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Önsöz 

Dünyanın en güzel mücevheratından 
bazılarını ürettiğimizden şüphem yok: 
karmaşık, şatafatlı, mücevherli ve göz 
kamaştırıcı. Yetenekli ustalarımız, 
tarifsiz yeteneklere sahiptir; gittikçe 
mekanize olan bir dünyada değer 
verilmesi, desteklenmesi ve tanıtılması 
gereken yeteneklerdir. Benim hayalim, 
bir gün Hint mücevheratının lüks moda 
dünyasında İsviçre saatleriyle aynı 
statüye sahip olması. 

Ancak kolektif olarak çalışırsak bu 
rüyanın gerçek olacağına inanıyorum.  
Bu rapor, bunu yapmamıza yardımcı 
olacak fikirleri paylaşmayı 
amaçlamaktadır. Altından mücevher 
hakkındaki görüşlerini değerlendirmek, 
pazarı büyütme fırsatlarını anlamak ve 
aşılması gereken engelleri belirlemek 
için ülke çapında 2.000 kadınla bir anket 
yaptık. Bu anket, zevklerin yaşa göre 
nasıl değiştiğine, tüketicilerin izlediği 
farklı satın alma süreçlerine ve Altından 
mücevher satın almada teknoloji ve 
dijital kanalların rolüne dair etkileyici ve 
uygulanabilir fikirler ortaya koymaktadır. 

Burada, sektördeki farklı oyuncular, 
kendileriyle ilgili fikirler bulacaktır. 
Ancak benim için bunlardan en belirgin 
üç tanesi, ön plana çıkmaktadır: 

1. Sektörümüz bir algı sorunuyla karşı 
karşıyadır. Bazı potansiyel altın 
mücevher alıcıları, satılan ürünlere veya 
parçaları satan perakendecilere 
güvenmiyor. Bunu ele almak için 
zorunlu ayar damgalamaların yapılması 
gibi önlemler alınmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancak, daha genel olarak, endüstrinin 
Dünya Altın Konseyi’nin Perakende 
Altın Yatırım Prensiplerine dayanan bir 
protokol geliştirmesi gerektiğine 
inanıyorum. Bunu doğru bir şekilde 
yaparsak, kendimizi güvenilir ve 
sorumlu bir endüstri olarak sağlam bir 
şekilde yapılandırabiliriz. 
 

2. Güzel mücevherat üretirken, 
yaptığımız işte daha da yaratıcı olmak 
için kendimize meydan okumalıyız. 
Hindistan değişiyor ve biz hâlihazırda 
güçlü bir konumdayken, rehavete 
kapılmamalıyız. Tüketici zevkleri hızla 
değişiyor ve ancak teknolojik gelişmeler 
ile Altından mücevherin güncelliğini 
korumasını sağlayabiliriz. 

3. Sektörün, altını pazarlama yöntemini 
değiştirmek için kendini zorlaması 
gerekiyor. Altından mücevher sıklıkla 
maliyet masraflarını düşürmeye 
odaklanan promosyonlar yoluyla satılır. 
Ama güzel Altından mücevherle 
uğraşıyoruz! Sektörün, rakiplerinden bir 
şeyler öğrenmesi ve etkileyici markalar 
geliştirmesi, en yeni pazarlama 
stratejilerini oluşturması ve 
müşterileriyle daha derin bir duygusal 
bağ kurmaya çalışması gerekiyor. 

Bu raporda, yüzeysel olarak 
görüşlerimizi dile getiriyoruz ve daha 
detaylı bir şekilde bu görüşleri 
uygulayarak, ekibimle birlikte endüstriyi 
ileriye taşımak için sektörle 
derinlemesine bir şekilde ilgilenmeyi 
dört gözle bekliyorum. 

Somasundaram PR 
Sorumlu Müdür - 
Hindistan Dünya Altın 
Konseyi 
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Yönetici özeti 

Hindistan, altından 
mücevherin kalbidir. 
Ülkenin kültürel kimliği altınla 
derinlemesine iç içe geçmiştir: dini 
ikonografide yoğun bir şekilde yer 
alır ve birçok geleneksel durum ve 
düğün töreninde önemli bir rol 
oynar. 

Altından mücevher, kültürel 
bağlantılarının yanı sıra doğal 
değeri ve sağladığı güvenlik 
duygusu nedeniyle de değerlidir. 
Araştırmamızdan elde ettiğimiz 
bulgular, şunu doğruluyor: Hintli 
kadınların %60'ı Altından 
mücevhere sahiptir. Bu da, altını 
diğer üst düzey moda ve yaşam 
tarzı kategorilerinin yanı sıra hem 
elmas hem de platinyum 
mücevherin önüne geçirmektedir. 

Ancak bu azimli ulusta dahi 
hala büyümeye yer vardır. 
Hintli kadınların %37'si geçmişte 
Altından mücevher satın 
almadığını, ancak gelecekte bunu 
yapmakla ilgilendiklerini söylüyor. 
Bu, önemli bir potansiyel talep 
havuzunu temsil eder. Ancak 
endüstrinin bu talebi 
yakalayabilmesi için, potansiyel 
alıcıların çeşitli engellerin 
üstesinden gelmesine yardımcı 
olması da gerekiyor. 

Ayrıca altının mevcut durumunu 
koruması da garanti edilemiyor: 
Diğer kategorilerden artan rekabetle 
karşı karşıya ve Hindistan’ın 
modernleşmeye devam etmesi 
sürecinde ilgi düzeyini kaybetme 
riskiyle karşı karşıya. 

Altının geleneksel 
durumlarda öne çıkan rolü, 
şık, çok yönlü, günlük bir 
seçim olma potansiyelini 
gölgede bırakıyor. 
Altın, çoğu Hintli kadın için temel bir 
ürün olmasına rağmen, şu anda 
modern moda beklentilerinin 
gerisinde kalıyor. Altın, kültürel 
miras ve geleneklerle o kadar derin 
bir şekilde iç içe geçmiş durumda ki 
- pazarlama kampanyalarıyla 
güçlendirilen bir bağ - günlük giyim 
tarzındaki yeri belirsizleşiyor. 

Araştırmamız, farklı tüketici  
‘’tipleri” olduğunu ve - bir örtüşme 
olsa da - ana tiplerin kentsel ve 
kırsal alanlar arasında farklılık 
gösterdiğini göstermektedir. Bu 
ayrım, farklı tüketici segmentlerini 
nasıl etkili bir şekilde 
hedefleyeceğimizi ve onlara nasıl 
hitap edeceğimizi anlamamıza ve 
onların ilgisini çekme olasılığı en 
yüksek olan Altından mücevher 
ürünlerini belirlememize yardımcı 
olmaktadır. 

Özellikle genç kadınların, 
sektörün özel ilgisine 
ihtiyacı var. 
Pek çok genç kadın hali hazırda 
aktif Altından mücevher tüketicisi 
olmasına rağmen, bu kadınların 
Altından mücevhere duygusal 
olarak çok daha az bağlı olma 
eğilimleri endüstri için gelecekte 
potansiyel bir tehdit oluşturuyor;  

Endüstrinin, kadınları Altından 
mücevherin modern, günlük bir 
kendini ifade etme aracı olarak, 
özdeşleştirmelerinin bir yolunu 
bulması gerekiyor. 

