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Karton Ambalajlarýn Satýþ Noktalarýnda
Marka Tanýtýmýndaki Yeri
Aþaðýdaki yazýmýzda
Pro Carton - Avrupa Karton
ve Karton Ambalaj Üreticileri
Derneði tarafýndan yaptýrýlmýþ
olan bir marka tanýma
çalýþmasýnýn özet bulgularýný
sizlerle paylaþacaðýz.

Herhangi bir satýþ noktasýnda, markanýn
tanýnmasý bir ürünün baþarýlý olmasýný saðlayan
temel faktörlerden birisidir. Perakende
noktalarýnýn raflarýnda yer alan ürünlerin
sayýsý sürekli artmakta ve ayný ürünün giderek
daha çok çeþidi piyasaya sürülmektedir. Bu
nedenle tüketici satýþ noktasýnda, farklý
kalemlerden oluþan geniþ bir ürün yelpazesi
ile karþýlaþmaktadýr. Birçok kiþinin alýþveriþe
ayýrdýðý zaman giderek azaldýðý için markalarýn
göze çarpmasý ve potansiyel alýcýlarýn dikkatini
çekmesi son derece önemlidir.
Son araþtýrmalar, tüketici bir alýþveriþ listesi
yapmýþ olsa bile, alýþveriþinin yaklaþýk %
70ini plansýz olarak gerçekleþtirdiðini
göstermektedir. Bir tüketici hangi ürünü
almak istediðini bilir ama tam olarak hangi
markayý seçeceðine genellikle raftaki ürünleri
gördüðü zaman karar verir. Ýzlenme (eye
tracking) araþtýrmalarý gözün bir ürüne baktýðý
sürenin çok kýsa olduðunu ve bu sebeple
ürünün raftaki anlýk çekiciliðinin o ürünün
baþarýsýnda çok önemli olduðunu
göstermektedir. Ayrýca geleneksel reklamcýlýk
giderek fragmanlara ayrýldýðý için tüketicinin
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marka seçimi ile ilgili olarak raf önünde verdiði
kararlar da artmakta ve ambalajýn kendisi o
ürünün reklamýný bizzat yapmaktadýr.
Markalarýn iletiþimi bu nedenle çok önemlidir
ve ambalaj da burada önemli bir rol oynar.
Ambalajýn yerine getirmesi gereken çok sayýda
görevi vardýr. Ürünün imalatçýdan
perakendeciye güvenle ulaþtýrýlmasý,
tüketicilerin ürünü ve kullanma biçimini
anlamasý için talimatlarýn ve içindekilerin
okunaklý olmasý ve ürünün ömrü boyunca
güvenle saklanmasý gibi. Ayrýca, ambalaj
güvenli olmalý, ele kolay alýnmalý, evde
kullanmasý kolay olmalý ve tercihen geri
kazanýlmak ve geri dönüþtürülmek üzere,
elden çýkarýlmasý basit ve pratik olmalýdýr.
Örneðin Avrupada, nüfusunun büyük bölümü
yaþlý insanlardan oluþtuðu için ambalajýn
onlarýn ihtiyaçlarýna uygun olmasý da gerekir
ki bu durumda okunaklýlýk ve kullaným kolaylýðý
en önemli fonksiyonlardan ikisidir.
Birkaç yýl önce Pro Carton, sadece Belçikayý
hedefleyerek benzer bir çalýþma
gerçekleþtirmiþti. Yeni araþtýrmada ise altý

farklý ülkenin incelenmesine karar verildi.
Belçika tekrar seçildi ama bu kez Almanya,
Ýngiltere, Ýspanya, Fransa ve Polonyada da
benzer çalýþmalar yapýlarak ülkeler arasýnda
önemli farklýlýklar olup olmadýðýna bakýldý. Bu
ülkelerdeki süpermarketlerden doðrudan
ürünler ve markalar alýndý ve farklý ambalaj
türlerindeki ürünler seçildi. Donmuþ gýda,
þeker, bisküvi, pirinç, makarna ve diðer benzer
ürünler bu araþtýrma içerisinde yer aldý.
Ýncelenen ülkelerin her birinde seçilen her
kategoriden iki ürün örneði alýndý. Bazen her
iki örnek de ayný markadandý ama farklý
ambalaj türleriyle ambalajlanmýþtý. Bazen de
yine farklý ambalajlara konmuþ rakip markalar
seçildi.
Ýncelenen ülkelerin her birinde yaklaþýk 200
kiþi seçildi ve bunlar kendi evlerinin
alýþveriþinden sorumlu kiþilerdi. Cevaplarda
farklýlýk olup olmayacaðýný görmek için çeþitli
yaþ gruplarýndan seçim yapýldý.
Bu test yapýlýrken takistoskop (görme
çevikliðini ölçen cihaz) yöntemi kullanýldý ve

