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ALAKALI iÇERiK 
VE EYLEM
‘Müşterilerinizi Yeniden Kazanın’ başlığının 

birinci sayısı mevcut müşteri güvenine, 

güvenin rolüne, yeni önem hiyerarşisine 

değinmiş ve kampanyalar, teklif ve 

promosyanlara olan ihtiyaca karşın değerinizi 

ortaya koymaya odaklanmıştı.

Güven seviyesi hala düşük olmasına rağmen 

müşteriler dışarıda yemek yeme ve içmeyi 

son derece özlüyorlar ve bu durum sokağa 

çıkma kısıtlamaları gevşetilip ‘yeni normale’ 

dönerken artmaya devam etmektedir. 2,000 

Britanyalı yetişkin ile yapılan güncel bir 

araştırma Britanyalıların %63’ünün uygun 

güvenlik önlemlerinin alınmasına bağlı olarak 

yerel birahanelere, barlara ve restoranlara 

en kısa sürede geri dönmek istediklerini 

göstermiştir1. Bu rakam daha sonra NPD 

Grubu’nun yeterli güven verildiğinde 

Britanyalıların %63’ü restoranlara, barlara ve 

kafeteryalara açılışlarının ardından ilk bir ay 

içerisinde gideceğini gösteren öngörüsü ile 

desteklenmiştir.2 İşletmenizi harika yapan 

değerler ile birlikte güvenlik önlemlerinin 

kanıtlanması ve ilan edilmesi müşterilerinizi 

geri kazanmak için hayati öneme sahiptir 

ancak bunların doğru şekilde yapılması 

gerekmektedir.

YETERLi GÜVEN VERiLDİİiĞiNDE ANKETE 
KATILANLARIN %63’Ü RESTORANLARA, 
BARLARA VE KAFETERYALARA AÇILIŞLARININ 
ARDINDAN iLK BiR AY iÇERiSiNDE 
GiDECEKLERiNiİ BELiRtMiŞLERdiR.

1Caterer.com
2The NPD Group

%63
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Dijitalin rolü nasıl değişti ve işletmeler bunu 

nasıl karşılamalı?

Alakalı ve çekici mesajların yanı sıra 

tüketiciler kendilerine nerede ve nasıl 

ulaşılmalarını istiyor?

Tüketici güveni, güvenin rolü ve yeni önem 

hiyerarşisi 

Hem mahsul tedariki hem de yerel 

topluluğunuz ile iletişim bakımından 

yerelliğin önemi

SAYI 4

SAYI 3

SAYI 2

SAYI 1

Dünya’nın en iyi gıda, içecek, yemek hizmetleri 

ve konuk ağırlama markalarının stratejik 

ve yaratıcı ortağı OMNE işbirliği ile Sayı 2 

öğrenimleri bir sonraki aşamaya taşıyor. Sayı 2, 

iyi iletildiğinde eyleme geçmeyi tetikleyecek 

alakalı ve çekici mesajların yanı sıra müşteriler 

kendilerine nerede ve nasıl ulaşılmalarını 

istediklerine odaklanmaktadır. İşte bu tam da 

‘Müşterilerinizi Yeniden Kazanın’ın temelinde 

yatandır; müşteri güvenini yeniden tesis 

etmek ve tekrar kapınızdan içeri sokmak için 

uygulanabilir bir kılavuz. Yeme içme pazarını 

ve akabinde evin dışındaki ekonomiyi tekrar 

canlandırmak amacını gütmektedir.
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Bu COVID-19 salgınında markaların tüketiciler 

ile nasıl iletişim kurması gerektiğine dair bir 

çok rapor hazırlanmış ve araştırma yapılmıştır. 