Farklı satın alma olayları etrafında 
ortaya çıkardığımız detay - ve 
tüketicilerin bu zamanlarda 
karşılamaya çalıştığı ihtiyaçlar - 
aynı zamanda altın için de bir fırsat 
sunuyor. Belirli kilit anlarında hangi 
ürünlerin kadınlara daha çok hitap 
ettiğini bilmek, etkili pazarlama ve 
ürün geliştirme stratejileri yaratmak 
için çok yararlı olacaktır. 

Endüstrinin yenilik yapma fırsatı 
vardır; uygun kanallar aracılığıyla 
hedef odaklı ve ilgi çekici bir şekilde 
sunulan, daha incelikli tasarlanmış 
ürünler oluşturmak. Bu durum, 
altının itibarını daha da 
güçlendirebilir ve yeni kitlelere 
ulaşmak için genişletebilir. 

Altından mücevher, kültürel önemi kadar değeriyle de 
nitelendirilmektedir. 

%60 

Hintli kadınların %60'ı 
Altından mücevher 
sahiptir. 

%37 

Daha önce Altından 
mücevher almamıştır ancak 
gelecekte almaya açıktır 
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Azva gelin mücevheri. Resim, Azva’nın izniyle 
alınmıştır. 
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Hindistan altından mücevherin 
kalbinin attığı yerdir 

Ürün sahipliği, toplam Hindistan 

Tasarım kıyafetler/sariler 

Altından mücevher 

Gümüşten mücevher 

Lüks kozmetik 

Tasarım aksesuarlar 

Giyilebilir teknoloji 

Akıllı telefon veya tablet 

Lüks saatler 

Pırlantalı mücevher 

Pazara giriş ve 
satın alma eğilimi 

Altından mücevher almayı 
düşünüyor 
Geçmişte hiç satın almamış 

Altından mücevher almayı düşünüyor 
Geçmişte satın almış 

Hindistan 

Altından mücevher almayı düşünmüyor 
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Şehir Kırsal Ürün sahipliği 

Tasarım kıyafetler/sariler 

Altından mücevher 

Gümüşten mücevher 

Lüks kozmetik 

Tasarım aksesuarlar 

Giyilebilir teknoloji 

Akıllı telefon veya tablet 

Lüks saatler 

Pırlantalı mücevher 

Pazara giriş ve 
satın alma 

 
Altından mücevher 
almayı düşünüyor 
Geçmişte hiç satın almamış 

Şehir Kırsal Altından mücevher 
almayı düşünüyor 
Geçmişte satın almış 

Altından mücevher almayı 
düşünmüyor 
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Hintli kadınlar, büyük 
Altından mücevher 
alıcılarıdır. 
Altından mücevher, çeşitli diğer 
moda ve yaşam tarzı ürünlerle 
karşılaştırıldığında Hintli kadınların 
sahip oldukları en popüler ikinci 
öğedir. Hintli tüketicilerin davranış 
ve tutumları üzerine yaptığımız 
araştırma, kadınların %60'ının 
sadece tasarım kıyafetler/ipek 
sarilerin ardından ikinci sırada 
Altından mücevher sahibi olduğunu 
ortaya çıkardı ve %40'ı, geçmiş 12 
aylık dönemde Altından mücevher 
satın almış ki bu da elmas veya 
platinyum mücevher alımlarını 
gölgede bırakmıştır. 

Ancak altın endüstrisinin 
önemli bir yeni kitleye 
ulaşma fırsatı vardır. 
Anket yaptığımız kadınların %37'si 
daha önce hiç Altından mücevher 
almadığını ancak - daha da önemlisi 
- gelecekte almayı düşüneceklerini 
söyledi. Bu potansiyel alıcılar 
grubuna “Niyet sahipleri” diyoruz. 
Ve altın mücevher endüstrisi için 
oldukça yeni bir hedef kitleyi temsil 
ediyorlar. 

Kırsal kesimdeki Niyet sahipleri 
daha büyük bir grubu oluşturur: 
Kırsal kesimdeki örneklemin %44'ü 
bu kategoriye girerken, kentsel 
katılımcıların %30'u bu kategoriye 
girdi. Bu kadınlar altın satın alırken 
çeşitli engellerle karşılaşmaktadır. 
Araştırmamız, endüstrinin bu 
engellerin  

üstesinden gelmeye yardımcı 
olabileceği olası yollarla birlikte bu 
engelleri tanımlamaktadır. 

Kırsal ve kentsel tüketiciler 
altına karşı olumlu tavırları 
paylaşıyor, ancak farklı 
nedenlerden dolayı. 
Altın mücevhere yönelik geniş 
pozitifliğin temelini oluşturan 
inançlar ve tutumlar, Hindistan'ın 
kırsal ve kentsel bölgeleri arasında 
biraz farklılık gösteriyor. Şehirli 
kadınlar, altının sağladığı güvenlik 
duygularına odaklanma 
eğilimindedirler ve altının bir 
zenginlik göstergesi ve bir 
değerleme aracı olarak rolünü 
vurgulamaktadırlar. Kırsaldaki Hintli 
kadınlar, altının yaygın kabul 
edilebilirliğini ve arzu uyandırıcı 
niteliklerini daha fazla vurgulayarak, 
onu bir saygı gösterme aracı olarak 
görüyorlar. 

Altın mücevher alımları 
genellikle finansal değer ve 
kolaylık ihtiyacından 
kaynaklanır. 
Hintli kadınlar, Altından mücevher 
satın almayı düşündüklerinde, esas 
olarak maddi değerinin yanı sıra 
kolaylık sunan bir ürüne duyulan 
ihtiyaçtan kaynaklandığını 
söylüyorlar. Dolayısıyla, ideal ürün 
seçimi, dayanıklılık sağlayan  

ve iyi bir finansal yatırım ve/veya 
aile mirası olarak görülme 
esaslarına dayanmaktadır. Ayrıca 
sosyal açıdan kabul edilebilir bir şey 
satın almak istiyorlar ve basit bir 
perakende deneyimi sunuyorlar. 
Altın bu kriterler kapsamında iyi bir 
duruşa sahiptir. 

Ancak altın, şu anda 
kendini ifade etme ve 
saygınlık ihtiyaçlarını 
karşılamıyor. 
Genel olarak moda ve yaşam tarzı 
satın almayı benimseyen 
motivasyonla hareket eden 
tüketiciler, büyük ölçüde kendilerini 
ifade etme ve itibar isteğiyle 
yönlendirildiklerini söylüyorlar. Altın, 
bu durumlarda bir etki yaratmıyor. 
Kendini ifade etme isteği, bu 
tüketicileri, kişinin kişiliğini ifade 
eden ve eğlence duygusu yaratan 
modern tasarımlara sahip çok yönlü 
ürünlere doğru çekiyor. Prestij 
odaklı alım yapan tüketiciler ise 
trend belirleyiciler tarafından giyilen 
ve özel günlere uygun 
tasarımcı/lüks markalı ürünleri 
hedef alacak ve bu ürünleri lüks 
mağazalardan satın almak 
isteyeceklerdir. 

Altının Hintli tüketiciler arasında 
yaygın yer bulamadığı alanların tam 
olarak belirlenmesi, endüstrinin 
önemli satın alma dönemlerinde 
altının karını nasıl artırabileceğini 
belirlemesine yardımcı olacaktır. 

