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Ambalaj Hasarlarýnýn Tüketici Satýn Alma Davranýþlarýna Etkisi

Günümüzde kiþi baþýna düþen ortalama gelirdeki artýþlar nedeni ile yaþam standartlarýnda önemli deðiþimler yaþanmaktadýr.
Büyüyen þehirleþme trendi, ortalama ömrün uzamasý, kadýn nüfusun iþ hayatýna katýlým payýnýn artmasý, tüketim alýþkanlýklarý
ve tüketici beklentilerinin deðiþime uðramasý tüketiciye doðrudan satýþ yapan hipermarket, süpermarket ve market zincirlerinin
tüm ülkeye yayýlmasýný teþvik etmektedir.
Türkiyede her ne kadar ilk büyük maðaza olarak
1954 yýlýnda Migros, 1956 yýlýnda Gima ve 1962
yýlýnda Ordu Pazarý (Oypa) kurulmuþsa da yaygýn
marketçilik 1980li yýllarýn sonlarýna doðru baþlamýþ
bulunmaktadýr.

süpermarket) önümüzdeki 10  15 yýllýk süre içinde
halen Avrupada mevcut emsallerinin seviyesine
ulaþacaðý tahmin edilmektedir. Bu nedenle Avrupa
ve diðer geliþmiþ ülkeler perakende zincirleri için
Türkiye önem taþýyan bir karaktere sahip
bulunmaktadýr.

Perakende Satýþ Noktalarý Geliþim Tablosu

Hiper ve Süpermarketler
Orta Marketler (50-100 m2)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2.135

2.421

2.979

3.640

4.005

4.242

4.807

12.192 13.247 13.232 13.210 13.555 14.537 15.197

Küçük perakende satýþ noktalarý, 155.420 148.925 136.763 128.580 122.342 124.283 122.781
Bakkal (50 m2den az )
TOPLAM

169.747 164.593 152.974 145.430 139.902 143.062 142.785

Kaynak: AC Nielsen

2006 yýlý perakende sektörü pazar paylarýna
baktýðýmýzda pazar lideri % 22lik oranla Migrosdur.
Migrosu % 15 ile BÝM ve %14 ile Carrefoursa
izlemektedir. Bu günlerde sektörde rekabet artmakta
ve pazar paylarý deðiþme eðilimi göstermektedir.
Aþaðýdaki grafikte Türkiyedeki 2006 yýlý þirketlerin
pazar paylarý gösterilmektedir.

Günümüzde toplam marketlerin % 20  25ini
teþkil eden büyük alýþveriþ merkezlerinin (hipermarket,
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Avrupa perakende ticaret sektörüne bakýldýðýnda
süpermarketlerin pazara hakim olduðu görülmektedir.
Ýngiltere, Fransa ve Finlandiya gibi ülkelerde pazar
yaygýnlaþmasý bir doygunluða ulaþmýþtýr. Kültürel ve
sosyal sebeplerden dolayý Ýtalya, Portekiz ve Ýspanyada
ise daha geniþ oranlarda baðýmsýz küçük dükkânlar
bulunmaktadýr. Avrupa ülkelerine göre UKdeki
hipermarketler ve geniþ süpermarketler perakende
pazarýnda daha büyük kazançlar elde etmektedir.
Ýngilteredeki süpermarket satýþlarýnýn pazar paylarýna
göre gösteriliþi aþaðýdaki gibidir.
Ýngilteredeki Süpermarket Satýþlarýnýn 2004 Yýlý Pazar
Paylarýna Göre Yüzdeleri
Süpermarket Adý

%

Tesco

27

ASDA

17

Sainsburys

16

Safeway

8

Morrisons

6

Diðerleri

26
Kaynak: Pira International, 2005

Ayrýca son yýllarda Ýngiltere süpermarket pazarý
önemli derecede büyük bir deðiþimden geçmektedir.
1999 yýlýnda Wal-Mart tarafýndan alýnan ASDA en
büyük rakibi olan Sainsburysin yerini alarak ikincilik
pozisyonuna yerleþmiþtir.
Bununla birlikte, Avrupadaki bazý sýnýrlayýcý
kurallar gelecekteki market yaygýnlaþmasýný
engellemektedir. Bu duruma ambalaj üreticileri
açýsýndan bakýlacak olunursa, Ýngiltere gibi ülkelerde
perakende zincir maðazalarýnýn birleþerek güç birliði
oluþturmalarý ambalaj üreticileri için negatif bir etki
yaratmakta ve ambalaj fiyatlarýnýn dolayýsýyla iþletme
cirolarýnýn düþmesine neden olmaktadýr. Oysaki
üreticiler ambalaja yatýrým yaparlarsa bunun sonucunda
yaptýklarý yatýrýmýn fazlasýný kazanacaklardýr.
Günümüzde ambalaj artýk çok önemli bir satýþ
ve pazarlama öðesidir. Ambalajýn zayýf ve yetersiz
olmasý ambalaj hasarlarýna dolayýsý ile tüketicilerin
satýn alma davranýþlarýnda olumsuz etkilere neden
olmaktadýr. Literatürde ambalaj ya da hasarlý ürünlerin
tüketici üzerindeki etkisi ile ilgili genel geçerlilikte
bir çalýþma bulunmamakla birlikte hýzlý tüketim mallarý
üzerinde yapýlan bazý araþtýrmalarda edinilen bilgilerde
satýn alma kararýnda hasarýn önem durumu, ürün
türü, satýn alma amacý ve alýþ veriþ süresi gibi
kriterlerin önem kazandýðý bir gerçektir. Örneðin,
hasar küçük ise ve ürün kiþisel ihtiyaç için
kullanýlacaksa ürün hala satýn alýnabilir. Ürün gýda
öðesi ise ambalajdaki hasar ürünü etkileyebileceði
için satýn alma engellenir. Eðer, tüketicilerin acelesi
var ise, bütün hasarlarýn fark edilmesi ve hasarsýz
baþka bir ürün arayýp bulma olasýlýðý azdýr.