Güncel bir YouGov anketi tüketicilerin 

markaların %51’inin fazla yayın yaptığını ve 

%69’u da benzer mesajlar yayınladıklarını 

düşündüklerini ortaya koymuştur.3 Bitkinlik 

kendini hissettiriyor ve birçok marka hedefi 

ıskalıyor. Ancak, tüketicilerle salgın esnasında 

ve sonrasında iletişim ile ilgili yapılan 

bir araştırmaya göre mesajınızın doğru 

iletilmesinin ne kadar önem arz ettiğini ortaya 

koymuştur. Öyle ki tüketicilerin %71’i dışarıda 

yeme ve içme mekanlarının müşterilerle 

iletişim halinde olmasının önem arz ettiğini 

dile getirmişlerdir. İlk sayıdaki bulgularımızla 

paralellik gösteren bu durum, tüketicilerin 

%75’inin COVID-19 salgını süresince etik ve 

ahlaki bakımdan doğru davranışları sergilemiş 

markalardan alışveriş yapma eğiliminde 

%75
MÜŞTERiLERiN %75’i COVID-19 SALGINI 
SÜRESiNCE ETiK VE AHLAKi BAKIMDAN DOĞRU 
DAVRANIŞLARI SERGiLEMiŞ MARKALARDAN

ALIŞVERiŞ YAPMA EİĞiLiİMiİNDEDiRLER

olduklarını göstermektedir. Sonuç olarak 

COVID-19 salgınını iyi idare edememiş 

markaları daha az ziyaret etme ve onlarla 

etkileşime geçme eğiliminde olan 

%75’e karşı %70’lik bir kesim bir şekilde 

hizmetlerini sunan ve yerel topluluğunu 

destekleyen markaları ziyaret etme ve 

onlarla etkileşime geçme eğilimindedir.

3YouGov. v

BUNLAR ÖNEML İİ
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BU SAYININ EN ÖNEMli NOKTASI 
TÜKEtiİCiLERiN %81’iniN KENDiLERiYLE 
E-POSTA VEYA SOSYaL MEDYA ÜZERiNDEN 
iLETiŞiME GEÇEN MEKANLARI ZiYARET 
ETME EĞ iLiMiNDE OLDUKLARINI 
VURGULAMALARIDIR.

PEki DOĞ RU iLETiŞiM KANALLARI NELERDiR?

#MUSTERINIGERIKAZAN
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4CGA.
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DOĞRU iLETiŞiM 
KANALLARI

DIŞARIDA YEME/İiÇME MEKANLARININ GiRiŞİMLERi iLE 
iLGiLi SiZE NASIL ULAŞMASINI iSTERDiNiZ?

%56

%39

%36

%36

Sokağa çıkma kısıtlamalarının etkileşim 

bakımından ani bir artışa sebep olmasına 

rağmen müşterilerinizi geri kazanmak 

için TikTok  ustasına dönüşmenize gerek 

olmadığını okuyunca mutlu olacaksınız. 

Temel unsurlarla başlayın çünkü müşteriler 

hala bilgiye kendileri ulaşmak istiyor, o yüzden 

internet sitelerini, menüleri, e-postaları ve 

sosyal medyayı güncel tutmanız önem taşıyor. 

Sosyal medyanın yükselişi ile internet siteleri 

genellikle ihmal edilebiliyor veya tamamen 

unutulabiliyor. Bu bir hata. 

İnternet siteleri tüketicilerin topluluk, çevresel 

ve yardımsever girişimler, tedarik ve güncel 

hijyen gibi birçok konuda bilgiyi bulmayı 

beklediği ana iletişim kanalı olarak yer almaya 

devam etmektedir. İnternet sitelerinizi güncel, 

ilgili, bilgi sağlayıcı ve kullanıcı dostu yani 

kolay gezinilebilir tutmalısınız.

İnternet sitesi

Menüde

Reklam ve e posta ile

Sosyal medya

4CGA.
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Google kurgularının ve ayarlarının doğru 

yapılması da çok önemli. Google sadece 

insanların sitenizi bulmasına yardım etmiyor. 

Doğru kurgulanmış ve optimize edilmiş 

Google İşletmem Profili taşınabilir aygıtlarında 

haritalarını açan herkes için markanızı ön 

plana çıkarmaktadır. Her ay “yakınımdaki 

restoranlar” aramasının 24.9 milyon kez 

yapılması5 göz önünde bulundurulduğunda 

doğru listelenme ve optimizasyon, özellikle 

de bir şeyler yemek konusunda karar vermeye 

hazır olduklarında ve araştırırken doğru 

zamanda görünür olmak adına gerçekten 

önem taşımaktadır. Profillerini dolduran 

işletmeler kullanıcılar tarafından iki katı oranda 

güvenilir kabul edilebilmekte ve profilleri tam 

olanların satış yapmaları %29 daha olasıdır. 

