
 

DÜNYA 
ALTIN 
KONSEYİ 

Perakende altına yönelik analizler 

Çin Yatırımları 



Dünya Altın Konseyi Hakkında 

Dünya Altın Konseyi, altın endüstrisi için bir piyasa 
geliştirme kuruluşudur. Amacımız, altına olan talebi 
teşvik etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak, endüstri 
liderliğini idame ettirmek ve altın piyasasında küresel 
otorite olmaktır. 

Yetkili resmi piyasa anlayışına dayanan altına dayalı 
çözümler, hizmetler ve ürünler geliştirmekteyiz ve 
fikirlerimizi eyleme geçirmek için ortaklarımızla birlikte 
çalışmaktayız. Sonuç olarak, kilit pazar sektörleri 
üzerinde, altına yönelik talep için yapısal değişiklikler 
yaratıyoruz. Uluslararası altın piyasalarına insanların, 
altının, varlıkları koruması özelliği ve toplumun sosyal 
ve çevresel ihtiyaçlarını karşılamadaki rolünü 
anlamalarına yardımcı olacak analizlerimizi sunuyoruz. 

Merkezi Birleşik Krallık ’ta bulunan ve Hindistan, Çin, 
Singapur ve ABD’de faaliyet gösteren Dünya Altın 
Konseyi, üyelerinin dünyanın önde gelen altın 
madenciliği şirketlerinden oluştuğu bir kuruluştur 

Daha fazla bilgi için 

Lütfen iletişime geçin: 

Roland Wang 
roland.wang@gold.org 
+86 10 8592 5088 

Alistair Hewitt 
alistair.hewitt@gold.og 
+44 20 7826 4741 

Ray Jia 
ray.jia@gold.org 
+86 21 2226 1107 

Louise Street 
louise.street@gold.org 
+44 20 7826 4765 

İçindekiler 

Önsöz 01 

Yönetici Özeti 02 

Çin’de altından mücevheri  

Büyümek için büyük bir fırsat 04 

Çin: altının egemenliği sürüyor 06 

Farklı yaşam tarzı ve moda tüketici segmentlerinin  

Anlaşılması 10 

Moda ve yaşam tarzı kategorisindeki talep 

zamanlamalarının tanımlanması   22 

Engeller 34 

Sonuç 43 

Küresel perakendeye yönelik 
analizler programımız hakkında 
daha fazla bilgi için: 

www.retailinsights.gold 

2 Perakende altına ilişkin fikirler – Çin Yatırımları 

mailto:roland.wang@gold.org
mailto:roland.wang@gold.org
mailto:alistair.hewitt@gold.og
mailto:alistair.hewitt@gold.og
mailto:ray.jia@gold.org
mailto:ray.jia@gold.org
mailto:louise.street@gold.org
mailto:louise.street@gold.org
http://www.retailinsights.gold/


Önsöz 

Roland Wang 
Genel Müdür Genel, Çin 
Dünya Altın Konseyi 

Mütevazi bir başlangıcın ardından, 
Çin'in mücevherat piyasası küresel 
bir güç merkezi - dünyanın en 
büyük mücevherat piyasası - haline 
geldi. Otuz yıl içinde Çin altından 
mücevher üretiminin merkez üssü 
olan Shenzen, kök salarak on iki 
milyondan fazla insanın yaşadığı 
çok yoğun işleyen bir metropole 
dönüştü. 

Çin'in altın mücevher piyasası 
bugün bir dünya lideri. Çinli 
tüketiciler altın mücevherlere 
meraklı, sadece güzelliği ve 
ihtişamının değil, aynı zamanda 
mali değerinin de farkındalar: 24 
ayar saf altının ön planda olması 
da bunun kanıtı. 

Birkaç yıl süren bir büyüme 
patlamasının ardından, altından 
mücevhere olan talebin son birkaç 
yılda, 2013 - 2014 yıllarında 
gördüğü yüksek seviyelerden sonra 
giderek düşüşe geçtiği doğrudur. 
Sektör, talepte yaşanan 
yavaşlamayı teknolojik gelişimlerle 
aşarak, ilgi uyandırıcı yeni altın 
mücevher  

ürün yelpazeleri oluşturmak için 
yeni teknolojiler ve üretim süreçleri 
geliştirerek bu zorluğun üstesinden 
geldi. Diğerlerinin yanı sıra 3 
boyutlu sert altının ve kök altının 
piyasaya sürülmesi, sektörün 
değişen tüketici zevklerine yanıt 
vermesi, yenilikler yapması ve bu 
yeniliklere uyum sağlaması 
isteğinin bir kanıtıdır. 

Ancak bu enerjilerin doğru kitleye 
doğru şekilde hitap eden doğru 
ürünleri geliştirmeye yönlendirilmesi 
gerekmektedir. Dünya Altın 
Konseyi de, bu raporda yer alan 
görüşleri paylaşarak, sektörün tam 
da bunu yapmasına yardımcı 
olabilmeyi umuyor. 

2.000 moda ve yaşam tarzı 
tüketicisiyle yaptığımız araştırma, 
bu kilit hedef kitlenin tutum, 
davranış, tercih ve 
motivasyonlarıyla ilgili zengin bir 
bilgi birikimini ortaya çıkardı.  
Bireysel işletmelerin, daha büyük 
kitlelere hitap edebilmeleri 
doğrultusunda piyasaya sundukları 
ürünleri, pazarlama 
kampanyalarını, perakende 
stratejilerini ve üretim süreçlerini 
uyarlayabilmeleri amacıyla 
görüşlerimizi kullanabilmelerini 
umuyoruz. Bunu yapmanın 
anahtarı da günümüz tüketicilerinin 
karşılaştığı temel zorluklardan 
bazılarını ele almak olacaktır. Bu 
zorlukların başlıcaları: 

1. Tarz ve modaya uygunluk 
sorunları.  
Daha önce altın mücevher satın 
almamış Çinli kadınların ortak 
sorunu, tarz veya zevklerine 
uymadığı ve beğendikleri 
tasarımları bulamadıkları 
duygusudur. Modern kadınların 
zevklerine hitap eden daha çağdaş, 
sade tasarımlar yaratmak, bu 
kitleye hitap etmek için gerekli 
olacaktır. 

 

2. Daha az ilgili 18-24 yaş arası 
tüketiciler. Genç Çinli kadınlar, 
önceki nesillere kıyasla altından 
mücevherle daha az duygusal bağ 
kurmaktalar. Altın mücevherlerin 
kendilerine uygun olduğunu 
düşünmüyorlar. Modaya yön veren 
ünlülerin reklamlarda kullanılması 
de dahil olmak üzere sosyal medya 
kanalları aracılığıyla hedeflenen 
pazarlama kampanyaları, bu yaş 
grubunun altından mücevhere olan 
ilgisini artırmaya yardımcı olabilir. 

3. Etkili dijital pazarlama ve e-
ticaret stratejileri. Çin’in dijital 
evrimi, diğer çoğu piyasayı geride 
bırakmıştır. Üreticilerin, satın 
aldıklarını - en son - sosyal 
medyada paylaşmadan önce, fikir 
ve ilham almak için çevrimiçi 
kaynaklarda gezinmekten, ünlülerin 
canlı yayındaki satış etkinliklerine 
katılmaya ve interaktif çevrimiçi 
mağazalara göz atmaya kadar olan 
süreçleri çerçevesinde 
karşılaştıkları çevrimiçi temas 
noktaları çok önem arz etmektedir. 
Altının moda ve yaşam tarzı tüketici 
piyasasında kayda değer bir pay 
elde etmesi için gelişmiş, ilgi 
uyandıran bir dijital strateji büyük 
rol oynayacaktır. 

Umarım bu rapor, yaratıcı kaslarını 
esnetmesi için ilham vererek Çin'in 
altından mücevher sektörünün 
hayal gücünü harekete geçirir. 
Perakendecilerin, üreticilerin ve 
toptancıların yeni altın tüketicisi 
popülasyonunun ilgisi çekecek 
şekilde ihtiyaçlara yanıt vermesini, 
teknolojik değişimlere uyum 
sağlamasını ve yenilikler 
yapmasını; aynı zamanda 
geleneksel müşteri tabanında 
altından mücevherin cazibesini 
yeniden canlandırdıklarını görmeyi 
ümit ediyorum. Hep birlikte, Çin'in 
altından mücevher piyasasında 
sınıfının en iyisi olarak kalmasına 
yardımcı olabiliriz. 
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Yönetici özeti 

Altın, Çin’in yaşam 
dokusuyla iç içe geçmiştir. 

Altından mücevher, Çin'de yaşayan 
insanların en çok sahip olduğu 
“moda ve yaşam tarzı” ürünü 
olmaya devam ediyor. Sadece 
hatıra olarak bırakılacak bir miras 
objesi olarak satın alınıp, başarı 
sembolü olarak görülmekle 
kalmayıp; aynı zamanda servet 
dışında niteliklere de sahiptir. 
Altının şans getirdiğine ve saygı 
uyandırdığına inanılıyor. Aynı 
zamanda birçok Çinli kadının 
günlük yaşamın bir parçası olmaya 
da devam ediyor. 

Çin, kültürel 
değişimin 
yaşandığı ve 
nesillerin 
farklılaştığı bir 
ülkedir. 

Çin, teknolojik gelişimin ön 
saflarında yer alıyor ve dijital çağda 
yetişen genç nesil tarafından da bu 
durum yansıtılıyor. Teknolojiyle 
yaşıyorlar ve teknolojiyi seviyorlar. 
Teknoloji genç neslin harcanabilir 
gelirlerini yönelttikleri ve çoğu 
zaman tarzlarını gösterdikleri alan. 
Geleneklerle daha az ilgilenen Z 
Kuşağı ve Y kuşağı nüfusu için 
altın, ilgi düzeyini kaybetme riskiyle 
karşı karşıyadır. 

Kadınların %30'u hiç altın 
satın almamış ancak 
gelecekte almayı 
düşüneceklerini söylüyor. 

Bu büyük piyasa dilimi, kayda 
değer bir dönüşüm fırsatı sunuyor. 
Prestij ve statü, altından mücevher 
alımının temel etmenleri olsa da, 
daha ileri yaş gruplarındaki kadınlar 
için bile moda ve şık olma 
açısından geride kalıyor. Eğer altın, 
daha önce hiç satın almamış 
tüketicilere ulaştırılacak ise,  

bunun günlük yaşamda ve özel 
günlerde takılabilir çağdaş 
tasarımlarla yapılması 
gerekmektedir. 

Genç kadınlar, ürün 
geliştirme yoluyla altınla 
daha yakından ilgilenmeye 
başlayabilirler. 

Araştırmalarımız, 18-24 yaş 
grubundaki kadınların, kendilerini 
altına daha az bağlı hissettiğini 
gösterdi. Satın almanın önündeki 
çeşitli engellerdeki vurgulamaktalar 
ve listelerinin başında iki faktör var: 
mücevher tasarımı ve “yeterince 
mücevhere sahip oldukları” hissi.  
Bu iki faktör iç içe geçmiş 
durumdadır. Sektör, sade, şık 
parçalar ve tasarım ürünler gibi bu 
kitleye hitap eden ürünler 
geliştirmek doğrultusunda çözüm 
yaratabilir ise arzu edilirlik, ağır ve 
daha geleneksel parçalar 
saklayanların, yeterli altına sahip 
olma hissine baskın gelecektir. 

Sektör önde olmak için 
kendini geliştirmeli. 

Teknolojiye yapılan harcamalardaki 
artışla birlikte, altının egemenliği - 
genellikle Pandora gibi marka satış 
mağazaları tarafından satılan - 
moda gümüş ve taklit mücevherat 
ile diğer lüks mallar tarafından 
tehdit edilmektedir Araştırmamız, 
altına yönelik tutumlar, tüketici 
türleri, talep etmenleri, satın alma 
süreci ve potansiyel engeller 
hakkında temel bilgileri ortaya 
çıkardı. Çin piyasasının önemli bir 
büyüme kapasitesine sahip olduğu 
sonucuna varılıyor; büyüme, sektör 
teknolojik gelişmeler ve katılım, 
çapraz segment ve üretim 
stratejileri ile engel ve taleplere 
yanıt verebiliyorsa 
gerçekleştirilebilir. 

Etik altın ve ESG. 

