
açısından değerlendirmek için de ayırın.

Potansiyel müşteriler satın almazlar, seçerler. Otomobil markaları arasında, bira markaları
arasında, bilgisayar markaları arasında seçim yaparlar. Markanızın değerli olması veya
olmaması olası seçenekler arasındaki konumunuzdan çok daha önemsizdir.

Uygun bir konum yaratmak için genelde bir başka markayı, hatta tüm bir ürün kategorisini
yeniden konumlandırmak zorundasınız; Tylenol’un aspirinde yaptığı gibi.

Rakibinizle başa çıkamadığınızda ne olacağını hatırlayın. Bristol-Myers, Nuprin’i piyasaya
sürmek için 35 milyon dolar, American Home Products Advil’i piyasaya sürmek için 40



milyon dolar harcadı. Her iki ürün de ibuprofen içeriyordu ki bu Amerika için yeni bir
analjezikti.

Fakat her iki kampanya da piyasaya hâkim baş ağrısı ilacı Tylenol’u yeniden
konumlandırmada başarısız oldu. Bunun sonucunda, her iki ürün de piyasada küçük bir pay
edinmenin ötesine gidemedi.

Çoğu pazarlama faaliyetinde rakiple kapışmak başlıca sorundur.

4. Yeterince paranız var mı?
İmkânsızı elde etmeye çalışmak başarılı konumlandırmanın önünde büyük bir engeldir. Ortak
bir zihin yaratmak para ister. Bir konum oluşturmak para ister. Bir konum oluşturduktan sonra
onu korumak para ister.

Günümüzdeki gürültü seviyesi feci. Potansiyel müşterinin zihni için rekabet eden çok fazla
ürün ve çok fazla “ben de”ci şirket var. Fark edilmek güçlenmektir.

Ortalama insan zihni bir yılda yaklaşık 200.000 reklama maruz kalır. Süper Kupa’da 30
saniye süren 500.000 dolarlık reklamın bu 200.000 izlenimden sadece biri olduğunu
düşünecek olursanız, bugün tek bir reklamın ne kadar az şansı olduğunu görebilirsiniz.

İşte bu yüzden Procter&Gamble gibi bir şirket böylesine dişli bir rakiptir. Yeni bir ürüne
para yatırdığında masaya 50 milyon doları koyar, masayı kolaçan eder ve “Bahis sırası sizde”
der.

Gürültü seviyesinin üzerine çıkmaya yetecek kadar para harcamıyorsanız, bu dünyanın
Procter&Gamble’larının sizin konseptinizi elinizden almasına izin verirsiniz. Gürültü
seviyesiyle başa çıkmanın bir yolu sorununuzun coğrafi boyutunu küçültmektir. Ulusal ya da
uluslararası piyasa yerine yerel pazar düzeyinde yeni ürünler ya da yeni fikirler sunmaktır.

Belirli bir miktar söz konusu olduğunda, tek bir şehre aşırı harcama yapmak, birden çok
şehre az harcama yapmaktan daha iyidir. Bir bölgede başarılı olursanız programınızı her
zaman başka yerlere taşıyabilirsiniz. Tabii eğer ilk yer uygunsa.

New York’ta (ülkenin bir numaralı İskoç viskisi içilen yöresi) bir numaralı İskoç viskisi
olursanız ürünü ABD’nin diğer bölgelerine de yayabilirsiniz.

5. Kalıcı kılabilir misiniz?
Aşırı iletişim içindeki toplumumuzu sürekli bir değişim potası olarak düşünebilirsiniz. Bir
fikir diğerinin yerini çılgın bir hızla almakta.

Değişimle başa çıkmak için uzun soluklu bir bakış açısı önemlidir; hem temel konumunuzu
belirlemek hem de onu kalıcı kılmak için.

Konumlandırma kümülatif bir konsepttir; reklamın uzun mesafeli yapısından faydalanır.
Ona sıkı sıkıya tutunmalısınız. Çoğu başarılı şirket kazanan bir formülü nadiren değiştirir.

