Jack Trout ve Strateji - 2
4. Rekabet: Rakibini tanı. Güçlü taraflarından sakın. Zayıflıklarından faydalan.
Trout, stratejik plana rakiplerle başlanılması gerektiğini ileri sürer. Güçlü yönleri
nedir? Zayıf tarafları nedir? Günümüzde iş dünyası, bir savaş alanıdır. Her şirket
müşteri odaklıdır. Ama birçok firma aynı müşterilerle çalışıyorsa, müşterinin ne
istediğini bilmek çok yardımcı olmayacaktır. Trout’ un işaret ettiği gibi, bir şirketin
sorunu müşterileri değildir; sorun, o şirketin rakipleridir.
Bir şirket “rakip odaklı” olduğu sürece başarılı bir şirket olur. Rakiplerin zayıf
taraflarını belirlemek ve pazarlama saldırılarını bu zayıflıklar üzerine yapmak gerekir.
Firmalar, rakiplerine nasıl ve nereden saldırı yapacaklarını öğrenmeli, kendi
pozisyonlarını, kendilerini nasıl savunacaklarını anlamalı ve “gerilla” savaşını nasıl ve
ne zaman yapacaklarını öğrenmelidir. Örneğin Gilette: her 2 veya 3 yılda bir mevcut
bıçaklarını yeni bir tanesiyle değiştirir. İk taraflı bıçak, sonradan darbe emici, daha
sonrası “Sensor”. Şimdide “Mach 5 titreşimli”. İlerleyen firmalar yeni rakipler de
yaratır. “Bic” yeni bir traş bıçağı markası olarak Piyasaya sürüldü. Fakat Pazar
payının büyük bir kısmı yine de
Gilette’in.
5. Uzmanlaşma: Birçok şeyde
iyi olmaktansa bir konuda
ayrıcalıklı olmak daha iyidir.
Büyük veya küçük, stratejiniz ana
beceriniz etrafında olmalı.
Neden? Çünkü insanlar, spesifik
bir ürün veya aktivite üzerinde
yoğunlaşmış olanlardan
etkilenirler ve onları bir uzman olarak algılarlar.
Bu yaklaşımın bir kanıtı olarak her şeyi yapanların hatalarını ve “uzman” şirketlerin
başarılarını gözlemleyebiliriz.
Varlığını sürdürmenin ve başarılı olmanın yolu, en azından bir konuda rakiplerinizden
iyi olmaktır. Stratejiniz, bu ana becerinizi öne çıkarmalı. Böylelikle, kendi alanınızdaki
yere “gidiyor” görünebilirsiniz.
6. Sadelik: Büyük stratejik fikirler daima basit kelimelerle gelir.
Trout’a göre sadelik ve sağduyu aynıdır. Tanım olarak “sağduyu”, duygusal
önyargılardan arınmış ve özel teknik bilgiye bağlı değildir. Sadelik ve sağduyu, size
bazı şeylerin olduğu gibi görünmesine imkan verir. Kararlarınızdan bencillik ve
duygusallığı elimine eder.
Sağduyu, herkesle paylaşılan bilgeliktir. Toplumda açık bir gerçeklik olarak kayda
geçen bir şeydir. Trout, basit fikirlerin açık fikirler olduğunu ileri sürer. Size açık gelen
bir fikir, birçok kişiye de açık gelecektir ve bu nedenle, apaçık ortada olan bir cevap,
piyasada itibar görecektir.
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Strateji, sadelikle ilgili her şeydir. Bir çok başarılı şirketler, müşterilerinin aklından
geçen 1 veya 2 kelimeyi sahiplenenlerdir. Volvo, emniyeti sahiplenir, Pepsi gençliği
akla getirir. Kelimelerinizi seçerken fayda, hizmet veya satış ile ilişkilenmesi
gerektiğini unutmayın. Fakat eninde sonunda basit olmalı.
7. Liderlik: Nereye gittiğinizi bilmezseniz kimse sizi takip etmez.
"Etkili liderliğin temeli, organizasyonun net ve görünür şekilde belirlenen ve
yerleştirilen misyonu doğrultusunda düşünmektir. Lider, amaçları, öncelikleri belirler
ve standartları korur." Peter Drucker’ ın başarılı bir stratejinin yaratılması ve
uygulanmasındaki liderliğin önemini kısa ve öz bir şekilde özetlediği bu ifade Trout
tarafından da benimsenmiştir.
Trout, liderlerin müşterileri, çalışanları ve hissedarların benimseyecekleri birkaç
somut eylem ortaya koymuştur.
• Ön saflara gidin – Büyük bir