İnsanları internet sitenize çekmenin faydaları 

bir arama ile son bulmuyor. Piksellerin 

kullanılarak ziyaretçileriniz takip edilmesi 

onlara (ve ilgili ziyaretçilerle aynı özellikleri 

sergileyen kişileri) Facebook veya Instagram 

gibi birçok diğer platformlarda ulaşmanıza 

olanak tanımaktadır. (Bu hususa, dijitalin 

rolünün sonsuza kadar nasıl değiştiğini ve 

bundan nasıl faydalanabileceğimiz incelerken 

Sayı 4’te daha çok değineceğiz).
HER AY “YAKINIMDAKi RESTORANLAR” 
ARAMASININ 24.9 MiLYON KEZ YAPILMASI 
GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDUĞUNDA 
DOĞRU LİiSTELENME VE OPTiMiZASYON 
GÖRÜNÜR OLMAK ADINA GERÇEKTEN ÖNEM 
TAŞIMAKTADIR.

5SideDish Media
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KİTLENİZE ULAŞtIĞİINIZDAN 
EMİN OLMAK İÇİN İİLK OLARAK 
KİTLENİZİN TİPİK YAPISINI 
ANLAMALISINIZ

Sosyal medyaya gelince, tüketicilere gerçekten 

ulaşılabilen ana kanallara odaklanmanız 

gerekiyor. Bütün sosyal medya kanalları 

önem arz etse de e-posta ve Facebook hala 

tüketicilere ulaşılabilen en popüler kanallardır. 

Aslında tüketicilerin her zamankinden daha 

fazla zamanı olduğu düşünüldüğünde sosyal 

mecralar daha etkili ulaşma yöntemlerine 

dönüşmüşlerdir. Markalar, sosyal (ve dijital) 

kanallarında daha önce görülmemiş beğenme 

oranlarına, eşsiz etkileşim ve istatistiklere 

ulaşmışlardır.



Sayı 1’de vurgulandığı üzere “herkese 

tek beden” gibi bir yaklaşım söz konusu 

değildir. Yaş, aile, ilgi alanları ve coğrafya gibi 

faktörler müşterilerin kaygılarını, engellerini, 

ihtiyaçlarını, beklentilerini ve arzularını 

şekillendirmektedir. Kitlenize ulaştığınızdan 

emin olmak için ilk olarak kitlenizin tipik 

yapısını anlamalısınız çünkü farklı sosyal 

medya kanalları farklı yaş grupları üzerinde 

çok farklı etki bırakmaktadır. Aşağıdaki tablo 

bunu göstermektedir ve özellikle yeme/içme 

mekanları ve markalarına odaklanmaktadır. 

• E-posta, Birleşik Krallık ortalamasına (%35) 

nazaran daha genç kitlelere (18-34) daha az 

hitap ederken (%31) hem Instagram (%32) 

hem de özellikle Facebook (%41) çok önemli 

ve etkilidir.4 

• Orta yaşlı kitle için (35-55) hem e-posta (%37) 

hem de Facebook (%39) çok etkilidir.4 

• Daha yaşlı kitleler (55+) için e-posta (%36) 

en önemli medya olup Facebook (%17) ve 

Instagram (%3) çok daha az etkiye sahiptir.4

#MUSTERINIGERIKAZAN
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YEME/İÇME MEKANLARI VEYA MARKALARI AŞAĞIDAKİLERDEN BİRİSİ 
ARACILIĞIYLA SİZİİNLE GÜNCEL OLARAK İİLETİİŞİİME GEÇMEKTE MİİDİİR?

