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Önsöz 

ABD, dünyanın üçüncü büyük 
altından mücevher pazarıdır. Ancak 
son yıllarda talebin artmasına 
rağmen, tüketiciler Küresel Mali 
Krizden önceki yıllara göre çok 
daha az altın satın alıyor. 1998 ile 
2007 arasında, ABD'li tüketiciler 
yılda ortalama 350 ton Altından 
mücevher satın alıyorlardı. 2012 
itibariyle bu sayı 107 tona düştü. 
Krizin neden olduğu ekonomik 
zorluklar, kesinlikle bu düşüşün 
nedenlerinden biridir. Ancak hızla 
değişen bir dünyada altın, başka 
zorluklarla da karşı karşıyadır. 

Genç tüketiciler, sanal ortamlarda 
daha önce hiç görülmemiş sayıda 
ürün, deneyim ve ilham kaynağına 
erişime sahip olarak, dijital bir 
dünyada büyüdüler. Z Kuşağı 
gençlerinin ve onlardan önceki Y 
kuşağı büyüklerinin birbirlerine göre 
farklı öncelikleri ve değerleri olması 
şaşırtıcı değildir. Bu ortamda 
altından mücevherin rekabet etmek 
ve gündemde kalmak için daha çok 
çalışma gerektirmesi de şaşırtıcı 
değildir. 

Zorluklar, daha yaşlı tüketicilere 
kadar uzanmaktadır. Altından 
mücevher ile ilgili düşünceleri 
sorulduğunda, - zaten yeterince 
altına sahip oldukları için - sık sık 
doygunluk duygularından 
bahsediyorlar ve bu duygular, 
tarzlarına ve zevklerine uygun 
tasarımları bulmanın zor olduğuna 
yönelik algılamalarıyla daha da 
büyüyor. 

Altından mücevher geleneksel bir 
sembol olarak kabul edilir ve 
gelecek nesillere aktarılacak bir 
miras olarak değerlenir. 
Dayanıklılığı ve uzun süreli değer 
kaynağı olma potansiyeli ile 
bugünlerde mantıklı gelmektedir. 

COVID-19’un yarattığı toplumsal 
kargaşa ve genel belirsizlik olgusu, 
küresel ekonominin tüm sektörleri 
için farklı etkilere sahiptir. Bu 
çalışmanın yazıldığı sırada,  
pandemi artmaya devam ediyor ve 
pandeminin tüm sonuçları - kontrol 
altına alma çabalarının yansıra - 
henüz tam olarak anlaşılmadı. 
Altının finansal değeri ve yatırım 
amaçlı özellikleri, önümüzdeki 
yıllarda artan bir öneme sahip 
olabilir. 

Bu değişimin başladığına dair 
işaretler şu anda da vardır. 
Külçelere ve altın paralara olan 
talebin keskin bir şekilde artmasıyla 
aynı zamanda Batı pazarlarındaki 
müzayede evleri ve uzman 
mücevher perakendecileri, bu yıl 
yatırım amaçlı mücevher dikkat 
çekici bir ilgi olduğunu belirtti.1 
Belirsizlik dünyayı kasıp 
kavururken, dikkatler altının önemli 
faydalarına, yani sağladığı güvenlik 
ve dayanıklılığa çevrildi. Phillips 
müzayedecilerinin küresel 
mücevher başkanı Graeme 
Thompson'a göre, “Pandemi 
sırasında, ihtiyari harcamalar, bir 
varlık deposu, olası enflasyona 
karşı bir koruma, yadsınamaz bir 
mod yükseltici ve devredilebilecek 
bir hatıra olarak... mücevherlere 
kaymıştır.” 

Altından mücevher endüstrisi, bu 
zorlu koşullarda işlerini korumalı ve 
büyütmelidir; araştırmamızın 
sonuçları da iyimser kalmak için 
nedenler ortaya koymaktadır. 
Örneklemimizin neredeyse yarısı 
muhtemelen tekrardan altın satın 
alanlardır - daha önce altından 
mücevher almışlar ve bunu tekrar 
yapmayı düşünüyorlar. Ve ankete 
katılanların beşte ikisi, bize hiç 
Altından mücevher almadıklarını  
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ancak bunu yapma fikrine sıcak 
baktıklarını söylemiştir - bu, önemli 
bir pazar genişlemesine yol 
açabilecek bir fırsattır. 

Bu talebin dönüştürülmesi, 
bütünleşik bir sonuca dayanan bir 
yaklaşım gerektirecektir: 
Geliştirilmiş ürün tasarımı ve 
müşteri deneyimi ile bir içiçe 
geçmiş, yaratıcı, özel bir 
pazarlama stratejisi. Ve altından 
mücevher tüketicilerinin, altının 
yatırım özelliğinin farkında 
olduklarını biliyoruz; bu mesajı 
pazarlama kampanyalarına dahil 
etmek, altının daha estetik olan 
özelliğinin ötesine geçmesine 
yardımcı olabilir. Bu raporda 
paylaşılan analizlerin, altın 
endüstrisi Amerikalı tüketicilerle 
bağlantısını güçlendirmeye 
çalışıma yolunda, ilham vermesini 
ve bilgi sağlamasını umuyoruz. 

 

1 www.ft.com/content/0ec31f61-42b1-48c2-b692-cba14918e87d?desktop=true&segmentId=7c8f09b9-
9b61-4fbb-9430-9208a9e233c8#myft:notifcation:daily-email:content 
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Yönetici özeti 

Altın, sofistike bir pazarda 
rekabet etmektedir. 
Amerikalı kadının kendine özgü bir 
stil anlayışı var ve moda trendleri 
birçok tüketici segmentimiz için 
önemli olsa da, statü göstermesi 
hem bir endişe hem de bir istek 
oluşturur. Kadınlar, başarılarını 
gösteren yüksek kalitede ürünler 
satın almak ve giymek 
istemekteler. 

Amerika, sınırlarının 
içindeki ve dışındaki 
zorluklarla karşı karşıyadır. 
Küresel ekonomik daralma ve ülke 
içindeki büyük ölçekli işsizlik 
tehdidi, Amerikan gelirleri için bir 
tehdit oluşturmaktadır ve 
muhtemelen bireysel refah algısını 
da etkileyecektir. Altın; teknoloji, 
moda aksesuarları, tatiller ve 
tasarım ürünleri gibi diğer birçok 
lüks ürüne karşı hâlihazırdaki 
konumunu korumak zorundadır ve 
ilgi çekmek için değişen zevklere 
de cevap vermesi gerekecektir. 

Tüketiciler, altından 
mücevherin değeri 
konusunda eğitimden 
yararlanabilir. 
Niyet sahiplerinin dörtte birinden 
fazlası, altını estetik değerinin 
ötesinde değerlendirmiyor. Altının, 
verilen paraya değeceğine 
inanmıyorlar ve pek çoğu daha 
ucuz imitasyon mücevherler almayı 
tercih ediyorlar ki bunlar da onların 
gözünde bir o kadar iyi. Altın 
ulaşılamaz olarak görülmüyor, 
ancak algılanan değerine ilişkin 
sorunlar dikkate alınmalıdır. 

Daha genç kadınlar, 
ABD'de büyüyen bir pazarı 
temsil ediyor. 
Ancak altın konusunda emin 
değiller. . Araştırmamız bize, 
katılımcıların çoğunun daha önce 
güzel altından mücevher satın 
almadıklarını çünkü beğendikleri bir 
tarz olmadığını söylüyor. Modaya 
uygunluk ve cazibe, perakendeciler 
için kilit dikkate alma noktalarıdır. 
Pembe altının yükselişi de dikkat 
çekmektedir. Ayakkabıdan arabaya 
kadar pek çok ürün artık pembe 
altın renklerinde üretiliyor. Bu son 
moda gelişmeler, sadece 
endüstrinin tüketiciyi cezbeden tarz 
sahibi bir yaratıcılıkla yanıt vermesi 
durumunda kaliteli altından 
mücevher için yeni bir kitle 
oluşturabilir. 

45 yaşın üzerindeki 
kadınlar, yeterince 
mücevherleri olduğunu 
iddia ediyorlar. 
Çoğu kişinin kendisi hiç satın 
almamış olmasına rağmen bu 
durum geçerlidir. Altın yeterince 
cazip hale getirilemezse, altından 
mücevher, bu yaş grubu içindeki 
ilgisini kaybetmeye başlayacaktır.  

Ancak, büyüme için 
bol miktarda boşluk 
payı vardır. 
Amerikalı kadınlar beş yıl öncesine 
kıyasla, bugün altın için daha fazla 
para harcıyorlar ve %48'i daha 
önce hiç almamış olsalar bile 
gelecekte altın almayı 
düşüneceklerini söylemiştir. Bu 
katılımcılara, gelecekte altın 
alımına açık oldukları için “Niyet 
sahipleri” diyoruz. Birçoğu altının 
uygun fiyatlı olduğuna ve 
geleneksel değerlerinin - duygusal 
anlamı, dayanıklılığı ve  

miras değerinin - güçlü olduğuna 
inanıyor. Altın, hayallerin 
gerçekleşmesi olarak kabul 
edilmekte ve altın takmak saygı 
uyandırdığına inanılmaktadır. 

Satın alma deneyiminde 
yenilik sağlamak için bir 
fırsatı ortaya çıkardık. 
Kadınlar satın almak için çevrimiçi 
kanalları (bloglar, web siteleri, sosyal 
medya) kullanmaktalar, ancak bu 
durum, nadiren çevrimiçi satın 
almaya dönüşür. Burada bir fırsat 
vardır. Çevrimiçi ve çevrimdışı 
iletişim ilham verebilir, eğitim 
sağlayabilir ve cezbedici olabilir. 
Yaratıcı bir şekilde tasarlanmış 
ürünlerden oluşan bir paket, müşteri 
satın alma sürecindeki yenilikler - 
örneğin, 3D mağazalar yoluyla - ve 
medya duyumları, günümüzün 
Amerikalı kadınlar ile uyum 
sağlayacaktır. 