Ürün hasarýnýn fark edilmesi ürünün nasýl
sergilendiðine ve hasarýn ön ya da arka yüzde
olmasýna da baðlýdýr. Hasar kategorileri þöyle
sýralanabilir:
 Bir tarafýn çökük ya da yýrtýk olmasý
 Tabanýn çökük ya da yýrtýk olmasý
 Üst kýsmýn çökük ya da yýrtýk olmasý
 Kapatma kýsmýnda hasar bulunmasý
 Baský aþýnmalarý
 Etiket sökülmesi ya da unutulmasý
 Sýzýntý olmasý
 Çatlama ya da parçalanma olmasý
Tüketiciler bilinçli olarak ambalaj hasarlarýný
kategorize etmezler fakat hasarýn büyüklüðüne ve
önemine karar verirler.
Hasar kategorileri göz önüne alýndýðýnda
tüketicilerin satýn almada verdikleri tepkiler þöyle
sýralanabilir.
Gýda ve Ýçecek Ürünlerinde Kapama Hasarlarý:
Kapama hasarlarý söz konusu olduðunda genellikle
satýn alma engellenmektedir.
Taban Çukurlarý: Tabanda bulunan büyük çukurlar
dökülebilir endiþesi yarattýðý için satýn almayý
engellemektedir.
Aþýnmýþ Baský ve Grafikler: Bilindik ürünlerde hasar
sadece içindekiler ya da talimat kýsmýnda ise önem
arz etmektedir. Yeni bir üründeki kalitesiz grafikler
satýn alma davranýþýný kötü yönde etkilemekte ve
satýn almayý engellemektedir.
Sýzýntý: Tüketiciler açýsýndan bu hasar türü
önemlidir. Bu tür hasarlar satýn almayý engellemektedir.
Sýzýntý yapan ürünler, raftaki diðer ürünleri de
etkileyeceði için rafta bulunmamasý gerekmektedir.
Çatlak/yarýk paketler: Bu tür hasarlarda tüketiciler
için ürünün saðlam olup olmamasý önem arz
etmektedir. Ürün saðlam ise ve alternatifi yok ise
satýn alma iþlemi gerçekleþmektedir.
Yýrtýk Etiket: Öncelikle ayný ürünün hasarsýzýna
bakarlar, fakat çoðu katýlýmcý küçük etiket yýrtýklarýný
önemsememektedir. Sürekli alýnan bir üründe ürünün
iyi biliniyor olmasýndan dolayý etiket hasarlarý önemli
görülmemektedir.
Unutulmuþ Etiketler: Katýlýmcýlarýn çoðu etiketsiz
ürünleri almamaktadýr. Ayrýca gýda etiketi
yönetmeliklerine uyabilmek için, etiketi yetersiz ya
da unutulmuþ ürünlerin raflarda bulunmamasý
gerekmektedir.

Saðlam olmayan ambalajlar hasarlý ürünlere
sebebiyet vermektedir. Ayrýca, ürüne gerekli olan
ambalaj boyutlarýndan daha büyük boyutlarda yapýlan
ambalajlarda bastýrmadan kaynaklanan hasarlar
meydana gelmektedir. Tüm hýzlý tüketim mallarý ürün
gruplarý içinde çukur teneke kutular, genellikle
domatesler, en çok hasar gören ürün olarak
tanýmlanmaktadýr En çok hangi ürünlerin hasarlý
olduðunu gösteren sýralama aþaðýdaki gibidir.
1. Teneke kutu domates
2. Diðer teneke kutu ürünler
3. Þeker ve un paketleri
4. Yumurtalar ve kartonlar
5. Meyve suyu ve süt kartonlarý
6. Teneke kutu ve þarap þiþeleri üzerindeki etiketler
Tüm tüketiciler ürünün kurcalanýp
kurcalanmadýðýna bakarlar ve kurcalanmýþsa ürün
güvenliði açýsýndan tedirgin olurlar. Genellikle tüketiciler
yeni ürünlere daha iyi bakýp görebilmek için dokunarak
hasarlara yol açmaktadýr. . En çok kurcalanan ürünler
aþaðýdaki gibi sýralanabilir.
1. Çikolata ve þekerleme
2. Yumurta
3. Burgu kapaklý þiþeler
4. Dondurulmuþ gýdalar (genellikle hazýr yemekler)
5. Kozmetikler

Ürün Tiplerine Göre Hasarlý Ambalajlý Ürünlere
Verilen Tepkiler
Gýda, içecek ve kiþisel bakým ürünlerine genel evsel
ürünlerden daha çok önem verilmektedir. Hasarlý
ambalajlý gýda ve içecek ürünleri tercih edilmemekte
fakat evsel ürünlerde bu durum deðiþebilmektedir.
Bazý ürün tiplerine göre hasarlý ambalajlý ürünlere
verilen tepkiler þöyledir.
Bira: Eðer hasarsýz alternatif ürün yok ise, bira
ambalajý olan karton ambalajýn hasarý çok büyük
deðilse (þiþe ya da teneke kutu sadece çizik ise)
% 100 þiþe ve teneke kutular satýn alýnmaktadýr.
Dondurulmuþ Hazýr Yiyecekler: Hasarlý ambalajlar bu
tür ürünlerde bira gibi diðer ürünlere nazaran
daha kritiktir. Tüketicilerin çoðunluðu saðlýk kaygýlarý
yüzünden hasarlý olan dondurulmuþ gýdalarý
almamaktadýr.

Hasar kategorilerine göre satýn alma davranýþlarý
Önemli hasarlar=satýn alma yok
Kapama hasarý
Çatlak ve yarýklar
Dengesizliðe yol açan hasarlar
Çukur/çýkýntý teneke ve kutular
Etiketi unutulmuþ gýdalar
Sýzýntý/Akýntý

Korkutucu hasarlar=belki satýn alma gerçekleþir
Önemsiz etiket yýrtýklarý
Çizikler
Çukurlar

Küçük hasarlar=Muhtemelen satýn alma var
Önemsiz taban çukurluklarý
Aþýnmýþ baský ve grafikler