Hindistan içerisinde, aşağıda belirtildiği üzere: 

1.017 
Kırsaldaki kadınlarla yüz 
yüze görüşme 
gerçekleştirildi.  

1.023  
Kırsaldaki kadınlarla 
çevrim içi görüşme 
gerçekleştirildi.  
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Satın alma niyetinin faktörleri 

Bütün ürünler Altından mücevher 

Finansal değer Finansal değer 

Kendini ifade etme Rahatlık 

Prestij Başarı 

Başarı Sosyal yönden duyarlı 

Kolaylık Duygusal değer 

Manevi değer Son moda 

Klasik Klasik 

Son moda Yerel markalarda mevcuttur 

Prestij Sosyal yönden duyarlı 

Kendini ifade etme Yerel markalarda mevcut olan 
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Farklı lüks müşteri 
segmentlerinin 
anlaşılması 

Küresel araştırmamızdan elde 
ettiğimiz bilgileri kullanarak, moda ve 
yaşam tarzı tüketicilerinin altı farklı 
segmentini belirledik. Tüketiciler, 
özelliklerine göre segmentlere ayrılır; 
segmentler, moda ve yaşam tarzı 
ürünlerine yönelik tutumları, 
davranışları ve ihtiyaçları açısından 
birbirinden farklıdır. 
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Resim, Azva’nın izniyle alınmıştır. 
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Lüks müşteri segmenti 

Pazarlar arasında büyüklük 
açısından ve davranışsal, kültürel 
nüanslar açısından farklılıklar olsa 
da, bu tipolojilerin küresel 
uyumluluğu   

tüketicilerle iletişimde bulunmak 
için ortak bir dil oluşturulmasına 
yardımcı olur. 

Mütevazi 
Fedakârlar 

Hassas 
Gelenekçiler 

Sosyal 
Gösterişçiler 

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. 

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. 

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   

Şehir Kırsal Şehir Kırsal Şehir Kırsal 
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Altı segmentin tümü hem kentsel hem 
de kırsal Hindistan'da mevcutken, 
segmentlerin boyutları bazı 
durumlarda belirgin şekilde farklılık 
gösterir. En büyük iki kentsel 
segment, Moda Tutkunları ve Hassas   

Gelenekçilerdir. Hindistan'ın kırsal 
kesiminde en önde gelen iki kesim ise 
Sosyal Gösterişçiler ve Mütevazı 
Fedakârlardır. Aradaki fark, geniş 
çeşitlilikte yerel ve küresel eğilimlere ve 
ürünlere maruz kalınan  

Kentsel Hindistan'daki daha bireysel bir 
bakış açısına kıyasla, kırsal kesiminde 
daha kolektif bir çaba içinde 
başkalarının fikirlerine önem veren 
perspektifi yansıtmaktadır. 

Genç 
Faydacılar 

Yetişkin 
Faydacılar 

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.  

Çevre bilincine sahip olan bu genç 
kadınlar, paralarını nesnelerden çok 
deneyimlere harcamayı tercih ediyor. 
Moda ve yaşam tarzı ürünleri satın 
alırlarsa, çevresel etkiyi en aza 
indirecek şekilde üretilmiş olan etik 
ürünleri ararlar. Ayrıca bir şekilde 
işlevsel olan ürünleri de tercih 
ediyorlar. 

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. 

Şehir Kırsal Şehir Kırsal Şehir Kırsal 
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Moda 
Tutkunları 



 

En büyük kentsel ve kırsal mücevher segmentlerinin profilini oluşturmak 

Kırsal Moda Tutkunları Kırsal Hassas Gelenekçiler 

Yaş Yaş 

Satın alınan başlıca ürünler Satın alınan başlıca ürünler 

Tasarım kıyafetler/ipek sariler Tasarım kıyafetler/ipek sariler 

Lüks kozmetik Akıllı telefon 

Lüks kozmetik 

Altından mücevher Lüks aksesuarlar/ayakkabılar/çantalar 

Altından mücevher 

Başkaları için alınan başlıca hediyeler Başkaları için alınan başlıca hediyeler 

Tasarım kıyafetler/ipek sariler Gümüşten mücevher 

Giyilebilir/modaya uygun teknoloji Tasarım kıyafetler/ipek sariler 

Lüks aksesuarlar/ayakkabılar/çantalar Lüks saatler 

Altından mücevher Giyilebilir/modaya uygun teknoloji 

Lüks aksesuarlar/ayakkabılar/çantalar 

Fikirler ve ilham kaynakları Fikirler ve ilham kaynakları 

Markaların web siteleri Sosyal medya Arkadaşlar/akrabalar Markaların web siteleri 

Arkadaşlar/akrabalar Mağazalarda aramak 

Altın hakkındaki genel hissiyat Altın hakkındaki genel hissiyat 
Altın sahibi olmanın, kendilerini 
güvende hissettirdiğini kabul 
etmektedirler 

Altın sahibi olmanın ve altın takmanın, 
onlara ayak uydurmalarına ve bir şeyin 
parçası hissetmelerine yardımcı olduğunu 
kabul etmektedirler 
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Kırsal Sosyal Gösterişçiler Kırsal Mütevazi Fedakârlar 

Yaş Yaş 

Satın alınan başlıca ürünler Satın alınan başlıca ürünler 

Tasarım kıyafetler/ipek sariler 

Lüks kozmetik 

Tasarım kıyafetler/ipek sariler 

Altın 

Altından mücevher 

Lüks kozmetik 

Gümüş Gümüşten mücevher 

Başkaları için alınan başlıca hediyeler Başkaları için alınan başlıca hediyeler 

Tasarım kıyafetler/ipek sariler Tasarım kıyafetler/ipek sariler 

Gümüşten mücevher Gümüşten mücevher 

Lüks kozmetik Altından mücevher 

Lüks kozmetik Altından mücevher 

Fikirler ve ilham kaynakları Fikirler ve ilham kaynakları 

Arkadaşlar/akrabalar Mağazalarda aramak Arkadaşlar/akrabalar Mağazalarda aramak 

Reklam Reklam Kutlamaların etkisi 

Altın hakkındaki genel hissiyat Altın hakkındaki genel hissiyat 
Altına, ülkelerin dövizden daha 
çok güvendiklerini kabul 
ederler 

Medyada altın hakkında hiçbir 
şey duymadıklarını kabul 
ederler 
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Tüm bu kilit segmentlerde tam 
kapasitede kullanılmayan bir altın talebi 
var. Her segmentin önemli bir kısmını 
“Niyet sahipleri” olarak tanımladık - 
yani bu kadınlar, gelecekte Altından 
mücevher almayı düşünen ancak 
geçmişte bunu hiç yapmamış olan 
kadınlardır. Bu tüketici segmentlerinin 
dörtte biri ile yarısı arasındaki kısım bu 
kategoriye giriyor. 

Bu, her segmentte bir “boşluk payı” 
olduğunu ve eğer sektör kendi 
engellerini doğru bir şekilde 
çözebilirse, bu Niyet sahiplerin altın 
mücevher alıcılarına dönüşme fırsatı 
olduğunu gösteriyor. Değer zincirinin 
farklı bölümleri ve farklı 
perakendeciler, farklı segmentlerin 
ihtiyaçlarını karşılamak için en iyi 
şekilde yerleştirilecektir. 