Kaç yıldır şu Marlboro adamlarını gün batımında ata binerken görüyorsunuz? Crest o kadar
uzun zamandır çürüklerle savaşıyor ki ikinci nesil çocuklara geçtiler. Değişim denince, bir
şirket eskisine oranla daha da stratejik düşünmelidir.

Bir şirket, küçük istisnalar dışında, hemen hiçbir zaman temel konumlandırma stratejisini
değiştirmemelidir. Yalnızca taktiklerini, uzun vadeli bir strateji oluşturmaya yönelik kısa



vadeli manevralarını değiştirmekle yetinmelidir.
İşin püf noktası temel stratejiyi alıp onu iyiye götürmektir. Onu renklendirmek için yeni

yollar bulun; sıkıcı olmaktan kaçınmak için yeni yollar arayın. Diğer bir deyişle, Ronald
McDonald’a sonunda bir hamburger yedirtmek için yeni yollar bulun.

Zihinde bir konum edinmek değerli bir gayrimenkul sahibi olmak gibidir. Onu bir kere
sattıktan sonra, geri almak imkânsız olabilir.

Ürün gamı genişletme tuzağı buna iyi bir örnektir. Ürün gamını genişlettiğinizde aslında
yaptığınız şey temel konumunuzu zayıflatmaktır. Ve bu olduktan sonra, çapasız bir gemi gibi
sürüklenirsiniz.

Levi’s gündelik kıyafetler serisine el attı ve kottaki temel konumunun diğer “tasarım” kotlar
tarafından sarsılışına tanık oldu.

6. Konumunuza uygun musunuz?
Yaratıcı insanlar konumlandırma fikrine genellikle direnir, çünkü yaratıcılıklarının
kısıtlandığını düşünürler.

Ve biliyor musunuz? Öyle de yapar. Konumlandırmacı bakış yaratıcılığı kısıtlar.
En büyük iletişim trajedilerinden biri bir kuruluşun adım adım, dikkatlice, tablolarla ve

grafiklerle planlama yapıp, sonra bunun uygulaması için stratejiyi “yaratıcılara” devredişini
izlemektir. Yaratıcılar becerilerini stratejinin üzerinde uyguladıklarında, teknik bulutu içinde
kaybolan strateji tanınmayacak hale gelir.

Böyle bir kuruluşun stratejiyi, binlerce dolarlık yaratıcılık uygulamasından geçmiş bir
reklam yerine, rakam veya grafiklerle sunması çok daha iyi olurdu.

“Avis araba kiralamada sadece 2. sırada, o halde neden bizi seçesiniz? Biz daha çok
çalışıyoruz.” Bu, kulağa reklam gibi gelmiyor; pazarlama stratejisinin sunumu gibi geliyor.
Aslında, her ikisi de.

Kendi reklamlarınız konumunuza uygun mu? Örneğin kıyafetleriniz dünyaya sizin bankacı,
avukat ya da sanatçı olduğunuzu söylüyor mu?

Yoksa, konumunuzun altını oyan yaratıcı kıyafetler mi giyiyorsunuz?
Yaratıcılık tek başına değersizdir. Sadece konumlandırma hedefini desteklediğinde bir

katkı sunabilir.

Dışarıdan biri...
Bazen şu soru sorulur: Kendimiz mi yapalım, yoksa bizi konumlandırması için birini mi
tutalım?

Tutulan o biri genellikle bir reklam ajansıdır. Bir reklam ajansı mı? Kimin şu Madison
Avenue reklamcı bozuntularına ihtiyacı vardır ki?

Herkesin. Ama yalnızca zenginlerin bir reklam ajansıyla çalışmaya gücü yeter. Diğerleri
bunu kendi başına yapmayı öğrenmek zorundadır. Sadece dışarıdan birinin sunabileceği paha
biçilmez bileşeni kendi başına nasıl uygulayacağını öğrenmek zorundadır.

Peki dışarıdan biri ne sağlar? Bilgisizlik denen içeriği. Diğer bir deyişle, tarafsızlığı.
Bir şirkette neler olup bittiğini bilmeyen dışarıdan biri dışarıda olup biteni, yani potansiyel



müşterinin zihnindekini daha iyi görebilmektedir.
Dışarıdan biri doğal olarak dışarıdan içeriye düşünmeye odaklanır; içeriden biriyse

içeriden dışarıya düşündüğünde daha rahat eder.
Tarafsızlık reklam, pazarlama ya da halkla ilişkiler ajanslarının sağladığı kilit bileşendir.