ABD içinde, 
aşağıda belirtildiği 
üzere,  

 

2.054 

 Kadınla çevrimiçi analiz 
gerçekleştirildi. 
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Pazarın anlık Görünüşü  

Yirmi birinci yüzyıl 
Amerika’sı. 
Neredeyse 150 yıldır, ABD, en 
büyük küresel ekonomiye sahiptir. 
Dünyanın en kalabalık üçüncü 
ülkesi olup 328 milyon nüfusu ile 
ırk ve etnik açılardan çeşitlilik 
içerir. Ve bu çeşitlilik, iş dünyası ve 
endüstri tarafından olduğu kadar 
coğrafya ve kültür tarafından da 
belirlenen Amerikan yaşam 
tarzlarına kadar uzanmaktadır. 

Ancak ülke, COVID-19 
pandemisinden sert bir şekilde 
etkilendi. Gelişmiş dünyanın büyük 
bir kısmında olduğu gibi, virüsün 
ekonomik etkileri, uzun süreli ve 
geniş kapsamlı olacak gibi 
görünüyor. 

Arka plandaki bu sorunlara 
rağmen, ABD değişiyor. Gençlerin 
ülkesi haline geliyor: Y kuşağı, en 
büyük yetişkin nüfusu oluşturuyor 
ve Z kuşağı ise, ikinci sırayı almak 
için bu kuşakla yakından rekabet 
ediyor. Hane gelir profilleri de 
değişiyor. Genel eğilimin 
yükselmesine rağmen, zengin ve 
fakir arasındaki uçurum 
genişledikçe daha büyük bir 
eşitsizlik ortaya çıkıyor. 

Lüks ve modern Amerikan 
kadınları. 
Moda ve yaşam tarzı ürünlerinin 
aktif tüketicisi olan Amerikalı 
kadınlar, paralarını akıllı telefonlar 
ve tabletler (%85) gibi fonksiyonel 
lüks ürünlere ve daha az ölçüde 
giyilebilir teknoloji (%45) gibi 
ürünlere harcamayı seviyor. Lüks 
satın almanın nadir bir zevk 
olduğunu düşünüyorlar ve bu 
nedenle satın aldıklarında tarz ve 
işlevselliğin önemli olduğunu 
söylüyorlar. 

 Düşük fiyatlı gümüş takılara 
kıyasla daha az altına sahipler,  r, 
ancak lüks bir satın alma 
düşünüldüğünde, altın elmas ve 
platinyum gibi mücevherle rekabet 
etmekte. Altın sahibi olma 18-24 
yaş grubunda en düşüktür; yine 
de, Amerikalı kadınların %49'unun 
en az bir parça iyi kalite altından 
mücevheri bulunmakta. 

Rekabeti bir kenara bırakacak 
olursak, altına karşı bir satın alma 
arzusu olduğu bir gerçektir.  . 
Altın, pozitif bir bakış açısına 
sahiptir - uzun vadeli bir yatırım ve 
bir miras olarak ve aynı zamanda 
lüks bir işlem olarak da 
görülmektedir. Araştırmamız, 
büyüme için bol miktarda boşluk 
payı olduğunu göstermektedir: 
Kadınların %48'i Altından 
mücevher almadıkları halde ileride 
almayı düşüneceklerini 
söylemişlerdir. 

 Bir sonraki altın 
parçamın, bir başarının 
ardından gelmesini 

istiyorum.  

GENÇ FAYDACI, 26, GÜRCİSTAN 
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Akıllı telefon veya tablet 

Gümüşten mücevher 

Pırlantalı mücevher 

Sarı altından mücevher 

Tasarım veya lüks moda aksesuarları 

Giyilebilir/modaya uygun teknoloji 

Lüks kozmetik ve cilt bakımı 

Tasarım/lüks kıyafetler 

Diğer mücevherler 

Lüks saat(ler) 

Lüks ürün mülkiyeti  

18-24 yaş 
aralığında en düşük 

%29 

Altına karşı tutumlar. 
Amerikalı kadınlar genellikle altını 
dayanıklı olarak görüyor ve kalıcı 
değerine inanıyor. Altın sahibi 
olma, başarının bir ödülü (%53) 
olarak düşünülmekte ve çocuklara 
veya diğer aile üyelerine (%79) 
devredilebilecek potansiyel bir 
miras olarak göz önüne 
alınmaktadır. Ancak ABD'deki 
kadınlar, arkadaş arasında altından 
bahsetmiyor ve %51'i sık sık 
medyada altın hakkında çok az şey 
gördüklerini söylüyor. Ve %37'si 
altın konusundan biraz rahatsızlık 
duyuyor ve bunun çok bariz bir 
zenginlik göstergesi olduğuna 
inanıyor. 

Bu istatistikler, tüketicilerin altını 
nasıl gördüğüne dair yararlı bir fikir 
verir, ancak tutumların yaşa göre 
önemli ölçüde farklılaştığını 
belirtmek de önemlidir. Altını kalıcı 
bir yatırım ve bir miras olarak kabul 
edenler, özellikle 55-65 yaş 
grubundaki orta yaş üzeri 
kadınlardır. Daha genç kadınlar 
daha karışık duygulara sahiptir: 18-
24 yaş grubunda altının saygı 
göstergesi olduğunu ve hayallerinin 
gerçekleşmesinin bir sembolü 
olduğuna dair bir inanç vardır. 
Ancak, bu olumlu duyguların 
aksine, fazla gösterişli görünmekten 
endişe duyuyorlar ve altına daha 
güvenleri daha düşük, dayanıklılığı 
veya değeri hakkında da emin 
değiller.  
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25-34 yaş grubunda kadınlar, 
altının şans getirdiğine inanıyorlar 
ve genç kadınların dayanıklılık ve 
değer konusundaki endişelerini 
paylaşsalar da altına saygı 
duyulduğuna inanıyorlar. 

Altın, manevi açısından oldukça 
yüksek değere sahiptir. ABD'de, 
dünyanın başka yerlerinde olduğu 
gibi, bir aşk ifadesi veya sembolü 
ile ilişkilendirilir. Ancak buna 
rağmen, altına yönelik tutumları 
incelerken, araştırmamız tüm yaş 
gruplarında altının mutlu anılarla 
olan ilişkisine çok az vurgu 
yapıldığını ortaya koydu. Belki de 
altının medyadaki yokluğu, bu tür 
birliklerin kurulmasına yardımcı 
olacak ve altına özellikle genç 
Amerikalı kadınlar için daha büyük 
anlamlar yükleyecek mesajlar 
oluşturma fırsatına işaret ediyor. 

Altın için artan bir heves. 
Son beş yılda Amerikalı tüketiciler 
daha fazla altından mücevher satın 
aldı ve satın alma başına daha 
fazla harcama yaptı: Katılımcıların 
%44'ü daha fazla ürün satın 
aldığını  %42'si ise daha fazla 
harcama yaptığını söylüyor. Bu 
tablo, nesiller boyunca ve ülke 
genelinde benzer seviyededir. 

Yine de finansman gücü, bir sorun 
olarak görünmüyor: Anket 
yaptığımız kadınların %50'si altını 
makul bir şekilde karşılanabilir 
buluyor ve %13'ü ise çok uygun 
olduğunu söylüyor. %62'si altınları 
için beş yıl öncekinden daha 
yüksek bir fiyat ödediğini söylese 
de,  

altının tamamen maddi olarak 
karşılanamaz olduğuna inananların 
oranı son yıllarda düştü. Bu satın 
alınabilirlik algısının dikkatli bir 
şekilde yönetilmesi durumunda, 
altının, daha önce kendileri için 
veya hediye olarak satın almamış 
olan tüketicilere ulaşılması için bir 
fırsat sunabilir. 

Altın için rekabet. 
Genç Amerikalı kadınlar, yaşça 
kendilerinden büyük olanlara 
kıyasla, sarı altından mücevher 
satın almakla daha az ilgileniyorlar. 
18-24 yaş arası katılımcılara 
gelecekteki lüks ürün olarak altın 
satın alma niyetleri sorulduğunda,  
altını sekizinci sıraya 
yerleşmişlerdi. Akıllı telefon veya 
tablet, lüks cilt bakımı ve 
aksesuarları, gümüş takılar, 
Tasarım moda aksesuarları, 
giyilebilir teknoloji ve Tasarımlara 
ait kıyafetlerin satın alınmasına 
öncelik veriyorlar. Platinyum ve 
elmas gibi diğer yüksek değerli 
mücevheri satın alma konusunda 
özellikle genç kadınlar arasında 
artan bir rekabet var. Y kuşağı 
paralarını ayrıca birinci sınıf, marka 
saatlere ve lüks tatillere harcamayı 
seviyor. 

“Beklenmedik” bir parayla ne 
yapacakları sorulduğunda, altın 
almak, yanıtlayanların en popüler 
beşinci seçimiydi. Çoğunlukla 
(%35), ezici bir üstünlükle gelen 
paralarını lüks bir tatil için 
harcayacaklarını söylediler. Bu 
soruya verilen yanıtlar, Tasarım 
ürünleri veya lüks moda 
aksesuarlarıyla birlikte ikinci sırada 
yer alan pırlanta takılar için güçlü 
bir tercih olduğunu da gösterdi. 