Yüzdesel olarak küçük ancak 
sayısı gitgide artan bir takım 
tüketiciler altının çevresel 
etkisinden endişe duymakta; 
araştırmamız da bunun en çok 
hissedildiği segmentlere vurgu 
yapıyor. Üreticiler çevre hakkında 
daha bilinçli ve duyarlı hale 
geldikçe, ESG sorunları hem 
bugüne hem de geleceğe yönelik 
bir zorluğa işaret ediyor. Altın da 
buna yanıt vermek zorunda. 
Sektör, etik ve ekolojik zorlukların 
üstesinden gelmek için muazzam 
adımlar attı ve bu da tüketicilerin 
duyması gereken kilit bir mesaj. 

Çin içinde, 1.-4. 
kademelerdeki 
şehirlerde 

2.021 

tüketiciyle çevrimiçi görüşme 
gerçekleştirildi.
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Sarı altından mücevher 

Akıllı telefon veya tablet 

Gümüşten mücevher 

Lüks kozmetik ve cilt bakımı 

Lüks 
aksesuarlar/ayakkabılar/çantalar 

Platinyumdan mücevher 

Pırlantalı mücevher 

Tasarım/lüks kıyafetler 

Giyilebilir/modaya uygun teknoloji 

Lüks saatler 

Çin’de altından mücevher: 
büyümek için büyük bir fırsat  

 
Pazara giriş ve satın alma eğilimi 
Küresel 

Altın satın almayı düşünüyor 

Geçmişte hiç satın almamış 

Altın satın almayı düşünüyor 

Geçmişte satın almış 
Küresel 

Altın satın almayı düşünmüyor 

Ürün mülkiyeti  – Çin 

Tüm katılımcılar 
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Akıllı telefon veya tablet 

Gümüşten mücevher 

Lüks kozmetik ve cilt bakımı 

Giyilebilir/modaya uygun teknoloji 

Lüks 
aksesuarlar/ayakkabılar/çantalar 

Sarı altından mücevher 

Tasarım/lüks kıyafetler 

Lüks saatler 

Platinyumdan mücevher 

Pırlantalı mücevher 

Pazara giriş ve satın alma eğilimi 
Çin 

Altın satın almayı düşünüyor 

Geçmişte hiç satın almamış 

Altın satın almayı düşünüyor 

Geçmişte satın almış 
Çin 

Altın satın almayı düşünmüyor 

Ürün mülkiyeti  – Çin 

18 - 24 yaş 
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Çin: altının egemenliği 
sürüyor 

Altından mücevher, Çin'de 
güçlü kültürel konumunun 
tadını çıkarıyor. 

En çok sahip olunan lüks ürün ve 
akıllı telefonlar veya tabletler, 
gümüşten mücevher veya tasarım 
ve lüks moda ürünlerinden daha 
yüksek bir sahiplik yüzdesine 
(%62) sahip. Altının hem şans 
getirdiğine hem de saygı 
uyandırdığına inanılıyor. 

Altın, günlük yaşam 
akışının bir parçasıdır. 

Çinli kadınların çoğu altından 
mücevhere olumlu bakmaya devam 
ediyor. Bir hatıra olarak satın 
alınıyor, dayanıklı ve değerli kabul 
ediliyor ve başarının ödülü olarak 
görülüyor. Ancak bir servet 
göstergesinden veya yatırımdan 
çok daha fazlası. Kültürel 
geleneklere göre, altının genellikle 
şans getirdiğine ve birçokları için 
yıldönümleri, doğum günleri ve 
Sevgililer Günü gibi altın satın 
alınan durumlarla olan içsel 
bağlantısı nedeniyle mutlu 
zamanlara ait anıları çağrıştırdığına 
inanılmaktadır. 

Çin'deki tüketicilerin çoğu, altının 
etik şekilde üretildiğine ve olumlu 
bir sosyal etkiye sahip olduğuna 
inanmaktadır. Aynı zamanda ihtiva 
ettiği güvenlik hissine de önem 
vermekteler. Nesilden nesile 
aktarılan  

mücevher parçaları, altının güçlü 
kültürel bağının korunmasına 
yardımcı oluyor. 

Altından mücevher için 
yapılan harcamalar, 
özellikle üst sınıf 
şehirlerdeki tüketiciler 
arasında artıyor. 

Çin'deki hızlı ekonomik gelişme, 
son yıllarda yavaşlama trendine 
girmiş olabilir ancak bireysel 
refahtaki ve bununla birlikte gelen 
harcama gücündeki artış dikkat 
çekicidir. Araştırma, 2016'dan bu 
yana altından mücevherin satın 
alınabilirliğinde önemli bir sıçrama 
olduğunu ortaya koyuyor. Bu, şehir 
hattının her iki ucunda da belirgin - 
1. 3. ve 4. kademelerdeki 
tüketicilerin tamamı altını 2016 
yılındaki değerlendirmelerine 
kıyasla daha fazla ölçüde “çok 
uygun fiyatlı” olarak 
değerlendiriyor. Bununla birlikte, 3. 
ve 4. kademe şehir sakinlerinin 
yalnızca %18'i altını “çok uygun 
fiyatlı” olarak değerlendirirken, 1. 
kademedeki katılımcıların %28'i 
altını “çok uygun fiyatlı” olarak 
değerlendiriyor. 

Ve genel olarak, tüketiciler beş yıl 
öncesine kıyasla bugün daha fazla 
altın satın alıyor; %79'u daha fazla 
harcama yaptığını, %81'i de daha 
fazla ürün satın aldığını söylüyor.  
Dahası, %83'ü satın aldıkları 
altından mücevher için daha 
yüksek bir ortalama fiyat 
ödediklerine inanıyor, ancak bu 
caydırıcı gibi görünmüyor - özellikle 
de  

üçte biri altından mücevhere beş yıl 
öncesine kıyasla “önemli ölçüde 
daha fazla” harcama yaptıklarını 
söyleyen üst sınıf tüketiciler için.  
Buna karşılık, 3. ve 4. 
kademedekiler, harcamalarının son 
beş yılda aynı kaldığını veya 
azaldığını söylediler. 

Talep etmenleri, altının 
tarzına yönelik zorlukların 
altını çiziyor. 

Altından mücevher satın alma 
isteğinin arkasındaki etmenler 
prestij, sosyal faktörler ve başarı ile 
ilgilidir. Ancak bunu bir bütün olarak 
moda ve yaşam tarzı kategorisiyle 
karşılaştırdığımızda, altın modaya 
uygun olma algısında net bir 
şekilde geride kalıyor. Tarz, moda 
ve kendini ifade etme faktörlerinin 
motive ettiği tüketiciler, altın 
mücevherleri özellikle modaya 
uygun olarak görmemekteler - bu 
da muhtemelen satın alımının 
önündeki engeli temsil eden bir 
algıdır. Ancak perakendeciler yeni 
ürünler geliştirebilir ve bu sayede 
söz konusu algıyı değiştirebilirlerse, 
bu engel bir talep fırsatına 
dönüştürülebilir. Müşterinin 
gerçekte neyi sevdiğini ilk elden 
bilenler perakendecilerdir ve bu çok 
değerli görüşü üreticilerle 
paylaşırlarsa yüksek kazanç 
sağlayacaklardır.  
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Finansal değer 

Sosyal yönden 
duyarlı 

Son moda 

Başarı 

Prestij 

Kendini ifade 
etme 

Klasik 

Duygusal değer 

Prestij 

Sosyal yönden 
duyarlı 

Başarı 

Kendini ifade 
etme 

Klasik 

Finansal değer 

Son moda 

Duygusal değer 

Satın alma niyetinin faktörleri 

Bütün ürünler Altın 
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Dönüşüm ve tekrarlanan 
satın alma fırsatlarından 
kaynaklanan büyüme 
potansiyeli. 

Altının konumunun sağlamlığı 
açıkça belli olsa da, araştırmamız 
perakendecilerin Çin'de daha fazla 
tüketiciye ulaşması için hala önemli 
fırsatların olduğunu göstermektedir.  
Aslında, Çin’deki tekrar satın alma 
fırsatları (%56) küresel ölçekte 
olduğundan daha fazladır. 

Daha önce altın satın almamış 
olsalar bile ileride satın almayı 
düşündüklerini belirten kadınlar 
(30%), büyük bir dönüşüm fırsatı 
sunmaktadır. Ancak bu kadınların 
%46'sı kendilerine hitap eden 
mücevheratı bulamadıklarını, 
%42'si de mücevherlerin tarzlarına 
uymadığını söylüyor. %41'i ise, 
kendileri daha önce hiç satın 
almamış olmalarına rağmen, zaten 
yeterince altın mücevhere sahip 
olduklarını söylüyor. 

Dayanıklılık ve değer gibi özellikler, 
satın alma tercihlerini yaparken 
kadınlar açısından önemini 
koruyor, ancak altının, değeri 
konusunda müşterileri ikna etmek 
için daha fazlası yapılabilir. 
Araştırmamız, satın alma niyeti söz 
konusu olduğunda, finansal değerin 
müşterinin zihnindeki en önemli 
kriter olmadığını gösterdi. Altının 
mali mahiyeti, lüks ürünler arasında 
benzersizdir - pazarlama 
mesajlarında genellikle görmezden 
gelinen ve nadiren bahsedilen bir 
özelliktir. “Dünün altınından gelen 
bugünün şevki” mesajı büyük 
olasılıkla tekrar satın almayı teşvik 
edecek ve marka bağlılığı 
oluşturmaya yardımcı olacaktır. 

Ancak buradaki kilit mesaj 
tasarımla ilgilidir. Perakendeciler, 
hedef kitleleriyle etkileşim kurabilir 
ve günümüzün şık ve moda 
bilincine sahip Çinli kadınlarına 
hitap eden ürünler 
geliştirebilirlerse, talep artışından 
fayda sağlayabilirler. 

Kültür ve davranışlarda 
yaşanan değişiklik. 

Çin, teknolojik değişimde ön 
saflarda bulunan bir ülkedir.  
Teknik olan her olguya karşı bir 
hayranlığı ve inancı vardır. Bu 
hayranlık, Çinli tüketiciler, özellikle 
de dijital çağdan başka hiçbir 
zaman tanımamış Y Kuşağı ve Z 
Kuşağı arasında belirgindir. 
Gelişme deneyimleri teknolojik 
gelişmelerden etkilenmiş, geniş 
bant (broadband) ve internet 
erişimi ile büyümüşlerdir. Teknik 
açıdan bilgili ve sezgili olan bu 
kesim Çin'deki tüketici 
piyasalarında büyümeyi 
destekleyecektir. Söz konusu 
segment, yeniye uyum sağlayan ve 
trendlere duyarlı, son derece 
yaratıcı bireylerden oluşmaktadır. 

Bu kültürel değişim ve kuşaklar 
arası farklılaşma durumu, hiçbir 
yerde 18-24 yaş grubundakinden 
daha açık bir şekilde görülmedi.  
Bu kesimin teknolojiye olan eğilimi, 
altın da dahil olmak üzere lüks 
ürünlere yaptıkları harcamalara 
yansıyor: 25 yaş ve üzerindekilerin 
yaklaşık %66'sı ile 
karşılaştırıldığında bu 
segmenttekilerin yalnızca %37'si 
altından mücevhere sahiptir. Dijital, 
bu kitleye hükmediyor. Bu kitle, 
işlerinin bir an önce görülmesini 
beklemektedir; perakendeciler  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

%56 

oranında kadın daha önce 
altın satın almıştır ve 
gelecekte de tekrar satın 
almayı düşünmektedir. 
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Daha önce hiç altın satın 
almayan Niyet sahiplerin 

%90‘ı, 

arzu edilirlik veya moda 
ile ilgili nedenleri örnek 
olarak göstermektedir. 

gelişmiş bakınma ve zahmetsiz 
satın alma ihtiyaçlarını 
karşılayamazsa fırsatlar kaçacaktır. 

Bu yaş grubu, genel olarak lüks 
kategorisi ile daha düşük bir 
etkileşim sergilemekte, altından 
ziyade başka ürünleri tercih 
etmekte ve altını ancak altıncı en 
önemli tercihleri olarak 
görmektedir. Genellikle altın 
mücevherleri fazla gösterişli olarak 
görmekte ve saygı görmelerine ya 
da kalabalığın arasından 
sıyrılmalarına yardımcı olduğunu 
daha az hissetmektedirler. 
Büyüklerinin aksine, altından 
mücevheri mutlu anılarla 
ilişkilendirmemektedirler. 