Dışarıdan biri ne sağlamaz
Tek bir kelimeyle özetlersek, sihirli değnek. Bazı yöneticiler reklam ajansının rolünün, sihirli
bir değnek dokunuşuyla potansiyel müşterilerin koştura koştura gidip ürünü almalarını
sağlamak olduğuna inanır.

O sihirli değneğe “yaratıcılık” denir; acemi reklamcının şiddetle arzuladığı bir özelliktir
bu.

Popüler görüş ajans “yaratır” şeklindedir ve en iyi ajansların “yaratıcılık” denen bir
maddeyle dolu olduğu, reklam çözümlerine kasıtlı olarak bundan koyduklarıdır.

Reklam çevrelerinde, çok yaratıcı bir reklam ajansıyla ilgili bir hikâye anlatılır. O kadar
yaratıcıymış ki, samanı alıp altına çevirebiliyormuş.

Siz de adını duymuş olabilirsiniz, çünkü çok yaratıcı bir isimleri vardı: Rumplestiltskin,
Inc.5

Efsane yaşamaya devam ediyor. Bugün bile bazıları ajansların samanı altına
dönüştürebilecek kadar yaratıcı olduğunu düşünüyor.

Ama, bu doğru değil. Reklam ajansları samanı altına çeviremez. Eğer çevirebilselerdi,
reklam işinde değil saman ayırma işinde olurlardı.

Yaratıcılık öldü. Artık, Madison Avenue’deki oyunun adı konumlandırma.
5 Grimm kardeşlerin derlediği masallardan birinin samanı altına çeviren kahramanı. –çn.



Konumlandırma oyununu oynamak

Bazı insanlar konumlandırma oyununu oynamakta zorlanıyor, çünkü kelimelere takılıyorlar.
Kelimelerin anlamı olduğunu düşünüyor, hayatlarını Bay Webster’in6 yönetmesine izin

veriyorlar.

Kelimelerin rolünü anlamalısınız
Anlambilimcilerin yıllardır söylediği bir şey var: Kelimeler anlam taşımaz. Anlam
kelimelerde değil, kelimeleri kullananlardadır.

Birisi içini doldurana kadar boş olan şeker kâsesi gibi, bir kelime de biri içine bir anlam
koyana kadar anlamdan yoksundur.

Dibi delik bir şeker kâsesine şeker eklemeye çalışırsanız, hiçbir yere varamazsınız. Aynı
şekilde, sızıntı yapan bir kelimeye anlam eklemeye çalışırsanız da hiçbir yere varamazsınız.
Sızıntı yapan kelimeden kurtulup bir başka kelime kullanmak çok daha iyidir.

“Volkswagen” kelimesi orta boyutlu lüks araba konseptini tutmaz. Dolayısıyla, o kâseden
kurtulup, “Audi” gibi, konsepti çok daha iyi taşıyan yeni bir kelime kullanırsınız. Sırf
Volkswagen fabrikasında üretildi diye adının aynı olmasında ısrar etmezsiniz. Zihinsel katılık
başarılı konumlandırmaya engeldir.

(Volkswagen’in Amerikan pazarında hızı kesilirken, Audi patladı. Şu anda Audi’nin
satışları BMW’yi geçti ve Mercedes-Benz’in satışlarını yakalamasına ramak kaldı.)

Günümüzde konumlandırmada başarılı olmak için büyük ölçüde zihinsel esnekliğe sahip
olmalısınız. Kelimeleri seçip kullanırken sözlüklerden olduğu kadar tarih kitaplarından da
uzak durmalısınız.

Kabul görmüş anlamların önemsiz olduğunu söylemiyoruz. Hatta tam tersi. Yerleştirmek
istediğiniz anlamları tetikleyen kelimeleri seçmelisiniz.

