International Conference on Communication, Media, Technology and Design
ICCMTD 2017

Global Şirketlerin Değişen Medya Platformlarındaki Glokal Reklam
Stratejileri
İbrahim Dalkılıç
Girne Amerikan Üniversitesi –İletişim Fakültesi
İletişim ve Medya Yönetimi Doktora Öğrencisi

Özet
Günümüzün değişen pazar koşullarında markaların daha rekabetçi yaklaşımlar üzerinden
pazarlama faaliyetlerini yürütme zorunluluğu giderek artmaktadır. Global ölçekli markalar
küreselleşmenin de etkisiyle dış pazarlara yönelirken hem global tutumlarını koruma
yoluna gitmekte, hem de faaliyet yürüttükleri yeni pazarların yerel koşullarına göre
pazarlama stratejilerini kurgulamaktadırlar.
Küreselleşme ile dünya, dönüşü olmayan bir yola girmiştir ve değişen koşullara göre yeni
stratejiler geliştirme zorunluluğu doğurmuştur. Tüketim kültürünü şekillendirme de ticari
bir anahtar bir rolü olan reklam da yeni düzene göre yeni bir forma kavuşmuştur.
Bu çalışmanın konusu olan; Coca-Cola ve Pepsi gibi global markalar da ulaştıkları her
coğrafyada yerel tercihleri ve beklentileri göz ardı etmeme eğilimindedir. Bu bağlamda;
günümüz rekabetçi piyasa koşullarının popüler yaklaşımı “global düşün, yerel davran”
birçok global firmanın yakın dönemdeki pazarlama prensibi olmuştur. Bu yaklaşım
reklamcılıkta aynı anda hem global hem de lokal olmayı gerektirdiğinden, terminolojiye
global-lokalın karşılığı olan “glokal” kavramı girmiştir.
Araştırmanın amacı; global firmaların glokal reklam anlayışı üzerine değerlendirmeler
yaparak, Türkiye pazarında Coca-Cola ve Pepsi firmalarının resmi Facebook kanallarından
2016 yılında yayınlanan ve en çok izlenen reklam fimleri üzerinden nicel içerik analizi
yapmaktır.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Reklamcılık, Glokal, Kitle Kültürü
Giriş
İletişim, insanın günlük hayatında sürekli olarak farklı yönleriyle karşıkarşıya geldiği bir
süreçtir. Toplum içerisinde sosyal bir varlık olan insanın iletişim yapmadan
yaşayabilmesi, hayatını sürdürebilmesi mümkün görünmemektedir (Tuna, 2012).
Büyükbaykal (2003); iletişimin insanın varolmasından itibaren varolduğunu belirtmekte
ve iletişimin tarihinin bu sebeple insanlık tarihi kadar eski olduğunu dile getirmekte,
toplumların kendi sosyo-ekonomik ve kültürel süreçlerinde şekillendiği söylemektedir
(Büyükbaykal, 2003).
İletişim şekilleri, literatürde birçok kaynakta genel hatlarıyla kişinin kendisiyle iletişimi,
kişilerarası iletişim, grup iletişimi, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi olarak beşe
ayrılmaktadır (Tuna, 2012). Bu çalışmanın kapsamında kitle iletişimi üzerinden yapılan
glokal pazarlama ve reklam stratejileri üzerinde durulacaktır.
Kitle iletişiminde, iletişim tanımlarında söz edilen kaynak ve alıcı arasındaki süreçler
aynıdır. Ancak mesajı alan alıcı gönderilen mesaj tek olmasına rağmen binler, milyonlar
ve daha büyük kitleler olabilir (Erdoğan, 2011).