-4%35%

33%

19%

15%

8%

2%

6%

1%

1%

-16%

-16%

-8%0%8%

13%

ORTALAMA

E-posta

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

18-34 35-55 55+

4CGA.
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TİİPİK MÜŞTERİLERİNİZ VE FARKLI 
DİJİTAL MECRALARA DAİR BİLİNCİNİZ İLE 
MÜŞTERİLERİNİZLE ETKİLEŞİME GİRMEK İÇİN 
DOĞRU MECRAYA ENERJİNİZİ VE BÜTÇENİZİ 
AYIRMAK ADINA ARTIK UYGULANABİLİR BİR 
KILAVUZA SAHİPSİNİZ.
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DOĞRU MESAJLAR, 
TON VE SIKLIK
Markanız halihazırda kendi özgün tarzı, 

karakteri ve tonuna sahiptir. Sadık 

müşterilerinizin bunlar için sizi sevdiğine 

şüphe yok. Markanıza sadık kalmanızın 

yanı sıra COVID-19 salgını gibi bir belirsizlik 

döneminden sonra özellikle de tüketici 

güvenini yeniden tesis etmeyi hedeflerken 

benimsemeniz gereken bir takım önemli 

prensipler söz konusudur. 

Gündelik iletişim artık yetmeyecek ve 

okuyucuları “denemeye” ve “keyfini 

çıkarmaya” teşvik eden mesajların yanı sıra 

gıda fotoğraflarının gelişigüzel konulması da 

yeterli olmayacaktır. Güven oluşturmak için 

mevcut tüketici gereksinimlerine empatik 

gelen sağlam bir varlık göstermeniz ve bunu 

da en yaratıcı ve özgün şekilde yapmanız 

gerekmektedir. 

Hiç olmadığı kadar önemli bir husus da 

müşterilerinizin güvenini tesis etmeye yönelik 

mesajlarınızın yandaki gibi olması gerektiğidir:

ALAKALI

ANLAŞILIR

DAYANAKLI

DEVAMLI
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ALAKALI

Markanız bakımından size özgü ve size 

ait mesajlarla iletişime geçmenin yanı sıra  

doğrudan tüketicilerinizin kaygılarına ve 

gereksinimlerine değiniyor olmanız gerekiyor. 

Empati ve dirayet göstermek faydalı olacaktır. 

Sayı 1 tüketicilerin görmek istediği işletme 

mesajlarından en iyi beşi (sağda) gösterilmiştir, 

öyleyse  markanız  açısından  doğruları  yansıtacak 

şekilde işletme olarak aldığınız önlemlerden 

bahsettiğinizden emin olun.

KİtLENİZİ İYİ
ANLAYIN

Masalar ve 
sandalyelerin 
aralarının açılması 
(%64)

Ücretsiz el 
dezenfektanlarının hazır 
bulundurulması (%60)Gelişmiş Temizlik 

protokolleri (%56)

Sosyal 
mesafe 
önlemleri 
(%55)

Gelişmiş gıda 
güvenliği ve hijyen 
prosedürleri (%44)

TÜKETİCİLERİN EN ÇOK GÖRMEK İSTEDİĞİ BEŞ MESAJ:

1.

3.

4.

2.

5.

4CGA.
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İnsanların özlem duyduğu durumların 

eğlenme ve sosyalleşme ile bağlantılı 

olduğunu biliyoruz, bunlardan %39’u 

aile özlemi, %37’si arkadaş özlemi, %30’u 

ortam ve dışarıda yeme/içme atmosferinin 

özlemi ve %30’u ayrıca kendi başlarına 

pişiremeyecekleri yemeklerin özlemidir.2 

Bunları göz önünde bulundurarak bu konular 

çerçevesinde içerikler üretin ve daha geniş 

içerik spektrumunuzun içerisine yayınız. 

Birçok farklı kaynak müşterilerin bir 

işletmenin içeriklerini nasıl tedarik ettiğine, 

yardımseverliğe bağlılıklarına, topluluk-

bazlı ve çevresel girişimlerine ve insanları 

ile nasıl ilgilendiğine dair yüksek ilgi ve 

alaka gösterdiklerini ortaya koymuştur. Bu 

konularda anlatacak iyi hikayeleriniz varsa 

içerik planınızın bir parçası olarak bu konuları 

sesli bir şekilde dillendirmeye başlayın.