Peki ama bu etik mi? Unutmayın, kelimelerin anlamı yoktur. Siz onları anlamla doldurana
dek boş birer kaptırlar. Bir ürünü, bir kişiyi ya da bir ülkeyi yeniden konumlandırmak
istiyorsanız, önce kabı değiştirmelisiniz.

Bir bakıma, her ürün ya da hizmet “ambalajlı ürün”dür. Eğer kutuda satılmıyorsa, isim kutu
olur.

Kelimelerin insanları nasıl etkilediğini bilmelisiniz
Kelimeler tetikleyicidir. Zihne gömülü anlamları tetiklerler.

Tabii ki, insanlar bunu anlasaydı, bir ürünü yeniden adlandırmanın ya da bir otomobil için
Mustang (Amerika’ya özgü yabani bir at türü) gibi duygusal kelimeler seçmenin bir avantajı



kalmazdı.
Ama anlamazlar. İnsanların çoğu “yarı akıllı”dır. Tamamen akıllı ya da tamamen deli

değildirler. Arada bir yerdedirler.
Akıllı insanlar ile deliler arasındaki fark nedir? Deliler tam olarak ne yapar? Genel

anlambilim konseptini geliştirmiş olan Alfred Korzybski delilerin gerçeklik dünyasını kendi
kafalarındakine uydurmaya çalıştığını belirtiyor.

Napolyon olduğunu sanan bir deli dışarıdaki dünyayı bu olguya uydurur.
Akıl sağlığı yerinde bir insan gerçeklik dünyasını sürekli analiz eder ve sonra kendi

kafasındakini gerçeklere uyacak şekilde değiştirir.
Çoğu insan için bu büyük bir sorundur. Kaldı ki, kaç kişi gerçeklere uyması için görüşlerini

sürekli değiştirmek ister?
Görüşlerinize uyması için gerçekleri değiştirmek çok daha kolaydır.
Yarı akıllı insanlar kararlarını verirler ve “görüşlerini “doğrulamak” için gerçekler

bulurlar. Hatta daha yaygın olarak yaptıkları şey, en yakındaki “uzmanın” görüşünü kabul
etmek ve sonra gerçeklerle hiç uğraşmamaktır.

Psikolojik olarak doğru ismin gücünü görüyorsunuz. Akıl gerçeklik dünyasını isme
uyduruyor. Aynı arabaya Turtle (kaplumbağa) ismi yerine Mustang ismi verildiğinde daha
sportif, daha yarışçı ve daha hızlı görünüyor.

Dil aklın/zihnin anahtarıdır. Konsept olarak düşünmek için kelimeleri kendi çıkarlarınıza
göre yönetmelisiniz. Doğru kelime seçimiyle, düşünce sürecinin kendisini etki altında
bırakabilirsiniz. (Aklın soyut düşüncelerle değil, “kelimelerle düşündüğü”nün bir kanıtı
olarak, dilin nasıl öğrenildiğini göz önünde bulundurun. Bir yabancı dilde akıcı olmak için o
dilde düşünmelisiniz.)

Ancak sınırlar var. Eğer bir kelime o ana dek gerçeklikten çok uzaksa, akıl o kelimeyi
kullanmayı reddeder. Örneğin üreticisi haricinde herkesin “küçük” dediği diş macunu tüpünde
“büyük” ya da herkesin “büyük” dediği tüpün üzerinde “ekonomik boy” yazıyorsa.

Çin Halk Cumhuriyeti’ne çoğunlukla “Kızıl Çin” deniyor çünkü kimse orasının “halkın
cumhuriyeti” olduğuna inanmıyor (ülkenin kendi içinde, Çin Halk Cumhuriyeti şüphesiz etkili
bir isim).

Değişime dikkat etmelisiniz
Bir şeyler ne kadar değişirse, o kadar aynı kalır. Yine de, günümüzde insanlar değişim
illüzyonuna kapılmış durumda. Dünya her geçen gün biraz daha hızlı dönüyor gibi.

Yıllar önce, başarılı bir ürün sönüp gitmeden önce elli ya da daha fazla yıl yaşayabilirdi.
Bugün bir ürünün yaşam döngüsü çok daha kısa. Bazen yıllar yerine aylarla ölçülebiliyor.