Genel olarak, paralarını daha 
geçici öğelere harcamayı 
sevmekteler. Ellerine beklenmedik 
miktarda bir para geçtiğinde,  bunu 
nasıl harcayacakları sorulduğunda, 
akıllı telefonlar/tabletler ve lüks 
tatiller tercihlerinin başında gelen 
ilk ikilidir. Bu seçenekler özellikle 
daha düşük sınıftaki şehirlerde 
yaşayan 18-24 yaş grubundakiler 
arasında popülerdi. Bu arada, 1. 
sınıftaki genç tüketicilerin elmas 
mücevherleri tercih etme olasılığı 
daha yüksekti. Altından mücevher 
ise en popüler dördüncü 
tercihleriydi ve bu genç yaş 
grubunun %12'si (şehirdeki sınıflar 
arasında tutarlı bir trend 
göstererek), ellerine beklenmedik 
bir para geçtiğinde, kendilerine 
altından mücevher satın 
alacaklarını söylemektedir. 

Büyümeye yönelik boşluk 
payı. 

18-24 yaş grubundaki tüketiciler 
yaşlandıkça ve harcama güçlerinin 
artması doğrultusunda, 
büyüklerinin yaptığı şekilde 
altından mücevher satın 
alacaklarsa, karşılaşacakları 
muhtemel zorlukların ele alınması 
gerekecektir. 

Geleneklerle daha az ilgilenmekte 
ve daha çok gümüşü tercih 
etmektedirler - %53'ü gümüş 
mücevherler satın alırken, %37'si 
sarı altın mücevherler satın 
almaktadır. Yine de, gümüşe olan 
bu eğilime rağmen 
araştırmalarımız, sarı altın 
mücevherlere olan ilgilerinin 
arttığını göstermektedir. Tasarım 
markalar ve moda aksesuarları ile 
ilgilenmekte ve modaya uygun 
ürünleri ve daha sade parçaları 
tercih etmektedirler. Altının, 
üzerinde araştırmalar yapılmış ürün 
geliştirmesi yoluyla bu ihtiyaçları 
karşılaması ve hedefine ulaşması 
için bu segmentin ilgisini çeken 
iletişim araçlarıyla pazarlanması 
gerekmektedir. 

En önemlisi, araştırmamız, 
tüketicilerin %30'unun geçmişte hiç 
altın satın almadığını, ancak ileride 
almayı düşündüklerini ortaya 
çıkardı. Ayrıca %56'sı da kendilerini 
potansiyel tekrar alıcılar olarak 
görmekte. Lüks tüketim malları 
kapsamında, tüketicilerinin yalnızca 
%14'ü bugüne kadar altın 
mücevher satın almamış ve almayı 
da düşünmüyor. Altın, hızlı değişen 
Çin toplumuna hitap ettiği sürece, 
bu çok geniş çaplı hedef piyasadan 
faydalanabilir. 

Altından mücevhere olan talebin 
ana etmenleri prestij ve statüyle 
ilgilidir, ancak altın modaya uygun 
olma açısından geride kalmaktadır.  
Daha cazip tasarımlar ve örneğin 
parçaları bireyin kişiliğini ve tarzını 
yansıtacak şekilde müşteriye özel 
uyarlama kabiliyeti aracılığıyla 
modaya uygun bir satın alma 
seçeneği olarak çekiciliğini 
artırmak, talebi yükseltmeye 
yardımcı olacaktır. 
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Farklı yaşam tarzı ve 
modaya ilişkin 
tüketici segmentlerini 
anlamak 

Küresel araştırmamız sonucunda 
moda ve yaşam tarzı tüketicilerinin altı 
farklı segmenti tanımlandı. Tüketiciler, 
benzer özelliklerine göre segmentlere 
ayrılır; segmentler, moda ve yaşam 
tarzı ürünlerine yönelik tutumları, 
davranışları ve ihtiyaçları açısından 
birbirinden farklıdır. 
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Yaşam tarzı ve moda 
tüketicilerinin 
segmentasyonu 

Kültürel farklılıkların yanı sıra 
büyüklük ve davranış açısından 
belirli pazar farklılıkları olsa da, bu 
segmentlerin küresel uyumluluğun  

tüketicilerle iletişimde bulunmak 
için ortak bir dil oluşturulmasına 
yardımcı olur. 

Hassas 
Gelenekçiler 

Mütevazi 
Fedakârlar 

Moda Tutkunları 

Mücevherin aşkı ve geleneği 
sembolize ettiğine inanırlar ve 
mücevheratı gelenekleri 
sürdürmenin bir yolu olarak 
görürler. Mücevherat, kimliklerinin 
merkezinde yer alır ve mücevher 
takmadan asla görülemezler. Moda 
ve yaşam tarzına ilişkin ürünleri 
hediye olarak almaktan hoşlanırlar 
ve önemsediklerini göstermenin bir 
yolu olarak başkaları için de satın 
alırlar. 

Kademe 1 Kademe 2 Kademe 3/4 Kademe 1 Kademe 2 Kademe 3/4 Kademe 1 Kademe 2 Kademe 3/4 
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Bu segmentteki tüketiciler, 
başkalarına hediye olarak en son 
moda/yaşam tarzı ürünlerini satın 
almaktan ve kendilerine hediye 
olarak verilmesinden hoşlanırlar, 
ancak kendileri için satın almayı 
tercih etmezler. Yeni mücevher tür 
ve tasarımlarını aramaya zaman 
harcarlar. Altından mücevher 
kullanmanın eski moda olduğunu 
düşünmekteler. sosyal medyada 
aktif olarak, lüks ürünler ve 
mücevherat hakkında genellikle 
yorum yazarlar ve veya okurlar. 

Bu moda öncüsü kadınlar, en son 
trendlere ayak uydurmayı ve lüks 
moda ürünleri ve mücevheratı 
aramayı seviyorlar. Yeni mücevher 
türlerini ve tasarımlarını aramak 
için zaman harcarlar. . Paralarını, 
deneyimlerden ziyade somut 
ürünlere harcamayı tercih ederken, 
marka isimleri de onlar için 
önemlidir. Çok çeşitli moda ve 
yaşam tarzı ürünleri ve en kaliteli 
mücevherlere sahiptirler. 



 

Bu altı segment tüm şehir kademelerinde 
mevcuttur ancak 1. ve 2. kademe şehirlerde 
daha fazla Hırslı Gösterişçi, 2. 3. ve 4. kademe 
şehirlerde ise daha fazla faydacı 
bulunmaktadır. Bu fark büyük olasılıkla sosyo-
ekonomik durumdan kaynaklanmaktadır. 

Sosyal 
Gösterişçiler 

Genç 
Faydacılar 

Yetişkin 
Faydacılar 

Dış görünüşe odaklı bu tüketiciler, 
başarılarını göstermenin ve 
akranlarına ayak uydurmanın bir 
yolu olarak üst düzey moda ve 
yaşam tarzı ürünler satın alır - 
paralarını deneyimlerden ziyade 
somut ürünlere harcamayı tercih 
ederler. Sosyal medyada 
aktiflerdir. Genellikle lüks ürünler 
veya mücevherat hakkında okurlar 
ve yorum yazarlar. 

Çevre bilincine sahip bu genç 
kadınlar, paralarını etik olarak 
üretilmiş ve olumlu bir sosyal etki 
yaratacak ürünlere harcamayı tercih 
ederler. Üst düzey moda ve yaşam 
tarzı ürünleri satın alırlarsa, 
çevresel etkiyi en aza indirecek 
şekilde üretilmiş olan ürünleri 
ararlar. Marka isimleri, onlar için 
önemli değildir. 

Bu daha yaşlı olan grup için, bu 
kategorideki ürünler nadir görülen 
bir zevktir - almayı sevdikleri ancak 
asla satın almayacakları bir şey 
gibi. En az moda odaklı olan 
segment olup, moda ve yaşam tarzı 
ürünleri satın aldıkları durumlarda, 
işlevsel ve etik olarak üretilmiş 
ürünleri tercih ederler. Sosyal 
medyada en az aktif olan gruptur. 

Kademe 1 Kademe 2 Kademe 3/4 Kademe 1 Kademe 2 Kademe 3/4 Kademe 1 Kademe 2 Kademe 3/4 
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En büyük mücevher segmentlerinin profilini çıkarmak 

Mütevazi Fedakârlar Moda Tutkunları 

Yaş Yaş 

Kendine satın alınan başlıca ürünler Kendine satın alınan başlıca ürünler 

 Saf Sarı altından mücevher Lüks kozmetik/cilt bakımı 

Platinyumdan mücevher Lüks aksesuarlar/ayakkabılar/çantalar 

Lüks kozmetik/cilt bakımı Akıllı telefon/tablet 

Gümüşten mücevher Saf Sarı altından mücevher 

Tasarım/lüks kıyafetler Pırlantalı mücevher 

Diğerleri için alınan başlıca hediyeler Diğerleri için alınan başlıca hediyeler 

Lüks kozmetik/cilt bakımı Saf Sarı altından mücevher 

Saf Sarı altından mücevher Platinyumdan mücevher 

Gümüşten mücevher Gümüşten mücevher 

Lüks aksesuarlar/ayakkabılar/çantalar Lüks kozmetik/cilt bakımı 

Fikirler ve ilham için kaynaklar Fikirler ve ilham için kaynaklar 

%72 

Moda veya 
mücevher 
markalarının 
internet siteleri 

%63 

Sosyal medya 

%58 

Mağazalarda 
aramak 

%36 

Moda veya 
mücevher 
markalarının 
internet siteleri 

%32 

Sosyal medya 

%28 

Arkadaşlar/ 
akrabalar 

Altın hakkındaki genel izlenimler Altın hakkındaki genel izlenimler 

Arkadaşlarının veya tanıdığı 
insanların altın hakkında 
konuşmadığını kabul eder 

Altının istikrarlı olduğunu kabul eder 

Altının, aileye/çocuklara bırakmak 
için iyi bir miras olduğunu kabul eder 

Altını gördüğünde çok sayıda mutlu 
anıyı geri getirdiğini kabul eder 
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Hassas Gelenekçiler 

Yaş 

Kendine satın alınan başlıca ürünler 

Saf Sarı altından mücevher 

Platinyumdan mücevher 

Lüks kozmetik/cilt bakımı 

Giyilebilir/modaya uygun teknoloji 

Lüks aksesuarlar/ayakkabılar/çantalar 

Diğerleri için alınan başlıca hediyeler 

Sarı altından mücevher 

Lüks kozmetik/cilt bakımı 

Platinyumdan mücevher 

Gümüşten mücevher 

Altından mücevher, 
Mütevazı Fedakârlar ve 
Hassas Gelenekçilerin 
kendileri için satın aldığı en 
önemli üründür. Nispeten 
daha genç olan Moda 
Tutkunları arasında, 
dördüncü sırada yer aldı. 

Fikirler ve ilham için kaynaklar 

%42 

Sosyal medya 

%40 

Moda veya mücevher 
markalarının internet 
siteleri 

%35 

Arkadaşlar/ 
akrabalar 

%30 

Dergi/ gazete 
makaleleri 

Altın hakkındaki genel izlenimler 

Altının uzun vadede değerini 

kaybetmeyeceğini kabul etmektedir 

Altın, bana şans getiriyor 
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Bu kilit segmentlerin her birinde, 
faydalanılmayan bir altın talebi vardır. Her 
segmentin önemli bir kısmı “Niyet sahipleri ”den 
oluşur - yani bu kişiler, gelecekte altından 
mücevher almayı düşünen ancak geçmişte bunu 
hiç yapmamış olan kadınlardır. Bu üç tüketici 
segmentinin dörtte biri ile üçte biri bu kategoriye 
girer, en büyük olanı Mütevazı Fedakârlar 
segmentindedir. 

Bu analiz, Çin'de önemli ölçüde faydalanılmamış 
talep olduğunu ve bunun da çapraz segment 
olduğunu göstermektedir. Sektörün engellerini 
anlamlı bir şekilde ele alarak, bu Niyet sahipleri 
altından mücevher alıcılarına dönüştürülebilir. 
Değer zincirinin farklı bölümleri olduğu kadar farklı 
perakendeciler de, farklı segmentlerin ihtiyaçlarını 
karşılamak için en iyi şekilde 
konumlandırılacaklardır. 

Bu üç alt segmentin tümü için, stil ve modaya 
uygunluk ile ilgili sorunlar en büyük engeldir - altın 
satın almalarının önündeki en büyük engellerden 
biri sevdikleri hiçbir şeyi bulamamalarıdır. Moda 
Tutkunları ve Hassas Gelenekçiler olan Niyet 
sahipleri, özellikle, tarzlarına uygun olmadığını 
düşünürler. Bu, günümüz kadınlarının ihtiyaçlarına 
uygun daha yenilikçi ve ilişkili ürün tasarımına 
olan ihtiyacı açıkça ortaya koymaktadır. 