Uygun maliyet, bir sorun 
olarak görünmüyor: 

%44 

Daha fazla altından 
mücevher satın aldığını ve 
%42'si ise daha fazla 
harcama yaptığını 
söylüyor. 



Altından mücevher karşı tutumlar. 
 

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

Altın, aileye/çocuklara 
bırakmak için iyi bir mirastır 

     
Altının uzun vadede 
değerini 
kaybetmeyecektir 

     
Altına, dövizden daha çok 
güveniyorum 

     
Altın sahibi olmak ve 
takmak, uyum 
sağlamanıza ve her şeyin 
bir parçası olmanıza 
yardımcı olur 

     
Altın sahibi olmak ve 
takmak, kalabalığın 
arasından sıyrılmanıza 
yardımcı olur 

     
Altın sahibi olmak aşırı 
gösterişli olmakla birlikte 
bariz bir varlık 
göstergesidir 
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Altın için piyasaya girme 
fırsatı. 
ABD'de moda ve yaşam tarzı 
tüketicilerinin %48'i, küresel düzeydeki 
%38 orana kıyasla, geçmişte yapmamış 
olsalar bile altın satın almayı 
düşünmektedir. Bu arada, %40'ı 
geçmişte altın satın almış ve ileride 
tekrar satın almayı düşünmektedir. Lüks 
alıcılarının yalnızca %12'si altın 
almalarının söz konusu olmadığını 
söylerken bu durum, büyüme için 
önemli bir boşluğu temsil ediyor. 

Satın alma niyetini etkileyen faktörlere 
baktığımızda, dayanıklılığını ve nesiller 
boyu aktarılabilecek kalıcı bir varlık 
olarak  

yansıtarak finansal değerin, ABD'deki 
altından mücevher alımlarının en önemli 
faktörü olduğunu buluyoruz. Ancak bu, 
daha önce hiç altın satın almamış olan 
Niyet sahiplerinin %27'sinin altının 
ödenen paralara değmediğini söylemesi 
durumuna karşı da ele alınmalıdır. 
Araştırmamız ayrıca 18-24 yaş 
grubundakilerin altının değerine ve 
dayanıklılığına daha az güvendiğini 
ortaya çıkardı. Altının uzun süreli 
değerine olan inancın güçlendirilmesi için 
ele alınması gereken eylemler olduğu 
ortaya çıkmaktadır.  . 

Altın, duygusal değeri olan bir obje olarak 
geleneksel önemini korumaktadır ve bu, 
kadınların altın satın almayı 
düşündüklerinde kilit bir rol oynayan 
bir faktördür. Ancak altından 
mücevher alımlarının, diğer moda ve  

yaşam tarzı ürünlerine göre “modaya 
uygun olma” ile ilgili faktörlerden 
kaynaklanma olasılığı çok daha 
düşüktür. Özellikle Z Kuşağı ve Y kuşağı 
yaş grupları aşırı gösterişli parçalardan 
kaçınmaktalar ve kendini ifade etmenin 
bir yolu olarak daha giyilebilir günlük 
eşyalar arıyorlar. Bu kadınlar, 
mücevherlerin kendi kişilikleri ve tarzları 
hakkında bir şeyler anlatmasını istiyorlar. 
Kadınlar, altını bir moda seçimi olarak 
değil bir klasik olarak görüyorlar. Burada, 
genç Amerikalı kadının sosyal 
ihtiyaçlarına ve isteklerine özellikle önem 
verilerek, temel tüketici segmentlerimizle 
hitap edecek yaratıcı tasarımlar ve 
pazarlama için bir fırsattan söz edilebilir. 

%12 

Altın satın almayı 
düşünmüyor %48 

Altın satın almayı 
düşünüyor 
Geçmişte hiç satın almamış 

ABD* %40 

Altın satın almayı 
düşünüyor 
Geçmişte satın almış 

%13  
Altın satın almayı 
düşünmüyor 

%38 

Altın satın almayı 
düşünüyor 
Geçmişte hiç satın almamış 

Küresel 

%48  
Altın satın almayı 
düşünüyor 
Geçmişte satın almış 

* Yuvarlamadan ötürü sayılar 100’e eklenmiyor 
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Finansal değer 

Sosyal yönden duyarlı 

Duygusal değer 

Son moda 

Başarı 

Klasik 

Prestij 

Rahatlık 

Kendini ifade etme 

Yerel markalarda mevcut 

Finansal değer 

Duygusal değer 

Sosyal yönden duyarlı 

Klasik 

Kendini ifade etme 

Başarı 

Prestij 

Rahatlık 

Son moda 

Yerel markalarda 
mevcut 

Satın alma niyetinin faktörleri 

Bütün ürünler Altın 
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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 
segmentler küresel olarak ilişkilidir. 

ve bu nedenle tüketicilerle iletişim 
kurmak için ortak bir dil 
oluşturulmasına yardımcı olur. 

Hassas 
Gelenekçiler 

Sosyal 
Gösterişçiler 

Moda Tutkunları  

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 mücevher hakkında okurlar 
ve yorum yazarlar   

Mücevherin aşkı ve geleneği sembolize 
ettiğine inanırlar ve mücevheri 
gelenekleri sürdürmenin bir yolu olarak 
görürler. Mücevher, 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 

Bu moda öncüsü kadınlar, en son trendlere 
ayak uydurmayı ve lüks moda ürünleri ve 
mücevheri 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.  
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Yetişkin 
Faydacılar 

Mütevazi Fedakarlar Genç 
Faydacılar 

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. 

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 mücevher hakkında genellikle 
yorum yazarlar ve veya okurlar. 

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. 
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En büyük mücevher segmentlerinin profilini çıkarmak 

Sosyal Gösterişçiler Hassas Gelenekçiler 

Yaş Yaş 

Kendine satın alınan başlıca ürünler Kendine satın alınan başlıca ürünler 

Akıllı telefon/tablet Akıllı telefon/tablet 

Giyilebilir/modaya uygun  Lüks kozmetik/cilt bakımı 

Lüks kozmetik/cilt bakımı Gümüşten mücevher 

Lüks aksesuarlar/ayakkabılar/çantalar Gümüşten mücevher 

Giyilebilir/modaya uygun teknoloji Tasarım/lüks kıyafetler 

Diğerleri için alınan başlıca hediyeler Diğerleri için alınan başlıca hediyeler 

Akıllı telefon/tablet Akıllı telefon/tablet 

Gümüşten mücevher Gümüşten mücevher 

Giyilebilir/modaya uygun teknoloji Giyilebilir/modaya uygun teknoloji 

Fikirler ve ilham için kaynaklar Fikirler ve ilham için kaynaklar 

%39 
Sosyal 
medya 

%36 
Arkadaşlar/
akrabalar 

%35 
Mağazalarda 
aramak 

%30 
Sosyal 
medya 

%60 
Mağazalar
da aramak 

%35 
Arkadaşlar
/akrabalar 

Altın hakkındaki genel izlenimler Altın hakkındaki genel izlenimler 

Altını gördüğünde çok 
sayıda mutlu anıyı geri 
getirdiğini kabul eder 

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

Altının uzun vadede değerini 
kaybetmeyecektir 

Altının istikrarlı olduğunu 
kabul eder 
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Moda Tutkunları 

Yaş 

Kendine satın alınan başlıca ürünler 

Akıllı telefon/tablet 

Lüks kozmetik/cilt bakımı 

Gümüşten mücevher 

Lüks aksesuarlar/ayakkabılar/çantalar 

Tasarım/lüks kıyafetler 

Diğerleri için alınan başlıca hediyeler 

Gümüşten mücevher 

Akıllı telefon/tablet 

 Miras kalan bazı altından 
mücevherim var, ancak 
gümüş, platinyum veya 
pırlanta tercih ediyorum  

Sarı altından mücevher 

Fikirler ve ilham için kaynaklar 
%61 
Mağazala
rda 
aramak 

%63 
Moda veya 
mücevher 
markalarının 
internet siteleri 

%42 
Arkadaşl
ar/ 
akrabalar 

MODA TUTKUNU, 50, 
CALIFORNIA 

Altın hakkındaki genel izlenimler 

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

Altının uzun vadede değerini 
kaybetmeyeceğini kabul 
etmektedir 
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Bu kilit segmentlerin her birinde, 
faydalanılmayan bir altın talebi vardır. Her 
segmentin önemli bir kısmı “Niyet 
sahiplerinden oluşur - yani bu kişiler, 
gelecekte Altından mücevher almayı 
düşünen ancak geçmişte bunu hiç yapmamış 
olan kadınlardır. Bu üç tüketici segmentinin 
üçte biri ile yarısı, bu kategoriye giriyor. 

Bu analiz, ABD'de üç ana segmentin 
tamamında kullanılmayan önemli bir talep 
olduğunu göstermektedir. Ancak, bu Niyet 
sahiplerini, altından mücevher alıcılarına 
dönüştürmek için sektördeki engellerin 
anlamlı bir şekilde algılanması ve çözülmesi 
gerekiyor. 

Tarz ve Modaya uygunluğa ilişkin sorunlar, 
her üç segmentteki Niyet sahipleri için 
başlıca engellerdir - katılımcılar, altın satın 
almanın önündeki en büyük engellerden 
birinin, sevebilecekleri bir şey bulamadıklarını 
söylemeleridir. Ayrıca, özellikle aynı 
derecede iyi görünen daha ucuz takılar 
bulabildikleri için, altının ilgili maliyete 
değmeyeceği duygusu da vardır. Özellikle, 
Hassas Gelenekçiler ve Moda Tutkunları 
segmentlerindeki Niyet sahipleri, Altından 
mücevherin kendi tarzlarına uymadığını 
düşünüyor. 

