Jack Trout ve Strateji – 1
Başarı, doğru insana, tavırlara, araçlara ve rol modellerine sahip olmakla ilgili
değildir. Bunu ünlü stratejist Jack Trout söylüyor. Bunlara sahip olmak, son derece
yararlı fakat sizi en yukarıya taşımaya yetmez. Sadece, doğru strateji sizi en yukarıya
taşıyacaktır. Çünkü strateji, rekabet etme yönünüzü belirler, ürün planlamanızın nasıl
olacağını söyler, içerde ve dışarıda nasıl iletişim kurmanız gerektiğini belirler ve neye
odaklanmanız gerektiğini belirler. Bu nedenle strateji, bu kadar önemlidir. Güçlü bir
pazarlama stratejisi yaratmak için Jack Trout’un 8 prensibini uygulayabilirsiniz.
1. Varlığını sürdürme: Zorlu yaşam koşullarında bir strateji uygulamak
varlığınızı sürdürecektir.

Yakın geçmişimiz farklı sektörler ve kategorilerde ürün seçimi açısından hayret verici
çeşitlenmelere sahne oldu. Örnek olarak, 70’li yıllardaki TV kanalı sayısı ile 80’li
yıllardaki kanal sayısı arasında dev bir uçurum var. Üstelik kanallar sadece sayı
olarak değil, çeşit olarak ta birbirleri içinde kategorilere ayrılır.
Tüketiciler, seçim yapabilecekleri bu kadar fazla alternatif karşısında şaşkına döndü
ve kalakaldılar. Bu nedenle, bir şey satın
almadan önce tavsiye alma yoluna gittiler.
Bunun sonucu olarak da bir “Tavsiye
sektörü” ortaya çıktı. Akşam yemeğine
nereye gidileceğine ilişkin basit bir karar
için bile bilgi ve reyting sonuçlarına bakar
olduk. 1979 yılında Nina ve Tim Zagat
isimli bir çift, ilk kez New York’ta bir
restaurant araştırması yaptılar.
Günümüzde Zagat restaurant
derecelendirmesi için 100.000 den fazla
kişi değerlendirme yapmaktadır. (Türkiye
dahil- www.zagat.com )
Hemen hemen her endüstride ortaya
çıkan alternatif patlaması ile varlığı
sürdürebilme, mükemmel bir strateji ile mümkün olabilmektedir. Bu mükemmelliğe
ulaşmak için stratejinizin ne olduğu konusunda net olmalı ve bunu müşterilerinize,
çalışanlarınıza ve ortaklarınıza anlatmalısınız. Basit anlatımla bu süreç, sunduğunuz
değerin tanımıdır. Müşterileriniz, rakipleriniz yerine
neden sizden satın almalılar?
2. Algılar: Algı gerçekliktir, görünen durumlar
ile kafanızı karıştırmayın.
Trout’a göre konumlandırma, müşterinizin zihninde
kendinizi nasıl farklılaştırdığınızdır.
Konumlandırma, stratejinizi belirlerken yapılacak ilk
iştir.
Trout, rakiplerinize karşı konumunuzu belirlerken
dikkate alınacak önemli konuları şöyle belirtiyor.
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1. Zihin karmaşıklıktan nefret eder – İnsanlar, karmaşa yerine basitliğe daha fazla
değer verirler. Tüketiciler çoğunlukla aşırı bilgilendirilmekten ve yönlendirilmekten
sıkılırlar.
2. Zihinler endişelidir – İnsanlar, mantıklı olmak yerine duygusal olmaya daha yatkındır
ve sıklıkla insanlar bir şey satın alırken kendilerini neyin motive ettiğini bilmez veya
hatırlamaz. Genelde, ihtiyacı olandan ziyade sahip olmaları gerektiğini düşündükleri
şeyi satın alırlar. Emin olamadıklarında, çevrelerinde nasıl davranmaları gerektiğini
tavsiye edecek birilerini ararlar. Tüketiciler, sürü psikolojisi ile davranmaya
eğilimlilerdir. Bu nedenle, “en hızlı büyüyen” veya “ en fazla satan” gibi kavramlar
tanıtımlarda çok kullanılır. Pazarlama, aynı zamanda şirket geleneklerini ve
değerlerini tüketicilere yansıtırlar. CocaCola nın “hayatın gerçek tadı” kullanması gibi.
3. Zihinler kolay değişmez – Zannedilen: Yeni ürün tanıtımı mevcut olan ürünün
tanıtımından daha fazla ilgi çeker. Gerçek: Müşteriler, zaten bildikleri (veya satın
aldıkları) ürünlerin tanıtımından yeni olanlara göre daha fazla etkilenirler.
4. Zihin, dikkatini kolay kaybeder – Birçok büyük marka, müşterileri tarafından net bir
şekilde anlaşılmıştır. Bir müşterinin favori markasının neyi temsil ettiği net bir şekilde
bellidir. Bud biralarının firması birası için “ bu bira sizin için” derken müşteriler ne
demek istediğini anlamaktaydılar. Fakat daha sonra firma birçok farklı tipte bira
üretmeye başlayınca müşteriler “hangisi benim için” diye sormaya başladı ve Bud ile
ilgili olan odaklanma değişti. Bu nedenledir ki, Bud Pazar payı kaybetmektedir.

Konumlandırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilmek, sizi rakiplerinizden farklı
kılacak başarılı bir strateji yaratmak adına son derece kritiktir.
3. Farklı olmak: Farklı bir yönünüz yoksa, düşük fiyatla devam etmek daha
iyidir.
Bir global anket şirketinin yöneticisinin deyimiyle: " Bütün markalar öne geçmek için
çok sıkı çalışmalılar, müşterinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bütün duyargaların
çalışıyor olması gerekir. Çünkü müşteri hala kral." Bu nedenle, şirketler rakiplerinden
ayrı bir yer edinmek için farklı yollar bulmak zorundadır. Bu farklılaşmayla ilgili olarak
Trout’un öne sürdüğü en iyi stratejileri şunlardır.
• İlk olmak – Müşterinin aklına yeni bir fikir ile ilk giren olmak için ürün veya yararları
büyük bir imkân sunar. Harvard, Amerika’da ki ilk Üniversite idi ve hala lider olarak
görülmektedir. Evian marka su, müşterilerin aklında kendisi ile ilginin aynı kalması
amacıyla yılda 20
mUSD dan fazla
reklam harcaması
yapmaktadır.
• Bir şeye atfetmek,
Özdeşleştirmek – Bir
şeye atfetmek veya bir
şey ile özdeşleştirmek,
bir kişinin veya bir
şeyin diğerlerinden
ayırt edilmesini
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sağlayan özellikleridir. Mesela, Marilyn Monroe çekicilik ile özdeşleşmiştir. Bir şey ile
özdeşleşmek, bir ürün veya hizmeti farklılaştırmak için başvurulan ve başarılı olan
yegane yoldur. Fakat, rakiplerinizin konumunu veya özdeşleştiği şeyleri alamazsınız.
Bu nedenle, Pepsi gibi yaratıcı olmanız gerekir. CocaCola bu alanda ilk marka idi.
Buna karşılık Pepsi kendisini başarılı bir şekilde genç jenerasyonun bir seçimi olarak
konumlandırdı.
• Liderlik – Bir markanın yeterliliğini ispat etmek için en direkt yol liderliktir. Bu yeterlilikler
markanızın performansını destekleyen yan öğelerdir. Güçlü markalar bulundukları
kategorideki kelimenin arkasında dururlar. Mesela, Selpak, tüketicilerin aklında kağıt
mendil denince akla gelen ilk isimdir.
• Miras – Bir geçmişe sahip olunması, tüketicilerin zihninde yapacakları seçimler için
psikolojik olarak bir güvence oluşturur. Öte yandan müşterinin rahat hissettiği
gelenekselliği korurken ilerlemeyi de güvence altına almak gerekir.
• Bir ürün nasıl meydana gelir – Bir çok ürünün teknoloji veya dizayn açısından bir
patenti vardır. Sizin ürününüzün fiziksel özelliğine göre bir farklılık yaratamadığınızda
farklılık yaratan fikrinizin özgün tarafınıza odaklanın. Sony televizyonda üretiminde
dominant olmaya başladığında insanların gözünde “Trinitron” fikrini yaygınlaştırdı. Bu
da Sony markasını çok daha yukarılara taşıdı.
• Güncel olmak – Ağızdan ağza yayılma pazarlamada güçlü bir araçtır. Satış rakamları,
sektör analizleri, sektör uzmanları ve basın hep birlikte “güncel olma” ya aracılık eder.
Film ve kitap eleştirileri yaygın bir şekilde Hollywood tarafından sundukları film veya
kitap ile ilgili fark getirmesi ve bir akım oluşturması amacıyla yayın şirketlerine
dağıtılır.

Devamı var…
Kaynak: Bu yazı, Lori Williams’ın Jack Trout’un bir kitabı için yazdığı makaleden
adapte edilmiştir.
Argun Şahin
ARS Training - Genel Müdür
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