Niyet Sahipleri Niyet Sahipleri 

Kırsal Moda Tutkunları Kırsal Hassas Gelenekçiler 

Potansiyel altın müşterileri (Niyet 
sahipleri) 

Engeller - Doygunluk Engeller - Doygunluk 

Zaten yeterince var Zaten yeterince var 

Engeller - Moda Engeller - Diğer 
Beğendiğim bir şey bulamıyorum Güvenli bir şekilde saklayamıyorum 

Tarzıma uymuyor 

Engeller - Satın alma yolculuğu 

Altın için alışveriş yapmak keyifli bir deneyim değil 
Engeller - Farkındalık 

Satın almak çok zor 

Engeller - Moda 
Aynı görünen ama daha ucuz olan 
mücevherat satın alabilirim Eski moda 

Fazla gösterişli 

Engeller - Diğer 

Güvenli bir şekilde saklayamıyorum Engeller - Farkındalık 
Aynı görünen ama daha ucuz olan 
mücevherat satın alabilirim Almamam önerildi 

Satın almak çok zor 
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sahipleri) 



 

Bu dört segmentin tümü için, altın satın 
almanın önündeki en büyük engellerden 
biri, zaten yeterince sahip oldukları 
hissidir. Bu kadınların hiçbir zaman altın 
almadıkları göz önüne alındığında bu 
durum ilk bakışta şaşırtıcı görünse de, , 
çoğu altının miras kaldığı ve/veya 
hediye edildiği durumu söz konusu 
olmaktadır. . Bu kadınların altın satın 
almalarını engelleyen bir diğer önemli 
faktör ise altın mücevher almanın zor 
olduğu algısıdır. 

Ürün tasarımı ise başka bir konudur; kırsal 
kesimdeki Niyet Sahipleri(Niyet sahipleri) 
genellikle altın takıları çok gösterişli bulurlar, oysa 
kentsel Moda Tutkunları sevdikleri bir şey 
bulmakta zorlanmaktadırlar. Kentsel Niyet 
Sahipleri, aynı derecede iyi görünen daha ucuz 
mücevherat satın alabileceklerine ve aynı 
zamanda güvenli depolama konusunda endişeleri 
olduğuna inanmamakta ve değer önerisini 
sorgulamaktalar. 

Niyet Sahipleri Niyet Sahipleri 

Kırsal Sosyal Gösterişçiler Kırsal Mütevazi Fedakârlar 

Potansiyel altın müşterileri (Niyet 
sahipleri) 

Potansiyel altın müşterileri (Niyet 
sahipleri) 

Engeller - Doygunluk Engeller - Moda 
Zaten yeterince var Fazla gösterişli 

Tarzıma uymuyor 
Engeller - Farkındalık 

Satın almak çok zor Ailemin seveceğini sanmıyorum 

Engeller - Moda 

Fazla gösterişli 

Eski moda 

Engeller - Farkındalık 
Tarzıma uymuyor Satın almak çok zor 

Altın, moda değil 

Engeller - Güven 

Tekrar satabileceğime dair güvenim yok 
Engeller - Satın alma yolculuğu 
Altın için alışveriş yapmak keyifli bir deneyim değil 

Engeller - Diğer 

Verilen paraya değmiyor 
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Engeller - Doygunluk 
Zaten yeterince var 



 

ODAK 
18 - 24 yaşındaki kadınlar (1/2) 

Son 12 ayda kendisi için altın mücevher satın alanlar Anketten önceki 12 ay içinde 18 ila 24 
yaşındakilerin yaklaşık üçte biri, 
Altından mücevher satın aldı. Ancak 
gelecekteki satın alma niyetleri, 
kategorik katılımlarında - özellikle 
kentsel topluluklar için - potansiyel bir 
riski vurgulamaktadır. 

Bu grup, altının uzun vadede 
değerini koruyacağına inanırken 
yine de bu durum, onu arzu edilir 
kılmak için yeterli değildir. Özellikle 
kentli genç kadınların altın takılar ile 
büyüklerinden çok daha zayıf bir 
duygusal bağı var - sadece yarısı altını 
öne çıkmanın bir yolu, çocukluk 
hayallerinin gerçekleşmesi ya da bir 
şeylerin bir parçası olmanın ya da 
saygı görmenin bir yolu olarak görüyor. 

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

Önümüzdeki 12 ay içinde altın mücevher almayı 
düşünenler 

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

Şehir Kırsal Hindistan 
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Altın alımının önündeki engeller 

18 ila 24 yaş arasında hiç altın satın almamış düşünenler 

Altından mücevher, özellikle bu 
grupla ilgili olarak, değişen 
zamanlara ve kadınların rollerindeki 
evrime ayak uydurmalıdır. Bugün, 
çevrimiçi veya geleneksel kanallarla 
çizgi üstü ve altı olarak tanıtılan 
Altından mücevherin çoğu, daha 
geleneksel bir tarza sahiptir. Altından 
mücevher reklamcılığı, modern kadının 
günlük gerçekliği ile konuşmak yerine 
ilişkiler ve duygular etrafında daha 
geleneksel anlara odaklanma 
eğilimindedir. Bu da, daha genç 
tüketicilerin ile ilgilendiği ve hayranlık 
duyduğu ünlüler tarafından  
- modern bir şekilde onaylanan ve 
sosyal medya etkileyicileri tarafından 
daha etkileyici bulunan Lüks saatler gibi 
diğer moda ve 
-  yaşam tarzı ürün kategorileriyle 
keskin bir tezat oluşturmaktadır. 

Altından mücevherin iyi bir değeri temsil 
etmediği, satın alma sürecinin zor 
olduğu ve çok gösterişli olduğu ve 
tarzlarına uymadığı algısı, aşılması 
gereken en önemli engellerdir. Genç 
tüketicilerin zaten yeterince altın 
mücevhere sahip olduklarını 
düşünmeleri de önemli bir konudur. 

Aynı görünen ama daha ucuz olan mücevherat satın alabilirim 

Satın almak çok zor 

Zaten yeterince var 

Fazla gösterişli 

Tarzıma uymuyor 

Güvenli bir şekilde saklayamıyorum 

Beğendiğim bir şey bulamıyorum 

Ailemin seveceğini sanmıyorum 

Altının saflığı garanti edilmiyor 

Altın, moda değil 

Perakende altına yönelik görüşler – Hindistan Mücevheratı 17 



 

ODAK 
18 - 24 yaşındaki kadınlar (2/2) 

Beklenmeyen para ile ne almayı tercih ederler 

18-24 yaş arası 

Ancak, Altından mücevherin hala fayda 
sağlanabilecek bir etkisi olduğuna dair 
kanıtlar vardır. 
Daha genç yaş grubu için beklenmedik bir 
parayı nasıl harcayacaklarına öncelik 
verirken, bu, akıllarına gelen ilk tercihtir. 

Sarı Altından mücevher 

Lüks tatil 

Pırlantalı mücevher 

Tasarım kıyafetler/ipek sariler 

Akıllı telefon veya tablet 
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Bu yaş grubuyla dijital olarak 
etkileşim kurmak, tüm pazarlama 
stratejilerinin temel noktası olmalıdır. 
Seçimlerini düzenlerken ilham almak için 
sosyal medyaya ve sosyal medya 
fenomenlerine bakıyorlar: 2018 
Hindistan Etki Raporu'na göre, 2018'de 
YouTube'da en çok görüntülenen 
güzellik videolarının %86'sı sosyal 
medya fenomenleri tarafından yapıldı.4 
Pazarlamacıların %62'si fenomenlere 
ilişkin pazarlama bütçelerini artırmayı 
planladı. 

Benzer şekilde, birinci sınıf saat 
markalarının reklamları, olumlu etki 
açısından marka temsilcisi, modern 
ünlüler tarafından yapılmaktadır. Bu 
genç kadın grubu arasında Lüks saatler, 
son 12 ay içinde hediye olarak talep 
edilen veya hediye olarak satın alınan 
öğeler arasındaki en önemli tercihti. 