Aseptik kartonlardaki süt ve meyve sularý: Tüketiciler
bu tür ürünlerde kapaða yakýn herhangi bir hasarýn
varlýðýnda satýn alma eylemini gerçekleþtirmemektedir.
Bununla birlikte, küçük çukurluklar alma eyleminde
bir tereddüt yaratsa da bu tür hasarlar çok yaygýn
olduðu için her zaman alma iþlemini
engellememektedir.
Plastik Þiþelerdeki Meyve Suyu Konsantreleri: Birçok
tüketici kapaktaki çarpýklýklarý özel bir tasarým
sanmaktadýr. Fakat bir kere hatalý olduklarýný
anladýklarýnda þiþeleri kabul etmemektedir. Sýzdýrmazlýk
engeli kapakta bulunduðu için kapakta bulunan
hasarlar tüketicileri kaygýlandýrmaktadýr. Plastik
þiþelerin yan taraflarýnda meydana gelen çukurlar
ise çok önemli sayýlmamaktadýr.
Þiþe Kavanozlardaki Yemek Soslarý (Salçalar): Birçok
tüketici cam kavanozlarýn üzerindeki etiketlerin
silinmek üzere olmasýndan þikayet etmektedir. Ayrýca
bu tür ürünlerin kapaklarýndaki herhangi bir çizik
veya çukur tüketicilerin güvenini azaltmaktadýr.
Çay Paketleri: Birçok tüketici çay paketlerinin folyo
ile ambalajlý olmamasýnýn tüketicileri endiþelendirdiðini
belirtmiþtir. Sunum çay paketleri kutusu için çok
önemlidir bu yüzden hasarlý olmamalýdýr.
Teneke Kutuda Piþmiþ Fasulye: Hasarlý teneke kutulara
olan güvensizlik tüm gruplar tarafýndan vurgulanmýþtýr.
En çok domates ve fasulye ürünlerinin teneke kutularý
hasarlý olmaktadýr. Genellikle teneke kutulardaki
küçük çukurlar ve teneke kutu üzerindeki grafikte
meydana gelen aþýnmalar çok önemsenmemektedir.
Þeker Paketleri: Tüm katýlýmcýlar þeker paketlerindeki
sýzýntýdan þikâyet etmektedirler. Eðer paketlerin üstü
hafif açýk ise ya da þeker paketten sýzýyor ise bu
hasar satýn alma iþlemini engellemektedir.
Plastik Þiþelerdeki Bulaþýk Yýkama Deterjanlarý: Genellikle
çoðu tüketiciler bulaþýk yýkama deterjaný þiþelerinin
hasarlý olmasýndan endiþe duymamaktadýrlar. Bu tür
ürün gruplarýnda satýn alma iþleminde hasarýn nerede
olduðu ve ihtiyaç derecesi önemli etkenlerdir. Gýda
ürünü olmadýðý için küçük hasarlar ya da baský
siliklikleri satýn almayý etkilememektedir.
Plastik Ambalajda Jilet: 18  24 yaþ arasýndaki grup
dýþýndaki tüketiciler için jilet ambalajýndaki küçük
hasarlar çok önemli deðildir. Jilet dýþtaki ambalajda
saklanmýyor ise ve bu dýþtaki ambalaj hasarlý ise bu
tür hasarlar önemsizdir.
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(Ayrýca tüketicilerin çoðu dýþtaki ambalajýn çok zor
açýlmasýný þikâyet etmiþlerdir.)
Aerosollerdeki Deodorantlar: Tüketiciler için kiþisel
bakým ürünleri deterjanlardan çok daha önemlidir.
Bu yüzden bu tür ürünlerin ambalajlarýndaki hasarlar
tüketicileri daha çok endiþelendirmektedir. Çünkü
tüketiciler ürün alýrken ayný zamanda bir imaj satýn
almaktadýr.
Plastik Þiþedeki Þampuanlar: Tüketicilerin çoðu
þampuan þiþelerindeki küçük hasarlarý
önemsememektedir. Genç tüketicilerin çoðu ise kiþisel
bakým ürünlerinin özellikle þampuan ambalajýnýn
dekoratif fonksiyonlu olmasý gerektiðini bu açýdan
herhangi bir hasarýn kabul edilemeyeceðini
belirtmektedir.
Tüketiciler için tüm hasarlar kötüdür ve ürün
görüntüsüne vermiþ olduklarý negatif etkiden dolayý
kabul edilemezler. Tüketiciler tam ücret ödedikleri
zaman karþýlýðýnda eksiksiz ürün beklemektedir.
Genellikle ürünler ucuz olduðunda, daha çok hasar
görüldüðü belirtilmektedir.
Yapýlan araþtýrma sonucunda genellikle insanlarýn
alýþveriþlerini yakýnlarýndaki dükkânlardan yaptýklarý
görülmüþtür. Daha elveriþli eriþime sahip olan bir
süpermarket olmadýðý sürece hasarlý ürünle karþýlaþan
tüketiciler süpermarketlerini deðiþtirmemektedirler.
Fakat tüketici için önemli olan bir ürün alýnýyor ise
hasarlý ürün ile karþýlaþýldýðýnda süpermarket
deðiþtirme eylemi gerçekleþebilmektedir.
Tüketicilerin hasarlý ambalajlara verdikleri genel
tepkiler þöyle sýralanabilir:
Genellikle tüketiciler hasarlý ambalajlý ürünü
býrakýp aynýsýnýn hasarsýz olanýný alýrlar. Ya da farklý
bir markanýn hasarsýz olanýný alýrlar. Eðer marka
sadakati güçlü ise ve ürünü almak zorunlu ise
(gereksinim önemli) çok sýk görülmemekle birlikte
ayný ürün farklý bir perakendeciden saðlanýr. Hasarlý
ambalajlarý þikâyet edip daha düþük fiyata almak da
verilen tepkilerden biridir. Fakat indirimler her zaman
elde edilmeye çalýþýlan bir yöntem deðildir. Çünkü
indirim için soru sorma prosedürü çok zaman alýcý
bir iþtir.
Tüketici bakýþ açýsý:
Hasarlý ambalajlara verdikleri genel tepkiler

Kaynak:
Pira International,
2005
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Hasarlý ambalajlý ürünü býrakýp
aynýsýnýn hasarsýz olanýný almak

Sýklýkla

Hasarlý ambalajlý ürünü býrakýp farklý
bir markanýn hasarsýz olanýný almak

Bazen

Hasarlý ambalajlý ürünü býrakýp farklý
bir perakendeciye gitmek

Nadiren

Ambalaj Bülteni Eylül / Ekim 2007

Tüketiciler hasarlý ambalajlarýn sorumlusunu
üreticilerden çok tüketiciler ve süpermarketler olarak
görmektedir. Ürünün daha çok süpermarketlerde
depolanýrken ya da raflardaki yanlýþ konumlandýrma
sonucunda hasar gördüðünü ayrýca tüketicilerin
dokunarak ürüne hasar verdiðini düþünmektedir.

konusunda hem fikirdirler.
Tüketiciler ve Perakendeciler açýsýndan Ambalaj
Hasarlarýnýn Sebepleri
Tüketici Bakýþ Açýsý