Sürekli olarak yeni ürünler, yeni hizmetler, yeni pazarlar, hatta yeni medyalar doğuyor,
yetişkinliğe ulaşıyor ve sonra unutulup gidiyorlar. Ardından tekrar yeni bir döngü başlıyor.

Düne kadar, kitlelere ulaşmanın yolu kitle dergileriydi. Bugün televizyon ağı. Yarın kablolu
yayın olabilir. Görünüşe göre, bugün kalıcı olan tek şey değişimin kendisi. Yaşam
kaleydoskopunun klikleri gitgide hızlanıyor. Yeni modeller ortaya çıkıyor ve kayboluyor.

Değişim bir çok şirketin yaşam tarzı oldu. Peki ama değişimin hızına ayak uydurmanın yolu



da değişim mi? Bunun tam tersi doğru gibi görünüyor.
Her yer şirketlerin tempoya ayak uydurma gayretiyle aceleye getirdiği projelerin atıklarıyla

doldu. Singer şirketi ev aletleri patlamasından pay kapmaya çalıştı. RCA bilgisayar
patlamasının, General Foods fast-food patlamasının bir parçası olmaya çalıştı. Gelip geçici
kısaltma hevesiyle şirket kimliklerini çöpe atan yüzlercesini hiç saymıyoruz bile.

Bu arada, en iyi yaptıkları şeyde tutunup yerlerini koruyanların programları muazzam
başarılı oldu. Maytag güvenilir aletlerini satmaya devam etti. Walt Disney fantezi ve eğlence
dünyası sattı. Avon da arama yapmaya devam etti.

Vizyona ihtiyacınız var
Değişim zaman okyanusunda bir dalgadır. Kısa vadede, dalgalar çalkantı ve kafa karışıklığı
yaratır. Uzun vadede, alt akıntılar her zaman daha önemlidir. Değişimle başa çıkmak için uzun
menzilli bir bakış açısı benimsemelisiniz. Temel işinizi belirleyip, ona tutunmalısınız.

Büyük bir şirketin yönünü değiştirmek bir hava taşıtını döndürmeye benzer. Dönüşün
gerçekleşmesi için bir buçuk kilometre gerekir. Ve eğer bu, hatalı bir dönüşse, tekrar rotaya
girmek daha da uzun mesafe gerektirir.

Oyunu başarılı bir şekilde oynamak için, şirketinizin önümüzdeki ay ya da yıl ne
yapacağının değil, önümüzdeki 5-10 yılda ne yapacağının kararını vermelisiniz. Diğer bir
deyişle, bir şirketin, dümeni her yeni dalgayı karşılayacak şekilde döndürmek yerine, burnunu
doğru yöne çevirmesi gerekir.

Vizyonunuz olmalı. Fazlaca dar bir teknolojiye dayanan bir konum almanın mantığı yoktur;
ya da modası geçmekte olan bir ürüne veya kusurlu bir isme dayanan bir konum almanın.

Her şeyden önemlisi de, neyin işe yaradığı ile neyin işe yaramadığı arasındaki farkı
görmelisiniz.

Basit görünüyor, ama değil. Gelgit dalgası yükseldiğinde, her şey işe yarıyormuş gibi
görünür; dalga geri çekildiğinde ise, hiçbir şey işe yaramıyormuş gibi.

Kendi çabalarınızı ekonominin genel hareketlerinden ayırmayı öğrenmek zorundasınız.
Çoğu pazarlama uzmanı cömert bir şans birikimiyle kutsanmıştır. Dikkat edin, bugünün usta
pazarlama dehası yarın sosyal yardıma muhtaç kalabilir.

Sabırlı olun. Yarın güneş bugün doğru kararları verenlerin üzerine doğacak.
Eğer bir şirket kendisini doğru yönde konumlandırmışsa, değişim akıntılarında ilerleyip,

kendisi için doğru olan fırsatlardan yararlanmaya hazır olur. Fakat bir fırsat çıktığında, şirket
çabuk hareket etmelidir.

