
YÜZDE YÜZ AMERİKAN 
HAVLU KOLEKSİYONU
ULUSLARARASI OTEL ZİNCİRİNE DEĞER KATIYOR

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

https://cottonusa.org/tr/staff


İster iş, ister eğlence amaçlı olsun, seyahat edecek olanlar 
için birçok farklı konaklama seçeneği mevcuttur. Otel 
sektöründe artan rekabetten ötürü müşteri sadakatinin 
elde edilmesi ve korunması hususu otellerin odak 
noktalarından biri haline gelmiş durumda. Otel puan 
kazanımı ve ücretsiz oda yükseltme gibi olanaklar, otellerin 
sadık müşteri oluşturma yolunda kullandıkları yöntemler 
arasında yer alıyor. Öte yandan, insanların otel algısında 
küçük detayların da rolü büyük. Bu detayların etkisini 
ölçme çalışmasının bir parçası olarak COTTON USA, büyük 
bir uluslararası otel zinciriyle işbirliği yaparak COTTON 
USA marka havluların otel markası hakkında olumlu izlenim 
yaratıp yaratmayacağını test etti.

Üçüncü taraf piyasa araştırma şirketlerinden olan Rose 
Araştırma Şirketi, iş veya eğlence amaçlı seyahat eden 
196 konuk üzerinde bir internet araştırması gerçekleştirdi. 
Konuklar cinsiyet, yaş ve gelir açısından temsile uygundu. 
Katılımcıların üçte biri az seyahat edenler (1-9 gece otel/
yıl), üçte biri orta düzeyde seyahat edenler (10-29 gece 
otel/yıl) ve diğer üçte biri de yoğun seyahat edenlerden 
(30+ gece otel/yıl) oluşuyordu.
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Katılımcılara, bir otelin banyosunda karşılaşabilecekleri iki 
mesaj gösterildi. Bunlardan ilki, uluslararası otel zincirinin 
kullandığı standart bir mesajdı. Diğerinde de aynı 
kelimelerle ifade edilmiş aynı mesajın yanı sıra, COTTON 
USA Yüzde-Yüz Amerikan havlu koleksiyonu (aşağıda) 
hakkında bilgi mevcuttu. Önyargıyı gidermek adına 
uyarıcıların düzeninde değişiklik yapıldı. 

EMEK VE DOĞALLIK BİR ARADA

YÜZDE YÜZ AMERİKAN HAVLULAR

Yeni “Yüzde Yüz Amerikan Havlu Serimizle” 
karşınızdayız. Yüzde yüzünde sürdürülebilir üretimle 
yetiştirilen Amerikan pamuğu kullandığımız 
ürünlerimizi Amerika’da üretmiş olmak da bizim 
için ayrı bir gurur kaynağı. Dilerseniz havlularınızı 
günlük olarak değiştirebiliriz, fakat su kaynaklarının 
korunmasına yönelik çabamızda bize yardımcı olmayı 
tercih ederseniz, havlunuzu asmanız yeterli. 

NEVRESİMLER

Standart olarak nevresimleri üç günde bir 
değiştiriyoruz. Bunun dışında nevresimlerinizi 
değiştirmemizi istediğinizde lütfen bize bildirin.

SİGARA-İÇİLMEZ

Tesisimizde sigara içilmemektedir.*

ÇEVRE KORUMA

Otellerimizde ve otel dışı alanlarda çevre korumaya 
yönelik girişimlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak 
için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
*Odanızda sigara içtiğiniz takdirde 250 dolar 
tutarında bir tazminat ödemeniz gerekecektir.



Kontrol Mesajı
(% Katılıyorum/Çok Katılıyorum)

Yüzde-Yüz Amerikan Havlular
(%Katılıyorum/Çok Katılıyorum)

Müşteri 69 74

Kalite 67 80

Yenilik 59 64

Bütünlük 66 75

Dünyaya Hizmet 66 65

Doğal Kaynakların Korunması 87 87

Toplum 63 72

Vatanseverlik 40 67

Her bir görüntünün ardından katılımcılara, görüntünün, doğal 
kaynakları koruma, vatanseverlik, kalite, müşteri, yenilik, 
bütünlük, dünyaya hizmet ve toplum gibi perspektiflerde 
örgütsel bağlılığı ne derece yansıttığı soruldu. Yüzde Yüz 
Amerikan Havlu mesajı ile kontrol mesajını okuyan katılımcılar 
bu ifadelerin birçoğunu benzer biçimde algılamış olsalar da, 
Yüzde-Yüz Amerikan Havlu mesajını okumuş olan katılımcıların 
kalite ve vatanseverlik algısı kontrol mesajına kıyasla anlamlı 
derecede daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca, katılımcıların üçte 
ikisi, Yüzde-Yüz Amerikan havlu mesajının benzersiz olduğuna 
(%66) inandıklarını ve 10 kişiden 7’si gibi bir oranda da, bu 
mesajı görmelerinin konaklama deneyiminden duydukları 
memnuniyette az ya da çok bir artış sağlayacağını ifade 
etmişlerdir. 

BU GÖRÜNTÜNÜN AŞAĞIDAKİ İFADELERDEN HER 
BİRİNİ YANSITIP YANSITMADIĞI KONUSUNDA NE 
DÜŞÜNÜYORSUNUZ? BU GÖRÜNTÜ:



Katılımcılara, mesajlardan herhangi birinin gelecekte 
o otelde kalma ihtimallerini arttırıp arttırmadığı 
sorulduğunda çoğunluğu, Yüzde-Yüz Amerikan Havlu 
mesajını (%69) seçerken kontrol durumunu seçenlerin 
oranı %18’de kaldı. Katılımcılara, mesajlardan hiçbirinin bu 
ihtimali arttırmadığı (%13) seçeneği de verilmiş olmasına 
rağmen ortaya çıkan bu farklılık dikkat çekiciydi.

Kontrol Yüzde-Yüz 
Amerikan Havlular

Hiçbiri

%18

%69

%13

İLERİDE BU KOLEKSİYONU TERCİH EDEN BİR 
OTELDE KONAKLAMA YAPMA OLASILIĞINIZ NEDİR? 
(OLASI/ÇOK OLASI)



Ortaya çıkan anket sonuçları, katılımcı gruplar (az, 
orta, yoğun seyahat edenler) arasında ciddi farklılıklar 
göstermiyordu. Bu, Yüzde-Yüz Amerikan Havlu mesajının 
etkisinin, iş amacıyla sık seyahat edenler ile orta düzeyde 
seyahat edenler arasında bir değişiklik göstermediği 
anlamındaydı. Çalışma sonuçları, COTTON USA markasının, 
ve bu çalışmada, Yüzde-Yüz Amerikan koleksiyonunun 
artı değerini net bir şekilde ortaya koyuyor. COTTON USA 
ile olan ilişki, kalite ve vatanseverlik algılarını geliştirerek 
konaklama deneyiminden daha fazla memnuniyet 
duyulmasını sağlar ve geri dönüş ihtimalini arttırır.

Amerikan pamuğu kalitesi hakkında daha fazla bilgi için 
tıklayın. Amerikan pamuğu hakkında daha fazla bilgi 
edinmek için bir COTTON USA temsilcisiyle iletişime 
geçmek ya da COTTON USA lisans sahibi olmak için tıklayın.

CCI, hem çalışan hem de tedarikçi açısından eşit bir fırsattır.
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