
DÜNYA ÇAPINDA YAPILAN 
ARAŞTIRMADA TÜKETICILERIN HALA 
PAMUĞU TERCIH ETTIĞI GÖRÜLDÜ
KÜRESEL TÜKETICI KIYASLAMA ÇALIŞMASI

DAHA FAZLA BİLGİ SAHİBİ OLMAK İÇİN, LÜTFEN BÖLGESEL CCI TEMSİLCİNİZLE BAĞLANTIYA 
GEÇİNİZ. TEMSİLCİLERİN BÖLGELERE GÖRE LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.



Son yıllarda pek çok giyim kategorisi pamuk yerine daha 
sentetik elyaflar ve harmanlar kullanmaya başlamıştır. 
Ancak, bu trendin tüketici tarafından mı yoksa 
marka ve perakendeciler tarafından mı yönlendirilip 
yönlendirilmediği sorusu hala geçerli. Hall & Partners 
tarafından yapılan yeni bir çalışmada tüketicilerin aslında 
pamuğu tercih ettiği ve özellikle de Amerikan pamuğuna 
dair olumlu fikirleri olduğu görülmüştür.

Mart ve Nisan 2017’de, üçüncü parti bir araştırma firması 
tüketiciler hakkında dünya çapında bir araştırma yaptı. 
Çalışmanın amacı, tüketicilerin karar verme süreçlerini, 
pamuk ve sentetikle ilgili fikirlerini ve Amerikan 
pamuğuna yönelik tutumlarını daha iyi anlamaktı. 
Katılımcılar, % 80’i kadın, %20’si erkek olmak üzere, 
25 ile 54 yaşları arasında, evde karar alan 2473 kişiden 
oluşmaktaydı. Katılımcılar, en büyük ve/veya büyüyen 
küresel tüketici pazarlarından 12’sini temsil ettiler: A.B.D., 
Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Türkiye, Hindistan, 
Endonezya, Tayland, Vietnam, Çin, Japonya ve Kore.
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SATINALMA FAKTÖRLERININ ÖNEMI

Dünya çapında, yanıt verenlerin dörtte üçünden fazlası 
(76%) kumaş türünün giyecek satın alma kararlarında 
etkili olduğunu belirtti. Tüketiciler, polyester, rayon ve 
modal gibi önde gelen diğer elyaflardan ziyade pamuğa 
(%81) daha aşinaydı. Giyecek satın alırken tüketicilerin göz 
önünde bulundurdukları en önemli faktörler rahatlık, değer 
ve dayanıklılık gibi daha çok pamukla ilişkili faktörlerdi.  Bu 
araştırma, dünya çapında tüketicilerin giyimde pamuğun 
faydalarından yararlanmayı istediğini ileri sürüyor. 

SATINALMA FAKTÖRLERININ ÖNEMI

Pamuk Polyester Rayon Modal
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Giyim Kalitesi – Faktörler Satın Alma Pamukla

Rahatlık 80% 75%

Paranın karşılığını verme 78% 49%

Dayanıklılık/Ne kadar 
dayanacak 

61% 50%

Şık 58% 28%

Kolay bakım talimatları 49% 43%

Kırışmaz 34% 23%

Koku yapmaz 34% 30%

Çevre dostu 30% 41%

Organik lifler 20% 31%

Kolayca kurur 18% 27%

Malzemeye aşinalık
(İlk 3 Kutu Puanı)

Satınalma Faktörlerinin Önemi ve 
Pamukla İlişkisi



Tüketiciler pamuğa değer veriyorlar ama dünyanın farklı 
yerlerinde üretilmiş pamukları ayırt edebiliyorlar mı? Bu 
soruyu cevaplamak için, tüketicilere dünyadaki en ön plandaki 
dört pamuğa dair fikirleri soruldu: Amerikan pamuğu, Mısır 
pamuğu, Avustralya pamuğu ve Brezilya pamuğu.

Anketin sonucunda, dünya çapında tüketicilerin diğer 
ülkelerle karşılaştırıldığına Amerikan pamuğuna dair daha 
olumlu fikirlere sahip olmalarının yanı sıra, bu pamuk için 
daha fazla para ödemeye yatkın oldukları görüldü. Bunun 
nedeni, belki de tüketicilerin Amerikan pamuğunu rahatlık, 
dayanıklılık ve değerle ilişkilendirip bu pamuğa dair olumlu 
tutumlara sahip olmasıdır.

TÜKETICI ALGISI
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COTTON USA™ MARKASI

COTTON USA, markaların ve perakendecilerin bir ürünün 
%50’sinden fazlasının Amerikan pamuğundan yapılmış 
olduğunu belirtmek için kullandığı etikettir. 1989 yılından bu 
yana COTTON USA markası 3.8 milyar konfeksiyon ve ev 
tekstili ürününü temsil eden 51.000’den fazla ürün grubuna 
lisanslanmıştır.

Global tüketici araştırmasının sonuçları, COTTON USA 
markasının tüketiciler için olumlu bir marka imajı 
oluşturduğunu gösteriyor. Tüketicilerin yarısından fazlası 
(%55) COTTON USA markası hakkında bilgiye sahipti. Daha 
da önemlisi, dünya çapındaki bütün tüketicilerin yarısından 
fazlası COTTON USA markasını rahatlık, kalite, güvenilirlik, 
birinci sınıf bir marka ve güven ile ilişkilendiriyor. Bu bulgular, 
COTTON USA markasının markalar ve perakendecilerin giyim 
koleksiyonlarında kalite ve rahatlığı yansıtmaları için kolay bir yol 
olduğunu göstermektedir.
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SONUÇ

Bu üçüncü bir parti tarafından yürütülen dünya 
çapındaki araştırma çalışması, giyimdeki sentetik 
elyaflara yönelik eğilime rağmen tüketicilerin pamuk 
konusunda daha fazla bilgi sahibi olduğunu ve pamuğu 
rahatlıkla ilişkilendirdiğini gösteriyor. Dünyadaki en 
büyük pazarlardan 12’sindeki tüketiciler bilgilendirildi ve 
tüketiciler rahatlık, değer ve dayanıklılık için etiketleri 
kontrol ettiklerini ve özellikle pamuklu ürünler, bilhassa 
Amerikan pamuğu arayışında olduklarını belirttiler. 
COTTON USA markası A.B.D. pamuk endüstrisinin 
sembolüdür. Tüketiciler, bu markanın yüksek kaliteli çevre 
dostu bir ürünü simgelediğini düşünüyor ve bu nedenle 
de bu ürünler için daha yüksek bir fiyat ödemeye yatkın.

DAHA FAZLA BİLGİ SAHİBİ OLMAK İÇİN, LÜTFEN 
BÖLGESEL CCI TEMSİLCİNİZLE BAĞLANTIYA 
GEÇİNİZ. TEMSİLCİLERİN BÖLGELERE GÖRE 
LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

CCI Eşit İstihdam Fırsatı (EEO) sunan işverendir.