% 6 Marka Sahibi

Tüketici görüþü ile hasarlý ambalajlarýn sebepleri
Sorumlular

%

Tüketiciler

%47

Süpermarketler

%47

Üreticiler

Perakendeci Bakýþ Açýsý
FMCG
Üreticisi

% 15 Zayýf Ambalaj

Daðýtým
Kanalý

% 45 Daðýtým
Uygulamalarý

%6
Kaynak: Pira International, 2005

% 47 Tüketiciler

% 25 Tüketiciler

Maðaza

Perakendecilerin gözünden tüketicilerin hasarlý
ürünler karþýsýnda verdikleri tepkiler
sýklýk derecesine göre aþaðýdaki gibi sýralanmaktadýr.
1. Hasarlý olaný ayýrýp hasarsýz ambalajý (paket) seçer
2. Satýn alýr fakat o anda ya da sonra maðazaya
þikâyet eder
3. Þikâyet edip daha düþük fiyata satýn alýr
4. Hasarlý olaný ayýrýp hasarsýz ambalaj (paket) seçer
(farklý bir markanýn)
5. Hasarlý ürüne hiçbir tepki göstermeden satýn alýr
6. Perakendeciyi deðiþtirir
Tüm perakendeciler hasarlý ambalajýn tüketicilerin
satýn alma davranýþýnda negatif bir etki yaptýðý
konusunda hem fikirdir. Ayrýca, tüketicilerin daha
çok gýda ambalajlarýna özellikle taze gýdalarýn
ambalajlarýna önem verdikleri perakendeciler tarafýndan
gözlemlenmektedir. Perakendecilere göre, tüketiciler
en çok son kullanma tarihi kapalý ürünlere endiþe
duymaktadýr.
Perakendecilerin bakýþ açýsý ile ambalaj hasarlarýnýn
sebepleri aþaðýdaki oranlardadýr.
 Daðýtým:% 45
 Tüketiciler: % 25
 Zayýf Ambalaj: % 15
 Maðaza Personeli: % 15
Tüketicilerin hasarlý ambalajlara verdikleri tepkiler
hakkýnda tüketiciler ile perakendeciler arasýnda gözle
görülür bir anlayýþ farký vardýr. Perakendecilere göre
hatasýz ambalajlý ürünü bulmak için süpermarket
deðiþtirmek sýklýkla yapýlan bir davranýþ deðildir.
Tüketiciler ise daha iyi bir sonuç için farklý
perakendeciye gitmeyi göze alýrlar. Perakendeciler
ve tüketiciler hasarlý ambalajlý ürünün alýnmayýp ayný
markanýn hasarsýz olanýnýn seçilmesi ya da daha az
görülmesine raðmen baþka bir marka tercih edilmesi

% 47 Perakendeciler

% 15 Maðaza Personeli

Ambalaj Hasarlarýnýn Oluþmamasý Ýçin Alýnacak Önlemler:
Rafta bulunan hasarlý ürünlerin tüketicilere birçok
açýdan negatif etkisi vardýr. Maðazadaki hasarlý ürünler
marka deðiþimine neden olmaktadýr, perakendecilerin
kendi markalarýndan müþterileri uzaklaþtýrmaktadýr.
Uygun ürün rafta hasara uðramýþsa ya da depoda
yoksa tüketiciler acil durumlarda farklý süpermarket
zinciri maðazasýndan alýþ veriþ yapmayý seçerler.
Meydana gelen tüm hasarýn yarýsýnýn
perakendecilerin daðýtým sisteminden kaynaklandýðýna
inanýlmaktadýr. Bu yüzden hem bölgesel daðýtým
merkezlerinin hem de 3PL saðlayýcýlarýnýn daðýtým ve
taþýma sistemlerinde geliþme saðlanmasý için
çalýþmalar yapýlmalýdýr. Maðazalardaki personel
tarafýndan meydana gelen hasarlarýn en aza indirilmesi
için daha iyi eðitimler verilmeli, denetimler yapýlmalý
ve disiplin saðlanmalýdýr.
Tüketiciler tarafýndan meydana gelen hasarlarýn
engellenmesi daha zordur fakat ambalaj tasarýmýnýn
geliþtirilmesi ve tüketiciler tarafýndan ürünlerin
dokunulup bozulduðunun ispat edilmesi problemlerin
azaltýlmasýnda etkili olacaktýr.
Marka sahipleri malzeme performansýný geliþtirmek
ve hasarlarý azaltmak için araþtýrma yapmalýdýr. Marka
sahiplerinin perakendecileri hasarlý ürünün raflarda
durmamasý ve depoda ürünün bulunmamasýnýn
sektöre zarar verdiðine ve bunlarýn önlenmesi
gerektiðine ikna etmesi gerekmektedir.
Ambalaj hasarlarý konusunda marka sahiplerinin
olduðu kadar ambalaj dönüþtürücülerinin de önem
vermesi gereken konu ambalaj tasarýmýdýr.

Araþtýrma
Hazýrlayan: Aslýhan ARIKAN
Araþtýrma Uzmaný, Ambalaj Sanayicileri Derneði

Ölçek Düþürme ve Aðýrlýk Azaltma

Bir taraftan ambalaj malzemesinin dayanýklýlýk ve

plastik kalýnlýðýný % 30 azalttýðýný, ancak yapý itibariyle

bariyer özelliklerini korur ya da iyileþtirirken, diðer

daha kuvvetli hale getirdiðini bildirmektedir.

küçültme uygulamasý da dikkat çekmektedir.

taraftan da malzemenin aðýrlýðýný azaltmak çok da

Bu durumda firma yýlda 50,000 ton plastik hammadde

1960dan beri tüm dünyada alüminyum esaslý

kolay deðildir.

tasarrufu yaptýðýný ve % 17 daha az enerji kullandýðýný

ambalajlarýn ortalama % 30 hafiflediði bildirilmektedir.

(Downgauging / Lightweighting)

Alüminyum ve teneke içecek kutularýnýn ve diðer
metal ambalajlarýn geri dönüþüm oranlarý da hýzlý

da eklemektedir. Ancak, firma ambalajlarýnda kullandýðý

Plastik ambalajda aðýrlýk azaltma

karton miktarýný da % 3,5 arttýrmýþ bulunmaktadýr.

Plastik hammaddeler, artýk ambalaj endüstrisinde

tüm dünyada istenildiði oranda artmaktadýr. Örneðin,

Avrupa Birliði Ambalaj ve Ambalaj

gittikçe önem kazanan ve zaten birim baþýna ambalaj

Brezilya 2003 yýlýnda % 83 oranla alüminyum kutu

tüketiminin az olduðu malzemelerdir. 1970li yýllardan

Atýklarý Direktifi ile birlikte

sektöründe, dünyanýn önde gelen geri dönüþümcüsü

beri çöp ve alýþveriþ torbalarýnda kullanýlan malzeme

olarak tespit edilebilir. Çelik esaslý (teneke gibi)

miktarý % 50  60 oranýnda azaltýlmýþ; streç filmlerin

ambalajlarda ise geri dönüþüm oraný Avrupa ve ABDde

makinesinin son sürümü ile film kalýnlýðýný azaltýrken,

kalýnlýðý ise 15 mikrondan 10 mikrona düþürülmüþtür.

% 60 civarýnda ve Japonyada da % 88dir.

uygun fiziksel özellikler elde edileceðini ileri

PET þiþelerin cidar kalýnlýðýnýn ise 25 yýlda % 20

sürmektedir (Interpack 2005).

ambalaj endüstrisinde kullanýlan
malzeme miktarýný azaltma amaçlý

Tablo 3: 1995  2003 yýllarý arasýnda bazý bölgelerde
çelik ambalaj geri dönüþüm oranlarý

çalýþmalarýn ivme kazandýðý

%

gözlenmektedir.

bir þekilde sürdürmektedir. Bu konuda yeni hammadde

Tablo 1: Global oluklu mukavva aðýrlýk eðilimleri ve tahminler (2000  2008)

ve prosesler formüle edilerek, fiziksel özellikleri daha

Gram/Metrekare (g/m²)
Kuzey Amerika
Avrupa
Asya
Güney ve Orta Amerika
Afrika
Okyanusya
Toplam

iyi malzemeler üretmeyi mümkün kýlan teknolojilerin
de yardýmýyla, ambalaj malzemelerinin aðýrlýðýnýn
azaltýlmasý çalýþmalarýnýn baþarýlý olduðu

Deðiþim (%) 2000  2003
0,1
- 0,3
- 0,5
- 0,6
- 0,9
- 1,3
- 0,5

2003
664
549
678
614
657
593
629

2000
663
555
687
625
676
617
638

bildirilmektedir.

