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1. Tradisyonel medya aracılığı ile kurumsal, 

pazarlama ve satış iletişiminin iyice zayıflaması ve 

online’a kayması ile sosyal medya kullanımının 

önemi, rakamları 2020’de de artmaya devam 

edecek. 

2. Buna karşılık yönelim, kitlesel pazarlama ve 

iletişimden daha bireysel ve nokta vuruşu iletişim 

odaklı bir yöne doğru ilerleyecek. 

3. Ücretli reklamlar, müşteri hizmetleri, kampanya ve 

yarışmalar, oyunlaştırma gelişerek sürecek. 

4. Samimi “hikayeler”, videolaştırma ve birebir iletişim 

aracılığı ile mesajlaşma, küçük guruplar oluşturma 

eğilimleri yükselecek (Messenger, WhatsApp, 

Instagram DM'ler). 
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5. Dijital dönüşümle birlikte firmaların, markaların veri 

analitiği kabiliyetleri ve sosyal medya ile 

entegrasyonları arttıkça, demografik verilere, 

lokasyona, tercihlere, alışkanlıklara vb. göre 

özelleştirilmiş içerikler gelişecek.  

6. Sosyal medya aracılığı ile alışveriş, artırılmış 

gerçeklik uygulamaları, chatbot’lar vb. her geçen 

gün daha fazla ağırlık kazanacak. 

7. Firma çalışanları da içerik üretimine katkı verecek. 

Sosyal Medya herkesin işi olacak. Blog yazarlığı, 

podcast yayıncılığı daha da gelişecek, 

benimsenecek. 

8. Mobil kullanımı sosyal medya kullanımında, her yaş 

gurubu için ana araç haline gelecek, tamamen 

üstünlük sağlayacak.  
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1. Tüm gizlilik sorunlarına ve hakkındaki olumsuz 

haberlere rağmen Facebook hala en popüler sosyal 

medya platformu. İnternet kullanıcılarının% 60,6'sı 

(ki bu 2,7 milyar kullanıcı ediyor) FB kullanıyor. 80 

mio şirketin iş sayfası var. FB kullanıcılarının% 65'i 

35 yaş altı.  % 96'sı FB’u mobil cihazlar üzerinden 

kullanıyor.

2020 ve sonrasında FB özel/kapalı gruplar  

yükselişe geçecek. 

2. LinkedIn popülerliğini koruyacak. Yöneticilerin içerik 

oluşturması giderek önem kazanacak.

3. Instagram hem bireysel hem iş dünyası için 

popülaritesini artırmayı sürdürecek 

(özellikle hikaye + IGTV).

4. Twitter stabil ilerleyecek (müşteri ilişkileri ve 

haberler yoğunlukta).

5. YouTube, video içeriği önem kazandıkça 

yükselmeye devam edecek. 
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6. Pinterest stabil. SEO ve marka bilinirliği için 

paylaşım yapmakta fayda var.

Dünya çapında 300 Mio aktif kullanıcısı var. % 70’i 

kadın, % 30’u erkek.

7. TikTok oldukça dikkat çekiyor. Gözlemek lazım. 

Henüz özel bazı alanların dışında iş dünyası ve 

markalar için erken. Dünya çapında 500 Mio aktif 

kullanıcısı var. % 41’i 16-24 yaş arasında. % 56’sı 

erkek, % 44’ü kadın. Kullanıcılar günde 52 dakika 

TikTok’da zaman geçiriyor.  izliyor. 

8. Instagram, Pinterest ve Facebook gibi Sosyal 

medya platformlarında sosyal alış veriş diğer 

kanallarla birlikte ana akım bir perakende kanalı 

olma yolunda ilerleyecek.  Markalar ve 

pazarlamacılar sosyal medya üzerinden satış 

yapabilmek konusunu satış stratejilerine aktif 

olarak dahil edecekler. 
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1. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını gidermeye öncelik 

verilmeli. Satış / marka tanıtım amaçlı içeriklerde 

denge gözetilmeli. Önerilen; 

B2C: % 60 marka oluşturma ve % 40 satış

B2B: % 54 marka oluşturma ve% 46 satış

2. Şirketin sosyal ve çevresel duyarlılığını samimiyetle 

yansıtan içerikler paylaşılmalı. 

3. Çalışanların kurumun sosyal medya kanallarını 

sahiplenmesi, kullanması, kariyer siteleri, deneyim 

paylaşımları; marka-pazarlama ve  özellikle de 

yetenek savaşları için giderek önem kazanıyor.

4. Saygınlık ve güvenilirlik için en iyi paylaşımlar; 

müşteri tavsiyeleri, içten-samimi deneyim örnekleri, 

kullanıcı tarafından oluşturulan içerikler olacak. 
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5. Çekilişler, kampanyalar, hediyeler, ödüller vb. ciddi 

rekabete maruz kalan müşterileri, tüketicileri 

cezbetmek ve onlarla etkileşime geçmek için önemli 

olmaya devam edecek.

6. Çekici içerikler:

• Video içeriği görsel hikaye anlatma ve canlı 

yayınlar

• Instagram ve Facebook hikayeleri

• Infographics, araştırma sonuçları, diyagramları

• Bloglar, makaleler (Linkedin'de de)

• Spotify'da Podcast'ler

• Influencer Pazarlama

• Chatbots

• Arttırılmış gerçeklik

• Sosyal medyada alışveriş
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