Bazı yeni markalar şimdiden tipik altın 
mücevher klişelerine meydan okumaya 
çalışıyor - sadece düğünler ve miraslar 
açısından ya da geleneksel günlerde 
takmak için - ve günlük giyime de dahil 
edilebilecek şık parçalar yaratarak altını 
modernleştirmeyi hedefliyor. Line 
mücevherat de bu tür bir örnektir. 2015'te 
kurulan el yapımı tasarımları, 'minimal, 
modern, son derece giyilebilir ve her 
zaman erişilebilir olmayı hedefliyor.1,2 
Benzer şekilde, Mia by Tanishq, “sürekli 
hareket halinde olan günümüz kadınını” 
hedefleyen çeşitli “eğlenceli, modaya 
uygun” parçalara sahiptir.3 

Özellikle hedeflenmedikçe, 18 ila 24 
yaşları arasındaki kadınların farklı yaşam 
evrelerinden geçerken Altından 
mücevherle daha anlamlı bir şekilde 
bağlantı kurmaya başlayacağının 
garantisi de yoktur. 

Genç Hintli kadınlar 
kendilerini, marka onayı ve 
ilgi çekici dijital içerik 
sunmadaki kilit rolün 
farkındalık ve satın almayı 
artırmaya yardımcı 
olabilecek olan marka 
temsilcisi modern ünlüler 
ve sosyal medya 
fenomenleriyle 
özdeşleşiyor ve onlara 
yanıt veriyor. 

1 www.lifestyleasia.com/ind/style/jewellery/indian-minimal-jewellery-brands/ 
2 the-line.in/pages/about 
3 www.miabytanishq.com/about-mia 
4 www.warc.com/content/paywall/article/event-reports/india-embraces-infuencer-marketing/124053 
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Moda ve yaşam tarzı kategorisinde 
talep zamanlamalarının 
tanımlanması  

Tüketici segmentleri 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 iletişimi 
geliştirmemiz için her birinin temelinde 
yatan ihtiyaçları tam olarak belirlememiz 
gerekiyor. 
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Resim, Azva’nın izniyle 
alınmıştır. 
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Tüketicilerin moda ve yaşam tarzı 
kategorisinden bir ürün satın 
aldıklarında belirli durumlar 
aradıkları faydalara dayalı olarak 
beş farklı küresel talep anı belirledik. 

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 piyasaya özgü 
farklar vardır. 

Hindistan’daki Talep Anları 

Sosyal 
yönden 
duyarlı 

tüketicilerin dayanıklı 
ve çok yönlü, etik ve 
çevre dostu ürünler 
aradıkları bir 
durumdur. 

Geleneksel 
Değer 

tüketicilerin geleneğe 
dayanan ürünlere 
yatırım yaptıkları bir 
durumdur - Aile içinde 
tutabilecekleri veya 
aileye miras 
bırakabilecekleri ve 
refahı göstermenin bir 
yolu olarak 
kullanabilecekleri 
yadigâr niteliğinde 
objeler 

Duygusal 
Bağlanmışlık 

tüketicilerin çok yönlü, 
modern ve dayanıklı 
ve özel günler için 
uygun bir şey istediği 
bir durumdur. Aile 
tarafından kabul 
edilebilir olmalı ve 
sevgiyi temsil 
etmelidirler 

Statü Gösterme  
bu durum, en son 
trendleri ve trend 
belirleyicileri takip 
etmekle ilgilidir. 
Tüketiciler, 
arkadaşları ile uyum 
sağlamalarına a ve 
varlıklarını 
sergilemelerine 
yardımcı olan 
popüler ürünleri ve 
markaları tercih 
ediyor 

Kreatif olarak 
Kendini İfade Etme 

tüketicilerin, 
bireyselliklerini ifade 
etmelerine ve 
eğlenceli bir tarz 
oluşturmalarına 
yardımcı olacak 
modern markalı 
ürünler aradıkları bir 
durumdur. 
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Tüketici segmentlerinde olduğu gibi, bu talep anları hem kentsel hem de 
kırsal Hindistan'da mevcuttur ancak bunların boyutları farklılık 
göstermektedir. 

Kreatif olarak Kendini İfade Etme 

Kırsal 

Şehir 

Sosyal yönden duyarlı 

Kırsal 

Şehir 

Duygusal Bağlanmışlık 

Kırsal 

Şehir 

Geleneksel Değer 

Kırsal 

Şehir 

Statüsünü gösterme Durumu 

Kırsal 

Şehir 
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Talep anlarına en uygun olan ürünler 

Kentsel Hindistan Kırsal Hindistan 

Kentsel Hintli tüketicilerin ihtiyaçlarının 
daha duygusal ve kendine odaklı olduğu 
gerçeğini yansıtan Sosyal Yönden 
Duyarlı, en çok talep edilen an olup bunu 
Duygusal Bağlanmışlık ve Kreatif Olarak 
Kendini İfade Etme takip etmektedir. 
Sosyal Yönden Duyarlı ve Duygusal 
Bağlanmışlık anlarında satın alınan 
ürünlerin mağazadan satın alınması, 
Kreatif Olarak Kendini İfade Etme anına 
göre daha olasıdır (üçte ikisine kıyasla 
yaklaşık dörtte üçü). Şaşırtıcı olmayan 
bir şekilde, markalaşma, Sosyal Yönden 
Duyarlı talep anı için çok daha az 
önemlidir - örneğin, şu anda satın alınan 
mücevheratın yaklaşık üçte biri belirli bir 
markadan değildi. Tüketiciler, en çok 
parayı Kreatif Olarak Kendini İfade Etme 
anında ürün satın alırken harcama 
eğilimindedir. 

Bu talep anlarının üçü de kentsel Moda 
Tutkunları ile ilgili iken Kreatif Olarak 
Kendini İfade Etme ve Duygusal 
Bağlanmışlık, kentsel Hassas 
Gelenekçilerle en uyumlu olan anlardır. 

Değere ve başkalarının görüşlerine daha 
fazla odaklanılan kırsal Hindistan’da, en 
büyük talep anları Statü Gösterme 
Durumu ve Geleneksel Değer, ardından 
Kreatif Olarak Kendini İfade Etme'dir. 
Statü Gösterme Durumu anında satın 
alımların spontane olma olasılığı 
diğerlerine göre daha yüksektir ve 
markalaşma burada çok daha önemlidir. 
Geleneksel Değer, en çok para harcanan 
andır. 

Statü Gösterme ve Geleneksel Değer, 
hem kırsal Sosyal Gösterişçiler hem de 
kırsal Mütevazi Fedakârlar için en 
uyumlu talep anlarıdır. 

Kreatif Olarak Kendini İfade Etme Kreatif Olarak Kendini İfade Etme 

Lüks moda aksesuarları  

Lüks saatler  

Akıllı telefonlar/tabletler 

Platinyum mücevherat  

Pırlantalı mücevher 

Akıllı telefonlar/tabletler 

Sosyal Yönden Duyarlı Geleneksel Değer 

Lüks kozmetik/cilt bakımı Altından mücevher 

Duygusal Bağlanmışlık Statü Gösterme 

Akıllı telefonlar/tabletler  

Giyilebilir/modaya uygun teknoloji  

Lüks moda aksesuarları 

Lüks saatler  
Platinyum mücevherat  
Pırlantalı mücevher 
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Geleneksel Değer anı altının 
güçlü şekilde koruduğu bir 
talep etkenidir. Ancak 
günümüzün modern kadınları 
için daha uygun bir şekilde 
tasarlanabilir, pazarlanabilir 
ve satılabilirse, diğer anlarda 
varlığını artırma potansiyeline 
sahiptir. 
 