Bu kadınlar arasında altın mücevher satın almanın 
önündeki bir diğer büyük engel, zaten yeterince 
altına sahip olduklarına inanmalarıdır. Bu tip 
kadınların kendileri için daha önce hiç altın satın 
almadıkları düşünüldüğünde, söz konusu algı ilk 
bakışta şaşırtıcı görünebilir - ancak birçoğuna bu 
piyasa doygunluğu hissini açıklayacak şekilde 
altın miras kalmış ve/veya altın hediye edilmiştir.  
Çin'deki sosyal ve çevresel sorunlara yönelik 
artan farkındalığı yansıtan Mütevazi Fedakârlar 
sınıfındaki Niyet sahipleri, altının çevresel etkisi 
konusunda endişe duymaktadırlar. 

Moda Tutkunları 

%29 Niyet sahipleri 

Engeller - Moda 

Beğendiğim bir şey bulamıyorum 

Tarzıma uymuyor 

Fazla gösterişli 

Altın mücevher takan kimseyi tanımıyorum 

Engeller - Doygunluk 

Zaten yeterince var 

Engeller - Farkındalık 

Aynı görünen ama daha ucuz olan takılar satın 
alabilirim 

Engeller - Güven 

Altının saflığı garanti edilmiyor 
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Mütevazi Fedakârlar Hassas Gelenekçiler 

%23 Niyet sahipleri %31 Niyet sahipleri 

Engeller - Moda 

Beğendiğim bir şey bulamıyorum 
Engeller - Moda 

Beğendiğim bir şey bulamıyorum 

Fazla gösterişli 
Tarzıma uymuyor 

Altın mücevher takan kimseyi tanımıyorum 

Engeller - Doygunluk 

Zaten yeterince var Altın, moda değil 

Engeller - ESG 

Altından mücevher, çevresel etkiyi en 
aza indirecek şekilde üretilmemektedir. 

Engeller - Doygunluk 

Zaten yeterince var 

Engeller - Güven 

Altının saflığı garanti edilmiyor 

Engeller - Diğer 

Almamam önerildi 

Verilen paraya değmiyor 

Engeller - Diğer 

Almamam önerildi Güvenli bir şekilde saklayamıyorum 
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ODAK 

Daha genç jenerasyon 

Son 12 ayda altından mücevher satın alan 18-24 yaş aralığındaki Çinli kadınlar, 
altın mücevher sektörünün özellikle ilgi 
odağı olmalıdır. Sektör, bu kesimin 
satın alma davranışlarına dikkat edip 
ihtiyaçlarına odaklanabilirse, söz 
konusu kilit tüketici nesil ile altından 
mücevherin arasında bir bağ kurma 
fırsatı elde edebilir. 

Genç kadınlar, daha yaşlı gruplara göre 
çok daha az altından mücevher satın 
almaktadır: 18-24 yaş grubundakilerin 
yalnızca %21'i araştırmadan önceki 12 
ay içinde altın satın almış olup, bu 
rakam bir sonraki üst yaş grubu için 
%47'ye sıçramaktadır. Benzer şekilde, 
ileride altın satın alma niyetleri de daha 
yaşlı benzerlerinin gerisinde 
kalmaktadır ve 25-34 aralığındaki 
%36’ya kıyasla yalnızca %16’sı 
önümüzdeki 12 ay içinde altın satın 
almayı düşündüğünü belirtmektedir. 

Bu kuşaklar arası kopukluk, Çin'de 
diğer pazarlara kıyasla çok daha 
belirgindir: mevcut ve planlanan satın 
alma seviyeleri Hindistan ve ABD'deki 
çağdaşlarınınkinden daha düşük olan 
tek Çinli kadın grubudur. 

18-24 yaş 25-34 yaş 35-44 yaş 45-54 yaş 55-65 yaş 

Önümüzdeki 12 ay içinde altın mücevher almaya 
niyetlenme 

18-24 yaş 25-34 yaş 35-44 yaş 45-54 yaş 55-65 yaş 

Çin Çin hariç toplam Küresel 
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Beklenmeyen Para 18-24 yaş  

Altın, değişen kültürel trendlerin 
ortasında kalmaya çalışmalı 

Altından mücevher bu kitleye hitap 
etmemektedir: hediye olarak satın 
alacakları ürünler için en çok tercih ettikleri 
seçeneklere bakıldığında, altından 
mücevher ilk beş ürün içinde bile yer almaz 
Bu, altından mücevherin en çok tercih 
edilen ürün olduğu toplam örneklemle tam 
bir tezat oluşturmaktadır. 

Beklenmedik bir parayı nasıl harcayacakları 
sorulduğunda, altın mücevherler - toplam 
örneklem içinde en çok tercih edilen ürün - 
listelerinde dördüncü sırada yer aldı. En 
çok tercih ettikleri akıllı telefon/tablet, tatil 
ve lüks cilt bakımı/kozmetiklerdi ve bu da 
daha “deneyimsel” bir zihniyete işaret 
ediyordu. Bu durum, beklenmedik para 
aracılığı ile kendileriyle ilgilenmenin bir yolu 
olarak herhangi bir mücevherat türünü 
seçme olasılıklarının daha yaşlı 
hemcinslerine kıyasla daha az olmasıyla 
pekiştirildi. 

%18 
Akıllı telefon veya tablet 

%15 
Lüks tatil 

%15 
Pırlanta mücevher 

%12 
Saf Sarı altın mücevher 

%12 
Lüks kozmetik ve 
cilt bakımı 

%4 
Giyilebilir/modaya uygun 
teknoloji 

%7 
Lüks saatler 

%7 
Tasarım veya lüks moda  
 

%2 
Gümüş 
mücevher 

%3 
Platinyum 
mücevher 

%3 
Tasarım/lüks 
kıyafetler 
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ODAK 

Daha genç jenerasyon 

Çin’in hızla gelişen teknolojik ortamı, 
altından mücevher için yeni rekabet 
alanları yarattı. Tüketicilerin 
yetişkinliğe adım attıkları bu dijital 
dünya, onları geniş bir ürün ve 
deneyim evreni ile buluşturuyor. Akıllı 
telefonlardan, tabletlerden ve giyilebilir 
teknolojiden kaynaklanan zorlu bir 
rekabetle karşı karşıya kalan altından 
mücevher, bu genç grubun dikkatini 
çekmek ve kendilerine hitap etmek için 
daha fazlasını yapmak durumundadır. 

18-24 yaş aralığındakilerin altına yönelik 
genel düşünce ve duyguları daha az 
olumlu: Bu yaş aralığındakilerde, daha 
yaşlı hemcinslerinin altın mücevherlere 
bakarken hissettiklerini söyledikleri gibi, 
altın mutlu anıların hislerini 
uyandırmıyor. Ayrıca biraz da fazla göz 
alıcı ve gösterişli olarak görülüyor. 

Ancak önemli bir nokta olarak, altının 
değeri ve dayanıklılığı ile çocuklara 
bırakılacak bir miras olarak 
oynayabileceği rol açık bir şekilde 
kabul ediliyor. Bu bağlar, genç nesile 
hitap etmek için tasarlanmış  

pazarlama kampanyaları yoluyla etkili 
bir şekilde güçlendirilebilir. Altından 
mücevher sektörü, önemli okazyonlar 
için özelleştirilmiş pop-up mağazalar 
oluşturarak ve bazen belirli demografik 
verilere hitap eden markalarla birlikte 
çalışarak bu kitlelere hitap etmeyi 
WeChat mağazasını tanıtmayı 
amaçlayan Louis Vuitton  
(LVMH)'dan ilham alarak çözümler 
üretebilir. Örneğin, Louis Vuitton kısa 
süre önce küresel çevrimiçi bir oyun 
olan League of Legends ile işbirliği 
yaptı. 

Daha önce hiç altın satın almamış olan “Niyet sahipleri” 

Yaşa göre 

Toplam Çin 

18-24 yaş 

25-34 yaş 

35-44 yaş 

45-54 yaş 

55-65 yaş 
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Altın mücevherler, büyümek 
için bir fırsata sahiptir. 

Niyet sahipleri (daha önce hiç altından 
mücevher satın almayan ancak şimdi 
almayı düşünen kadınlar), 18-24 yaş 
grubunun, diğerlerine kıyasla daha büyük 
bir payını oluşturuyor: Bu kadınların %59'u 
bu kategoriye giriyor ve bu da 25-34 yaş 
grubundakilerin neredeyse iki katı. Bu 
talebin önünü açmanın ve bu genç kadınları 
mütalaa etme/satın alma sürecini 
tamamlamaya ikna etmenin anahtarı, 
endişelerini gidermektir. 

Bu grubun kendi mütalaaları doğrultusunda 
göre hareket etmesi önlerindeki engeller, 
öncelikle tarzla ilgili olduğu gibi, güvenli bir 
şekilde saklama, ederinin karşılığını alma ve 
son olarak da güven ile ilgili sorunlardır. 

Genç kadınlar, altından mücevherin stil 
olarak ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz 
kaldığını düşünmektedir. Çok ciddi bir 
şekilde altın mücevherlerin tarzlarına 
uymadığını ve sevdikleri hiçbir şeyi 
bulamadıklarını düşünmektedirler. Altının iyi 
bir hatıra olarak görülmesi, bu neslin, daha 
geleneksel bir yapıya sahip olması 
muhtemel olan altın mücevherleri miras 
olarak edindiğini gösterebilir. Bu tip 
kadınların altının kendilerine hitap ettiğini 
görebilmesi için, 24 ayar mücevherlerin 
daha yenilikçi alanlarına daha fazla 
odaklanılabilir. Örneğin, sert altın 
mücevherlerin profillerinin yükseltilmesi - 
modaya uygun tasarımlarının, sade 
parçalarının ve erişilebilir fiyatlamanın 
vurgulanması - ve miras kalan altın 
mücevher çeşitleri, “geleneksel, değerli bir 
hatırat olarak altın” sloganı ile genç, modern 
Çinli kadınların stil ihtiyaçlarına uyacak 
şekilde daha sade, modern parçalara 
duyulan istek konusundaki boşluğu 
doldurabilir. 

Altın alımının önündeki engeller 

18 ila 24 yaş arasında hiç altın satın almamış Niyet 
sahipleri 

Tarzıma uymuyor 

Beğendiğim bir şey bulamıyorum 

Zaten yeterince var 

Aynı görünen ama daha ucuz olan takılar satın alabilirim 

Verilen paraya değmiyor 

Fazla gösterişli 

Güvenli bir şekilde saklayamıyorum 

Hediye aldığım insanlar altın mücevherler sevmiyor 

Altın mücevher takan kimseyi tanımıyorum 

Altının saflığı garanti edilmiyor 
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Moda ve yaşam tarzı 
kategorisinde talep 
zamanlamalarının tanımlanması  

Tüketici segmentleri kimi, nasıl 
hedefleyeceğimizi belirlememize 
yardımcı olur ancak kadınlar bir satın 
alma sürecinden diğerine geçişte tutarlı 
bir şekilde davranmazlar - ihtiyaçları, o 
ana göre değişecektir. Kadınlar 
tarafından deneyimlenen durumları - bu 
“talep anlarını” - anlamamız ve bu 
ihtiyaçları etkili bir şekilde karşılayacak 
ürünler, hizmetler ve iletişimler 
geliştirmemiz için her birinin temelinde 
yatan ihtiyaçları tam olarak belirlememiz 
gerekiyor. 
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Araştırmamız, tüketicilerin moda ve 
yaşam tarzı kategorisinden bir ürün 
satın aldıkları belirli bir durumda 
aradıkları faydalara dayalı olarak 
beş farklı küresel talep anı belirledi. 

Tüketici segmentlerinde olduğu 
gibi, beş talep anının tümü, 
araştırdığımız küresel pazarların 
her biri için evrensel olarak 
geçerlidir ancak boyut ve davranış 
açısından olduğu kadar kültürel 
açıdan da farklılıklar vardır. 

Çin’deki Talep Anları 

Duygusal 
Bağlanmışlık 

Tüketicilerin sevgiyi 
ifade ve sembolize 
etmeye yardımcı ve 
her duruma uygun 
olan modern veya 
klasik, dayanıklı 
ürünler aradıkları bir 
andır. 

Kreatif olarak 
Kendini İfade 
Etme 

Tüketicilerin, 
kişiliklerini ifade 
etmelerini ve tarzları 
sayesinde 
eğlenmelerini 
sağlayan modern ve 
markalı ürünler 
aradıkları bir andır. 