2The NPD Group

iNSANLAR EĞ LENMEYi VE
SOSYALLEŞMEYi ÖZLÜYOR
%39’U AİLE ÖZLEmİİ
%37’Sİ ARKADAŞ ÖZLEMİİ
%30’U ORTAM VE DIŞARIDA YEME/
İÇME ATMOSFERİNİN ÖZLEMİ
%30’U KENDİ BAŞLARINA 
PİŞİREMEYECEKLERİİ YEMEKLERİN 
ÖZLEMİ
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ANLAŞILIR
Tek bir mesajla çok fazla şey denemeye, 

söylemeye veya yapmaya çalışmayın. Zeki, 

nükteli ve soyut mesajların da zamanı gelecek 

ama daha değil. Kesinlikle marka karakterinize 

ve hitap tonunuza sadık kalın ama güvenlik 

ve hijyen gibi hassas konularda detaylı ve 

spesifik mesajlar önlemleri ciddiye aldığınızı 

ve yaklaşımınızda titiz olduğunuzu gösterin. 

Güvenlik ve hijyen konuları dışında 

mesajlarınızda daha rahat olmakta özgürsünüz 

ama yine de direkt ve açık olmalısınız. 

Tüketicilerin normal olan yaşamlarının belirli 

MESAJIN ANLAŞILIRLIĞI 
HER BAKIMDAN ÖNEMLiDİiR

kısımlarını özlediklerini biliyorsunuz, siz de 

bu bilgiye açıkça vurgu yapın ve işletmenizin 

çözümlerini ortaya koyun. Yerel tedarik ve 

çevreye olan etkilerin azaltılmasının tüketiciler 

için daha çok önem arz ettiğini biliyorsanız 

doğrudan bu konulara eğilin ve bu konulara 

vakıf olduğunuzu ve neler yaptığınızı anlatın.

DETAYLI VE SPESİFİK MESAJLAR 
ÖNLEMLERİ CİDDİYE ALDIĞINIZI 
VE YAKLAŞIMINIZDA TİTİZ 
OLDUĞUNUZU GÖSTERİR



#MUSTERINIGERIKAZAN

15

DAYANAKLI

YAPTIKLARINIZ DEDİKLERİNİZDEN DAHA ÖNEMLİ

Mesajlarınızı geçerli kanıtlarla destekleyin 

ve güvenliklerini sağlamak için (işletmenizin 

görünen ve görünmeyen kısımlarında) 

aldığınız önlemleri gösterin. 

Pozitif ve güvenli deneyimin güvencesini 

sağlayan fotoğraflar ve özellikle videolar 

(net mesajlarla birlikte) güven tesis etmenin 

ve müşterilerinizi geri çekmek için en iyi 

yöntemidir. Fotoğraflarınızın ve videolarınızın 

en yüksek kalitede ve muhtemelen normal 

şartlarda yaptığınız kadar cafcaflı olmamasına 

takılmayın. 

İnsanları ve markaları yeni ve genellikle 

taviz verilen ortamlarda çalışmaya zorlayan 

öngörülemez bir süreçten geçtiğimizin herkes 

farkında.

Yaptıklarınızın tamamını güçlü ve etkili 

bir şekilde sergilemenin başka bir yolu da 

içeriklerinize yüz veya yüzler koymaktır. 

İnsanların ilgisini yine en çok insanlar çeker.

Mevcut izolasyon, insanlarla olan keyif 

aldığımız iletişim ve etkileşimlerimizin 

birçoğundan bizi mahrum bıraktı. Dolayısıyla 

siz de marka karakterinizi insanlarınız 

üzerinden ortaya koyun. Bu da ayrıca 

tüketicilerinizi işletmenizle iletişimde 

değilken özledikleri şeylere dair başka bir 

hatırlatıcı olacak ve geri dönmeleri için onları 

cesaretlendirecektir.
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DEVAMLI
ŞİMDİİ İLETİŞİMİ 
SIKLAŞTIRMANIN
TAM ZAMANI

Sıklığa ve tüketicinin bitkinliğine ilişkin 

YouGov istatistiklerine daha önce değinmiştik. 

Görünmez olmak ile müşterinizi rahatsız 

edecek derecede iletişime geçmek arasında 

ince bir çizgi vardır. Ancak sokağa çıkma 

kısıtlaması varken kitleniz hiç olmadığı kadar 

ulaşılabilir olacaktır ve kesinlikle daha çok 

zamana sahip olacaklardır. 