 
 
 
 
 

Altın, önemli ailevi ve dini 
kutlamalarla birlikte ritüellerde 
oynadığı önemli role dayanan güçlü 
bir kültürel mirasa sahiptir. 
Doğuştan gelen dayanıklılığı ve 
altında yatan değerle birleşen bu 
miras, sırasıyla kentsel ve kırsal 
kadınlar için Duygusal Bağlanmışlık 
ve Statü Gösterme talep anlarından 
pay almak için iyi bir konuma sahip 
olduğu anlamına geliyor. Ancak bu 
anlarda Altından mücevhere olan 
talebi ortaya çıkarmanın anahtarı, 
günümüze uygun bir şekilde 
kadınları hedeflemek olacaktır. 

Modern kadınların ihtiyaçlarını 
karşılayan giyilebilir, modern takı 
parçaları tasarlamak ve uçtan uca 
satın alma deneyimini geliştirmek 
için teknolojik gelişmeleri 
kullanmak, altının bu anların bir 
bölümünü oluşturmasına yardımcı 
olur ve özellikle bakınmanın daha 
belirgin bir şekilde öne çıktığı 
Kreatif Olarak Kendini İfade Etme 
anı için etkili olabilir. 

Altın, Geleneksel Değer alanında 
önemli bir avantaja sahiptir ve 
bunun korunması gerekir - örneğin, 
düğünler gibi geleneksel satın alma 
etkinlikleri durumlarında daha 
yüksek değerli yatırım parçalarına 
teşvik ederek. 
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ODAK 

Satın alma sürecinin geliştirilmesi 

Tüketicinin satın alma süreci, 
rekabet avantajı oluşturmada 
ürünün kendisi kadar önemli 
olabilir. Teknolojideki, 
otomasyondaki ve veri 
analizindeki gelişmelerle şirketler, 
tüketicinin sürecini sadece tepki 
vermek yerine proaktif bir şekilde 
şekillendirebilmekte ve - 
ihtiyaçlarına göre 
kişiselleştirebilmektedir. 

Uçtan uca altın mücevher satın 
alma sürecinin geliştirilmesi 
(“sadakat döngüsü” oluşturmak 
için ilk mütalaadan satın almaya 
ve sonrasına kadar) 

 dijital katılımın diğer üst düzey moda 
ve yaşam tarzı kategorilerinin 
gerisinde kaldığını bildirdi.5 
 
Sosyal medya da dahil olmak üzere 
çevrimiçi kanallar, özellikle kentsel 
tüketicilerin ilham kaynağı olarak 
marka web sitelerini, sosyal medyayı 
ve blogları kullanmasıyla sürecin ilk 
bölümünde rol oynuyor. Ancak bunun 
çoğu, hali hazırda Altından mücevher 
alma potansiyeli olan bir tüketiciden 
gelen bir tepkidir. Pazar büyümesinin 
desteklenmesi için sektörün, Altından 
mücevher satın alma süreci üzerinde 
düşünme aşamasında daha fazla 
tüketiciye ve onlara daha sık 
ulaşmasını sağlamak için dijital 
stratejiler kullanması gerekiyor. 

tüm talep anlarıyla alakalı olan 
büyük bir fırsatı temsil eder. Ve 
araştırmamızın da kanıtladığı gibi, 
bu temel bir ihtiyaç olmaya devam 
etmektedir. Ancak sektör, sadece 
mevcut satın alma sürecini 
iyileştirmenin, onu genişletmenin ve 
kapsamında yenilik yapmanın 
ötesine geçmeli – tüketicilerin 
sürecin kendisinden değer elde 
etmeleri sebebi ile bu kategoride 
kalıcılık sağladıkları noktaya kadar, . 

McKinsey, 2018'de lüks satışların 
yaklaşık %80'inin dijital olarak etki 
gördüğünü, ancak altın mücevher 
kategorisinde teknoloji kullanımının 
ve 

Fikirler ve ilham kaynakları 

Moda veya 
mücevher 
markalarının 
internet siteleri 

Arkadaşlar, 
akrabalar veya 
meslektaşlar 

Ünlülerin ne 
giydiği 

Mağazalarda 
aramak 

Sosyal 
medya Dergi 

makaleleri Çevrimiçi 
gönderiler Reklam 

Şehir 

Kırsal 

5 www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/luxury-in-the-age-of-digital-darwinism 
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Satın alma yeri 

Şehir 

TV alışverişi Mağaza/kişisel Çevrimiçi/mobil 
uygulama 

Kırsal 

Mağaza/kişisel TV alışverişi Çevrimiçi/mobil 
uygulama 

Bugün altından mücevherlerin hangi 
yolla satın alındığına baktığımızda, 
çoğunluğun hala mağazadan ve 
sadece küçük bir kısmının çevrimiçi 
satın alındığını görüyoruz. 

Hâlbuki ki diğer benzer üst düzey 
moda ve yaşam tarzı ürünleri, 
çevrimiçi işlemin basitliğini ve 
erişilebilirliğini geliştirmek suretiyle, 
tüketicilerin pahalı ürünleri satın alma 
konusunda daha rahat olmalarını 
sağlayarak kategorinin büyümesini 
arttırabileceğini göstermiştir.6 

Başarılı bir e-ticaret işi oluşturmak, 
mutlaka bağımsız bir platform 
geliştirmek anlamına gelmez. 
Pek çok küresel açıdan 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. 2016’da Tata Cliq 
Luxury'nin piyasaya sürülmesi, bu 
yaklaşımın yerel olarak uygun olduğunu 
gösteriyor.7 

Tüketicilerin “anında” satın almalarını 
sağlamak, büyümenin arttırılmasına 
yardımcı olabilir. Bugün, Altından 
mücevher alımlarının çoğu hala 
planlama aşamasındadır. Tüketicilere 
mütalaa aşaması ile satın alma aşaması 
arasında kesintisiz bir dijital bağlantı 
sunmak, planlanmamış satın almaları da 
artırabilir. 

Çevrimiçi altın satın alımının 
önünde tüm başarılı e-ticaret 
stratejilerinin üzerine eğilmesi 
gereken kilit engeller vardır. 
Bunlar, ürüne dokunma isteği ve 
hemen sahip olma arzusunun yanı 
sıra iade politikasıyla ilgili endişeleri 
de içerir. Diğer kategorilerde, fiziksel 
mağazaları olan markalar, genellikle 
aynı gün içinde mağaza içi 
koleksiyonlar sunarak tüketicileri 
çevrimiçi satın almaya ikna 
etmektedirler; bu da, tüketicilerin 
ürünü bizzat görüp dokunabilmeleri 
ve istemedikleri takdirde iade 
edebilmeleri gibi ek bir fayda 
sağlamaktadır. Çevrimiçi satın 
alımların mağazada iade edilmesini 
sağlamak, müşteriye satın alma 
konusunda daha fazla güvence 
sağlamaya yardımcı olur. Birinci sınıf 
e-ticaret yapan Farfetch, aynı gün 
hızlı teslimat ve teslim alma hizmeti 
ile ücretsiz iade imkânı sunmaktadır. 