Bu da, bu kadınların ihtiyaçlarını karşılayan 
ve bugün yaptıkları seçimlerle rekabet 
edebilecek çok daha yaratıcı ve alakalı ürün 
tasarımları sunma fırsatını ortaya 
çıkarmaktadır. 

Şaşırtıcı görünse de, bu kadınların 
kendilerinin hiç altın almadıkları göz önüne 
alındığında, Altından mücevher satın almanın 
önündeki bir başka büyük engel, zaten 
yeterince mücevhere sahip oldukları hissidir. 
Birçoğuna, miras kalan ya da hediye şeklinde 
verilen, altından mücevher, bu doygunluk 
hissini açıklamaktadır. 

Ürün tasarımına ek olarak, satın alma 
sürecini iyileştirmek de bu tip kadınları 
dönüştürmek için bir fırsat sunuyor, çünkü 
genellikle bir engel olarak Altından mücevher 
satın almanın çok zor olduğunu belirtiyorlar. 

Sosyal Gösterişçiler 

%47 Altın Niyet sahipleri 

Engeller - 
Doygunluk 

   

Engeller - Farkındalık 
Aynı görünen ama daha ucuz olan takılar 
satın alabilirim 

Engeller - Moda 
Beğendiğim bir şey bulamıyorum 

Tarzıma uymuyor 

Engeller - Diğer 
Verilen paraya 

 

Satın almak çok zor 

Güvenli bir şekilde saklayamıyorum 
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Moda Tutkunları Hassas Gelenekçiler 

%51 Altın Niyet sahipleri %35 Altın Niyet sahipleri 

Engeller - Farkındalık 
Aynı görünen ama daha ucuz olan 
mücevher satın alabilirim 

Engeller - Moda 
Beğendiğim bir şey bulamıyorum 

Tarzıma uymuyor 

Engeller - Moda 
Beğendiğim bir şey bulamıyorum 

Engeller - Farkındalık 
Aynı görünen ama daha ucuz olan 
mücevher satın alabilirim Tarzıma uymuyor 

Fazla gösterişli 
Engeller - 
Doygunluk 

   
Engeller - 
Doygunluk 

   Engeller - Diğer 
Satın almak çok zor 

Engeller - Diğer 
Verilen paraya 

 
Verilen paraya değmiyor 

Satın almak çok zor 
Engeller - Güven 
Altının saflığı garanti edilmiyor 

Perakende altına ilişkin fikirler – ABD Yatırımları 17 



 

Akıllı telefon veya tablet 

Giyilebilir/modaya uygun teknoloji 

Gümüşten mücevher 

Lüks kozmetik ve cilt bakımı 

Tasarım veya lüks moda aksesuarları 

Pırlantalı mücevher 

Tasarım/lüks kıyafetler 

Sarı altından mücevher 

Diğer mücevher 

Platinyumdan mücevher 

Lüks saat(ler) 

ODAK 
Daha genç jenerasyon 

18-24 yaş aralığındaki ABD’li genç 
kadınlar, Altından mücevher 
endüstrisi için önemli bir büyüme 
potansiyeli sunuyor. Araştırmamız, 
tutumları algılanır ve ihtiyaçları 
anlamlı bir şekilde ele alınabilirse,  

bu önemli yaş grubunda altından 
mücevherle bir bağ kurulabilmesi 
imkânını ortaya çıkardı. 

Bu genç kadınlar, ileri yaş 
gruplarındaki kadınlardan çok daha az 
Altından mücevhere sahipler ve bu 
sahip olma, teknolojik ürünlere sahip 
olma seviyesinin çok gerisinde 
kalmaktadır. 

Ürün sahipliği 
18-24 yaş 

 Doğru tarzda dizayn 
edilmezse, altının 
modasının geçtiğini 
düşünüyorum.  
HASSAS GELENEKÇİ, 29, NEW 
YORK 
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Lüks tatil 

  

 

Akıllı telefon veya tablet 

  

 

Tasarım veya lüks moda 
aksesuarları 

  

 

Tasarım/lüks kıyafetler 

  

 

Lüks kozmetik ve cilt bakımı 

  

 

Pırlantalı mücevher 

  

 

Lüks saat(ler) 

  

 

Giyilebilir/modaya uygun teknoloji 

  

 

Sarı altından mücevher 

  

 

Diğer mücevher 

  

 

Gümüşten mücevher 

  

 

Platinyumdan mücevher 

  

Beklenmeyen 
para 

  

Altın, rekabetin önüne geçmek için 
kendini yeniden konumlandırmalıdır 

Altından mücevher bu kitleye hitap 
etmiyor: Son zamanlarda hediye olarak 
talep ettikleri ürünler için en iyi 
seçeneklere bakıldığında, altından 
mücevherler ilk beş ürün içinde yer 
almıyor - teknoloji onlar için çok daha 
cazip ve beşinci sırada gümüş takılar 
yer alıyor. 

Beklenmedik şekilde gelen parayı nasıl 
harcayacakları sorulduğunda, altından 
mücevher toplam örnekleme kıyasla 
önemli ölçüde daha düşük sıralarda 
yer almaktadır. Açık ara en iyi tercihleri 
lüks bir tatil, ardından akıllı 
telefon/tablet ve lüks/Tasarım 
kıyafetleri, aksesuarlar ve kozmetik 
ürünleri geliyor. 
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ODAK 
Daha genç jenerasyon 

Akıllı telefonlardan, tabletlerden ve - 
daha az ölçüde - giyilebilir teknolojiden 
gelen şiddetli rekabet karşısında, 
Altından mücevher bu dijital zihniyete 
sahip genç yaş grubunun dikkatini 
çekmek için daha fazlasını yapması ve 
uygun olduğu kadar cazip olması da 
gerekiyor. 

18-24 yaş grubundakiler altına daha az 
bağlılardır: dayanıklılığını veya gelecek 
nesillere geçmesi için bir miras olarak 
oynayabileceği rolü bilmiyorlar. Ve 
altının uzun vadedeki değerine 
inanmayarak, onu biraz fazla gösterişli 
buluyorlar. 

Ancak, belirli bir andaki ihtiyaçlarına 
bağlı olarak ikili bir rol oynayabileceğini 
düşünüyorlar – altının ya kalabalığın 
arasından sıyrılmalarına yardımcı 

 olduğuna ya da uyum sağlamalarına ve 
bir şeylerin parçası olmalarına yardımcı 
olduğu düşünülüyor ve bu ilişkiler, 
entegre pazarlama kampanyaları 
aracılığıyla oluşturulabilir. Bu teknoloji 
meraklısı nesli etkili bir şekilde hedef 
almak için, onlara ulaşmak ve onlarla 
etkileşim kurmak amacıyla güçlü bir 
dijital odağın sağlanması çok önemlidir. 

Louis Vuitton, pazar payı kazanmak için 
dijital stratejiye odaklanan lüks bir 
marka örneğidir - marka, yeni ürün 
lansmanlarının ön izlemelerini 
göstermek için sosyal medyayı kullanır 
ve promosyon etkinliklerinde, mağaza 
açılışlarında ve tasarımlarını giyen 
fenomenlerle düzenli olarak ürün 
paylaşımında bulunur.2 2019'da Riot 
Games'in  

çevrimiçi video oyunu League of 
Legends ile ortaklık kuran ilk lüks 
marka oldu ve Nicolas Ghesquière 
tarafından tasarlanan ilgili kapsül 
koleksiyonunun yanı sıra oyun içi 
kıyafetler (“dış görünümler”) de sundu.3 
Louis Vuitton ayrıca League of 
Legends Dünya Şampiyonası kupası 
olan Summoner’s Cup için bir taşıma 
çantası da tasarladı.4 

Altından mücevher, büyümek için bir 
fırsata sahiptir. Niyet sahipleri (daha 
önce hiç Altından mücevher satın 
almayan ancak ilerde almayı düşünen 
kadınlar), 18-24 yaş grubunun, 
diğerlerine kıyasla daha büyük bir 
payını oluşturuyor: bu tip kadınların 
%56’sı bu kategoriye giriyor. 

Daha önce hiç satın almamış olan 
altın “potansiyel müşterileri” 

  

Toplam US 

18-24 yaş 

25-34 yaş 

35-44 yaş 

45-54 yaş 

55-65 yaş 

2 www.askattest.com/blog/news-and-trends/how-louis-vuitton-are-killing-it-on-social-media-awr 
3 www.vogue.com/article/louis-vuittons-new-capsule-with-league-of-legends 
4 www.vogue.fr/fashion/article/league-of-legends-characters-are-now-dressed-by-louis-vuitton-outfts-skins-trophy-case 
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Bu genç kadınları kazanmak için, 
üstesinden gelinmesi gereken temel 
engeller, öncelikle tarz ve paraya ilişkin 
faktörlerdir. Ve - daha da önemlisi - 
Altından mücevher satın almanın zor 
olduğu algısı söz konusudur. 
Altından mücevherin iyi bir değerinin 
olmadığına dair güçlü bir hissi 
paylaşıyorlar ve altın yerine daha ucuz 
diğer takıları kullanabileceklerini 
düşünüyorlar. Ayrıca beğendikleri ve 
tarzlarına uyan seçenekleri bulmakta 
zorlanıyorlar. 
Bu gruba hitap etmenin bir yolu da tarza 
hitap eden ama aynı zamanda altının 
benzersizliğini ve katma değerini de 
gösteren tasarımların yaratılmasıdır. 
Kanaldan bağımsız olarak doğru içerikle 
ilgili bir interaktif satın alma deneyimi 
oluşturarak satın alma endişelerini 
dikkate almakta onları bu kategoriye 
sokmanın bir yoludur. 