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açlarının yönlendirme
y
esiyle, kitle içerisinde var olan bireyle
erin ve
Kitle iletişim ara
kların kan
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aleplerini şekillendirm
me gücü çağdaş
topluluk
toplumların bir ge
erçeği olara
ak karşımız
za çıkmakta
adır (Güllüo
oğlu, 2012)). İşte bu noktada
n
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el yayıncılık
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ya çıkan
reklam ticari bir araç olara
k
iletişim
m araçlarının yönlendirme gücünün belli a
amaçlarla, hedefe
maddi kaygılar, kitle
k olarak düz
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nılmasını do
oğurmuşturr demek mümkündür.
yönelik
ama Birliği (American
n Marketing
g Association) reklam
mı: "reklam
mı veren
Amerikan Pazarla
e tarafından
n bir ürünün, hizmettin veya fikrin, bedeli ödenerek
k, kişisel olmayan
o
işletme
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a kitlelere duyurulmas
d
sı, sunulma
ası faaliyeti” olarak tanımlar (Taş
ş & Şahım,, 1996).
Türk Dil Kurumu sözlüğü re
eklamı: "Bir şeyi halk
ka tanıtmak
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mak için de
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mlar
Global ve Glokall Yaklaşım
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ayı bir “Glo
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aratan bir iletidir (McLuhan,
2010).
obal stratejiilerdeki pop
püler yaklaş
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al düşün, ye
erel davran” birçok
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akın dönem
mdeki pren
nsibi olmuştur (Parnelll, 2006). M
McDonald’s
s, Cocaglobal firmanın ya
s
Cola gibi küresel ölçekteki fiirmalar bu yaklaşımı benimsemiş ve oldukça efektif sonuşlar
d
yerrel davran”” yaklaşımı reklamcılık
kta aynı
elde ettmiştir (Vignali, 2001)). “Global düşün,
anda hem
h
globall hem de lokal olma
ayı gerektirdiğinden, terminolo
ojiye global-lokalin
karşılığı olan “glok
kal” kavram
mı girmiştir (Parnell, 2006).
eşme her ne
n kadar ön
n plana çıkm
mış bir yaklaşım gibi görünse
g
de, Levitt (19
983), bu
Glokalle
çalışma
anın da kon
nusu olan Coca-Cola ve Pepsi gibi
g
global şirketlerin aslında ürrünlerini
daha da
a standartla
aştırdığında
an söz etmektedir.

Ürün iç
çeriklerinde ufak değiş
şiklikler dışıında herhan
ngi bir değişikliğe gide
emeyen Co
oca-Cola
ve Peps
si’nin pazarlamanın her safhasın
nda glokal bakış açısıy
yla harekett ettiğini sö
öylemek
mümkü
ündür. Örn
neğin Coca-Cola uzun
n yıllar “Her zaman Coca-Cola” sloganını global
marka sloganı olarak kulla
anmıştır. Ancak
A
yere
el pazarda müşteriyle
e arasında
aki bağı
direcek mo
otiflerle de hem glob
bal imajını hem de yerel
y
gücün
nü artırma yoluna
güçlend
gitmiştiir. Ramazan aylarında
a marka re
eklamları o aya özgün
n bir şekilde
e Türk mottifleriyle
ekrana yansır (Kırdar, 2003). Ancak aynı
a
anda başka
b
bir pazarda
p
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nı ürünün sunumu
s
a göre uyarrlanır. Pepsi’nin ise son dönemde
e Türkiye reklamlarınd
da yerel
oranın koşullarına
e yer vererrek Türk ha
alkıyla bağın
nı bu yolla güçlendirm
me yoluna g
gittiği söylen
nebilir.
ünlülere
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Glokal reklam anlayışının ne denli etkili yapılabileceğini ortaya koyabilmek açısından,
Coca-Cola’nın ambalajlarında kullandığı isim etiketi stratejisinden de söz etmek
gerekmektedir. İçerik ve tat olarak aynı olan ürünün üzerinde Türkiye pazarında “Ayşe”,
“Ahmet” yazarken, İngiltere de bir marketten alacağınız kolanın üzerinde “John” ya da
“Amanda” yazması efektif glokal pazarlama stratejilerin iyi bir örnek olarak gösterilebilir.
