
Takı, gümüş ve
mücevher sektör
raporu

2021 Mart ayında hazırlandı.



MARKALI VE MARKASIZ ÜRÜN TERCİHLERİ

Mck�nsey raporu

Yorum

Görüldüğü g�b� sektörde markaya olan eğ�l�m
yıllar �çer�s�nde artmakta fakat halen daha
markasız ürünler�n payı daha fazla.Gelecek
yıllarda markaların pazarda daha fazla pay elde
edeceğ� ön görüleb�l�r.



PARALEL SEKTÖR (GİYİM, TEKSTİL)

Mck�nsey raporu

Yorum

Tekst�l ve g�y�m sektörü �le değ�ş�mler paralell�k
göster�yor. Tekst�l sektöründek� değ�ş�mler�n takı
ve mücevher sektöründe de gelecekte
yaşanacağını ön göreb�l�r�z.



TÜRKİYE'NİN İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER



2019-2025 PAZAR VERİSİ

Stat�sta

2019 - 230 MİLYAR DOLAR

2025 - 290 MİLYAR DOLAR
Pazarın yıllar �çer�s�nde büyüyeceğ� ön
görülüyor.



Altın kolye: 135.000
Altın b�lekl�k: 135.000
Gümüş kolye: 60.500
Kehr�bar kolye: 40.500
Altın küpe: 60.500
İs�ml� kolye: 27.100
Z�nc�r kolye: 27.100
Kelepçe b�lez�k: 27.100
İnc� kolye: 18.100
İs�ml� b�lekl�k: 6.600

EN ÇOK ARANAN
KELİMELER

Google Keyword Planner

Bu ver�ler k�ş�ler�n Google arama motorunda aradığı arama
hac�mler�d�r ve aylık ver�lerd�r. Örneğ�n "altın kolye" kel�mes�
Türk�ye'de 135.000 k�ş� tarafından Google'da aratılmaktadır.

Türevler �le b�rl�kte toplam arama hacm�
(aylık):  6.5 m�lyon



SEZONSALLIK

Google Keyword Planner

Sezona göre �nsanların takı ve türevler�n�
arama hac�mler�n�n değ�ş�m�



Engagement r�ngs
Earr�ngs
Necklace
R�ngs
Tenn�s bracelet
Pendant
Nose r�ng
D�amond r�ngs
Gold necklace
Cart�er bracelet

EN ÇOK ARANAN 
KELİMELER (TÜM DÜNYA)

Google Keyword Planner

Bu ver�ler k�ş�ler�n Google arama motorunda aradığı arama
hac�mler�d�r ve aylık ver�lerd�r.

Türevler �le b�rl�kte toplam arama hacm�
(aylık):  65 m�lyon



DÜNYADAKİ SEZONSALLIK

Google Keyword Planner

Sezona göre �nsanların takı ve türevler�n�
arama hac�mler�n�n değ�ş�m�



1,57%
Dönüşüm oranı: Web s�teler�ne
gelen kullanıcının alışver�ş
yapma oranı (100 k�ş�den 1,57's�
alışver�ş yapıyor.)

Müşter� ed�nme mal�yet�: B�r satış yapab�lmek �ç�n
harcadığın pazarlama mal�yet�

30-150 TL (Türk�ye)

Google keyword planner - Growcode

Müşter� ed�nme mal�yet�: B�r satış yapab�lmek �ç�n
harcadığın pazarlama mal�yet�

400-3.000 TL
(Dünya)



Instagram ve P�nterest sektörün en büyük 2 sosyal medyasını oluşturuyor. Buradak� büyük hesapları �nceleyeb�l�rs�n�z.

Instagram ve P�nterestte büyük
hesapların paylaştığı gönder�ler

@moc�un @hemmerle



@mon�cav�nader
@m�ssomalondon

P�nterest P�nterest



Yapılan
kampanyalar

Özel günler

Her özel gün �ç�n
kampanya üret�m� ve
yoğun reklam
kampanyaları

Influencer
kullanımı

Youtube ve Instagram
üzer�ne Influencerlar �le
�nd�r�m ve promosyon
sağlama

Komb�nler

Ürünler� kend� arasında
komb�nleyerek
eşleşt�rme ve böyle satış
yapma



Ülke ver�ler�
Ülke ver�ler�n� d�kkate alarak arama
hac�mler�, ülke gel�r düzey� ve rekabet
koşulları baz alınarak Amer�ka, Fransa
ve İsveç� seçt�k. 3 ülke ve Türk�ye'y�
�nceleyeceğ�z.

Google market f�nder



Google market f�nder



Google market f�nder



Google market f�nder



Google market f�nder



En çok traf�k alan web s�teler�

S�m�larweb - Semrush - Ahrefs

t�ffany.com
nordstrom.com
kay.com
jared.com
kendrascott.com

swarovsk�.com
mejur�.com



En çok �zlenen v�deo �çer�kler



İş�n�z� d�j�tal
pazarlama �le
büyütel�m
Soru ve görüşler�n�z �ç�n �let�ş�me

geçeb�l�rs�n�z.

Webs�te

earnado.com

Telefon

0 850 360 1288

E-ma�l

hey@earnado.com