E-posta açma ve etkileşime geçme oranları 

sosyal medya kullanımı gibi hiç olmadığı 

kadar yüksek oranlara ulaşmış durumdadır. 

Müşteriler ve markalar arasında sosyal medya 

bu kadar bir duygusal ve kişisel bağ kurarken 

bir marka eğer şu an buralarda hiç yer almaz 

veya çok nadir yer alırsa bu kitlelere sadece 

onlara bir şeyler satabileceğinizde onlara 

değer verdiğinizi gösterir.

Sosyal medyaya gelince haftada ortalama iki 

ila beş kez arasında paylaşımda bulunmanızı 

öneriyoruz. Etkileşimi kontrol etmeyi 

unutmayın, nelerin dikkat çektiğine, nelerin 

azaltılması ve artırılması gerektiğine dikkat 

edin ve buna göre hareket edin. 

Daha fazla veri kontrolüne sahip olduğunuz 

e-postaya baktığımızda, CGA ve birçok farklı 

kaynak ve uzmanın görüşlerine göre düzenli 

müşteriler (haftada üç, beş veya yedi kez 

ziyaret edenler) haftada, ayda bir veya daha 

az sıklıkla ziyaret edenlere nazaran daha fazla 

iletişime geçmeniz gerekmektedir. Daha sık 

gelen düzenli ziyaretçilerinize haftalık olarak 

e-posta göndermeli ve daha az sıklıkta gelen 

müşterilerinize iki haftada bir veya ayda bir 

e-posta göndermelisiniz.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALaRI 
VARKEN KİTLENİZ HİÇ OLMADIĞI 
KADAR ULAŞILABİLİR



Onlarla iletişime geçen mekanları ziyaret 

etme olasılığının daha yüksek olduğunu 

dile getiren %81’lik müşteri portföyü 

bakımından artık müşterilerinize 

ulaşmak için en iyi dijital formatlar ve 

bunu gerçekleştirmek için en iyi mesaj, 

ton ve sıklıkla ilgili daha iyi bir anlayışa 

sahibiz.
“MüşteririniGeriKazan”ın bir sonraki 

konusu hem mahsul tedariki hem 

de yerel topluluğunuz ile iletişim 

bakımından yerelliğin önemi konusuna 

odaklanacaktır

NELER
ÖĞRENDİK?
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BİR
SONRAKİ 
SAYIDA

#MUSTERINIGERIKAZAN



OMNE Dünya’nın en iyi yeme, içme 

ve ağırlama markalarının stratejik ve 

yaratıcı çözüm ortağıdır.

Bugünün belirsiz koşullarında nasıl il-

erlemeniz gerektiğine dair destek ve 

yardım için bizimle iletişime geçmeye 

çekinmeyin.

Ev Dışı Tüketim ve Gıda Dağıtımı
alanında uzmanlaşmış Bidfood, 5 kıtada
ve 30’dan fazla ülkede dünya
standartlarında hizmet vermektedir.
Daha fazla bilgi ve detay için bizimle
iletişime geçin.

E: info@bidfood.com.tr
T:  0850 885 19 19
W:  WWW.BIDFOOD.COM.TR

WWW.BIDFOOD.COM.TR/MUSTERINIGERIKAZAN

BIDFOOD DAĞITIM & PAZARLAMA
Maslak Mah. Dereboyu Cad. 
Meydan Sokak Beybi Giz Plaza No1 
Kat 30 34485 Sarıyer / İstanbul 

BIDFOOD MARMARA
Osmangazi Mah. 3142  Sokak No.7
Esenyurt / İstanbul

BIDFOOD EFE
Egemenlik Mah.6131 Sok. No:8/A 
Ayakkabıcılar Sit. Işıkkent 
Bornova / İzmir

BIDFOOD AKDENİZ

Yenigöl Mah. Serik Cad. No 14        
Muratpaşa / Antalya

T. 0212 951 03 03T. 0212 253 54 43 T. 0232 436 23 62 T. 0242 252 01 01

E: HELLO@OMNE.AGENCY
T:  +44 (0)1525 840 830
W:  OMNE.AGENCY