Altın alımının önündeki engeller 
18 ila -24 yaş arasında daha önce hiç altın satın almamış Niyet 
sahipleri 

Aynı görünen ama daha ucuz olan takılar satın alabilirim 

Tarzıma uymuyor 

Satın almak çok zor 

Verilen paraya değmiyor 

Beğendiğim bir şey bulamıyorum 

Zaten yeterince var 

Fazla gösterişli 

Eski moda 

Güvenli bir şekilde saklayamıyorum 

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. 

ABD’deki Talep Anları 

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. 

Duygusal 
Bağlanmışlık 

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

Geleneksel 
Değer 

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

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. 
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Statü gösterme, ABD’deki en 
büyük talep anıdır, bunu Sosyal 
Yönden Duyarlı ve Duygusal 
Bağlanmışlık talep anları izler. 

Doğum günleri, bu üç anın tümü 
için önemli bir fırsattır. Duygusal 
Bağlanmışlık ve Sosyal Yönden 
Duyarlı anlarda sadece “bir işlem 
olarak” bir şey satın almak söz 
konusu olduğunda, Anneler Günü 
Statü gösterme anında dikkate 
alınabilir. Bu anlarda Altından 
mücevher alım türlerine 
baktığımızda, Sosyal yönden 
Duyarlı ve Duygusal Bağlanmışlık 
anları için rastgele satın almaların, 
Statü göstermeye kıyasla çok 
daha muhtemel olduğunu 
görebiliriz. Ve Statü gösterme anı 
için satın alınan Altından 
mücevherin,  

Duygusal Bağlanmışlık ve Sosyal 
Yönden Duyarlı anları için satın 
alınan Altından mücevhere kıyasla 
küresel bir lüks markadan satın 
alınma olasılığı 3 kat daha fazladır. 

En büyük üç talep anının dışında, 
Statü gösterme, Sosyal 
Gösterişçilerle en alakalı olanıdır, 
Duygusal Bağlanmışlık, Hassas 
Gelenekçilerle ve Sosyal Yönden 
Duyarlı da Moda Tutkunları ile en 
ilgili olanıdır. 

Kültürel mirası ve temel değerine 
rağmen altın, Statü Gösterme anında 
diğer ürünlere karşı avantajsız 
duruma düşmektedir. Kendini 
gösteren ve bir eğilim olarak görülen 
mücevheri yaratmak için tasarımdaki 
yenilikler, altının bu andan bir pay  

almasına yardımcı olmak için çok 
önemli olacaktır. Altından 
mücevher, Duygusal Bağlanmışlık 
anında bir yere sahipken, 
konumunu, rekabete karşı sadece 
diğer mücevherlerden dan değil, 
aynı zamanda teknolojiden de 
korunması gerekir. Sosyal Yönden 
Duyarlı, şu anda başka hiçbir 
ürünün bu anda tekel 
olmamasından ötürü altın için bir 
genişleme potansiyeli sunuyor. Bu 
anlardan herhangi birinde Altından 
mücevherlerin payını arttırmanın 
anahtarı, tüketicilerin yalnızca ürün 
tasarımı açısından değil, aynı 
zamanda uçtan uca satın alma 
deneyimi ve iletişim 
perspektifinden dene aradıklarını 
anlamaktır. Her üç faktörde de 
yenilikler yapmak, tüketicileri hem 
cezbetmede hem de elde tutmada 
başarıyı sağlayacaktır. 

Talep anlarında en sık satın alınan ürünler 

 Sosyal yönden duyarlı Duygusal Bağlanmışlık Statü gösterme   

Lüks kozmetik/cilt 
bakımı 

Bu talep anında hiç 
ürün satın 

 
Altından mücevher 

Gümüşten mücevher Akıllı telefon/tablet 

Platinyumdan mücevher Tasarım/lüks kıyafetler 

Lüks 
aksesuarlar/ayakkabılar/ 
çantalar 

Akıllı telefon/tablet 

Giyilebilir/modaya 
uygun teknoloji 
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ODAK 
Uçtan uca satın alma süreci boyunca teknolojik gelişmelerin 
tanımlanması  

bir süredir önemli hale gelmektedir; Yoox 
Net-A- Porters Group'un 2017'de yaptığı 
araştırma, mobil müşterilerinin masaüstü 
müşterilerinden çok daha sık ürün satın 
aldıklarını ve bir yıl içinde önemli ölçüde 
daha fazla harcama yaptıklarını gösterdi.6 

Beş yıl ileri gidildiğinde ve pandeminin 
etkisiyle her zamankinden daha fazla 
tüketici çevrimiçi olduğunda: ABD 
çevrimiçi perakende satışlarının değeri, 
2020'nin 2. çeyreğinde, 2019'un 2. 
çeyreğine kıyasla %44 arttı ve yakın 
tarihli bir McKinsey anketi de, COVID-19 
sonrası çevrimiçi mücevher satın 
alımında %19'luk bir büyüme olacağını 
öngörüyor.78 

 
Bu, tüketicilere nerede olurlarsa olsunlar 
bağlanma becerisinin hiç bu kadar önemli 
olmadığı anlamına geliyor. Bunu başarılı 
bir şekilde yapmak için, Altından 
mücevher perakendecileri ve markaları, 
tüketicilere dijital ve fiziksel kanallara girip 
çıkarken sorunsuz bir şekilde entegre 
edilmiş, tutarlı bir çevrimiçi ve çevrimdışı 
deneyim sağlayarak ve bireye, 
kişiselleştirilmiş bir deneyim sunarak 
çevrimiçinden çevrimdışına (O2O) 
konseptini benimsemelidir. 
 
Hem çevrimdışı hem de çevrimiçi kanallar 
sürecin ilk bölümünde rol oynasa da 
ABD'li tüketiciler mağaza içi ürünleri 
keşfederken aynı zamanda, markaların 
internet sitelerini, sosyal medyayı ve 
blogları ilham kaynağı olarak kullanırken 
bu durum, Altından mücevherin, 
hâlihazırda tüketicinin dikkatini çeken bir 
nokta haline geldiği ve “ne”yi araştırdıkları 
bir noktadadır. Keşif döngüsünde daha 
fazla dijital etkileşim sağlamak için dijital 
araçların kreatif olarak kullanımı, Altından 
mücevherin satın alma sürecinin mütalaa 
aşamasında daha fazla tüketiciye 
ulaşmasını sağlayacaktır. 

Dijital inovasyon, son yıllarda, satın 
alma sürecindeki oluşumu ateşledi. 
Artık doğrusal bir çizgide değildir; 
tüketiciler, süreçlerinin farklı aşamaları 
arasında her iki yönde de hareket 
edebilirken, her aşamada hem 
çevrimdışı hem de çevrimiçi çok sayıda 
faktörden etkilenebilmektedirler. 
Günümüz dünyasında alışveriş 
yapmak, ürünü satın almaktan çok 
daha fazlasıdır. 

Başarılı markalar, rekabet avantajı 
yaratmada ürün teklifi kadar uçtan uca 
satın alma deneyiminin de önemli 
olduğunu bilirler. Yapay zekâ, 
otomasyon ve veri analitiği gibi 
teknolojik gelişmeler, markaların, 
tüketicilerin sürecini nerede olurlarsa 
olsunlar belirli bir anda ihtiyaçları 
etrafında şekillendirmelerine imkân 
sağlar. Ancak, Altından mücevher 
kategorisi henüz teknoloji ve dijital 
etkileşimi tam olarak benimsememiştir 
- diğer üst düzey yaşam tarzı 
kategorilerinin gerisinde kalmaktadır. 

Tüketiciye anlamlı bir değer yaratmak 
için uçtan uca Altından mücevher satın 
alma süreci boyunca yenilikler yapmak, 
talep anı ne olursa olsun, büyük bir 
fırsatı temsil etmektedir. COVID-19 
pandemisinin ışığında, tüketiciler, 
muhtemelen kalıcı olan yeni alışveriş 
ve satın alma davranışları geliştirdikçe, 
bu durum, altından mücevher için daha 
da önemli hale gelmiştir. PWC’nin 
2020 ABD tüketici anketi, tüketicilerin 
%50'sinin yeni markalar satın aldığını 
ve bunların %63'ünün bu yeni 
markalara bağlı kalacaklarını veya 
bunu idame ettirme olasılığının yüksek 
olduğunu gösterdi.5 Çevrimiçi kanallar  

Uçtan uca Altından mücevher 
satın alma sürecinde yenilikler 
yapmak ve çevrimiçi ve 
çevrimdışı faktörleri entegre 
etmek, tüketicilerin ilgisini 
çekmek için büyük bir fırsat 
sunmaktadır. 