Coca-ColaInterbrand’a göre en iyi global markalar sıralamasında 4. Sırada yer alırken,
Pepsi markası 22. sırada yer almıştır.Sosyal medya etkisi olarak, Facebook’ta 106 milyon
takipçisiolan Coca-Cola hakkında konuşan insan sayısı 35,133 olurken, Pepsimarkası 37
milyon takipçisiyle ve 20,966 hakkında konuşulma rakamıyla yer almaktadır(InterBrand,
2017).
Türkiye pazarının da birçok global üretici için, Orta Doğu’da önemli bir pazar olduğu
söylemek yanlış olmaz. O yüzden birçok kaynakta betimlenen haliyle “Kola savaşları”
Türkiye de de çetin bir şekilde devam etmektedir.
Araştırma Yöntemi
Bu çalışma kapsamında; Türkiye pazarında Coca-Cola ve Pepsi firmalarının resmi sosyal
medya kanallarından 2016 yılında yayınlanan ve en çok izlenen reklam filmleri üzerinden
nicel içerik analizi yapılacaktır. Analiz yapılırken iki markanın da resmi Facebook
sayfalarında yayınlanan video içerikleri dikkate alınmıştır. Böylece, bu çalışmada nicel
içerik analizi uygulanarak rakamsal değerler karşılaştırılırken, Pepsi ve Coca-Cola
markalarının reklam etkileşimleri ele alınmıştır.
Bulgular
Araştırmada, 2016 yılı içerisindeiki markanın da sosyal medya mecralarında yayınladığı
reklamlarda #hashtag kullanımlarına özellikle yerverdiğini ve bu yöntem ile etkileşimi
artırmayı amaçladıkları gözlemlenmektedir. Söz konusu yıl içerisinde Coca-Cola
Facebook sayfasında en çok izlenen reklam filminin adı “O’nunla olduğun her anın
#Tadını Çıkar” olurken, Pepsi markasının en çok izlenen reklam filmi “Pepsi seni tadım
testine çağırıyor! Sen de gel Pepsi standlarında #Adına Bakma Tadına Bak!” olmuştur.
Çalışmaya konu olan reklam filmlerinin izlenme ve etkilişim sayılarına aşağıdaki tabloda
yer verilmiştir.
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Coca-Cola’nın #Ta
adını Çıkar isimli rekla
am filmi, global
g
hede
efleme yapa
an bir rekla
am filmi
erel değerrlerden ziyade kürese
el marka prestijine katkı yapa
an bir çalıışmadır.
olup ye
#Adına
a Bakma Ta
adına Bak reklam film
mi ise glok
kal reklam çalışmasın
na bir örnektir. Bu
reklam faliyetind
de sayısal veriler üzerinden
n yerel pazarda
p
a
algı yaratabilmek
amaçlanmıştır.
ebook sayffalarındaki beğeni say
yılarına bak
kıldığında a
arada ciddiibir fark
İki marrkanın Face
gözlemlenmektedir. Takipçi sayıların
nda Coca--Cola nere
edeyse 10
06 milyon kişiye
şken, Pepsi sayfasının
n beğeni sayısı 37 milyon
m
dolay
ylarında se
eyretmektedir. (Bu
ulaşmış
rakamla
ar global beğeni
b
raka
amlarıdır.) Sayfaların
S
beğeni say
yılarıarasınd
da bu kadar büyük
bir fark
k olmasına
a rağmen, reklam filmlerinin iz
zlenme rak
kamlarındak
ki açıklık bu
b denli
büyük değildir. #Tadını
#
Çıka
ar isimlir eklam
e
filmi 3 milyon civarlarında görüntülenmeye
en, #Adına
a Bakma Tadına Ba
ak reklam filmi 2.1
1 milyon izleyici tarrafından
ulaşırke
görüntü
ülenmekted
dir.