Sosyal 
Yönden 
Duyarlı 

 Tüketicilerin etik, çevre 
dostu, ancak yine de 
dayanıklı ürünleri 
aradıkları bir andır. 

Statü Gösterme 
Tüketicilerin, zenginlik 
ifade eden ve 
kadınların en son 
trendleri takip ederek 
arkadaşlarının uyum 
sağlamasına yardımcı 
olacak lüks/Tasarım 
markalarından yüksek 
kaliteli ürünler 
aradıkları bir andır. 

Geleneksel 
Değer 

Tüketicilerin iyi bir 
yatırım ve miras 
bırakılabilecek 
geleneksel ürünleri 
aradıkları bir 
durumdur. 
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Kademe 1 

Kademe 2 

Kademe 3/4 

Kademe 1 

Kademe 2 

Kademe 
3/4 

Kademe 1 

Kademe 2 

Kademe 
3/4 

Kademe 1 

Kademe 2 

Kademe 
3/4 

Kademe 1 

Kademe 2 

Kademe 
3/4 

Geleneksel Değer en büyük talep anıdır, bunu Kreatif olarak Kendini 
İfade Etme ve Sosyal Yönden Duyarlı izler. 

Bu beş talep anı, 1. kademede daha az Sosyal Yönden Duyarlı talep anı 
ve 2. kademede daha az Statü Gösterme anı olması dışında, boyut 
olarak küçük farklılıklar ile tüm şehir kademelerinde mevcuttur. 

Geleneksel Değer 

Kreatif olarak Kendini İfade Etme 

Sosyal yönden duyarlı 

Duygusal Bağlanmışlık 

Statü Gösterme  
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Düğünler ve doğum günleri 
Geleneksel Değer anlarında öne 
çıkan önemli altın günleridir; yıl 
dönümleri ve doğum günleri Kreatif 
olarak Kendini İfade Etme anında, 
Sevgililer Günü de Sosyal Yönden 
Duyarlı anında satın alınan en 
yaygın günlerdir. Tüketiciler, en çok 
parayı Geleneksel Değer anında 
ürün satın alırken harcama 
eğilimindedir. 

Herhangi bir mücevher türü satın 
alındığında, ürünün dünya çapında 
lüks bir markadan olma olasılığı,  
Kreatif olarak Kendini İfade Etme 
anında, Geleneksel Değer veya 
Sosyal Yönden Duyarlı anlarda satın 
alınan mücevherlerin markalarına 
kıyasla çok daha fazladır (yaklaşık 
%20'ye  

%30'dan fazla). Altın mücevherler satın 
alınırsa, hem Geleneksel Değer hem de 
Kreatif olarak Kendini İfade Etme 
anlarında küresel bir lüks markadan satın 
alınması, Sosyal Yönden Duyarlı anına 
kıyasla daha olasıdır (%14'e kıyasla 
yaklaşık %20). 

En çok talep gören üç an arasında, Kreatif 
olarak Kendini İfade Etme ve Sosyal 
Yönden Duyarlı, Moda Tutkunları ile en 
alakalı olanlardır; Kreatif olarak Kendini 
İfade Etme aynı zamanda Hassas 
Gelenekçilerle de ilgilidir ve Geleneksel 
Değer, Mütevazi Fedakârlarla en alakalı 
olanıdır. 

Talep anına göre altın satın alma durumları 

Düğünler Yıl dönümleri Doğum Günü Sevgililer Günü Anneler Günü 

Geleneksel Değer Kreatif olarak Kendini İfade Etme Sosyal yönden duyarlı 
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Talep anlarında en sık satın alınan ürünler 

Kreatif olarak 
Kendini İfade 

Etme 
Geleneksel Değer Sosyal yönden duyarlı 

Altından mücevher Bu talep anında hiç 
ürün satın alınmamıştır 

Tasarım/lüks kıyafetler 
Lüks 

aksesuarlar/ayakkabılar/
çantalar 

Güçlü kültürel mirası ve temel 
değeriyle altın, Geleneksel Değer 
anının hakimdir. Ancak diğer anlardaki 
varlığını artırmak için altın mücevher 
tasarımının, pazarlamasının ve 
perakende deneyiminin günümüz 
tüketicisinin ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. 

Cazip, takılabilir mücevher parçaları 
yaratmaya yönelik tasarımların 
teknolojik gelişimi, altının özellikle 
Kreatif olarak Kendini İfade Etme ve 
Sosyal Yönden Duyarlı anların bir 
kısmını ele geçirmesine yardımcı 
olmak için çok önemli teşkil edecektir.  
Başarının anahtarı, tüketicilerin ne 
aradığını bilmektir. Mücevher satıcıları 
dijital varlıklarını artırıp geliştirdikçe, 
tüketiciden işletmeye (C2B) ve 
tüketiciden üretime (C2M) olan 
süreçlerde teknolojik gelişim 
zihniyetini benimsemeli ve ürün 
tasarımını ve kişiye özel hale 
getirilmesini yönlendirmek için  

dijital etkileşimler kanalıyla 
derlenen görüşleri dikkate almalıdır. 
Ne var ki, doğru ürüne ek olarak, 
uçtan uca satın alma deneyimini 
iyileştirmenin yanı sıra, bugün 
kendileri bağ kuracak şekilde 
kadınları hedeflemek, bu anlarda 
altından mücevher talebini 
artırmanın anahtarı olacaktır. 

Aynı zamanda, altının Geleneksel 
Değer alanındaki önemli 
avantajının korunması da 
gerekmektedir. Qixi (Çin Yeni Yılı 
ve Altın Haftası) gibi önemli 
festivaller ile düğünler ve doğum 
günleri gibi geleneksel günlerin 
kutlamalarında altının önemini 
pekiştirirken, ilgi düzeyini korumak 
için geleneği yeniden yorumlama ve 
modernleştirme fırsatı da 
mevcuttur. “Sert altın” ve “kök altın” 
gibi ürünlerin teknolojik olarak 
geliştirilmeleri ve yenilenmeleri 
buna çok uygundur. 

Geleneksel Değer anı 
altının kalesidir. Ancak 
altın günümüzün modern 
kadınları için daha uygun 
bir şekilde tasarlanabilir, 
pazarlanabilir ve 
satılabilirse, diğer anlarda 
da varlığını artırma 
potansiyeline sahiptir. 
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ODAK 

Uçtan uca satın alma sürecinde teknolojik gelişmelerin 
kullanımı  

Dünyanın en dijitalleştirilmiş 
ülkelerinden biri olan Çin, e-ticaretin 
tartışmasız küresel lideridir - 
2019'da, PWC'nin Küresel bazda 
Müşteri Görüşleri araştırmasında 
ankete katılan Çinli tüketicilerin %68'i 
haftada en az bir kez çevrimiçi ürün 
satın almıştır.1 

Çinli tüketiciler için alışveriş, yalnızca 
ürün satın almaktan daha fazlasıdır - 
keşfi, eğlenceyi ve arkadaşlarla, 
önemli fikir liderleri ve tüketicilerle 
(KOL'ler / KOC'ler) aktif bir şekilde 
bütünleşmeyi kapsar. Bu da, rekabet 
avantajı yaratmada ürün teklifi kadar 
uçtan uca satın alma deneyiminin de 
önemli olduğu anlamına gelmektedir. 
Yapay zekâ, otomasyon ve veri 
analitiği gibi teknolojik gelişmeler, 
markaların tüketicilerin satın alma 
sürecini nerede olurlarsa olsunlar 
belirli bir anda ihtiyaçları etrafında 
şekillendirmelerine olanak tanır.  
Yine de altından mücevher 
kategorisinde teknoloji kullanımı ve 
dijital etkileşim, her ne kadar Çinli 
lüks ürün tüketicisinin satın alma 
süreci büyük ölçüde dijital olarak 
etkilense de, diğer üst düzey yaşam 
tarzı kategorilerinin gerisinde 
kalmaktadır.2  

Tüketiciye anlamlı bir değer 
yaratmak için uçtan uca altın 
mücevher satın alma süreci boyunca 
teknolojik gelişmeler yapmak, talep 
anından bağımsız olarak büyük bir 
fırsatı temsil etmektedir ve COVID-
19 salgını ışığında bu, kategori için 
daha da önemli hale gelmiştir. Çin 
hâlihazırda dünyanın en dijitalleşmiş 
ülkelerinden biri olsa da, bunun 
sonucunda  

dijital ekonomisi de önemli ölçüde 
büyümüştür; her zamankinden daha 
fazla tüketici çevrimiçi durumdadır ve 
kalıcı olması muhtemel yeni alışveriş ve 
satın alma davranışları 
geliştirmektedirler. Fiziksel malların 
çevrimiçi perakende satışları 2020'nin 
ilk beş ayında yıllık bazda %12 
artmıştır3; örneğin, canlı yayında 
yapılan e-ticaretin, Media Research 
tarafından 2019 yılında yayınlanan 
raporuna göre yaklaşık 433,8 milyar 
RMB (61 milyar $) değerinde olduğu 
tahmin ediliyordu ve bu yıl değerinin iki 
katından fazla artarak 916 milyar 
RMB'ye (129 milyar $) ulaşması 
bekleniyor.4 Şubat ayındaki kapanma 
sırasında, Taobao’nun canlı yayın 
platformundaki satıcıların sayısı %719 
arttı.5 

Yeni normalde başarılı olmak için, 
altından mücevher perakendecilerinin 
ve markalarının, bireysel olarak 
oluşturulan ve kanallar arasında 
tutarlılık gösteren daha entegre bir 
deneyim sunan çevrimiçi-çevrimdışı 
("O2O") konseptini benimsemesi 
gerekiyor. Bunu yapmak tüketicilerin 
kendilerini daha bağlı hissetmelerini 
sağlayacak ve bu da daha fazla marka 
bağlılığı yaratacaktır.  

Çin'de sosyal medya da dahil olmak 
üzere çevrimiçi kanallar, - özellikle Z 
Kuşağı ve daha genç Y kuşağı - 
tüketicilerin ilham kaynağı olarak marka 
web sitelerini, sosyal medyayı ve 
blogları kullanmasıyla sürecin erken 
döneminde rol oynamaktadır. Ancak bu 
nokta, altından mücevher tüketicisinin 
hâlihazırda zaten altın almaya karar 
verdiği ve ihtiyaç bazında "hangisini" 
araştırmaya başladıkları andır. 

Uçtan uca altın mücevher 
satın alma sürecinde 
teknolojik gelişmeleri 
kullanmak ve çevrimiçi ve 
çevrimdışı faktörleri entegre 
etmek, tüketicilerin ilgisini 
çekmek için büyük bir fırsat 
sunar. 

1 www.pwccn.com/en/industries/retail-and-consumer/publications/küresel-consumer-insights-survey-2019-china-report.html 
2 BCG X Tencent Luxury Study, 2019 
3 www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202006/t20200616_1760480.html 
4 www.iimedia.cn/c400/68945.html 
5 www.alizila.com/taobao-live-rethinks-the-future-of-stores/ 
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Fikirler ve ilham için kaynaklar 

Moda veya 
mücevher 
markalarının 
internet siteleri 

Sosyal 
medya 

Mağazalarda 
aramak 

Arkadaşlar, 
akrabalar 
veya 
meslektaşlar 

Ünlüler ne 
giyiyor 

Dergi 
makaleleri 

Reklam 
Bloglar/çevri
miçi forumlar/ 
portal internet 
siteleri 

Keşif aşamasında dijital katılımı 
sağlamak ve altından mücevher satın 
alma sürecinin değerlendirme 
aşamasında daha fazla tüketiciye 
daha sık ulaşılmasını sağlamak için 
daha çok şey yapılması gerekmekte. 
Bu dijital stratejilerin, tüketicilerin - 
özellikle de genç kadınların - kendi 
kendilerini eğittiklerini, ürün ve marka 
bilgilerini geliştirmek için XiaoHongShu 
(Küçük Kırmızı Kitap) ve WeChat gibi 
sosyal medya sitelerine büyük ölçüde 
güvenerek 'objektif tavsiyeler' 
aldıklarını ve ne zaman nerede 
olurlarsa olsunlar seçimlerini 
filtrelediklerini dikkate almaları 
gerekmektedir. Nihayetinde çevrimiçi 
sosyal ortamlardaki arkadaş,   

akran, KOL/KOC ağları seçimlerini 
ağlara bildirmekte ve buna göre 
kendilerine belirli marka ve ürünlerin 
yönlendirilmesini şekillendirmektedir. 