Cesarete ihtiyacınız var
Çikolatada Hershey’den araba kiralamada Hertz’e kadar, liderlik konumlarının nasıl
oluştuğunu görmek için geçmişi araştırdığınızda, şirketlerin ortak özelliğinin pazarlama
becerisi hatta ürün yeniliği olmadığını görürüz. Ortak özellik, rakip yerleşme fırsatı
bulamadan inisiyatifi ele almaktır. Lider genellikle durum henüz sabitlik kazanmamışken
pazarlamaya para akıtmıştır.

Örneğin Hershey çikolatada o kadar sağlam bir konum oluşturdu ki hiç reklam yapmasına



gerek olmadığını hissetti. Bu kanaat Mars gibi rakiplerin sahip olmadığı bir lükstü.
Hershey nihayet reklam yapmaya karar verdiğinde çok geçti. Bugün Hershey sütlü çikolata

en çok satan ürün değil, hatta ilk beşte bile değil.
Liderlik konumu oluşturmanın sadece şans ve zamanlamaya değil, diğerleri geri yaslanıp

beklerken sizin muslukları açmaya istekli olmanıza bağlı olduğunu da görüyorsunuz.

Tarafsızlığa ihtiyacınız var
Konumlandırma çağında başarılı olmak için acımasız şekilde dürüst olmalısınız. Karar verme
sürecinde tüm egoyu bir kenara bırakmayı denemelisiniz. Ego konuyu gölgelemekten başka işe
yaramaz.

Konumlandırmanın en kritik yönlerinden biri ürünleri tarafsız bir şekilde
değerlendirebilmek, müşteriler ve potansiyel alıcılar tarafından nasıl algılandığını
görebilmektir.

Unutmamalısınız ki pota olmadan basketbol oynayamazsınız. Fikir alışverişi yapacak birine
ihtiyacınız var. Sorununuza çözüm olacak o basit fikri bulduğunuzu düşünür düşünmez, bir şey
kaybetmişsinizdir.

Tarafsızlığınızı kaybetmişsinizdir. Aklınıza gelen şeye taze bir bakış getirecek bir başka
kişi daha gerekmektedir; ya da başkasının aklına gelen fikre sizin yeni bir bakış getirmeniz.

Masa tenisi gibi, konumlandırma da en iyi iki kişiyle oynanan bir oyundur. Bu kitabın iki
kişi tarafından yazılması tesadüf değildir. Ancak karşılıklı bir alışveriş ortamında fikirler
daha da geliştirilip mükemmelleştirilebilir.

Sadeliğe ihtiyacınız var
Günümüzde yalnızca net bir fikir işe yarayacaktır. Bunaltıcı iletişim miktarı başka herhangi
bir şeyin başarılı olmasını engellemektedir.

Ancak, net olan her zaman o kadar da net değildir. “Patron” Kettering’in Dayton’daki
General Motors Araştırma Binası’nın duvarına yerleştirdiği levhada şöyle yazıyor: “Bu
sorun, çözüldüğünde basit olacak.”

“Kaliforniya üzümü. Doğanın şekerlemesi.”
“Islak ve etli Gainesburgers. Tenekesiz konserve köpek maması.”
“Bubble yum.7 Balonlu çiklet içinde on numara lezzet.”
Bunlar günümüzde işe yarayan türde basit fikirlere birkaç örnek. Dosdoğru basit

kelimelerle ifade edilen basit konseptler.
Çoğu zaman bir sorunun çözümü o kadar basittir ki binlerce insan ona bakmış ama

görmemiştir. Öte yandan, bir fikir zekice ya da karmaşıksa şüphelenmeliyiz. Muhtemelen işe
yaramayacaktır çünkü yeterince basit değildir.

Bilim tarihi karmaşık sorunlara basit çözümler bulan Kettering gibilerin tarihidir.
Bir reklam ajansının müdürü bir zamanlar ajansın tüm müşteri temsilcilerinin her taslağın

arkasına pazarlama stratejini yapıştırmasında ısrar etti.
Böylece, müşteri reklamın ne işe yaraması gerektiğini sorduğunda, temsilci taslağın

arkasını çevirip stratejiyi okuyabilirdi.



Oysa, bir reklam stratejinin kendisi kadar basit olmalıdır. Ajans bir hata yaptı, taslağın
yanlış tarafına oynadı.