Deðiþim (%) 2003  2008 tahmini
- 0,2
- 0,9
- 0,5
- 1,1
- 0,2
- 1,0
0,2

Borstar® bimodal prosesi ile ürettiði PE (polietilen)

küçültülmesi LDPE (alçak yoðunluklu polietilen) veya

ürünleri ile ambalaj filminde, tüketici þiþelerinde,

HDPE (yüksek yoðunluklu polietilen) esaslý bir ambalaj

boru uygulamalarýnda ve tel ve kablolarda önemli

2000

2001

2002

2003

49

55

60

61

ABD

56

58

58

59

60

filminin kalýnlýðýný ve dolayýsýyla da aðýrlýðýný azaltarak

oranda ölçek küçültüleceðini ve ürünün "hafifletilerek"

Japonya

74

84

85

86

88

kaynak verimliliði saðlayacaktýr. Ancak, bu tür filmler

% 30a varan malzeme tasarrufu saðlanacaðýný iddia

inceldikçe ve aðýrlýðý azaldýkça toplama ve geri

etmektedir.

ayný sorun ortaya çýkmaktadýr.
2008 tahmini
657
526
660
582
649
565
634

Borealis firmasý, hammadde üretim teknolojisi

Ambalaj aðýrlýðýnýn azaltýlmasý ya da ambalajýn

41

plastik, kâðýt, cam ve metal ambalajlarýn hepsinde

aðýrlýklarýnýn azaltýlmasý yönündeki çalýþmalarý hýzlý

Lachenmeier firmasý, Multi Flex streç baþlýk

1995

Aslýnda tüm ambalaj malzemelerinde yani

karton ambalaj sektörleri, üretilen ambalajlarýn

azaltýldýðý bildirilmektedir.

Konu ile ilgili bazý örnekler
(makine ve hammaddede geliþmeler)

Avrupa

Kaynak: APEAL (Avrupa Çelik Ambalaj Üreticileri Derneði)

Özellikle Batý Avrupada, metal, cam, plastik ve

dönüþtürme verimliliði tehlikeye girebilir yorumlarý
da yapýlmaktadýr.

ExxonMobil Chemical Films Europe firmasý
geliþtirdiði yeni bariyer film hammaddelerinin

Özellikle esnek (fleksibýl) ambalaj malzemelerinde

endüstrideki ölçek küçültme kullanma eðilimine

ölçek küçültme bugünlerin sihirli sözcüðüdür. Filmler

uygun hammaddeler olduðunu bildirmektedir.

giderek daha da inceltilmektedir. 10 yýl önce bir

Kraton Polymers geliþtirdiði stiren blok

aðýr iþ torbasý için 200 µm kalýnlýðýnda film

kopolimerlerin (SBC) ambalaj maliyetlerinin azaltýlmasý

kullanýlmaktaydý. Bugün bu torbalar 120 µm ve

amacýyla filmlerde ölçeðin küçültülmesine izin veren

hatta daha ince filmlerden yapýlabilmektedir.

düþük yoðunluðu saðladýðýný söylemektedir.

10µm kalýnlýðýn altýndaki HDPE alýþveriþ torbalarý

Kaynak: Pira International Ltd, 2005

New England Extrusion, Inc. (NEX) film özelliklerini

üretilebilmektedir çünkü bu malzeme moleküler

iyileþtirmek için Ticona olefin kopolimerlerinin

Metal (teneke ve alüminyum) içecek kutularýnda da benzer eðilimler görülmektedir. Avrupada teneke içecek

yapýsý nedeniyle 10 mikronun altýna kolayca

Daha hafif oluklu mukavvanýn kullanýlmasý özellikle

kullanýldýðý yeni LLDPE ambalaj filmi hattýnýn tanýtýmýnda

kutusunun ortalama aðýrlýðýnýn 1983 ile 2003 yýllarý arasýnda 36,2 gramdan 23 grama düþtüðü rapor

çekilebilmektedir. Ayrýca LLDPE (lineer

geliþmiþ ülkelerdeki kâðýt ve karton ambalaj

yeni filmlerinde ambalajýn taþýnmasýný, hissini ve

edilmektedir. Alüminyum kutularýn aðýrlýðý ise ayný dönemde 18,6 gramdan 12,7 grama düþmüþtür.

alçak yoðunluklu polietilen) film de kabaca 10 ile

performansýný

15µmye kadar inceltilebilmektedir.

iyileþtiren ve ölçeðin küçültülmesine izin veren teknik

pazarlarýnda önemli bir eðilimdir. Avrupada hafif

Tablo 2: 1983  2003 yýllarý arasýnda Avrupadaki alüminyum ve teneke içecek kutularýnda aðýrlýk azaltma deðerleri

malzemelere yönelik kapasite artýmlarýna gidildiði
daha çok kullanýlmaktadýr. Ancak, Kuzey Amerikada

Kaynak: Rexam, 2006

malzemede aðýrlýk azaltýlmasý eðilimi daha yavaþtýr.
Önümüzdeki yýllarda da durumun böyle devam
etmesi beklenmektedir. Öte yandan, Çin gibi hýzla

19

38

18.60

gram/kutu

18
17

16.21

16

36

32

14.91

15

malzemesi tüketim miktarýnýn artmasýna neden

13

olmaya devam etmesi kaçýnýlmaz olarak

11

24

10

22

Oluklu Mukavva Ambalajcýlar Derneði).
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13.80

14

12.70

1987

1990

1993

1997

2000

2003

Yýl
Grafik 1: Avrupadaki alüminyum içecek kutularýnda aðýrlýk azaltma
deðerleri

1990

uygun uygulamalar için istenilen ölçek küçültmeyi

ne kadar yüksekse daha ince ölçülerle çalýþmak da

saðlayacaðýný iddia etmektedir.

LDPE ekstrüzyonunda ulaþýlabilecek minimum kalýnlýðý
26.00

26

1987

SABIC firmasý da yeni LDPE hammaddeleriyle,

Erime Akýþ Ýndeksine (MFI) çok baðlýdýr. Bu deðer

Ancak, ölçek küçültme olasýlýðýný belirleyen þey

28.60

28

1983

özellikleri açýlamaktadýr.