Bugün altın mücevherlerin nasıl satın 
alındığına baktığımızda, çoğunun hala 
mağazalardan, yalnızca küçük bir 
kısmının çevrimiçi şekilde satın 
alındığını görüyoruz - ve aslında 18-24 
yaş aralığındaki kadınların çevrimiçi 
satın alma olasılıklarının daha da 
düşük olduğunu görüyoruz (%9). 3. ve 
4. kademe şehirlerde çevrimiçi satın 
alım, 1. ve 2. kademeye kıyasla çok 
daha fazla. (ortalama %23'e karşılık 
%12), bu da çeşitli fiziksel mağazalara 
erişimin sınırlı olduğu daha düşük sınıf 
şehirlerdeki tüketicilere ulaşmak için 
çevrimiçi alımın kritik olduğu gerçeğini 
yansıtmaktadır. 
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ODAK 

Uçtan uca satın alma sürecinde teknolojik gelişmelerin 
kullanılması  

Satın alma yeri 

Mağaza/kişisel Çevrimiçi/mobil uygulama TV alışverişi 

Kademe 1 

Kademe 2 

Kademe 1/2 

Kademe 3/4 

Çin'de, Tmall ve JD.com gibi pazar 
yerleri moda ve yaşam tarzı 
pazarlarının e-ticaretini domine 
etmektedir ancak WeChat gibi 
sosyal platformlar satışları 
artırmada giderek daha önemli hale 
gelmekte ve markalara dijital açıdan 
bilgili tüketicileri dahil etmek ve 
etkilemek için bir yol sunmaktadır.6 
Çevrimiçi işlemlerin basitliğini ve 
erişilebilirliğini geliştirmek, 
tüketicilerin bu şekilde yüksek fiyatlı 
ürünler satın alma konusunda daha 
rahat olmalarını sağlayarak 
kategorinin büyümesini 
sağlayabilir.7 Ancak, başarılı olmak 
için çevrimiçi satışın uçtan uca aktif 
bir pazarlama stratejisine yatırım 
yapması gerekmektedir - bu da bir 
“siz kurun, onlar gelir” durumu 
değildir. Tiffany 2018 yılında 
WeChat  

butik mağazası aracılığıyla Modern 
Keys serisinin özel bir sürümünü 
çıkardı ve ünlü çiftleri aşk hikâyelerini 
paylaşmaya davet ederek seriyi sosyal 
medyada tanıttı. Kampanya, sektör 
ortalamasından altı kat daha yüksek 
"beğeni" ile birlikte bir milyondan fazla 
paylaşımla sonuçlandı. Ve o yıl en çok 
beğenilen 10 WeChat anı 
reklamlarında yer aldı.8 

Başarılı bir e-ticaret işi oluşturmak, 
mutlaka bağımsız bir platform 
geliştirmek anlamına gelmez. Pek çok 
küresel bazda prestijli marka, doğru 
çevrimiçi alışveriş deneyimini 
sağlayacak bilgi ve  

deneyime sahip Farfetch ve Net-a-Porter gibi üçüncü 
taraf üst düzey e-satıcılarla başarılı bir şekilde 
ortaklık kurmuştur. Her ikisi de, markalaşmış bir 
şekilde çevrimiçi mevcudiyetlerini güçlendirmek için 
platformlarını kullanmak isteyen markalar için bir 
“beyaz etiket” hizmeti sunmaktadır. 

Altından mücevher satın alımlarının çoğu hala plan 
aşamasındadır. Ancak keşif ve düşünme 
aşamalarında dürtüselliği teşvik etmek için sosyal 
platformları kullanmak ve bunu çevrimiçi satın 
almaya sorunsuz bir şekilde adapte etmek 
tüketicilerin “o anda” satın alma işlemi yaparken 
planlanmamış satın alma işlemlerini de artırabilir ve 
böylece satışları toplam düzeyde yükseltebilir. 

6 CG X Tencent Luxury Study, 2018 
7 knowledge. wharton. upenn.edu/article/luxury-brands-racing-embrace-e-commerce/ 
8 mp.weixin.qq.com/s/n54VZ5rST-rl7bwqP7PkuA 

9 “Beyaz etiket” terimi, bir şirket tarafından üretilen ve daha sonra başka bir şirket tarafından ürünün veya hizmetin kendisininmiş gibi görünmesini sağlamak 
için yeniden markalaştırılabilen bir ürün veya hizmeti ifade eder. 
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Altın takıların planlıya karşı spontane şekilde satın alınması 

%22 

Spontane satın 
alım %78 

Planlı satın alım 

tüketicileriyle her zaman mobil olarak 
etkileşim kurmalarını ve hizmet 
vermelerini sağladı. Ayrıca mücevherat 
kategorisinde canlı yayının değerini de 
gözler önüne serdiler - en başarılı 
etkinliklerinden biri, özel Sağlıklı kal 
(Stay Safe) kolyesini satmak için en iyi 
KOL Li Jiaqi ile işbirliği yaparak 5.000 
parçanın tamamının 30 saniye içinde 
hayır kurumları için satılmasını 
sağlamak oldu.10 

Caibai Jewellery, yine salgının 
tetiklediği, bir perakendecinin dijital 
yaklaşımını geliştirmesine başka bir 
örnektir. Caibai Jewellery’nin satış 
personeli, yalnızca insanları çevrimiçi 
satın almaya teşvik etmek için değil, 
aynı zamanda onları kaliteli mücevher 
kültürü ve bunların bakımı konusunda 
eğitmek için Taobao’da canlı yayın 
yapmak için çevrimiçi oldu.11 

Çevrimiçi altın satın alımının önünde 
tüm başarılı e-ticaret stratejilerinin 
ilgilenmesi gereken birkaç büyük 
engel vardır. Şimdiye kadarki en 
büyük engel, ürüne dokunma 
arzusudur, ancak iade politikası ile 
ilgili endişeler, hemen sahip olmak 
isteme ve mağazadan satın almanın 
daha kolay olduğu algısı da önemli 
faktörlerdir. Diğer kategorilerde, 
fiziksel mağazaları olan markalar, 
genellikle aynı gün içinde mağaza içi 
koleksiyonlarını sunarak tüketicileri 
çevrimiçi satın almaya ikna etti; bu 
da, tüketicilerin ürünü bizzat görüp 
dokunabilmeleri ve istemedikleri 
takdirde iade edebilmeleri gibi ek bir 
fayda sağladı. Bulgari, Çin'deki 
mağaza içi çevrimiçi sipariş 
koleksiyonu sunan mücevher 
markalarına  

bir örnektir. Çevrimiçi satın alımların 
mağazada iade edilmesini sağlamak, 
müşteriye satın alma konusunda daha 
fazla güvence sağlamaya yardımcı olur. 
JD.com, ertesi gün teslimat hizmeti ile 
mücevher de dahil olmak üzere üst 
düzey ürünler için Lüks Express hizmeti 
sunmaktadır. 

Salgına yanıt olarak Chow Tai Fook, 
çevrimiçi zorunluluğu benimsemenin 
tüketicileri daha yakın tutmaya nasıl 
yardımcı olabileceğini gösterdi; kısa 
süre önce, e-mağazalarını bir tüketici 
yönetim sistemine bağlayan ve WeChat 
Çalışma platformunu kullanan mini bir 
program olan çevrimiçi platformları 
"CloudSales 365" i başlattılar. Bu 
platform 

10 Full Year 2020 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd Earnings Presentation 

11 mp.weixin.qq.com/s/TpGLf5o5A-7uRdC0vYlt5Q 
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ODAK 

Satın alma sürecinin geliştirilmesi 

Çevrimiçi altın satın almanın önündeki engeller 

Ürünü tutmayı tercih ediyor 

Getirileri konusunda endişeli 

Mağazadan satın almak daha kolay 

Hemen ürünü istiyor 

Güvenli değil 

Kişisel destek tercih ediyor 

Teslimata elverişli değil 

Internet sitelerine güvenmeme 

Çevrimiçi ortamın yetersizliği 

Daha ucuz değil 

Yüksek teslimat masrafları 
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LVMH, çevrimiçi etkileşim olanaklarını 
keşfederek ve interaktif, yeni 
deneyimler yaratarak tüketicilerle 
bağlantı kurmaya çalışan markalara 
başka bir örnektir. Dünyayı dolaşan 
son “Volex, Voguez, Voyagez” sergileri 
ile gerçek dünya sergisini interaktif bir 
WeChat mini programıyla birleştirerek 
kullanıcıların serginin tüm deneyimini 
yaşamasına, bir seyahat bagajını 
kişiselleştirmesine ve müşteriye özel 
hazırlanmış paylaşılabilir bir videoyla 
"ziyaretlerini" sonlandırmasına olanak 
tanıdılar. 

Buna ek olarak, Çin'in köklü altın takası 
ve değer yükseltme geleneği ve 
ticarete olan ilginin yeniden artmasıyla, 
perakendeciler, uçtan uca tüketici 
sürecine teknolojik gelişimin in bir 
parçası olarak bir ikincil ticaret pazarı 
(örneğin ortaklıklar yoluyla) eklemeyi 
tercih edebilirler.12 

Satıcının ve ürünün yasal olduğundan 
emin olmak, taklit ürünler ve kalite ile 
ilgili geçmiş sorunlar göz önüne 
alındığında Çinli tüketiciler için büyük 
önem taşımaktadır. Bu nedenle, sektör 
uçtan uca satın alma deneyimini 
yenilemeye çalışırken, aynı zamanda 
süreç boyunca tüketici güvenini 
oluşturmaya, güçlendirmeye ve tesis 
etmeye odaklanmalıdır. 

Mağaza içi perakende alışveriş 
toparlanmaya başladığında fiziksel 
mağazalar, tüketici sürecinde merkezi bir 
rol oynamaya devam edecektir ve 
tüketicilere daha geniş erişim ve seçenek 
sunmak için, en yüksek büyüme 
potansiyeline sahip alt kademe 
şehirlerde daha büyük bir fiziksel 
perakende oluşumu yaratma fırsatı 
mevcut. Ancak sektörün, Showroom ve 
ROBO (çevrimiçi araştırma, çevrimdışı 
satın alma) gibi mevcut tüketici 
davranışlarının yanı sıra pandeminin bir 
sonucu olarak oluşturulan yenil satış 
sistemlerini s de hesaba katan entegre, 
sürükleyici bir tüketici deneyimi sağlamak 
için çok kanallı bir yaklaşımdan birçok 
kanallı yaklaşıma geçmeye odaklanması 
gerek. Yeni perakende mağazaların 
normaldeki rolünü ve sunduğu deneyimi 
yeniden değerlendirme ve yeniden 
keşfetme zamanı. 

Pandemiden önce bile, bütünleşmiş çok 
kanallı perakendecilikte ustalaşmanın 
faydası netti. 2018'in sonlarında, prestijli 
güzellik perakendecisi Sephora, "My 
Beauty Power Turn it On" programını 
başlattı. Bu program, uygulamasının, 
web sitesinin, fiziksel mağazalarının, 
Tmall ve JD.com amiral gemisi 
mağazalarının ve yeni bir We Chat mini 
programının entegre edilmesi yoluyla 
müşterilerine üst düzey, tamamen 
sürükleyici bir sosyal alışveriş deneyimi 
sağladı. Diğer üst düzey güzellik ürünleri 
sektörü perakendecilerinin mücadele 
verdiği bir zamanda güçlü bir büyüme 
yaşadılar. 

 İdeal tasarımı 
bulamadım veya aradığım 

şeyi göremedim.  

MODA TUTKUNU, 43 CHENGDU 

12 technode.com/2020/02/21/second-hand-shopping-takes-off-on-chinese-apps/ 
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Engeller 

Altından mücevher, Çin'de hala en çok 
sahip olunan moda ve yaşam tarzı 
ürünleri olsa da lüks aksesuarlar ve 
kozmetikler, moda gümüş takılar ve 
giderek artan teknoloji gibi diğer moda 
ve yaşam tarzı ürünlerle güçlü bir 
rekabetle karşı karşıya. Altının bu 
zorluklarla başa çıkması gerek, aksi 
takdirde özellikle genç kadınlar 
arasında gördüğü ilgiyi kaybetme riski 
altında. 