kiþilere rakip ürünlerin fotoðraflarý 0,05 saniye
ile 0,5 saniye arasýnda deðiþen altý farklý
süre ile gösterildi. Markayý doðru olarak tespit
ettikleri süre kaydedildi. Bu araþtýrmada
kullanýlan bütün fotoðraflar ürünün maðaza
rafýnda göründüðü halini temsil edecek þekilde
çekildi.
Her ülkedeki her deneðe üç farklý örnek
kümesi gösterildi ve daha sonra her birine
gördükleri ambalajýn beðendikleri ve
beðenmedikleri yönleri ile ilgili sorular soruldu.
Araþtýrmanýn ve saha çalýþmasýnýn tamamý

Donmuþ Gýda - Belçika
Markayý Tanýma

11 Haziran ve 2 Temmuz 2007 tarihleri
arasýnda yapýlmýþtýr.

durumda deneklere iki ambalaj gösterilerek
markayý tanýmalarý için gereken süre
kaydedildi. Bu üç testin her birinin sonuçlarý
yazýmýzýn ilerleyen bölümlerinde görülebilir
ve bu sonuçlar karton ambalajlý ürünün
alternatif bir malzeme ile ambalajlanmýþ
markadan çok daha çabuk tanýndýðýný açýkça
göstermektedir. Grafiklerin her birinde, verilen
sürelerin her birinde markayý tanýyan
deneklerin yüzdesi görülmekte ve karton
ambalajlý markanýn daha çabuk ve daha fazla
sayýda insan tarafýndan tanýndýðý açýkça
görülmektedir.

Avrupada faaliyet gösteren pazar araþtýrmasý
firmalarýndan birisi olan TNS Dimarsonun
hazýrladýðý raporun özetinde, yaptýklarý testlerin
sonuçlarýndan, karton ambalajýn bir markayý
diðer ambalajlardan çok daha iyi temsil ettiði
belirtilmektedir.
Donmuþ Gýdalar
Donmuþ gýda sektöründe, ürün çiftleri Belçika,
Ýngiltere ve Hollandada test edildi ve her
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Örneðin, fotoðraflarýn sadece 0,05 saniye gösterildiði Belçika testinde, deneklerin % 22si karton ile ambalajlanmýþ markayý tanýrken, sadece % 7si plastik
torbaya konmuþ markayý tanýdý.
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Benzer biçimde, fotoðraflarýn 0,2 saniye gösterildiði Ýngiltere testinde, deneklerin % 39u karton ile ambalajlanmýþ markayý tanýrken, sadece % 7si alternatif
ambalajdaki markayý tanýdý.
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Dosya
Donmuþ gýda sektöründe deneklerin büyük bölümü karton ambalajda daha yüksek puan elde etti.
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Polonyada test sonuçlarý bu derece çarpýcý deðildi ama yine de kartona konmuþ marka hemen hemen bütün zaman aralýklarýnda daha çabuk
tanýndý.
Þeffaf Ambalajlar
Raporda ele alýnan diðer bir ürün grubu da
þeffaf ambalajlardýr. Birçok ambalajda içi
görülebilen ve dolayýsýyla ürünün kolayca
tanýnmasýný saðlayan türde ambalaj
malzemeleri kullanýlýyor. Bu ambalaj plastik,
cam, þeffaf poþet veya pencereli karton olabilir.
Hepsinde amaç ürünün kolayca tanýnmasýný
saðlamaktýr. Ama bu çalýþmada daha fazla
detaya inildi ve sadece ürünün deðil markanýn
da ne kadar hýzlý ve doðru tanýndýðý araþtýrýldý.
Alýþveriþ yapan çoðu kiþi hangi ürünü almak
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istediðini bilir ama o ürünün hangi markasýný
satýn alacaðýný bilemeyebilir. Ayrýca marka
sahipleri de kendi markalarýný daha çok
sattýrmak için birbiriyle þiddetli bir rekabet
içinde olduðundan alýþveriþ yapan kiþinin bir
markayý tanýma ya da fark etme hýzý bir
ürünün baþarýsýnda hayati önem taþýr.
Þeffaf ambalajlarýn incelendiði araþtýrmada
üç çift ürüne bakýldý. Ýspanya ve Ýngiltereden
makarna ve Almanyadan ise pirinç ürünleri
seçildi.