İnceliğe ihtiyacınız var
Konumlandırma oyunundaki yeni oyuncular çoğu kez, “Bu ne kadar da kolay. Tek yaptığın,
kendimin diyebileceğin bir konum bulmak” derler.

Basit mi? Evet. Kolay mı? Hayır.
Zorluk aynı zamanda etkili olan bir açık konum bulmakta yatar. Örneğin siyasette, aşırı

sağda (muhafazakar bir konum) ya da aşırı solda (sosyalist konum) bir konum oluşturmak
kolaydır. Hiç şüphesiz iki konumdan birini başkalarından önce kaparsınız.

Ama kaybedersiniz.
Yapmanız gereken şey, çizginin merkezine yakın bir açıklık bulmaktır. Liberallerin

alanında biraz muhafazakar ya da muhafazakarların alanında biraz liberal olmalısınız.
Bu, kendini büyük ölçüde dizginlemeyi ve incelikli olmayı gerektirir. İşte ve hayatta büyük

kazananlar çizginin merkezine yakın yerlerde açık konumlar bulmuş olanlardır, kenarlarında
değil.

Bazen konumlandırmada başarı, satışta başarısızlık yaşayabilirsiniz. Buna “Rolls-Royce
tarzı düşünce” adı verilebilir.

“Biz bu sektörün Rolls-Royce’siyiz” bugün iş hayatında sıklıkla duyduğunuz bir iddia.
Amerika’da her yıl kaç Rolls-Royce satıldığını biliyor musunuz?
Yaklaşık 1.000 tane, yani pazar payı 0,01. Cadillac ise yılda 300.000 adetten fazla satıyor.
Hem Cadillac hem Rolls-Royce lüks arabalar, ama aralarında uçurum var. Ortalama

otomobil alıcısı için, 100.000 dolara satılan Rolls-Royce ulaşılmaz bir noktada.
Cadillac ise, Michelob ve diğer yüksek fiyatlı ürünler gibi, ulaşılmaz değil. Başarılı bir

konum oluşturmanın sırrı iki şeyi dengelemektir: (1) Benzersiz bir konum, (2) fazla dar
olmayan bir çekicilik.

Fedakârlığa hazır olmalısınız
Konumlandırmanın özü fedakârlıktır. O eşsiz konumu oluşturmak için bir şeylerden
vazgeçmeye hazırlıklı olmalısınız.

Gece içilen soğuk algınlığı ilacı Nyquil, gündüz pazarından feragat etti.
Çoğu pazarlama operasyonunun odağı bunun tam tersidir. Ürün serilerini genişleterek,

boyut ve tat çeşitlendirmeleriyle, çoklu dağıtımla pazarlarını genişletmenin yollarını ararlar.
Tüm bunlar genellikle kısa vadeli satışı arttırır ama uzun vadeli konumlandırma erozyonuna
neden olur.

Konumlandırmada, daha küçük, daha iyi olabilir. Ağırlıklı olarak sizin olacak küçük
hedeflere yönelmek, 3-4 markayla paylaşmanız gerekecek büyük bir pazardan genelde daha
iyidir.

Herkes için her şey olarak güçlü konumunuzu koruyamazsınız.

Sabra ihtiyacınız var



Çok az şirket yeni bir ürünü ülke çapında lanse edebilir.
Şirketler bunun yerine markayı başarılı kılabilecekleri yerlerle başlar, sonra diğer

pazarlara açılırlar.
Coğrafi açılım bir yöntemdir. Ürünü bir pazarda inşa eder, sonra diğer bir pazara

geçersiniz. Örneğin doğudan batıya ya da tam tersi.
Demografik açılım ise diğer bir yöntemdir. Philip Morris, Marlboro’yu ülke çapında bir

numara yapmadan çok önce üniversite yerleşkelerinin bir numaralı sigara markası yapmıştı.
Kronolojik açılım ise üçüncü yöntemdir. Markayı belirli bir yaş grubu içinde inşa eder,

sonra diğer yaş gruplarına geçersiniz. “Pepsi Nesli” Pepsi-Cola’nın ürünü gençler arasında
oturtmasına ve sonra büyüdükçe o nesilden kâr etmesine yardımcı oldu.