34 Perakende altına ilişkin fikirler – Çin Yatırımları 



 

Perakende altına ilişkin fikirler – Çin Yatırımları 35 



 

Altından mücevhere yönelik 
başlıca zorluklar 

Çin'in altından mücevher pazarında 
önemli ölçüde büyüme payı 
mevcuttur. Araştırmalarımız, 
tüketicilerin %30'unun daha önce 
almamış olsalar bile ileride altın 
satın almayı düşündüklerini gösterdi.  
Altın, pazarın üçte birine yakınına 
hitap eder ve çekici hale getirilirse, 
bu perakendeciler için önemli bir 
yükselişe dönüşebilir. 

Peki, kadınların altın mücevher satın alma sürecini 
tamamlamasını engelleyen şeyler nelerdir? İki 
temel engel vardır: Birincisi ve en önemlisi, satılan 
ürünün tarzı ve cezbetme sorusudur, ikincisi de 
“zaten yeterince altına sahip olma” duygusudur. 

Altının önündeki engeller 

Hiç satın almamış olan “Niyet sahipleri” arasında 

Beğendiğim bir şey bulamıyorum 

Tarzıma uymuyor 

Zaten yeterince var 

Aldığım kişide yeterince var 

Hediye aldığım insanlar altından mücevher sevmiyor 

Fazla gösterişli 

Verilen paraya değmiyor 

Aynı görünen ama daha ucuz olan takılar satın alabilirim 

Güvenli bir şekilde saklayamıyorum 

Altının saflığı garanti edilmiyor 
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 Zaten yeterince altın 
mücevherim var, benim 
için bir zorunluluk değil, bu 
yüzden satın almadım.  
Tarzı bana çekici gelseydi 
ve aynı zamanda uygun 
fiyatlı olsaydı satın 

alabilirdim.  

MODA TUTKUNU, 56 PEKİN 

Cezbetme durumu 

Şüphesiz bu, satın almanın 
önündeki en büyük engeldir.  Daha 
önce hiç altın satın almayan Niyet 
sahiplerinin %90'ı, engel olarak 
cezbetme veya moda ile ilgili 
nedenleri örnek olarak 
göstermektedir. Bu özellikle daha 
genç yaş grupları arasında 
belirgindir ve altının kendi tarzlarına 
uygun olduğuna inanmayan 18-24 
yaşları arasında zirve yapmaktadır. 
Daha büyük yaş grupları - 45 yaş 
ve üstü kadınlar - arasında bile 
yaklaşık %30’luk bir kesim, altın 
mücevherlerin kendi tarzlarına 
uymadığını söylemektedir. 

Bu cazibe eksikliği segmentler 
arasıdır. Moda Tutkunları (%69), 
Genç Faydacılar (%54) ve Hassas 
Gelenekçiler (%53), "Sevdiğim 
hiçbir şeyi bulamadım" ifadesini en 
büyük engel olarak belirttiler. Moda 
Tutkunları, çok güçlü bir şekilde 
altın takıların kendileri için 
olmadığını düşünüyorlar. Sadece 
sevdikleri ürünleri bulamamakla 
kalmıyor, aynı zamanda kendi 
'tarzları' olarak da görmüyorlar, bu 
da ilk etapta altından mücevher 
aramaya motive olmadıklarını ve 
altınla ilgili pazarlama mesajlarına 
muhtemelen daha az açık 
olduklarını gösteriyor. 

Elmas mücevherleri ve tasarım 
parçaları seven Sosyal 
Gösterişçiler de altın mücevherleri 
daha az çekici buluyor; %43'ü 
beğendikleri hiçbir şeyi 
bulamadıklarını söylüyor, %40'ı da 
altının kendi tarzlarına uygun 
olmadığını düşünüyor. Bu segment 
dikkate alınmayı hak ediyor; esas 
olarak tam zamanlı çalışan 
kadınlardan oluşuyor ve %36'sı 
yüksek gelir grubuna dahil.  
Harcanabilir geliri yüksek - ve dış 
görünüşe önem veren - bir kesime 
daha çok hitap eden parçalar 
yaratmak büyük olasılıkla en büyük 
faydayı sağlayacaktır. 

Hediye vermek de benzer 
motivasyonlardan etkilenmektedir.  
Altından mücevher, hiçbir 
segmentte tercih edilen ilk beş 
hediye türü arasında yer 
almamaktadır. Mütevazi Fedakârlar 
hediye satın almayı sevseler de, 
daha önce hiç altın mücevher satın 
almamış olan %25'lik kesim, hediye 
verecekleri kişiler bundan 
hoşlanmadığı için altın almayı 
tercih etmediklerini söylemektedir, 
Yetişkin Faydacılarda bu oran 
%43'e yükselmektedir. Sosyal 
Gösterişçiler (%34) ve Moda 
Tutkunları (%31) da hediye 
verirken altın mücevherleri göz ardı 
etmektedirler. 
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Zaten yeterli altına sahip 
olma duygularına rağmen, 
büyümeye yönelik net bir 
potansiyel mevcut 

“Çok fazladan kasıt nedir?” sorusu 
elbette bireysel tercihlere göre 
değişir. Kadınların %66'sının 
geçmişte altından mücevher satın 
aldığını ve %62'sinin de hâlihazırda 
mücevherata sahip olduğunu tespit 
ettik - bunların %22'si 10'dan fazla 
parçaya sahip. Hiç altın mücevher 
satın almamış olanların büyük bir 
yüzdesi, hala yeterince - 
muhtemelen bir hediye veya miras 
yoluyla aldıkları - altına sahip 
olduğunu düşünüyor. 

“Zaten yeterince var” ifadesi tüm 
pazar segmentlerinde 
kullanılmaktadır. Yetişkin 
Faydacının altın satın almamasının 
birinci, Mütevazı Fedakârların ve 
Hassas Gelenekçilerin altın satın 
almamasının ise ikinci nedeni 
budur. Veriler, piyasa 
doygunluğunun önemli hale geldiği 
belli bir yaş aralığı olduğunu 
göstermektedir; 18-44 yaş 
arasındaki kadınların %40'ından 
fazlası doygunluğu altın 
almamalarının temel nedeni olarak 
belirtmiş ve 35-44 yaş grubunda 
zirve yapılmıştır. Görünüşe göre 45 
yaşın  

üzerindeki kadınlar altından 
mücevhere yeniden ilgi duymaya 
başlamaktadır; satın almamak için 
zaten yeterince var olduğunu 
belirtmeye devam ediyorlar, ancak 
bu kendilerini daha az kısıtlamakta. 

Araştırmadaki bu önemli bulguyu 
kabul ederken, "yeterince" altın 
mücevhere sahip olma duygusu ile 
cezbetme arasındaki bağlantıyı da 
kabul etmek önemlidir. Yukarıdaki 
tablo, Niyet sahiplerinin %40'ından 
fazlasının beğendikleri veya 
tarzlarına uygun bir şey buldukları 
takdirde muhtemelen altın satın 
alacaklarını göstermektedir. %41'i 
zaten yeterince altına sahip 
olduklarını söylese de, altın 
mücevher tarzları daha çekici 
olsaydı, piyasa doygunluğunun bir 
sorun olmayacağını varsaymak 
doğrudur. Başka bir deyişle, bu 
tüketiciler zaten sahip oldukları 
mücevher miktarına bakmaksızın 
satın alma eğiliminde olacaklardır - 
ve bu da, perakendeciler için büyük 
bir potansiyel olduğu anlamına 
gelmektedir. Sorun şu ki, 
hâlihazırda piyasadaki ürünler satın 
almaları için yeterince ikna edici 
değil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daha önce hiç altından 
mücevher satın almamış 
olanların büyük bir yüzdesi, 
hala yeterince - muhtemelen 
bir hediye veya miras yoluyla 
aldıkları - altına sahip 
olduğunu düşünüyor. 
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Satın alınan veya hediye alınan altının rengi 
 

 Sarı altın Pembe/roze altın Beyaz altın 

Kademe 1 

 

Kademe 2 

Kademe 3/4 

Diğer engeller 

Altından mücevhere yönelik 
cezbedicilik ve algılanan ihtiyaç, 
satın almaktan kaçınmanın 
arkasındaki tek faktör değildir.  
Diğer nedenler arasında, altının 
“fazla gösterişli” olduğu algısı 
bulunmaktadır ve bu da 
araştırmaya katılanların %25'i için 
bir faktör teşkil etmektedir.  
"Tarzıma uygun değil" ile yakından 
bağlantılı olarak, bu bir ilgi 
eksikliğine neden olmaktadır.  
Genç Faydacılar, tıpkı altın gibi 
görünen (%37) daha ucuz takılar 
satın alabileceklerini 
söylemektedirler ve bu da, gümüş 
takı pazarındaki büyümeden 
kaynaklanmaktadır. İlginç bir 
şekilde, bu segmentteki kadınların 
%48'i altın mücevherlerin verilen 
paraya değmediğini 
düşünmektedir. Hassas 
Gelenekçiler altının saflığından 
endişe duymaktadır (%31) ve 
Mütevazi Fedakârların da altın 
üretiminin çevre üzerindeki etkisi 
(%26) konusunda endişeleri 
vardır. 

Altının rengi 

Son birkaç yılda sarı altından 
uzaklaşma yönünde istikrarlı bir 
eğilim mevcut. 2016 ile 2019 yılları 
arasında sarı altın alımı %8 
düşerken, hem pembe/roze altın 
hem de beyaz altın sırasıyla %10 
ve %6 artmıştır. Farklı altın türleri 
görülmesine duyulan heves, 
özellikle 1.Sınıf tüketiciler arasında 
gelişmiştir. Bu, sarı altından 
uzaklaşmanın bir geçiş 
aşamasından daha fazlası 
olduğunu göstermektedir. Daha az 
gösterişli veya daha az geleneksel 
olan mücevherlere yönelik eğilim 
de bir süredir devam etmektedir ve 
hiçbir azalma belirtisi 
göstermemektedir. 
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Daha fazla piyasa 
girişine fazla yönelik 
fırsatlar 

Z Kuşağı ve Y Kuşağı piyasası 

Altından mücevher özellikle bu 
gruplar tarafından 
benimsenmemektedir. Gelenekler 
göz önüne alındığında çok ilgili 
olmayıp, ebeveynlerinin satın alma 
alışkanlıklarını yansıtmamaktalar; 
daha çok modaya uygun görünmek 
ve teknolojik değişikliklere ayak 
uydurmak üzerine odaklanıyorlar. 
Altın satın aldıklarında, bunu 
genellikle çevrimiçi olarak yapıyor 
ve neredeyse her zaman 
araştırmak, karşılaştırmak ve 
değerlendirmek için çevrimiçi 
ortamları kullanıyorlar. Sosyal 
medyada gördüklerinden ve 
markaların reklamlarında ünlüleri 
kullanmasından etkilenmekteler. 
Ne var ki, pazarlama mesajları 
konusunda seçici ve çok 
yönlüdürler; yalnızca ilgi alanlarına 
giren mesajları kabul ediyorlar. 3 
boyutlu çevrimiçi mağazalarda 
ürünleri incelemeyi seviyorlar, 
ancak genellikle ürünü satın 
almadan önce fiziksel olarak görme 
veya dokunma istekleri olduğunu 
ifade ediyorlar. Ürünü çevrimiçi 
şekilde satın alırlarsa, güvenilir ve 
kolay bir iade yöntemi istiyorlar. 

Bu segmente yönelik tasarımların 
modern ve sade olması ve lüks 
kategorisindeki trendleri 
yansıtması gerekir. Teknolojiyle 
yenilikçi bir şekilde bütünleşmiş 
mücevherler, ileride altın 
alabileceklerini söyleyen 18-24 yaş 
grubundaki kadınların %59'una 
oldukça çekici gelmektedir. 