Bu hammaddeden üretilmiþ üründe ölçek küçültme,

sadece MFI deðildir. Malzemeye özgü jel seviyesi de

31.50
29.00

Genellikle tek istisna LDPE olarak gösterilmektedir.

o kadar kolaydýr.

gram/kutu

30

13.04

12

1983

36.20

34

15.40

büyümekte olan ülkelerin, tüm dünyada ambalaj

deðerlendirilmektedir (Kaynak: ICCA  Uluslararasý

2003
12,7
23,0

2000
13,0
25,2

1997
13,8
26,0

1993
14,9
28,6

1990
15,4
29,0

1987
16,2
31,5

1983
18,6
36,2

Gram/Ýçecek Kutusu
Alüminyum
Teneke

için, düþük aðýrlýktaki oluklu mukavvalar giderek

64

Avrupa folyo endüstrisinde önemli bir yere sahip
olan alüminyum folyolarda hýzla devam eden ölçek

1993

1997

etkiler. Tahmin edileceði üzere ince filmler kullanýlýrken

25.20

2000

23.00

jel seviyesi nedeniyle balon patlamalarý meydana

2003

gelebilir.

Yýl
Grafik 2: Avrupadaki teneke içecek kutularýnda aðýrlýk azaltma
deðerleri

Tetra Pak firmasý yeni geliþtirdiði bir ambalajýnda
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Araþtýrma
Kaynak: AMEFT IV, 2006

Doðal soðutucular  Mükemmel alternatifler
Soðutucu olarak amonyak
kullanmanýn avantajlarý sadece son
derece güvenilir olmasý ve güvenli
kullanýlmasýyla sýnýrlý olmayýp bu
maddenin güçlü termodinamik
özelliklerini de içerir. Amonyak en verimli
soðutucu maddelerden biri olup kullaným
ve enerji maliyetleri oldukça düþüktür.
Bu da et ve balýk iþleme endüstrilerinde
çok fazla enerji gerektiren uygulamalarda
büyük avantajlar saðlar.

Resim 1: Et ve balýk iþleme tesisi sahipleri doðal soðutucu
maddelerden giderek daha çok yararlanmaktadýr çünkü bunlar
soðutma konusuna getirilen sürdürülebilir bir yaklaþýmý temsil
etmektedir.

Vaka incelemelerinden biri Almanyadaki yeni
bir et iþleme tesisine yeni kurulan amonyaklý soðutma
sistemidir. Birkaç soðutma ve derin dondurma odasýna
hizmet veren bu soðutma sistemi bir yandan tüm
teknik þartlarý saðlamak ve diðer yandan hem
ekonomik hem de düþük maliyetli olmak zorundadýr.
Ýki aþamalý bir amonyak sistemi seçilmiþtir. Bu
sistemde 9.000 kg soðutucu madde yüküyle 5.500
kW çýktý üreten vidalý kompresörler vardýr. Tüketiciler
için ikincil soðutucu % 34 etilen glikoldur.
Kümes hayvanlarýný iþleme
Diðer bir örnek: Önde gelen bir kümes hayvaný
üreticisi püskürtmeli nemlendirme ile piliçlerin sürekli
soðutulduðu yeni bir soðuk tünel kurmuþtur.
Ürünlerin sonraki iþlemleri için yaklaþýk 5.000 m2
bir alan üzerine modern bir üretim tesisi kurulmuþtur.
Soðuk oda ile üretim odasýnýn (- 30)  7ºC arasýnda
olmasý için, glikol devreli ve üç aþamalý bir amonyaklý
soðutma sistemi kurulmuþ. Dört vidalý kompresör
ve bir adet pistonlu kompresör çeþitli sýcaklýklarda
çalýþan bir sistemi iþletmektedir. Sistemdeki toplam
soðutucu madde yükü 2.850 kg amonyaktýr. Soðuk
hava deposu ve hýzlý derin dondurma odalarýna
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doðrudan amonyak temin edilerek (- 40)ºCde 410
kW soðutma kapasitesi saðlanýr. Bu devrede ayrýca
saatte yaklaþýk 9.000 pilicin soðutularak 2ºCye
getirildiði püskürtmeli nemlendirme özelliði olan
soðuk tünel vardýr. Soðutma sisteminin özelliklerinden
biri de ürünün sýcaklýðýna göre yüzen sýcaklýk
kontrolünün yapýldýðý, aðýrlýk kaybýný önleyen
püskürtmeli nemlendirmedir. Üretim odalarýnda, havalý
soðutucular ve bir havalandýrma sistemi yardýmýyla
sýcaklýk 4ºCye ayarlanýr. Özellikle baþarýlý olan
taraflarýndan biri de özel tasarlanmýþ havalý
soðutucularla yapýlan sözde yoðun nem giderme
iþlemidir. Bu þekilde, üretim odalarýnda sabit sýcaklýkta
ýslak temizlik yapýldýktan sonra odalarýn nemi çekilerek
tekrar kurutulabilir.
Et üretimi
Ýsveçteki bir et firmasýnda etlerin ve sosislerin
üretiminde ve depolanmasýnda kullanýlan bir kaç
soðutma ve dondurma odasý vardýr. Firma, ekonomik
soðutma için, 4.000 kW çýktý veren amonyaklý bir
sistem kullanmaktadýr. Amonyak bir taraftan üretim
ve depolama odalarýný soðuturken, soðutma
döngüsünün yoðunlaþtýrma safhasýnda da, normalde
atýk halinde havaya ýsý verdiði için yaklaþýk 70ºC
sýcaklýða ulaþýr. Bu atýk ýsý birkaç aþama halinde, bir
desuperheater gibi, yoðunlaþtýrýcý ve ýsý pompalarý
yardýmýyla geri kazanýlýr ve suyun ýsýtma sisteminde
ve diðer süreçlerde kullanýlmak üzere ýsýtýlýp 67ºCye
getirilmesinde kullanýlýr. Daha yüksek verim elde
etmek için, 800 kWlýk ýsý pompalarý soðutma
devresine doðrudan baðlýdýr. Firma bu atýk ýsýyý
kullanarak her yýl yaklaþýk 1.400 m3 yakýt tasarrufu
saðlar.
Balýklarý iþleme
Balýk iþleme endüstrisinde de doðal soðutucular
kullanýlýr. Örneðin, Hollandada bulunan 14.000m2
üretim alanýna sahip ileri teknolojili bir fabrikada
neredeyse tüm süreç faaliyetleri otomatiktir. Troller
her gün doðrudan fabrikaya 800 ton balýk pompalar;
balýklar video tespit sistemi ile türüne ve büyüklüðüne
göre ayýklanarak otomatik fileto yapýlýr. Bu tesis ayrý
bir makine dairesinde bulunur. Ýkincil soðutucu madde
olarak karbon dioksit ve propilen glikol kullanýlýr. Bir
amonyak/karbon dioksit þelalesi ile (- 42)ºC ile
(-8)ºC sýcaklýk arasýnda soðutma saðlanýr. Derin
dondurucu devresi 240 ton balýðýn bulunduðu
dondurucuyu 24 saat besler. Bu devre ayrýca 7.000
m2lik bir alanda (- 28)ºC sýcaklýkta 22.000 ton
balýðý alabilen bir derin dondurucu deposunu soðutur.
Ýkinci soðutma devresi 2ºC sýcaklýktaki soðuk