Donmuþ Gýda - Polonya
Genel Beðenilirlik
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Tanýma hýzýný kaydetmenin yaný sýra, deneklerden
ayrýca her ambalaj türünde beðendikleri ve
beðenmedikleri özellikleri anlatmalarý ve her ürün
için 1 ile 10 arasýnda genel bir beðenilirlik puaný
vermeleri istendi. Donmuþ gýda sektöründe
deneklerin çoðu karton ambalaja daha yüksek puan
verirken, Belçikadaki örnekler kartonda ortalama
7,5 ve torbada 7,0 puan aldý. Ýngilterede ortalama
puanlar karton için 6,7 ve alternatif malzeme için
5,4tü. Her iki durumda da denekler kartonu daha
göze çarpýcý ve daha kolay okunabilir buldu. Ancak
Polonyada ortalama puanlar her ambalaj türü için
eþit olup 6,6 idi.
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Ýspanyada iki makarna markasý arasýndaki karþýlaþtýrmanýn sonuçlarýna göre yarým saniye sonunda markayý tanýyanlarýn oraný plastik
ambalajdaki % 35e oranla kartonla ambalajlanan üründe % 84 gibi çok daha iyi bir seviyededir.
Donmuþ Gýda - Ýngiltere
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Ýngilterede marka tanýma hýzýndaki fark anlamlýydý ve karton ambalajý tanýyanlar % 80 iken ayný sürede plastik ambalajlý ürünü tanýyabilenlerin
oraný sadece % 5te kaldý. Karton ambalajlý üründe markanýn tanýnma oraný süreyle doðru orantýlý olarak artarken plastik torbadaki üründe
tanýma süresinin sabit kalarak bu ambalajda markayý tespit etmenin çok zor olduðunu göstermesi de ilginç sonuçlardan birisidir.
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Donmuþ Gýda - Almanya
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Alman pirinç ürünlerinde yapýlan testlerde de ürünün türünü tanýma oraný karton olmayan örnekte kullanýlan içini gösteren ambalajda oldukça
arttý ve her iki ürün için markanýn tanýnma oraný diðer ülkelerdeki seviyenin altýnda olmakla beraber, kartonun performansý deneklerce tespit
edilmeyen alternatif malzemeden çok daha yüksekti.
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Mayonezde de çok ilginç bir sonuç alýndý. Bu ürün geleneksel olarak cam kavanoza konur ama diðer ambalaj metotlarý da giderek daha fazla
kabul görmektedir. Fransada geleneksel kavanozdaki mayonezi inceleyen ve bunu katlanan bir kartonun içine konmuþ bir tüp mayonezle
karþýlaþtýran testler yapýldý. Sonuçlar þaþýrtýcýydý çünkü ürün kavanozdayken daha hýzlý tanýnmakla beraber, iþ ürünün markasýný tespit etmeye
gelince denekler karton ambalajdaki alternatifi daha iyi buldu ve bir saniyenin onda biri kadar sürede kartonu tanýyan deneklerin sayýsý
kavanozu tanýyanlarýn 5 katýndan fazlaydý.
Tüketiciler genellikle hangi ürünleri almak istediklerini bilir ama markayla ilgili kararý maðazada verir.
Sonuçlar
Bu yazýmýzda, oldukça kapsamlý olan bu
çalýþmanýn sonuçlarýndan sadece küçük bir
kesit sunmuþ olmakla beraber, bundan
varýlacak çýkarýmlarý þöyle sýralayabiliriz:
 Karton ambalaja konan markalarýn hemen
hemen her zaman daha çabuk tanýndýðý
ortaya çýkmýþtýr.
 Çabuk tanýnan kartonlar pazarlama ve
reklam çalýþmalarý için ideal fýrsatlar sunar.
 Tüketiciler genellikle hangi ürünleri almak
istediklerini bilir ama markayla ilgili kararý
maðazada verir.
 Çoðu zaman tüketiciler karton ambalajlý
ürünleri diðerlerine tercih etmiþlerdir.
 Cam kavanozlarýn hakim olduðu mayonez
sektöründe bile karton ambalajlý alternatif
markanýn tanýnmasý daha kolay olmuþtur.
 Kartonlarýn denekler arasýnda en beðenilen
özellikleri þunlardý:
o Daha iyi renk ve baský kalitesi
o Daha çekici ve göz alan ambalaj
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Kullanma kolaylýðý
Daha çabuk tanýnma ve daha kolay
okunma
 Ambalajýn þeffaf olmasý ürünün tanýnmasýný
kolaylaþtýrsa da markanýn tanýnmasýnda
her zaman etkili olmuyor.
 Karton ambalajlar sadece lüks ürünler
için avantajlý deðil. Tanýnma bütün

sektörlerde hayati önem taþýyor.
 Satýn alma kararlarýnýn % 70ten fazlasýnýn
maðazada veriliyor olmasý marka
tanýnmasýnýn çok önemli olduðu anlamýna
geliyor.
 Ürünleri seçmede harcanan zaman
daraldýkça markanýn tanýnma hýzý önem
kazanýyor.