5 www.pwc.com/us/en/industries/consumer-markets/library/planning-for-uncertainty-covid-19-recovery.html 
6 www.pwc.com/gx/en/consumer-markets/consumer-insights-survey/2019/report.pdf 
7 www.census.gov/retail/mrts/www/data/pdf/ec_current.pdf 
8 www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-great-consumer-shift-ten-charts-that-show-

how-us-shopping-behavior-is-changing 
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Mağazalar
da aramak 

Moda veya 
mücevher 
markalarının 
internet siteleri 

Arkadaşlar, 
akrabalar veya 
meslektaşlar 

Sosyal 
medya 

Reklam Dergi 
makaleleri 

Ünlüler ne 
giyiyor 

Bloglar/çevrimiçi 
forumlar/portal 
internet siteleri 

Fikirler ve ilham için kaynaklar 

Tüketicilere nerede olurlarsa 
olsunlar bağlanabilmek için, 
Altından mücevher 
perakendecileri ve markalarının 
çevrim içi-çevrim dışı (O2O) 
konseptini benimsemesi 
gerekiyor. 
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ODAK 
Uçtan uca satın alma süreci boyunca teknolojik gelişmeleri 
kullanmak  

Satın alma yeri 

Bugün altın takıların hangi yolla satın 
alındığına baktığımızda, çoğunluğun - 
%79 - hala mağazadan satın alındığını 
ve sadece küçük bir kısmının (%18) 
çevrimiçi satın alındığını görüyoruz. 
Ancak, çevrimiçi işlemin basitliğini ve 
erişilebilirliğini iyileştirmek, tüketicilerin 
Altından mücevherini bu şekilde satın 
alırken daha rahat hareket etmelerini 
sağlayarak kategorinin genişletilmesini 
sağlayabilir.9 

 
Doğru e-ticaret platformunu seçmek çok 
önemlidir, ancak işletmelerin kendi 
bağımsız platformlarını geliştirmeleri 
şart değildir. Pek çok küresel prestijli 
marka, doğru çevrimiçi alışveriş 
deneyimini sağlayacak bilgi ve 
deneyime sahip olan 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. 
 
Başarılı olmak için, herhangi bir e-ticaret 
stratejisinin, çevrimiçi Altından mücevher 
satın almanın önündeki büyük engellerin 
üstesinden gelmesi gerekir. Araştırmanın 
belirlediği en büyük engeller, ürüne hemen 
sahip olma arzusu, ürüne dokunma isteği 
ve mağazadan satın almanın daha kolay 

 olduğu algısıdır. Acillik sorununu çözmek 
için, Dior gibi fiziksel mağazalara sahip 
markalar, tüketicilere genellikle aynı gün 
mağaza içi koleksiyonunu sunarak onları 
çevrimiçi satın almaya ikna etmiştir ki bu 
durum, tüketicilerin ürünü şahsen 
deneyimleyebilecekleri ve istemezlerse 
hemen iade edebilecekleri anlamına da 
gelmektedir. Premium e-ticaret yapan 
Farfetch, aynı gün hızlı teslimat ve teslim 
alma hizmeti ile ücretsiz iade imkânı 
sunmaktadır. Markalar ayrıca “sanal 
deneme” konseptini de tanıtmıştır; Örneğin 
Gucci, uygulamasına, tüketicilerin spor 
ayakkabılarını sanal olarak denemelerine 
imkân sağlayan arttırılmış gerçeklik (AR) 
özelliği ekledi.10 Ve Louis Vuitton gibi 
markalar ise, çevrimiçi satın alma 
işlemlerinin mağazada iade edilmesine izin 
veriyor ve bu da müşteriye, çevrimiçi satın 
alma kararında daha fazla güvence 
verilmesine yardımcı oluyor. 

Altından mücevherin planlıya karşı kendiliğinden satın alınması 

Spontane satın alım 

Planlı satın alım 

9 www.knowledge.wharton.upenn.edu/article/luxury-brands-racing-embrace-e-commerce/  
10 www.econsultancy.com/14-examples-augmented-reality-brand-marketing-experiences/ 
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Çevrimiçi altın satın almanın önündeki engeller 

Ürünü hemen istiyor 

Ürüne dokunmayı tercih ediyor 

Mağazadan satın almak daha kolay 

İade edememe konusunda endişeli 

Kişisel destek tercih ediyor 

Çevrimiçi ortamda yetersizliği 

Yüksek teslimat masrafları 

Internet sitelerine güvenmeme 

Daha ucuz değil 

Güvenli değil 

Teslimat uygun değil 
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ODAK 
Uçtan uca satın alma süreci boyunca teknolojik gelişmelerin 
kullanılması  

showroom olarak görünen, bir mağaza 
açtı. Tüketiciler, markanın internet 
sitesine göz atmaya benzer bir deneyim 
sunan dokunmatik ekranlar aracılığıyla 
alışveriş yapıyorlar, ancak yalnızca 
stokta bulunan ürünler gösterilir. 
Tüketiciler, isimlerini yazarak gezinmeye 
devam ederken, seçimlerinin stoklandığı 
giyinme odaları oluşturabilirler. 
Kişiselleştirilebilir aydınlatmaya sahip 
olan bu giyinme odalarında, tüketicilerin 
yeni bedenler, renkler ve ürünler 
seçmeye devam edebilecekleri 
dokunmatik ekranlar da vardır.12 

Hem dijital hem de mağaza içi satışları 
arttırabilecek gerçek anlamda entegre, 
sürükleyici bir tüketici deneyimi sağlamak 
için dijital ve fiziksel arasında doğru 
denge kurulmalıdır. Bu, “Show rooming” 
(daha ucuz bir fiyata çevrimiçi satın 
almadan önce mağazada araştırma 
yapma) ve çevrimiçi satın alma 
araştırması (ROBO) gibi mevcut tüketici 
davranışlarını ve ayrıca pandeminin 
sonucu olarak ortaya çıkan davranışları 
da dikkate almak anlamına gelir. 

 
ABD'de, Hindistan ve Çin pazarlarında 
yaygın olduğu şekilde, Altından 
mücevherini takas etme ve  

Mağaza içi fiziksel perakende alışverişi, 
COVID-19 krizinden kurtulmaya 
başladıkça, , tüketici satın alma 
sürecinde merkezi bir rol oynamaya 
devam edecektir. Pandemi, perakende 
mağazacılığın rolünü ve sunduğu 
deneyimi yeniden değerlendirmenin ve 
yeniden keşfetmenin ne kadar önemli 
olduğunun belirlenmesi anlamına 
gelmiştir. Chanel, güzellik mağazalarını 
başarıyla yeniden tasarlamış olan lüks 
bir markadır. İlk Atelier Beauté konsept 
mağazasını 2019'da New York 
SoHo'da açarak, agresif bir satış 
stratejisinden ziyade keşif ve oyuna 
odaklandı. Müşteriler kendi başlarına 
veya bir uzmanla ürünleri 
deneyimlemeyi seçebilirler. Mağazaya 
girdiklerinde tüketicilere kişisel 
eşyalarını saklamaları için markalı bir 
dolap sunulur ve denedikleri ve 
beğendikleri ürünleri takip edebilmeleri 
için bir çevrimiçi profil oluşturmaları 
istenir. Chanel'in Instagram topluluğu 
arasında kolayca paylaşılabilen, 
fotoğraflar için en iyi düzenlemeyi 
sağlamak üzere tasarlanmış bir alan 
olan Coco laboratuvarında öz çekim 
bile yapabilirler.11 

 
Sürdürülebilir perakende moda satıcısı 
olan Reformation da başka bir örnektir. 
2017 yılında, New York'ta stoktan 
ziyade örnekleri sergileyen lüks, 
teknoloji destekli, aslında bir  

Değer yükseltme geleneği yoktur.  Ancak 
lüks ticaretine yeniden artan tüketici ilgisi 
(pandemi tarafından hızlandırılmış 
olabilir), Altından mücevher kategorisi için 
özel bir teknolojik gelişim imkânı sunabilir. 
Bu trende yanıt olarak, 2019'da lüks 
elektronik perakendeci olan Farfetch, 
İngiltere ve Avrupa'da pilot yeniden satış 
programı Second Life'ı başlattı. Bu 
program sayesinde tüketiciler, tasarım 
çantalarını gelecekteki Farfetch 
alışverişlerinde kullanılabilecek kredilerle 
değiştirebiliyorlar.13 

Perakendeciler, tüketici satın alma 
sürecini baştan sona yeniledikçe, 
tüketicilerin Fashionphile gibi doğrudan 
yeniden satış platformlarına bağlı olmak 
yerine daha çekici bulabilecekleri bir 
perakende pazara (Yerdle gibi 
platformlarla ortaklıklar yoluyla) yönelmeyi 
tercih edebilirler. 

İleriye baktığımızda, endüstri, uçtan uca 
satın alma deneyimini yenilemek odaklı 
ilerlerken, aynı zamanda süreç boyunca 
tüketici güvenini oluşturmaya, 
güçlendirmeye ve temin etmeye de 
odaklanmak zorundadır. 

11 www.forbes.com/sites/celiashatzman/2019/01/24/chanel-opens-a-beauty-wonderland-with-its-frst-atelier-beaute-in-new-york-
city/#3544d7ca260e 

12 https://observer.com/2017/11/reformation-store-bond-street-new-york-tech-enabled/ 
13 https://aboutfarfetch.com/news/press-releases/farfetch-unveils-handbag-pilot-re-sale-service-farfetch-second-life-as-part-of-

its-sustainability-strategy-positively-farfetch/ 
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Mağaza içi alışveriş deneyimdeki kilit faktörler* 

Mağazalarda 
aramak 

%54 
Eğlenceli alışveriş 
deneyimi 

%18 
Modaya uygun 
konum 

%33 
Kişiselleştirme 
imkânı 

%40 
Özenli ve kişisel 
hizmet 

Z kuşağı 
18-22 yaş 

Y kuşağı 
23-38 yaş 

39+ yaş 

* İndeks numaraları, i100'deki toplam örnekleme ile ilgilidir 
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Engeller 

Amerikalı kadınlar Altından mücevher ı 
geleneklerle ilişkilendirir ve altına, bir 
miras olarak değer verir. Ancak altın 
tüketicisinin tarz ve modaya uygunluk 
konusundaki beklentilerinin altında 
kalmaktadır. Ve altının doğal değerinin - 
finansal değeri ve çeşitlilik arz eden 
yatırım amaçlarının  - iyi anlaşıldığı 
görünmüyor. Kadınların geçmişte altın 
satın almalarını engellediğini söylediği 
birkaç ortak sorunu tespit ediyoruz. Bu, 
sektörün söz konusu engelleri aşması ve 
pazarın büyümesi için önemli bir fırsat 
sunuyor. 
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Tarz ve modaya uygunluk 

Araştırmamız, ABD'deki birçok 
kadının, kendilerine çekici gelen bir 
şey bulabildiklerinde altın satın 
almayı düşüneceğini ortaya çıkardı. 
Tarz ve modaya uygunluğa ilişkin 
sorgulamalar, bulgularımızda da 
yansıtılmaktadır; Niyet sahiplerinin 
%37'si sevdikleri bir şey 
bulamadıklarını ve %43'ü ise  

aynı derecede iyi görünen ama daha 
ucuz olan takıları satın 
alabileceklerini söylüyor. Ve %33 ise, 
sarı Altından mücevher kendi 
tarzlarına uygun olmadığını söylüyor. 
Altın için bu durum kendini, taktıkları 
takılarla ifade etmek isteyen kadınlar 
söz konusu olduğunda kaçırılan bir 
fırsat anlamına geliyor. 

