
MÜŞTERILER PAMUK 
TERCIH EDIYOR:
2018 YILI GLOBAL LIFESTYLE MONITOR SONUÇLARI

DAHA FAZLA BİLGİ SAHİBİ OLMAK İÇİN, LÜTFEN BÖLGESEL CCI 
TEMSİLCİNİZLE BAĞLANTIYA GEÇİNİZ. TEMSİLCİLERİN BÖLGELERE GÖRE 
LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.
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Uluslararası bir pazar araştırması şirketi olan Ipsos tarafından 
yılda iki kez gerçekleştirilen 2018 yılı Global Lifestyle Monitor 
araştırma sonuçlarına göre, bir giyside kullanılan ipliğin türü 
müşterilerin karar verme süreçlerinde son derece önemli 
bir etkiye sahip. Araştırmaya katılan tüketicilerin %86’sı, 
iplik yapısı hakkında bilgi edinmek için giysilerin etiketlerine 
baktıklarını bildirdi. Ocak/Şubat 2018 yılları arasında dünyanın 
en büyük tüketici pazarlarının 10’unda (Çin, Kolombiya, 
Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Meksika, Tayland, Türkiye, 
Birleşik Kralllık) yaşayan 10.000’in üzerindeki müşterinin 
%81’inin pamuktan imal giysileri tercih ettikleri ortaya konuldu. 
Bu araştırma sonuçları, tüketicilerin yalnızca giysilerin ne 
tür iplikle yapıldıklarına bakmakla yetinmeyip aynı zamanda 
pamuk olanı tercih ettiklerini göstermiştir. Tüketicilerin %86’sı 
kotlarında, %76’sı T-shirtlerinde, %71’i pijamalarında, %62’si 
pantolonlarında ve %58’i gömleklerinde pamuğu tercih 
etmişlerdir.

Peki neden tüketiciler pamuğu tercih ediyor? Global 
Lifestyle Monitor araştırma sonuçları, tüketicilerin pamuk 
algılarının, giysi performans beklentileriyle uyumlu olduğunu 
göstermiştir. Tüketicilerin, bir giysi alırken dikkate aldıkları 
en önemli özelliğin rahatlık (%83) olduğunu ve bu özelliği de 
genellikle pamukla ilişkilendirdikleri (%60) ortaya çıkmıştır.



Rahatlığı %83
Vücudunuza uyması %81
Genel kalitesi %78
Fiyatı %74
Rengi %72
Dayanıklılığı %72
Stili %72
Şıklığı %67
İpliği %63
Performans özellikleri %60
Yıkama talimatı %55
Çevre dostu oluşu %48
Markası %46
Üretildiği ülke %37
Onaylanmış oluşu %33

En rahat %69
En doğal %68
En güvenilir %67
En sağlam %67
En sürdürülebilir %65
En yumuşak %65
En uzun süre dayanıklı %55
En çok amaçlı %51
Renkleri en uzun süre koruyan %45
En farklısı %36
Koku sorunları %55

BIR GIYSI SATIN ALIRKEN AŞAĞIDAKI 
ÖZELLIKLERE NE DERECE ÖNEM VERIRSINIZ?

SAYILAN ÖZELLIKLER EN ÇOK HANGI TÜR 
GIYSILER IÇIN GEÇERLI?
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Tüketiciler ayrıca, pamuğu en sürdürülebilir iplik türü olarak 
görmektedirler (%65). Çeşitli iplik türlerinin çevre için ne 
derece güvenli oldukları sorulduğunda, yine pamuk en güvenli 
olduğu belirtilen iplik türü olmuştur (%83). Likra/spandeks, 
suni ipek, polyester ve naylon ise çevre açısından daha az 
güvenilir bulunmuştur.

AMERIKAN PAMUĞUNUN SÜRDÜRÜLEBILIRLIK HIKAYESI 
HAKKINDA DAHA FAZLA BILGI IÇIN TIKLAYIN.

Pamuk %83

İpek %75

Yün %74

Likra/spandeks %56

Suni ipek %55

Polyester %53

Modal %53

Tencel %52

Naylon %49

SAYILAN IPLIK TÜRLERI, ÇEVRE AÇISINDAN NE DERECE GÜVENLI?

CCI Eşit İstihdam Fırsatı 
(EEO) sunan işverendir.