6 knowledge. wharton. upenn. edu/art içle/luxury-brands-racing-embrace-e-commerce 
7 luxury.tatacliq.com 
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ODAK 
Satın alma yolculuğunun geliştirilmesi 

Çevrimiçi altın takı satın almanın önündeki engeller - kentsel 

Ürüne dokunmayı tercih ediyor 

Hemen ürünü istiyor 

Getirileri konusunda endişeli 

Kişisel destek tercih ediyor 

Güvenli değil 

Mağazadan satın almak daha kolay 

Internet sitelerine güvenmeme 

Yüksek teslimat masrafları 

Teslimat uygun değil 

Daha ucuz değil 

Çevrimiçi ortamın yetersizliği 
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yarattıkları engellerin nasıl üstesinden 
gelebileceğinin bir örneğidir. Web sitesi, 
tüketicilerin kendi mükemmel nişan 
yüzüklerini kendi evlerinin rahatlığında 
tasarlamalarına imkân sağlayan 
eksiksiz bir özelleştirme hizmeti 
sunuyor.  
Başarı sağlamış olmanın temel unsurlar 
şunlardır: 

• Doğrudan tüketici eğitimi ve 7/24 
danışmanlık hizmeti 

• Ürünlerin kişiselleştirilmesi 

• GIA kalite sertifikası 

• Güvenli teslimat ve 30 günlük 
“sorgusuz sualsiz” iade hizmeti. 

Ayrıca mağaza içi ve çevrimiçi 
deneyimleri, müşterilerin mağazadaki 
iPad'ler aracılığıyla veya evden 
çevrimiçi sipariş vermeden önce 
mücevher parçalarına 
dokunabilecekleri, bunları 
kullanabilecekleri ve deneyebilecekleri 
“web odaları” serisi aracılığıyla 
harmanladı. 

Uçtan uca satın alma deneyimini 
geliştirmeye yönelik tüm stratejiler satın 
alma süreci boyunca tüketicinin 
güvenini oluşturmaya, güçlendirmeye 
ve iletmeye odaklanmalıdır. 

Dijital strateji büyüme için önemliyken, 
sektörün geleneksel mağaza içi 
deneyimini de yeniden düşünmesi 
gerekiyor. Perakendeciler, tam anlamıyla 
sürükleyici bir tüketici deneyimi sağlayan - 
fiziksel ve dijitalin kusursuz bir birleşimi, 
entegre çok kanallı bir yaklaşımı 
benimsemelidir. Bazı işletmelerin, 
perakende mağazanın rolünü yeniden 
değerlendirmesi gerekebilir; Başarılı bir 
dijital satın alma süreci oluşturmak, 
burada yeniden yapılandırma için faydalı 
bir plan sağlayabilir. Benzersiz, etkileşimli 
bir mağaza içi müşteri deneyimi 
sağlamak, hem dijital hem de mağaza içi 
satışları arttırma olasılığı yüksek bir 
stratejidir. 

ABD moda perakendecisi Rebecca 
Minkoff, “bağlantılı” mağazaları 
aracılığıyla dijital ve fiziksel perakende 
dünyalarını başarılı bir şekilde 
harmanlamanın güzel bir örneğini 
sunuyor. Mağazalar, alışveriş yapanların 
sosyal medya içeriğine göz atabilecekleri, 
videolar izleyebilecekleri ve kişisel 
alışveriş deneyimi oluşturabilecekleri 
“akıllı soyunma odaları” ve dokunmatik 
ekranların bulunduğu “bağlantılı duvarlar” 
içeriyor.8 

Mücevher kategorisinde, Mavi Nil, 
doğru önermenin tüketicilerin 
duygusal bazlı   

Başarılı bir dijital satın 
alma süreci oluşturmak, 
yeniden yapılandırma için 
faydalı bir plan sağlayabilir 

8 digital. hbs.edu/platform-rctom/submission/rebecca-minkoff-and-the-digital-store 
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Engeller 

Altından mücevher, Hindistan'ın moda ve 
yaşam tarzı tüketici manzarasında 
baskın bir konuma sahipken, bunun 
azaldığına dair işaretler vardır. Altın, 
rekabetçi bir pazarda faaliyet 
göstermektedir ve diğer birçok 
kategoriden gelen ve giderek artan 
zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. 
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Bombay banliyösündeki Kandivali East'te bulunan popüler Growels Alışveriş Merkezi'nin içi. 
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Hızlı teknolojik ve kültürel 
değişim, altın için hem 
riskler hem de fırsatlar 
oluşturmaktadır. 

 
Hindistan’ın hızlı teknolojik gelişimi 
ve kuşak değişiklikleri, insanların 
moda ve yaşam tarzlarıyla 
etkileşimde bulunma şeklini 
değiştiren kültürel bir gelişime 
katkıda bulunuyor. Bu da altın 
endüstrisi için hem riskler hem de 
fırsatlar sunuyor. 

Daha önce hiç satın almadıkları 
halde gelecekte altın almaya açık 
olan Niyet sahiplerinin altından 
mücevher satın almasını 
engelleyen engelleri araştırdık. 

Pazar doygunluğu birincil 
endişedir. 

Altın satın almanın önündeki en 
büyük engel, ellerindekinin zaten 
yeterli olduğunu hissetmeleridir. 
Aileden miras kalan veya hediye 
olarak alınan altın, bu grubun daha 
önce hiç altın satın almamış 
olmalarından ötürü açıkçası önemli 
bir faktördür. Bu, altı segmentimizin 
beşindeki Niyet Sahipleri Niyet 
sahipleri arasında en büyük engel 
olarak belirlendi. Ve en önemlisi, bu 
durum, yaş grubuna göre önemli 
ölçüde değişmemekte. Bu nedenle, 
bu güne dek altın biriktirmek için 
daha az zamanı olmuş daha genç 
18-24 yaş grubu Niyet sahipleri 
arasında bile, zaten ellerinde yeterli 
miktarda altın olduğuna dair bir his 
var. Geleceğin bu tüketicileri 
arasında talep artışını ortaya 
çıkarmak için bu algının 
değiştirilmesi bir öncelik olarak ele 
alınmalıdır. 

Doygunluk, altının moda ve tarz 
kriterlerini karşılama çabasıyla 
bağlantılıdır. 

Araştırmamızın ortaya çıkardığı bir 
diğer önemli engel, altının “modaya 
uygunluk” algısı eksikliğiydi. Her 
kesimdeki Niyet Sahipleri(Niyet 
sahipleri), altının çok gösterişli ya da 
eski moda olduğunu ya kendi 
tarzlarına uymadığını ya da 
beğendikleri bir altın mücevherin 
olmadığını söylediler. 

Burada miras bırakılan veya hediye 
edilen altın takıların rolü büyüktür. 
Kadınların hiç satın almamış 
olmalarına rağmen “yeterli” altına 
sahip olmaları, kendilerine hediye 
edilmiş veya aile mirası olarak 
bırakılmış altınlara sahip olduklarını 
gösterir. Çoğunlukla bu 
mücevherat, özellikle bir düğün 
veya benzeri bir olay için arz edilmiş 
ise, daha geleneksel bir tarza sahip 
olacaktır. 

 

 

 

Kadınlar, altının belirli 
nedenlerle bağlantılarından 
ötürü dar görüşlü olabilirler. 

Geleneksel Hint kültürü, altını 
düğün törenleri ve dini bayramlar 
gibi önemli anların merkezine 
yerleştirir. Sonuç olarak, Altından 
mücevher, genellikle miras olarak 
ikiye katlanan maksimum yatırım 
öğeleri olarak düşünülür. Bu 
çağrışımlar, kendileri için alışveriş 
yapmayı seçtiklerinde altın ve 
gelenek arasında, tekil bir bağlantı 
yaratarak, onları altın takılardan 
uzaklaştıran Hintli tüketicilere 
baskı yaratabilmektedir. 