Saf altın takıları satın almayı 
düşünen ancak hiç satın almayan 
yanıt verenlerin %72'si, daha önce 
neden satın almadıklarını açıklamak 
için modayla ilgili nedenleri aktardı. 
Endişeler, belirtilen yaş gruplarını 
kapsar: “Beğendiğim altından 
mücevher t bulamıyorum” seçeneği 
35 yaşın üzerindekilerde daha sık 
görülürken, ancak altından 
mücevherin tarzına uygun 
olmaması, 18-44 yaş arası kadınlar 
için bir sorundur. 

Altına karşı ilk on engel 
Daha önce hiç satın almamış olan “potansiyel müşteriler” arasında 

Aynı görünen ama daha ucuz olan takılar satın alabilirim 

Beğendiğim bir şey bulamıyorum 

Tarzıma uymuyor 

Zaten yeterince var 

Verilen paraya değmiyor 

Satın almak çok zor 

Fazla gösterişli 

Hediye aldığım insanlar Altından mücevher sevmiyor 

Aldığım kişide yeterince var 

Altının saflığı garanti edilmiyor 
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Pembe altın satın alma 

Renge göre 

Sarı altın 

Beyaz altın 

Pembe/roze altın 

Pembe altın: bir fırsat... Platinyum: 
bir tehlike 

ABD'li perakendeciler, 2018 yılında 
platinyum mücevher satışlarında %11 
artış olduğunu bildirdi.14 Bazı alımlar 
düğünlerle ilgiliydi, ancak kendine 
satın alma faktörüde, büyümenin 
önemli bir etkeni olarak görülmektedir. 
2019 Platinum Jewellery Business 
Review, Y kuşağı tüketicilerin ve genç 
nesillerin, ideallerinin platinyum 
mücevherlerde anlam bulduğuna 
inanılıyor: “Y kuşağının, ürünün ana 
maddesi ile pazarlama abartısı 
arasında iyi bir ayrım yaptığı 
bilinmektedir; markaların bu nesille 
ilgili pazarlama çabaları oluşturması  
hiç bu kadar önemli olmamıştır.”15 

Altın, farklı bir mücevher türüne olan 
bu ilgiden fayda sağlayabilir. Daha 
yaşlı olan Y kuşağı (%31) tarafından 
aranan beyaz altın, Amerikalı 
tüketicilerin istediği tarzı ve kullanımı 
sağlayabildiği sürece platinyumun 
yükselişine meydan okumak için iyi bir 
konumdadır. 

Piyasaya geleneksel sarı Altından 
mücevher hâkim olsa da, farklı renkli 
altın satışları da istikrarlı bir şekilde 
artıyor. Kadınların dörtte birinden 
fazlası pembe/roze altın veya beyaz 
altın alıyor  

ve bu trend özellikle genç nesiller 
arasında dikkat çekiyor. Pembe( roze 
altın şu anda ABD perakende 
satışlarının %25'ini oluşturmaktadır ve 
Z kuşağı ve daha genç olan Y kuşağı 
arasında popülerdir. Hiçbir düşme 
belirtisi göstermeyen bir trenddir. 
Pembe altının kırmızımsı rengi diğer 
endüstriler tarafından taklit 
edilmektedir ve benzer sıcak pembe 
tonları akıllı telefonlarda, 
ayakkabılarda ve hatta arabalarda 
dahi görülmektedir. Pembe altın, 
kadınlara farklı bir şey sunar: renk 
özgünlüğü. Altın alaşımına eklenen 
bakır miktarını ayarlayarak renk, sıcak 
altın renginden pembeye kadar farklı 
renkler elde edilebilir. Altından 
mücevher perakendecilerinin, bu artan 
talebe erişmek ve bundan 
yararlanmak için acilen karşılık 
vermesi gerekmektedir. “Moda olan” 
pembe altın, bir renkten çok daha 
fazlasıdır - aynı zamanda tarzla da 
ilgilidir. Araştırmamız, özellikle Z 
kuşağının, lüks bir ürün almak 
istediklerinde hemen altını 
düşünmediğini gösteriyor. Bu 
tüketiciler ve önemli Y kuşağı için 
mücevher perakendecileri, diğer 
mücevher türlerine ve lüks ürün 
alımlarına karşı verilen savaşı 
kazanmak istiyorsa, altın - ve özellikle 
pembe ve beyaz altın - için bir şevk 
oluşturmalıdır. 

 Genelde çok sık mücevher 
takmıyorum ve son zamanlarda 
pembe altın hediyeler ilgimi 
çekmeye başladı.  

YETİŞKİN FAYDACI, 35, HAWAII 

14 www.platinumguild.com/pgi-releases-2019-platinum-jewellery-business-review-in-london/ 
15 Kaynak: PGI (Platinum Guild International), 2019 
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Mücevher Doygunluğu 

Yeterli miktarda mücevhere sahip 
olma hissi - ve bu nedenle daha 
fazlasını edinme ihtiyacı duymama 
- nesiller boyunca ve segmentler 
arasında yaygındır, ancak 
beklendiği üzere bu durum, daha 
yetişkin yaş grupları arasında 
görülür. 55-65 yaş grubundakilerin 
%43'ü ve 45-54 yaş grubundakilerin 
%36'sı, sahip oldukları mücevherin 
yeterli olduğunu söylüyor. Bu, 
araştırmamızda önemli bir bulgudur 
ve kadınların kendileri için daha 
öncesinde hiç mücevher 

almadıkları durumlarda bile 
geçerlidir; muhtemelen hediye veya 
miras yoluyla altın sahibi 
olmuşlardır. Ankete katılanların 
%49'u bir miktar Altından 
mücevhere sahip olsa da, yalnızca 
%43'ü, bu mücevherleri kendisi 
satın almıştır. Ancak altın sahibi 
olan kadınlardan yalnızca üçte biri, 
10’dan fazla parçaya sahiptir ve bu, 
satın alma isteğinin, doygunluk 
engelinin üzerine çıkması 
durumunda altın için olası bir boşluk 
payı olabileceğini gösterir. 

Altın sahipleri: sahip olunan parça sayısı 

BİR İKİ-ÜÇ DÖRT-BEŞ ALTI-DOKUZ ON + 
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İlk iki değer engeli 
Daha önce hiç has Altından mücevher satın almamış olan “Niyet 
sahipleri” arasında 

İyi görünen ve daha az pahalı takılar  
alabilirim 

Verilen paraya değmiyor 

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

Masraf ve değer 

Araştırmamız, bize altının değerinin iyi 
anlaşılmadığını gösteriyor. Değerine 
ilişkin engeller karşımıza çıkıyor. 
Daha önce hiç altın satın almayan 
Niyet sahiplerinin dörtte birinden 
fazlası (%27) altının, verilen paraya 
değer olduğuna inanmıyor. Ayrıca, 
kadınların büyük bir oranının altını 
saklayamadıklarını gördük: daha ucuz 
takılar satın alabileceklerini 
söylüyorlar be bunların da aynı 
derecede iyi olduklarını düşünüyorlar: 
55-65 yaş grubundaki kadınların %55'i 
ve 18-24 yaş grubundaki kadınların 
ise %42'si söz edilen algıların, satın 
almanın önündeki bir engel olarak 
belirtmiştir. 

Has altın takıların değeri - ve yatırım 
potansiyelinin anlaşılamaması - ile 
tarz ve modaya uygunluğun 
etrafındaki engeller, Amerikalı 
kadınların genellikle altını dikkate 
almadıkları anlamına gelir. Birçoğu 
has altın takıları tamamen estetik bir 
ürün olarak görüyor ve bu nedenle 
gerçek değerini dikkate almıyor. 
Burada, kadınların altını daha iyi 
anlamalarına yardımcı olacak fırsatlar 
olabilir. Engellerin maliyete ilişkin 
olduğu durumlarda, daha uygun 
fiyatlı, daha hafif parçaların tercih 
edilmesi muhtemeldir. Günlük 
kullanım göz önüne alınarak 
oluşturulacak tasarımlar, altın pazarını 
önemli ölçüde genişletebilir. 