odalardan sorumludur. Normal soðuk depolar 16 ile
18ºC sýcaklýkta glikol ile soðutulur. Bu da ikincil
soðutucunun ýsýnmasýný saðlayarak soðuk depolardaki
havalý soðutucularýn buzunu çözer ve derin dondurucu
depolarýn çok soðumasýný önler.
Dondurucularýn buzu sýcak karbon dioksit ile
çözülür. Balýklarýn iþlenmesi sýrasýnda çevreye koku
yayýlmaz: fabrika negatif basýnçta havalandýrmalýdýr
ve kullanýlan hava fabrikadan çýkmadan önce birkaç
kere filtre edilir.
Et ve balýk iþleme tesisi üreticileri ve iþletmecileri
doðal soðutucu maddelerden giderek daha çok
yararlanmaktadýr çünkü bunlar soðutma konusuna
getirilen sürdürülebilir bir yaklaþýmý temsil etmektedir.
Ýster amonyak, ister karbondioksit ya da
hidrokarbonlar kullanýlsýn, doðal soðutucular
mükemmel termodinamik özellikleri ile ön plana çýkar.
Bu nedenle ekonomik açýdan verimlidirler ve enerjiden
tasarruf saðlarlar diyor Avrupa doðal soðutucu
maddeler örgütü Eurammon yönetim kurulu üyesi
Thomas Spaenich. Bunlar çevre için de yararlýdýr
çünkü amonyak ve karbondioksitin sera etkisine
katkýsý yoktur ya da çok azdýr.

Resim 2: Hollandada bulunan 14.000 m2 üretim alanýna sahip ileri
teknolojili bir fabrikada troller her gün doðrudan fabrikaya 800 ton
balýk pompalar.

Resim 3: Balýklarýn iþlenmesi sýrasýnda çevreye koku yayýlmaz:
fabrika negatif basýnçta havalandýrmalýdýr ve kullanýlan hava
fabrikadan çýkmadan önce birkaç kere filtre edilir.

Araþtýrma
Kaynak:Brandpackaging, Nisan 2005
Ken Miller ve Jim Warner

Tüketici Güven Krizi:
Ambalaj yapýsý markaya güveni saðlamaya nasýl yardýmcý olur?
olmamýþtýr. Hem perakendeciler hem de imalatçýlar itibarlarýnýn düþtüðüne
ve markalarýna duyulan güvenin azaldýðýna þahit olmaktadýr. Buna yol
açan bazý etkenler marka müdürünün kontrolü dýþýndadýr ama çoðu
deðildir. Tüketiciler kuruluþlara duyduklarý güvenin nasýl sarsýldýðý
hakkýnda neler söylemektedir? Tüketiciler giderek daha çok hayal
kýrýklýðýna uðramalarýna neden olacak neler yaþamaktadýr? Bu makalenin

ne tür yenilikler yapýlabileceði iþlenmektedir.
Tüketici güveni meselesi çok geniþ ve çok

güvenin azaldýðýný söylerken, sadece üçte biri

Kötü hizmet standart deneyim haline geldikçe

karmaþýk bir konudur. Bilgilerin gizliliðinden

en son kurumsal ahlak skandalýndan bu yana

ve üstün ürün ya da hizmet performansý da

ürün performansýna kadar uzanýr. Olasý hassas

güvenlerinde bir deðiþme olmadýðýný

haber deðeri olan bir istisna oldukça bu durum

noktalar arasýnda reklamlar, doðrudan pazarlama,

söylemektedir. Yankelovich in çalýþmasýnda ise,

deðiþmektedir.

müþteri hizmetleri, maðaza içi etkileþim,

ankete katýlanlarýn üçte ikisi ABDli kuruluþlarda

Bütün iliþkilerde olduðu gibi, firma ile

kullanma deneyimi, medya, hükümet, söylentiler,

ahlaki davranýþ seviyesinin her zamankinden

tüketici arasýndaki güvenin de zamanla oluþacaðý

internet, vs. sayýlabilir. Bu hassas noktalarýn

düþük olduðunu iddia etmektedir. Burada,

bir gerçektir. Ama ailemiz ve arkadaþlarýmýzla

yanlýþ yönetilmesi halinde, ne kadar güçlü olursa

tüketicilerin neredeyse yüzde 70i ürün

kurduðumuz iliþkiden farklý olarak, bir markaya

olsun her marka güven kaybetmeye mahkûmdur.

kalitesinin düþtüðünü ve büyük iþletmelerin

ya da ürüne duyulan güven tek bir olayla

Tüketiciler bir çok olaya tanýk olduklarýndan

fazla riskli olmayan durumlarda kamudan

yýkýlabilir. Bu da markanýn korunmasý terimine

kurumlara olan güvensizliklerinde haklýdýrlar.

yararlanacaðýný söylemiþtir. Hükümetin ve

yepyeni bir anlam katmaktadýr. Birçok tüketici

Tüketiciler, büyük perakendecilerin iþgücünü

politikacýlarýn durumu da bundan iyi deðildir.

ürünü firmasýnýn benimsediði marka yönetimi
sisteminin tüketicinin güvenini yýkabileceði iddia

okumuþlardýr. Müþteri hizmetleri hatlarýnda

Markanýn korunmasýný saðlama

sorunlarýný çözecek yetkiye sahip olmayan

Tüketiciler bir firmaya ya da markaya güvenip

Marka müdürleri iþler arasýnda çok hýzlý

temsilcileri saatlerce beklemiþlerdir. Hapse

güvenmemeye karar verirken bazý kriterlere

dolaþtýðý için bir markanýn DNAsýný hiçbir zaman

atýlmama umuduyla mahkemelerde bekleyen

dikkat etmektedir. Bazý çalýþmalar müþteri

tam olarak anlamayabilir. Ayrýca, iþleri hýzla

CEOlarý izlemiþlerdir. Fiyatlarý sabit tutma çabasý

hizmetlerinin/ürün deneyiminin daima en baþta

büyüterek bir sonraki görevlerine baþlamaya

içinde, en sevdikleri tüketici ürünlerinin

olduðunu ve bunlarýn ardýndan da iliþkinin süresi

motive olduklarý için, bazen marka deðerlerini

miktarýnýn azaldýðýný görmüþlerdir.

ile ürünün itibarýnýn geldiðini göstermektedir.

ve özsermayeyi tehlikeye atabilirler. Günümüzdeki

Benenson Strategy Group tarafýndan yakýn

Bir tüketici kötü bir deneyim yaþarsa, bunu

iþ baskýlarý ve sýnýrlamalarý tüketicilerle karþýlýklý

zamanda yapýlan bir çalýþmaya göre tüketicilerin

aktaracaðý insan sayýsý hoþ deneyimlerini

fayda getiren iliþkiler kurma çalýþmalarýna zarar

yüzde 61i kamu kuruluþlarýna duyduklarý

aktaracaðý insan sayýsýndan çok daha fazladýr.

verebilir.
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tüketiciler için en güvenilmez bilgi kaynaðýdýr.