stratejist olmak için piyasa ile
irtibatınızı hiç koparmayın. Sam
Walton (Wal-Mart ın kurucusu),
hayatının büyük kısmını çok
sayıda olan mağazalarda
geçirmiştir.
• Samimi düşüncelere değer verin
– İçten değerlendirmelerin
yapıldığı samimi bir ortam
yaratın. Dürüstlüğün ve
gerçekçiliğin olduğu bir ortamda
“yalın gerçek” eninde sonunda gelecektir.
• Görünür olun – En iyi liderler, öykü anlatıcıdır, amigodur, kolaylaştırandır. Sakıp
Sabancı bu nedenle iyi bir liderdir. Etrafındakilere kişiliğinden öyküler anlatmış,
onların amigoluğunu yapmış ve işlerini kolaylaştırmıştır. Bu yüzden Sabancı Holding,
karlı ve başarılı bir şirket olmuştur.

"Hedefler, pazarlama planlarını bozarlar." Trout, hedeflere karşı çıkar. Çünkü çoğu
durumda hedeflerin yeni fırsatlar peşinde koşmaktansa var olan pazara (Pazar payı,
Pazar getirisi vb) odaklanır.
En nihayetinde liderler, şanslı, teşvik eden, esnek, öne çıkan, bilgili generaller olarak
karakterize edilebilir.
8. Gerçeklik: Hedefler rüya gibidir. An gelir uyanılır ve gerçeklerle yüzleşilir.
Trout, bu noktayı medya dünyasına benzetir. TV kanallarının hemen hepsi yayın
sektörünün içine her şeyi dahil etme (film, kitap, gazete, sosyal medya vs) çılgınlığına
girmiş durumda. Büyük yayın kuruluşları iki ayakları ile birleşme yarışına girdiler.
(Viacom, Time Warner, Walt Disney, News Corporation ve General Electric) Bir
yandan zaman geçerken bu tür anlaşmaların sorunlu olmaya devam etmesi
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kaçınılmaz. Pazar payını doğal yollardan arttırıp karların yükseltilmesi varken, onlar
muhasebesel ve finansal kabuslar görüp hedeflerini başka türlü belirlemektedirler.
Trout, düşüncelerini yeni bir gerçeklikle yüzleşme şeklinde toparlamaktadır.
Geçtiğimiz 10-15 yıllık dönemde Polaroid ten AT&T ye ve Xerox dan Enron a kadar
birçok şirketin sorunlarına ve batmalarına tanık olduk. Bundan çıkarılması gereken
stratejik ders, piyasanın gerçekliği ile olan temasın kaybedilmemesidir. Ortalama
olarak yılda %15 büyüyen bir şirket, pek tabii ki stratejik hatalar yapmaktadır. Birçok
şirketin %8 civarında büyüdüğü bu dünyada, hata yapan şirketlerde büyüme
oranlarını yukarıda tutabiliyor.
Sonuç
Jack Trout, başarının sadece ve sadece doğru strateji ile mümkün olabileceğini
söylemekte. Strateji, rekabette nasıl bir yön çizeceğinizi belirler, ürün planlamasını
şart koşar, şirket içi ve şirket dışında nasıl iletişim kuracağınızı söyler ve size neye
odaklanmanız gerektiğini belirtir.
“Stratejiyi daha iyi anlamak size başarı için doğru stratejiyi seçebilmeyi getirecektir.”
Böylece, büyük problemlerden kaçınabilecek ve rekabet alanında güçlü bir yapıda
olabileceksiniz.

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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