1. kademe şehirlerde yaşayanlar 
ve Mütevazi Fedakârlar 
segmentinde yer alanlar, altın 
madenciliğinin ve mücevher üretim 
sürecinin ESG etkisine ilişkin 
endişelerini dile getirmektedirler.  
Bu tür endişeler azınlık tarafından 
dile getirilse de göz ardı 
edilmemelidir. “Bir B gezegeni yok” 
görüşünün her zamankinden daha 
fazla farkında olan bir nesil için de, 
çevrenin önemi daha da 
yoğunlaşacaktır. Sosyal medya 
platformları, özellikle pazarlama 
mesajlarının yaratıcı, ilgi çekici ve 
eğitici olduğu durumlarda, bu 
sorunları ele almanın etkili bir 
yolunu sunmaktadır. 
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Gelişmiş marka deneyimi ve 
çevrimiçi pazarlama etkileşimi 

Talep anlarına ilişkin analizimiz, 
Çinli tüketicilerin en çok geleneksel 
değerlerle ilgili nedenlerle altından 
mücevher satın aldığını 
göstermektedir. Ancak, segmente 
göre değerlendirildiğinde, yaratıcı 
kendini ifade etme ve duygusal 
bağlılığın sırasıyla Moda Tutkunları 
ve Hassas Gelenekçiler tarafından 
en yaygın olarak deneyimlenen 
ihtiyaçlar olduğunu görmekteyiz.  
Pazarlama mesajlarının bu 
ihtiyaçları, modern Çinli kadınları 
cezbedecek şekilde vermesi 
gerekmektedir. Altın uzun zamandır 
önemli duygusal olaylarla 
ilişkilendirilmektedir, ne var ki ilgi 
çekicilik alanı genişletilebilir; 
örneğin, bir başarı ödülü, bir tarz 
ifadesi veya bir arkadaşlık simgesi 
olarak. Birçok çevrimiçi ilham 
kaynağından yararlanmak ve 
sosyal medya fenomenlerini 
kullanmak, altından mücevhere 
yönelik farkındalık ve talep 
yaratmaya yardımcı olacaktır; ne 
zaman ki tasarım tüketici 
beklentisiyle eşleşecektir, işte o 
zaman talep, satın almaya 
dönüşecektir. 

Yüksek gelir grubu pazarına 
girme 
Perakendecilerin, hâlihazırda 
daha önce kendileri veya 
başkaları için altın satın 
almamış olan yüksek gelir 
gruplarındaki kadınları 
hedeflemesi muhtemeldir. Bu 
tip kadınlar özellikle, Sosyal 
Gösterişçiler ve Mütevazi 
Fedakârlar segmentlerine 
girer, ancak Moda Tutkunları, 
zamanla Sosyal Gösterişçiler 
de olma potansiyeline sahip 
oldukları için göz ardı 
edilmemelidir. Daha önce hiç 
altın satın almamış olan - tüm 
bu segmentlerdeki - Niyet 
sahipleri, satın almanın 
önündeki en büyük engel 
olarak beğendikleri bir şey 
bulamadıklarını 
belirtmektedirler. Mücevher 
tasarımı burada çok önemli 
hale gelmektedir. Bu tip 
kadınlar, statü ve başarılarını 
yansıtan, işyerinde ve sosyal 
ortamlarda takabilecekleri 
modaya uygun, çağdaş ve 
sofistike ürünler aramaktadır.  
Kök altın ve sert altın 
ürünlerinin hızlı yükselişi, daha 
yaratıcı, sıra dışı mücevherlere 
yönelik potansiyelin kanıtıdır. 
Bu aynı zamanda farklı renkli 
altın mücevherler için de 
geçerlidir.  

Mağaza içi deneyimin ve ürün 
sunuşunun geliştirilmesi 

Yüksek gelirli segmentler için - 
Moda Tutkunları ile birlikte - mevcut 
mağaza içi alışveriş deneyimi 
olması gerektiği kadar heyecan 
verici veya ilgi çekici değildir. Chow 
Tai Fook gibi perakendeciler, 
bireysel müşteri segmentlerine 
yönelik farklı hitap etme 
özelliklerine sahip sunuşlar 
oluşturmada alt markalamanın 
nasıl başarılı bir strateji 
olabileceğini göstermişlerdir.  
Bunun net bir örneği, Y kuşağını 
hedefleyen müzik temalı çağdaş 
mücevherler sunan 
"Monologue"dur. 

Araştırmalarımız aynı zamanda, 
farklı renkli altınlara yönelik 
süregelen tüketici eğiliminin altını 
çizmektedir ki bu ürünler kadınların 
belki de kısmen daha az gösterişli 
ve daha çağdaş bir tarz edinme 
arzularını karşılamaktadır. Hem 
pembe/roze hem de beyaz altın 
ürünlerinin popülaritesindeki bu 
sürekli büyüme, daha fazla 
gelişmeyi garantileyecek düzeyde 
göze çarpmaktadır. Farklı renkli 
altından yapılmış modaya uygun 
mücevherler, genç kadınlara ve 
geleneksel değerleri daha az 
önemseyenlere hitap etme 
eğilimindedir. Pembe/roze ve 
beyaz altından etkilenen kadınlar, 
mücevherleri bir hatırat olarak değil 
bugün için satın alınan, günlük 
tarzlarının ve moda tercihlerinin bir 
parçası olarak görme eğilimindeler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perakende altına ilişkin fikirler – Çin 
Yatırımları 41 

   



 

42 Perakende altına ilişkin fikirler – Çin Yatırımları 



Sonuç 

Bu rapor, Çin'deki altından 
mücevher tüketicilerini her 
zamankinden daha fazla detaylı 
olarak mercek altına almaktadır. 
Hâlihazırdaki düşüncelerimizi de 
doğruluyor: Çinli kadınların altından 
mücevherle güçlü bir bağları 
olduğu, altının pek çok geleneksel 
gün ve kutlamalardaki önemli 
rolünün, güçlü bir duygusal bağ 
kurulmasına ve dayanıklı, değerli 
bir aile yadigârı olarak görülmesine 
sebep olduğu. 

Ancak, en önemlisi, bu rapor yeni 
görüşler ortaya koymaktadır - Çinli 
kadınların moda ve yaşam tarzı 
kategorisine ilişkin ihtiyaçlarına ve 
motivasyonlarına dair bir pencere 
açıyor. Yeni altından mücevher 
alıcılarına dönüştürülmek için 
potansiyel büyük bir Çinli kadın 
segmenti olduğunu tespit ettik. 

En önemlisi, geçmişte Çinli 
kadınların altından mücevher satın 
almaktan kaçınma nedenlerini 
görebiliyoruz. Bu bilgi de, sektöre 
söz konusu sorunlara adapte olma 
ve üstesinden gelme fırsatı 
vermektedir. 

Altından mücevher, tarz ve 
modaya uygunluk kriterlerini 
taşımadığı algısından muzdarip. 
Çinli kadınların bunu satın alma 
önündeki bir engel olarak görme 
olasılığı diğer faktörlerden daha 
fazladır: Altın mücevherlerin kendi 
tarzlarına uygun olmadığına veya 
beğendikleri parçaları bulmanın çok 
zor olduğuna dair güçlü bir inanış 
mevcut. Çin'deki altından mücevher 
sektörünün hızlı bir şekilde 
gelişmelere adapte olduğunu ve 
yenilikler yaptığını biliyoruz ki bu 
sebeple söz konusu engellere dair 
çözümler sektörün güçlü yönleri 
esas alınarak gerçekleştirilmelidir. 
Belki de beyaz ve pembe altın 
ürünleriyle modern, sade, takılabilir 
tasarımlar yaratmak, ağır, kalın, 

geleneksel 24 ayar mücevheratla 
olan ilişkilerinin üstesinden 
gelmeye yardımcı olacaktır. 

Bu durum, 18-24 yaş arasındaki 
genç grupta güçlü bir şekilde 
hissedilmektedir. Genç Çinli 
kadınlar, altını değerli bir aile 
yadigârı olarak kabul ediyorlar. 
Ama bu konuda daha yaşlı 
benzerleriyle aynı duygusal bağa 
sahip değiller. Altın, bu kesime 
moda ve yaşam tarzı kategorisinde 
son çıkan trendlere uygun, son 
teknoloji bir ürün olarak 
gözükmüyor. Ayrıca altın 
mücevherlerin etik ve çevresel 
etkileri konusunda da kendilerini 
güvende hissetmeleri gerekiyor. 
 
İnteraktif ve kusursuz bir dijital 
deneyimle desteklenen hedefe 
yönelik bir pazarlama stratejisi, 
altından mücevherin çekiciliğini 
artıracaktır. Tüketicileri ilgi çekici bir 
çevrimiçi satın alma sürecini 
deneyimlemeye yönelik imkânları 
inceledik. Moda ve yaşam tarzı 
kategorisindeki diğer ürünler, umut 
verici sonuçlara ulaşarak bunu 
başardı. Günümüzün dijital 
konusunda bilgili Çinli tüketicileri, 
baştan sona sorunsuz bir çevrimiçi 
satın alma deneyimi beklentisinde.  
Bu, - daha ilgi uyandırıcı bir ürün 
sunumu ve modern, şık ürünlerle 
birleştiğinde - daha önce hiç altın 
almadıklarını söyleyen ancak 
almayı düşünen potansiyel 
müşterileri dönüştürmeye yardımcı 
olacaktır. 

Bu engellerden bazılarının ele 
alınması, altından mücevherle 
daha derin bir bağ kurmaya ve 
sadece dayanıklı bir aile yadigârı 
olarak değil, aynı zamanda 
modern, imaj bilincine sahip 
kadınlar için temel bir ürün olarak 
statülerini yükseltmeye yardımcı 
olacaktır. 

Perakende altına ilişkin fikirler – Çin Yatırımları 43 



Yöntem

Altın piyasası hakkındaki 
bilgilerimizi derinleştirmek 
amacıyla, küresel altından 
mücevher piyasasına yönelik büyük 
ölçekli bir araştırma programını 
yürütmesi için küresel araştırma 
kuruluşu olan Hall&Partners'ı 
görevlendirdik. Bu araştırma 
programı, 2016 yılında 
yürüttüğümüz ankete dayanıyor. 

Çalışma, 6.000'den fazla küresel 
üst düzey moda ve yaşam tarzı 
tüketicisinin görüşlerini aldı. En 
büyük altın mücevher pazarlarının 
her birinde 18 ila 65 yaşları 
arasındaki en az 2.000 kadınla 
anket yaptık: Hindistan, Çin ve 
ABD. Çin’de, 1.4.sınıf şehirlerdeki 
tüketicilerle 2.002 çevrimiçi 
görüşme gerçekleştirdik. 

Altın piyasasının karşı karşıya 
olduğu tüm tehditleri ve fırsatları 
anlayabilmek için, hem geçmişte 
altın satın almış olanlarla hem de 
hiç altın satın almamış olanlarla 
görüştük. Ankete katılanlar, takı 
almayı düşünen ve anketten 
önceki 12 ay boyunca, yüksek 
kaliteli moda ve yaşam tarzı 
ürünleri listesinden en az bir ürün 
satın alan, hediye eden veya 
hediye alan kadınlar olarak 
tanımlanan “Niyet sahipleri ”idi. 

Alan çalışması, 2019 yılının 2. ve 
3. çeyreğinde gerçekleştirildi. 
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Bu bilgiler sadece eğitim amaçlıdır ve bu bilgileri alarak, kullanım amacını 
kabul etmiş oluyorsunuz. Burada yer alan hiçbir bilgi, altın, altınla ilgili herhangi 
bir ürün veya hizmet veya başka herhangi bir ürün, hizmet, menkul kıymet 
veya finansal araç (topluca “Hizmetler”) alışı veya satışı için bir öneri, yatırım 
tavsiyesi veya teklif sunmayı hedeflememektedir. Bu bilgiler, herhangi bir 
yatırım hedefini, mali durumu veya belirli bir kişinin belirli ihtiyaçlarını dikkate 
almamaktadır. 
Portföyde çeşitlendirme, herhangi bir yatırım getirisini garanti etmez ve zarar 
riskini ortadan kaldırmaz. Altına yatırım yaparak elde edilebilecek çeşitli  
sonuçların performansı, doğası gereği varsayımsaldır, gerçek yatırım 
sonuçlarını yansıtmayabilir ve gelecekteki sonuçların garantisi değildir. WGC, 
herhangi bir varsayımsal portföyde kullanılan i bir hesaplama ve modeli veya 
bu tür bir kullanımdan kaynaklanan herhangi bir sonucu garanti etmez. 
Yatırımcılar, herhangi bir Hizmet veya yatırımla ilgili bir karar vermeden önce 
kendi durumlarını uygun yatırım uzmanlarıyla görüşmelidir. 
Bu bilgiler, mevcut beklentilere dayanan ve değişikliğe tabi olan “inanılır”, 
“beklenir”, “olabilir” veya “önermektedir” kelimeleri gibi ileriye dönük ifadeler 
içerebilir. İleriye dönük ifadeler, çeşitli riskler ve belirsizlikler içerir. İleriye dönük 
ifadelerin kesin olarak sağlanacağına ilişkin hiçbir garanti verilemez. WGC, 
ileriye dönük ifadelerin güncellenmesinden sorumlu değildir 

 

 
 

 
 

 

Tamamen rüzgâr enerjisi ile üretilen ve %100 tüketici sonrası geri 
dönüştürülmüş elyaf içeren onaylı FSC kâğıda basılmıştır. 
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