Sonuçta, sizin iþiniz ürünü ÞÝMDÝ satmaktýr.

Yankelovich tüketicilerin yüzde 86sýnýn iletilen
mesajlarla kendi ihtiyaçlarý arasýnda iliþki

konusunda yetersizdi. Elbette, S.C. Johnson özel
bir þirkettir ve P&G ile ayný baskýlara maruz
deðildir.

kapsamý içinde, tüketicinin güvenini tekrar kazanabilmek için ambalajda
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kuramadýðýný ve yüzde 45inin de reklâmlarýn
aslýnda günlük yaþam kalitesini düþürdüðünü
söylediðini bildirmektedir.
Firmalar satýþlarý artýrmaya çalýþýrken,
kurumsal reklâmcýlýk dediðimiz þeyden büyük
oranda ümidi kesmiþtir. Gençler için hatýrlatalým,
bu kampanyalarýn amacý satýþ dürtüsü olmadan
markalar ve firmalar hakkýnda olumlu hisler
uyandýrmaya çalýþmaktý. Bunun önemli
istisnalarýndan biri Sam Johnsonun kendi adýný
taþýyan firmasý S.C. Johnson için yaptýðý çalýþmadýr.
Aile baðlýlýðýna verdiði önem daha çok güven
oluþturmaya dayanýyor ve daha çok satma vaadi

Tüketicilerin büyük kamu kuruluþlarýna güveni hiçbir zaman tam

kötüye kullandýðý konusunda yazýlar

Firmalarýn verdiði ürün bilgisine duyulan
güven bakýmýndan veriler açýk ve nettir. Reklamlar

edilebilir.

Tüketiciler etkili liderliði, bazý konular
hakkýndaki tutumu ve verilen sözleri tutma
konusundaki istekliliði deðerlendirirken reklâmda
gösterilen avantajlarýn ötesine þüpheyle bakmaya
baþlýyor. Kurumsal reklâmlarda inandýrýcýlýk
istiyorlar. Bazý müþterilerin sýrf ambalajýn çekiciliði
ya da albenisi nedeniyle ürünlere güven duymasý
da görülmemiþ bir þey deðil. Onlar deneyimlere
dayanýyorlar: kendilerinin, arkadaþlarýnýn ve
ailedekilerin ve ünlü kiþilerin yaþadýðý
deneyimlere.

Peki, tüketicinin güveni neden bu kadar önemlidir.
Çünkü fiyat üstünlüðüne hükmedebilmeniz buna
baðlýdýr. Týpký baþarýlý marka uzantýlarýný piyasaya
sürme özgürlüðünüz gibi.
Tüketici güvenini kazanmanýn yakýn
gelecekte markanýzý ve tüketiciyi etkileme
olasýlýðý olmayan büyük bir firma inisiyatifi
olduðunu düþünüyorsunuz. Bu tam olarak doðru
deðil. Tüketiciler sizin, onlarýn ihtiyaçlarýný
anladýðýnýzý ve bunlarý onlara özgü biçimde
karþýlamaya hazýr olduðunuzu göstermenizi
bekliyorlar. Bu da gerçek deðeri olan içeriðin
artýrýlmasý ya da ürünleri tam bana göre
denecek biçimde özelleþtirme yöntemleri
anlamýna gelebilir.
Bazý firmalar internet sitelerine reçeteler
veya baþka þeyler koyarak ve ambalajlarda
porsiyon bilgisi vererek iliþkilerin
geliþtirilebileceðini keþfetmiþtir. Bireyin tanýnmasý,
ona saygý duyulmasý ve uzun vadede tüketicinin
tarafýnda olduðunuzu gösterecek þekilde yardým
teklif edilmesi bir iliþkiye saygý duyulduðunun
en iyi iþaretleridir.
Ambalajýn yapýsý iþte burada devreye girer.
Reklamlar inandýrýcýlýðýný kaybettikçe ve þirketler
de davranýþlarýyla örnek olmaktan uzaklaþtýkça,
ambalaj yapýsý karar verme aþamasýnda markaya
destek verebilir. Ve ambalajýn yapýsý somut
avantajlarý þeffaf bir biçimde, bekletmeden ve
kiþiye özgü yollardan vaat edecek ve sunacak
niteliktedir. Pazarlama uzmanlarýnýn tüketicilere
saygý duyduklarýný ve onlarý anladýklarýný
göstermek için kullandýðý üç karmaþýk yöntem
þöyle sýralanabilir.
1. Ýkinci derecedeki etiketi iliþki kurmanýn
stratejik bir yolu olarak kullanýn. Arka panel de
zorunlu bilgileri dikkati fazla daðýtmanýn
sunmanýn faydalý bir yoludur. Yapýsal çözümler
kiþiye özel bilgi kaynaklarý, somut avantajlar
ve hatta geliþmiþ iþlevsellik de satýþ noktasýnda
etkileþimi saðlayabilir. Reklamlar bunlarýn hiçbirini
yapamaz.

2. Ambalaj yapýsýný kullanarak tüketicilerin
ürününüzle yaþadýðý deneyimleri özelleþtirip,
karýþtýrma, dozlama ve kiþiselleþtirilmiþ biçimde
uygulama ile tüketicileri sizin ürününüzü kendileri
için en yararlý olacak biçimde denemeye ikna
edebilirsiniz. Onlar için en iyi formülü ya da
ortamý bulmalarýna yardýmcý olarak sadakate
ve güvene götüren duygusal bir bað
kurabilirsiniz.
3. Ürününüzle ilgili ahlaki bir duruþunuz
olmalý. Ambalajýn kullaným sonrasý ömrü uzatýlýrsa
tüketicilerin bununla yaþadýklarý deneyimin
süresi de uzayabilir ve tüketiciler ambalajý
atarken kendini kötü hissetmez. Ya da,
parçalanabilecek veya geri dönüþtürülebilecek
özellikte olan bir ambalajý herkes daha rahat
yapar, kullanýr ve atar.
Bir firmaya ya da markaya güvenmek
tüketicilerin ürünle yaþadýðý toplam ve tutarlý
deneyime dayanan bir yolculuktur. Büyük imalatçý
firmalar kendi markalarýna olan tutumlarý
beslemek, korumak ve yansýtmak için onlarca
yýl uðraþmýþtýr. Sadakat ve marka deðeri
oluþturmanýn kestirme yolu yoktur. Ancak,
ambalaj yapýsýnda yenilik yapýlmasý kiþisel diyalog
kurmak için stratejik bir araç olabilir ve
tüketicilerin istediði saygýyý saðlayarak, oluþan
güvenden güç almanýn yolunu açar.
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