
2 | 2015 S K Y L I F E B U S I N E S S  6 3  6 2  S K Y L I F E B U S I N E S S  2 | 2015

Building a strategic marketing plan is 
not an easy process. planning plays an 
important role for the future of your 
company or organization. With careful 
planning, you can arrange What steps to 
take in the short or long term, and move 
forWard accordingly. so, What path should 
you folloW While making a strategic plan?
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Stratejik bir pazarlama planı 
kurgulamak kolay bir Süreç değil. 
Şirketin ya da organizaSyonun geleceği 
için kritik önem taŞıyan bu iŞ SayeSinde, 
uzun ya da kıSa vadede hangi adımları 
atmanız gerektiğini planlayabilir, bu 
doğrultuda hareket edebilirSiniz. peki, 
Stratejik bir planlama yaparken naSıl bir 
yol izlemeliSiniz?

hedeflerinizi tanımlayın. 
Planlama çerçevesinde gerçekçi hedefler 
koyun ve bu hedeflere ulaşılması 
gereken zaman aralığını kesin bir 
şekilde belirleyin. İlerleyen dönemlerde 
başarınızı ölçümleyebilmek istiyorsanız, 
önünüzdeki hedefler kesin, ulaşılabilir 
ve ölçümlenebilir olmalı.

mevcut durumunuzu değerlendirin. 
Yeni bir döneme adım atmadan önce, ne durumda 
olduğunuzu bilmeniz gerek. Elinizdeki pazarlama 
stratejilerinden hangilerinin işe yarayıp hangilerinin 
sonuç vermediğini ortaya çıkarmak için bir 
değerlendirme yapın. Hatta şirketin kendisiyle 
kalmayıp müşterilerinizin mevcut sisteminizden 
memnun olup olmadığını öğrenin.

evaluate your current situation. Before 
embarking on a new period, you need to find out 
your current situation. Make an evaluation to learn 
which marketing strategies work out and which 
of them don’t give results. Moreover, go beyond 
your company and try to find out whether your 
customers are satisfied with your system - or not.

hangi adımı “neden” attığınızı bilin. Elde 
ettiğiniz bütün verileri bir araya getirdiğinizde, analize 
hangi noktadan başlayacağınıza karar vermek için, hangi 
soruya cevap aradığınızı iyi bilmelisiniz. Bu sorulardan 
en önemlisinin, planlamanızın dayanağını oluşturan 
“neden” sorusu olduğunu unutmayın.

ansWer the “reason” of your 
every move. When you have collected 
your data and are trying to decide 
where to start analysis, you need to know 
exactly which questions you are looking 
for answers to. Remember that the 
most important question of your plan is 
“Why?”

planınızı deneme SürüŞüne 
çıkarın. Her şey hazır, geriye yalnızca 
uygulamaya koymak kaldı. Bir planın 
işleyip işlemediğini görmek için ona biraz 
zaman tanıyın. Kendinize bir zaman 
dilimi belirleyin ve bu sürede planınızı 
değerlendirerek ne durumda olduğunuzu 
ölçümleyin. Gerekli değişiklikleri geç 
olmadan tespit edin ve iteratif süreçlerle 
çözümler geliştirip ilerleyin. 

Test your plan. Everything is ready 
and now it is time to perform. You need 
to allow some time for a plan to see 
if it is working out or not. Define your 
timeframe and evaluate your strategic 
plan according to this to measure 
its success. Pinpoint the necessary 
changes before it is too late, develop 
solutions with iterative processes and 
move forward.

Stratejinizi belirleyin. Hedefleriniz, hedef 
kitleniz ve araştırmalarınız doğrultusunda artık 
stratejinizi belirlemeye hazırsınız. Strateji, sizi 
koyduğunuz hedeflerinize ulaştıracak olan plandır. 
Satışları yükseltmek, marka bilinirliğini artırmak 
ve yeni ürünlerle şirkete kâr sağlamak gibi hedefler 
stratejinizin temelini oluşturabilir.

determine your strategy. Now you are 
ready to determine your strategy according 
to your targets, target audience and research. 
Strategy is the plan to take you to your targets. 
Targets such as raising the sales, increasing 
brand awareness and building profit by 
launching new products might compose the 
base of your markteting strategy, for example.

Sektör araŞtırmaSı yapın. Bu 
adım, belirleyeceğiniz stratejinin ne kadar 
doğru olduğunu gösterir ve kolay bir 
şekilde hedefinize odaklanmanıza yardımcı 
olur. Sektörün ihtiyaçlarını bilmek işinizi 
kolaylaştıracaktır. Bu araştırmalar, dünyanın 
diğer bölgelerindeki tüketici eğilimlerini takip 
etmek olabileceği gibi, kendi yapacağınız 
anketlerle ya da odak gruplarla da 
gerçekleştirilebilir.

carry out sector research. Good 
research will shows to what extent your 
strategy is correct, and directs you 
towards your target. Being aware of the 
requirements of your sector will pave the 
way. Researches can range from following 
global consumer tendencies to running 
questionnaires and focus groups, which you 
arrange personally.

identify your targets. Set real 
goals at the planning stage, and be 
clear about the time period of each 
target. If you want to assess your 
success in upcoming periods, your 
targets should be accurate, obtainable 
and measurable.
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