Dağıtım da bir başka açılım yöntemidir. Wella ürün serisi ilk olarak güzellik salonlarında
satıldı. Ürünler zihinlere yerleştikten sonra, eczane ve süpermarketlerde de satılmaya başladı.

Küresel bir bakış açısına ihtiyacınız var
Dünya çapında düşünmenin önemini göz ardı etmeyin. Gözlerini Tom, Dick ve Harry’den
ayırmayan bir şirket Pierre, Hans ve Yoshio’yu kaçıracaktır.

Pazarlama hızla bir dünya oyunu oluyor. Bir ülkede konumu olan bir şirket şimdi o konumu
bir başka ülkede kendine yer açmak için kullanabiliyor. IBM, Alman bilgisayar piyasasının
yüzde 60 küsuruna sahip. Bu şaşırtıcı bir rakam mı? Olmamalı. IBM kârının yüzde 50’den
fazlasını ABD dışında elde ediyor.

Şirketler dünya çapında çalışmaya başladıklarında, çoğu zaman bir isim sorunları olduğunu
keşfediyorlar.

Kauçuk olmayan çok sayıda ürün de pazarlayan bir şirket olan U.S. Rubber (kauçuk) bunun
tipik bir örneği. İsmini Uniroyal olarak değiştirdi ve dünya çapında kullanabildiği bir şirket
kimliği yarattı.

Peki, neye ihtiyacınız yok?
Pazarlama dehası şeklinde bir şöhrete ihtiyacınız yok. Aslına bakarsanız, bu çok zarar verici
olabilir.

Çoğu zaman, ürün lideri başarısını pazarlama becerisine bağlamak gibi vahim bir hata
yapar. Bunun sonucu olarak da, söz konusu becerisini başka ürünlere ve başka pazarlama
durumlarına aktarabileceğini sanır.

Xerox’un bilgisayardaki hayal kırıklığı yaratan girişimlerini hatırlayın.
Pazarlama bilgisinin kalesi olan International Business Machines Corporation’un elde ettiği

sonuçlar da daha parlak değil. Bugüne dek, IBM’in düz kâğıtlı fotokopi makineleri Xerox’un
konumuna bir çentik bile atamadı. Bu kadar örnek yeterli mi?

Konumlandırmanın kuralları her tipte ürün için geçerlidir. Örneğin ambalajlı ürünler
alanında Bristol-Myers, Crest diş macununu Fact’la (tanıtımına 5 milyon dolar harcandıktan
sonra ürün piyasadan çekildi) alt etmeye çalıştı. Aynı şirket daha sonra Resolve’yle (bu ürün
de tanıtımına 11 milyon dolar harcandıktan sonra piyasadan çekildi) Alka-Seltzer’in peşine
düştü. Ardından da, Bayer’i Dissolve’yle devirmeye çalıştı ki bu da kendisi için bir başka baş



ağrısı oldu.
Yerleşik rakiple kafa kafaya çarpışmaya girişen şirketlerin intihar eğilimini anlamak zor.
Umut fakirin ekmeğidir. On kereden dokuzunda, liderle kafa kafaya çarpışmaya giren alt

sıralardaki şirket felakete sürüklenir.
Konumlandırmanın ilk kuralını tekrar edelim: Zihin için verilen savaşı kazanmak

istiyorsanız güçlü, yerleşik konumdaki bir şirketle kafa kafaya mücadele edemezsiniz.
Etrafından dolanabilir, altından üstünden geçebilirsiniz, ama asla kafa kafaya çarpışmazsınız.

Lider yüksek basamağın sahibidir. Potansiyel müşterinin zihninde bir numaralı konumdadır.
Ürün merdiveninin zirvesindedir. Merdivende yükselmek için konumlandırmanın kurallarına
uymalısınız.

Aşırı iletişim içindeki toplumumuzda, bugün oyunun adı konumlandırma.
Ve yalnızca daha iyi oyuncular ayakta kalacak.

6 Webster, Amerika’nın en kapsamlı sözlüğü. –çn.
7 İsmi lezzetli balon anlamına gelen bir çiklet markası. –çn.
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