Altın satın almak zor görülüyor. 

Bu, genellikle Niyet Sahiplerinin 
yaklaşık üçte biri tarafından ifade 
edilen bir engeldir. Bu algıyı birden 
çok faktör tetikleyebilir. “Uygun” 
tarzdaki Altından mücevheri satın 
almak çok zor olabilir. Ya da altın 
mücevher endüstrisi Hindistan'ın 
dijital evriminin gerisinde kalmış 
olabilir - altın mücevher alıcıları için 
satın alma sürecini geliştirmenin 
önemli bir ihtiyaç olduğunu 
görmüştük. Bu engel aynı zamanda 
uygun fiyatla ilgili temel algılardan 
da kaynaklanıyor olabilir: Bazı 
tüketiciler altını düşündükleri için 
satın almanın güç olduğunu 
düşünebilirler. 
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Bu, tasarımda teknolojik 
gelişmeler yaratma fırsatı 
sunuyor 

Ve satın alma yolculuğunda 
inovasyon. 

Altın, eski moda olmakla ve çeşitli Hintli 
kadınların tarz ihtiyaçlarını 
karşılayamamakla da 
ilişkilendirilmektedir. Kuyumcular bu 
nedenle, bu kadınları, altını farklı bir 
bakışla görmeye ve yeni talep anları 
açmaya teşvik edecek daha ince, 
modern ve değişik tasarımlar yaratmaya 
çalışabilirler. 

Sarı altının ötesine geçerek, daha fazla 
beyaz ve pembe altın parçaları dahil 
etmek için ürün yelpazesini genişletmek, 
modaya uygunluk, geleneksellik ve 
doygunluk engellerinin aşılmasına 
yardımcı olabilir. Altını yeni etkinlik 
alanlarına taşımak - günlük kullanım için 
işlevsel, çalışan kadınlar için uygun ve 
modern zevklere hitap eden hafif 
mücevherat için - altının kısıtlı 
görünümünü yalnızca belirli özel 
zamanlarda bir gereklilik olarak görmeyi 
zayıflatmaya yardımcı olabilir. 

Mücevheri daha işlevsel hale getirmenin 
yollarını araştırmak da fayda 
kazandırabilir. İnsanların sağlık 
durumlarını takip etmek, müzik dinlemek 
ve mesajlarını okumak için saatlerini 
kullanabildikleri bir çağda, tüketiciler 
çok işlevli aksesuarlara alışkın hale 
gelmişlerdir. 

Dijital yenilikler ve çevrimiçi etkileşim 
yoluyla Altından mücevher alışverişi 
deneyimini geliştirmek, endüstrinin bu 
kadınlardan bazılarına daha etkili bir 
şekilde ulaşmasına da yardımcı 
olmalıdır. Ve örneğin Tanishq'in Golden 
Harvest Scheme ve Muthoot’un 
Swarnavarsham planlarıyla sunulanlar 
gibi farklı satın alma seçeneklerinin öne 
çıkarılması, uygun fiyat açısından altın 
satın almanın zor olduğu algısının 
üstesinden gelinmesine yardımcı 
olabilir.9,10 

Birlikte, Altından mücevher ürünlerinin 
çeşitliliğini arttırmaya, alışveriş 
deneyimini zenginleştirmeye ve 
tüketicilerin satın alma seçeneklerini 
genişletmeye odaklanmak, bu 
engellerin ortadan kaldırılmasına 
yardımcı olacaktır. 

9 www.tanishqgoldenharvest.co.in/online/home  
10 www.muthootexim.com/swarnavarsham.html 
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Sonuç 

Araştırmamız, Hintli moda ve 
yaşam tarzı alıcılarının davranışları 
ve tutumları hakkında değerli 
bilgiler ortaya koyuyor. Altından 
mücevher satın alma kararlarını 
neyin yönlendirdiğini görebiliriz. Ve 
onları başka yerlere yönelten 
faktörleri de… lüks saatlere, 
giyilebilir teknolojiye ve lüks 
modaya kadar anlayabiliriz. 

İlk kez altın almayı düşünecek olan 
kadınlardan oluşan bir hedef kitleyi 
ve - en önemlisi - bunu yapmalarını 
engelleyen sorunları belirledik. 

Altın takıların mevcut güçlü 
konumu ile ana sorunu olan 
pazar “doygunluğu” arasında bir 
bağlantı var. Hindistan'da altın 
mücevhere sahip olma durumu, 
oldukça fazladır. Bu da, lüks moda 
ve yaşam tarzı kategorisindeki 
hakim konumunu pekiştiriyor. Ama 
aynı zamanda birçok müşterinin 
neden zaten yeterince altına sahip 
olduklarını düşündüğünü de 
açıklıyor. 

Altının geleneksel olarak gücünü 
koruduğu olduğu alanların 
ötesinde çeşitlenmesi ve cazip 
bir moda oluşturması gerekiyor. 
Hindistan’ın modern kadınları 
giderek bağımsız bir şekilde kendini 
ifade etmeye odaklanıyor. Ancak 
Altından mücevher hakkındaki 
algılar,  

geleneksel ilişkilerde ve 
durumlarda oynadığı kilit role 
fikslenmiştir. 

Sektör, altının daha modern ve 
moda bilincine sahip bir kitle 
arasında ilgi çekici olmasına 
yardımcı olmak için çalışmalıdır. 

Teknolojik gelişmeler, sektörün 
potansiyel yeni alıcılarla bağlantı 
kurması için önemli bir yol 
sunar. Tasarımda yenilikler: Genç 
kadınların moda anlayışına hitap 
etmek için hafif ve modern altın 
mücevher tarzlarının tanıtımı. Ürün 
serilerinde yenilik: daha farklı 
seçenekler sunan beyaz ve pembe 
altın ürün serilerini tanıtmak için 
sarı altının ötesine geçmek. Satın 
alma deneyiminde yenilik: daha 
fazla kadın dijital platformlarla 
etkileşim kuruyor, bu nedenle hem 
mağazada hem de çevrimiçi olarak 
altını ve teknolojiyi bir araya 
getirmenin yeni yollarını tanıtarak 
altının cazibesi arttırılmalıdır. 

Endüstri; moda ve yaşam tarzı 
alanındaki diğer ürün 
kategorilerinin alışveriş yapanların 
ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl 
uyarlandığını öğrenebilir; sunduğu 
altın takı çeşitlerini modernize 
edebilir ve sunduklarını teknolojiyle 
birleştirebilir. Bu şekilde anlamlı bir 
değişim gerçekleştirebilir ve daha 
parlak bir gelecek garanti edilebilir. 
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Metodoloji 

Altın piyasası hakkındaki 
bilgilerimizi derinleştirmek 
amacıyla, küresel Altından 
mücevher piyasasına yönelik büyük 
ölçekli bir pazar araştırması 
programını yürütmesi için küresel 
araştırma kuruluşu olan 
Hall&Partners'ı görevlendirdik. 
2019 yılında yapılan 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 yapıldı: Hindistan, Çin ve 
ABD. Hindistan'da, kırsal kesimdeki 
tüketicilerle 1.017 yüz yüze 
görüşme ve kentsel kesimdeki 
tüketicilerle ise 1.023 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 
görüşüldü. 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 
Sahipleriydi. 

Alan çalışması, 2019 yılının 2. ve 3. 
çeyreğinde gerçekleştirildi. 
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