şmaya naz
zaran daha
a efektif ollduğunu
Glokal pazarlama çalışmalarının, global bir çalış
osyal medya için oldukça dikkate alınan olan etkileşim oranı
ortaya koyan veriler ise; so
erindeortaya çıkmakta
adır (Bridg
ges, 2017)). Etkileşim
m oranı (e
engagement rate),
değerle
içeriğinizin hedef kitleniz ta
arafından ne
n kadar algılandığın
a
nı gösterir. Etkileşim oranını
en faktörle
er kullanıcıların yorum
mları, beğe
enileri ve paylaşımlarıdır. Facebook’da
etkileye
yayınlanan bir video
v
içeriğinin etkileşim oran
nı hesaplan
nırken aşa
ağıdaki forrmülden
ha, 2013).
yararlanılır (Smith
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aBakmaTadınaBak rek
klam filmi görüntülen
nme ve re
eaksiyon s
sayılarında her ne
#Adına
kadar #TadınıÇıka
#
ar’ın gerisinde olsa da,
d
paylaşım sayıların
nda makas
s iyice dara
almakta
(740>6
620) ve yorum
y
sayılarında da
a #AdınaB
BakmaTadın
naBak617’y
ye , 415 ile öne
geçmek
ktedir.
Sonuç
Küresel pazarda rekabetin seviyesi arttıkça
a
ma
arkalarda hem
h
varlık
klarını ve hem
h
de
ki etkilerin
ni sürdüreb
bilmek adın
na pazarla
ama ve re
eklam strattejilerini
tüketicii üzerindek
sürekli gözden geçirir
g
olmuşlardır. Markalar
M
biir yandan uluslararası reklamlara yer
verirken, diğer ya
andan da yereld
y
eğe
erleri ve be
eklentileri dikkate
d
ala
arak glokal reklam
aları yapma
aya gayrett gösterme
ektedirler. Çünkü ye
erel değerle
eri ve bek
klentileri
çalışma
dikkate
e almaksızıın yürütüle
en pazarla
ama çalışm
maları tüke
eticiye yete
erince dokunamaz
olmuştu
ur. Bu nedenle globa
al markalarr farklı paz
zarlarda glokal pazarrlama takttikleriyle
yerel Pazar pa
ayını ve tüketici memnuniyetini artırrmaya yö
önelik staratejiler
mektediler..
geliştirm
C
m
markasının
genel rek
klam strate
ejisi olarak
k glokal
Bu çalıışmaya konu olan Coca-Cola
reklam çalışmalarrına sıklıkla yer verdiğ
ği gözlemlenebilmekte
edir. Ancak 2016 yılı özelinde
ö
kardığı rekllam filmi glokal
g
bir reklam filmi değildirr. Pepsi
Coca-Cola’nın ön plana çık
da ise, tam
m anlamıyla global düş
şünülüp, ye
erel davranılmıştır. Ay
yrıca, Coca--Cola ve
tarafınd
Pepsi markalarının
m
n, 2016 yılındaki en çok
ç
görüntülenen reklam videola
arı ele alınd
dığında,
Coca-Cola #Tadın
nı Çıkar hem sinemattografik ola
arak hem de
d rakamsa
al olarak avantaja
a
en, glokal konsepte
k
s
sahip
Pepsi #Adına Ba
akma Tadın
na Bak etk
kileşim oran
nlarında
sahipke
neredey
yse Coca-C
Cola içeriğin
ni yakalamıştır.
o
glokal strateji güden marka içerikle
eri, global marka
m
içeriklerine görre, yerel
Sonuç olarak,
pazarın
n beklentisiini karşılam
makta daha
a avantajlıdırlar. Böy
ylece, küre
esel markalar yeni
girecek
kleri pazarlarda, farkllı demogra
afik özelliklere sahip tüketici se
egmentlerin
ne gore
pazarla
ama ve reklam stratejiilerini farklıılaştırarak geliştirmeli
g
dirler.
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