Medya varlığının eksikliği 
Amerikalı kadınlar, medyada altın 
hakkında çok az şey görmekteler. 
Hayranlık duydukları ve izledikleri 
insanlar altın reklamı yapmıyor ve 
sosyal medya da altından 
bahsetmiyor. Özellikle genç 
kadınlar için çevrimiçi kaynaklar 
ilham almak için önemlidir. Ancak, 
tüketicilerin çevrimiçi bilgi 
aradıktan sonra dijital satın alma 
süreçlerini kolayca 
tamamlayabilmelerini sağlamak 
için daha fazla çalışma yapılabilir. 
Dijital medyada daha fazla 
bahsedilme olması da oldukça 
önemlidir. Diğer ürün 
kategorilerindeki iletişimin ölçeği 
ve gelişmişliği ile 
karşılaştırıldığında - teknoloji, lüks 
kozmetikler ve tatiller, bunlardan 
sadece birkaçı - altın geride 
kalmaktadır. 

Bilinçli bir piyasada, pazarlamanın 
modern Amerikalı kadın ile bir bağ 
kurması için cazip ve kadınların 
istekleriyle ilişkili olması 
gerekecektir. Ve herhangi bir 
kampanyanın merkezine tasarım 
ve tarzın konulması çok önemli 
olacaktır. 

 Beyaz altını veya pembe 
altını tercih ederim ama 

ihtiyacım yok.  

GENÇ FAYDACI, 27, 
PENNSYLVANIA 
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Sonuç 

Araştırmamız, moda ve yaşam 
tarzı kategorisinde aktif tüketiciler 
olan Amerikalı kadınların satın 
alma alışkanlıklarına, tutumlarına 
ve motive edici etkenlere 
derinlemesine bir bakış sunuyor. 
Araştırmanın ortaya çıkardığı 
bilgiler, Altından mücevher pazarını 
korumak ve büyütmek için 
çabaların nasıl ve nereye 
odaklanması gerektiğinin 
belirlenmesi açısından son derece 
yararlıdır. 

Altından mücevher, oldukça 
beğenilmektedir. Geleneğin bir 
sembolü ve duyguları ifade 
etmenin bir yolu olarak değerlidir. 
Ancak moda ve yaşam tarzı 
kategorisindeki diğer ürünlerle bir 
rekabetle içerisindedir ve Pazar 
girişi için çok açık fırsatlar 
bulunmaktadır. Amerikalı kadınların 
neredeyse yarısı henüz altın satın 
almadıklarını iddia etmektedirler 
ancak almaya açıklardır. Potansiyel 
alıcılardan oluşan bu havuz - biz 
kendilerine “Niyet sahipleri” diyoruz 
- Altından mücevher satın alma 
konusundaki ikilemlerini 
paylaşarak, öncelikli olarak ele 
alınması gereken satın alma 
engellerini belirlememize yardımcı 
oldu. 

Temel zorlukları, beğendikleri veya 
zevklerine ve tarzlarına uygun 
Altından mücevher bulmaktır. Bu, 
tüm yaş gruplarındaki kadınlar için 
bir sorundur ve daha geniş bir 
kitleye hitap etmek için Altından 
mücevher tasarımında daha fazla 
çeşitliliğe olan ihtiyacı 
vurgulamaktadır. Altın, yaratıcı 
sosyal medya içeriği, hedefe 
yönelik pazarlama iletişim 
stratejileri ve ünlülerin desteğiyle 
çevrimiçi varlığını geliştirmek, 
sunulan tasarımların çeşitliliği 
hakkında farkındalık yaratacak ve 
modanın cazibesini 
derinleştirecektir. Piyasa 
doygunluğu - hâlihazırda yeterince 
altından mücevher sahip olmuş 
olma hissi - bu grup 

Altından mücevher daha önce hiç 
Altından mücevher satın almamış 
olsa da, bu durum Niyet sahipleri 
için bir engeldir. Bu tip kadınlara 
altından mücevher hediye edilmiş 
veya miras bırakılmışsa, bu durum 
modaya uygunluğuna ilişkin 
endişeleri açıklamaya da yardımcı 
olabilir: miras kalan altın, modern 
kadınlara uygun olmayan bir tarzda 
olabilir. Altından mücevher kimliğini 
modern, takılabilir ve kişiye özgü 
olarak şekillendirmek, muhtemelen 
bu algının üstesinden gelmeye 
yardımcı olacaktır. 

Altının değeri, Niyet sahipleri için 
bir algı uyandırmamaktadır. 
Amerikalı kadınlar genellikle altının 
dayanıklılığını ve uzun vadedeki 
değerini bildiklerini söylerken, daha 
önce hiç satın almamış olanlar ise 
değerini bilmemektedir. Bu, daha 
hafif, daha uygun fiyatlı parçaların 
satın alınmasını teşvik ederken 
aynı zamanda altının doğal finansal 
değerini de arttırma ihtiyacını 
ortaya koyuyor. Mevcut küresel 
belirsizlikler ve ekonomik 
zorlukların ortasında, buna uygun 
olarak oluşturulacak tarz bir iletişim 
kendine iyi bir yer edinebilir. 

Burada sunulan analizler ve veriler, 
altından mücevher endüstrisine, 
müşterilerinin altın hakkında 
gerçekte ne hissettiği ve altının 
ideal seçim olarak akıllarına gelme 
ihtimalinin yüksek olacağı durumlar 
hakkında paha biçilmez bilgiler 
sağlar. Bu da, altını bu gibi 
durumlarda daha sağlam bir şekilde 
konumlandırmaya ve şu anda güçlü 
bir konuma sahip olmadığı talep 
anlarında bir yer edinmeye çalışma 
fırsatını sağlar. Altın satın almanın 
önündeki engelleri belirleyen 
bulgular da aynı derecede 
önemlidir. Bu büyük potansiyel altın 
alıcısı havuzunu daha erişilebilir ve 
cazip hale getirmek için söz konusu 
zorlukların üstesinden gelmek, 
sağlıklı ve canlı bir altından 
mücevher pazarı için olumlu  
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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 analizlerini aldı. En 
büyük Altından mücevher 
pazarlarının her birinde 18 ila 65 
yaşları arasındaki en az 2.000 
kadınla anket yaptık: Hindistan, Çin 
ve ABD. ABD içinde, ABD'deki 
şehirlerdeki tüketicilerle 2.054 
çevrimiçi analiz gerçekleştirdik. 

Altın piyasasının karşı karşıya 
olduğu tüm tehditleri ve fırsatları 
anlayabilmek için,  

sadece geçmişte altın satın almış 
olanlarla değil, almamış olanlarla 
da görüştük. Ankete katılanlar altın 
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 
mücevher Niyet sahipleri idi.  Bu 
kategorinin birincil hedef kitlesi 
oldukları için sadece kadınlarla 
konuştuk ve anket, hediye olarak 
alınan ürünleri kapsadığından, 
erkeklerin yaptığı potansiyel satın 
alımlar da hariç tutulmadı. 

Alan çalışması, 2019 yılının 2. ve 
3. çeyreğinde gerçekleştirildi. 
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Telif hakkı ve diğer haklar 
© 2020 Dünya Altın Konseyi. Tüm hakları saklıdır. Dünya Altın Konseyi ve Circle 
cihazı, Dünya Altın Konseyi veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. 
LBMA Altın Fiyatına yapılan tüm atıflar, ICE Benchmark Administration Limited 
firmasının izniyle kullanılmış olup sadece bilgi amaçlı verilmiştir. ICE Benchmark 
Administration Limited, fiyatların veya fiyatların referans alınabileceği temel ürünlerin 
doğruluğu konusunda hiçbir sorumluluk yükümlülük kabul etmemektedir. Diğer 
içerikler, ilgili üçüncü tarafın fikri mülkiyetindedir ve tüm hakları ilgili şirkete aittir. 
Bu bilgilerin çoğaltılması veya yeniden dağıtılmasının, aşağıda özellikle belirtilmediği 
sürece, Dünya Altın Konseyi'nin veya ilgili telif hakkı sahiplerinin önceden yazılı izni 
olmaksızın yapılması yasaktır. Bilgi ve istatistikler, Dünya Altın Konseyi veya bağlı 
kuruluşlarının (birlikte “WGC” olarak anılacaktır) veya burada tanımlanan üçüncü 
taraf sağlayıcıların telif hakkı © ve/veya diğer fikri mülkiyet haklarıdır. İlgili hak 
sahiplerinin tüm hakları saklıdır. 
Bu bilgilerdeki istatistiklerin kullanımına, aşağıdaki iki koşula ve adil endüstri 
uygulamalarına uygun olarak inceleme ve yorum (medya yorumları dahil) yapılması 
amacıyla izin verilir: (i) sadece sınırlı veri veya analiz özetleri kullanılmalıdır ve (ii) bu 
istatistiklerin her türlü kullanımı, Dünya Altın Konseyine ve uygun olduğunda, Metals 
Focus, Refnitiv GFMS'ye veya diğer tanımlanmış telif hakkı sahiplerini kaynak 
gösterilerek atıfta bulunulmalıdır. Dünya Altın Konseyi, Metals Focus üyesidir. 
WGC, herhangi bir bilginin doğruluğunu veya bütünlüğünü garanti etmez ve bu 
bilgilerin kullanımından ötürü doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan herhangi bir 
kayıp veya zarar için sorumluluk kabul etmez 

  
 

GERİ DÖNÜŞÜMLÜ 
Geri dönüşümlü 
malzemeden üretilmiş 
kâğıt 

Tamamen rüzgâr enerjisi ile üretilen ve %100 tüketici sonrası geri 
dönüştürülmüş elyaf içeren onaylı FSC kâğıda basılmıştır. 
Bu belge, dünyadaki ormanların çevresel açıdan uygun, sosyal 
açıdan yararlı ve ekonomik açıdan uygun yönetimini teşvik eden 
FSC standartları açısından Green Seal tarafından onaylanmıştır. 

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 
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