
ÜRÜN ETİKETİ ÇALIŞMASI



Yaklaşık 30 yıldır Cotton Council International (CCI),  
COTTON USA™ ticari markası ile ürünleri lisanslandırdı.  
51.000 ürün serisi ve 3,8 milyar üründe kullanıldığı gerçeği, 
onun değer sağladığının güçlü belirtisidir, fakat markanın  
satın alım itici gücü, bilimsel olarak nicelleştirilmemişti.  
Geçen yıl, CCI bunu değiştirmeye karar verdi.
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CCI, Aralık 2016 ve Şubat 2017’de dünya genelinde  
en büyük gelişmiş ve gelişmekte olan pazarları  
hedef alan küresel tüketici anketleri düzenledi. 

Dünyadaki en büyük tüketici pazarlarını temsil eden ülke 
başına en az 300 (AB’de toplam 600) yanıtlayıcı tarandı. 
ABD, Kanada, İngiltere ve AB, dünyadaki en büyük gelişmiş 
pazarları temsil ettikleri için dahil edildiler, aynı zamanda 
Çin ve Hindistan devasa orta sınıf harcamaları ile en büyük 
gelişmekte olan pazarları temsil ediyor. Örneklem, giyim  
ve ev tekstili satın alımlarında birincil karar verici olan  
18-54 yaşları arasında orta ile üst gelir grubundan  
kadınlardan oluşuyordu.
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Üç farklı ürün etiketini karşılaştırdılar:
• Bir temel “%100 pamuk” ürün etiketi 
• Bir COTTON USA markalı “%100 ABD Pamuğu” 

ürün etiketi 
• Bir yeni slogan olan “Güvenebileceğiniz Pamuk” 

(Cotton You Can Trust) içeren COTTON USA markalı 
“%100 ABD Pamuğu” ürün etiketi 

Bunlar genel bir beyaz süveter ve bir beyaz havluya  
iliştirildi. Ürünler genel tutularak odağın ürün etiketleri  
ve verdikleri mesajın gücünde olması sağlandı.
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Her pazarda tüketiciler COTTON USA Markasını tercih etti. 
Tüketicilerin %80’i, COTTON USA ürün etiketlerini, temel 
“%100 Pamuk” ürün etiketine tercih etti. Bu hem havlu ürün 
etiketleri, hem de süveter ürün etiketleri için geçerliydi.
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Fakat bu değer tercihin ötesine geçti. Örneklemin yaklaşık  
üçte ikisi COTTON USA ürün etiketli bir ürüne daha fazla 
para ödeyeceğini belirtti. 

Ve, COTTON USA ürün etiketlerine “Güvenebileceğiniz 
Pamuk” (Cotton You Can Trust) sloganının eklenmesinin  
en fazla olumlu sonucu yarattığı ortaya çıktı. Ankete 
katılanların yaklaşık yarısı bu ürün etiketini tercih etti  
ve 10’da 4’ü bu etiketi taşıyan ürüne daha fazla  
ödeyeceğini söyledi. Bu, COTTON USA markasının ne  
kadar güçlü olduğunun ve yeni sloganın bunu nasıl yeni  
bir düzeye taşıdığının güçlü bir kanıtıdır.

DAHA FAZLA ÖDEMEYE DEĞER
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Araştırma, COTTON USA markasının çeşitli ürünlere bir  
fiyat artışı eklediğini ve “Güvenebileceğiniz Pamuk”  
(Cotton You Can Trust) sloganının markalara ve  
perakendecilere özellikle değer eklediğini kanıtlıyor. 

Bu değer artışını markanıza veya perakende işinize  
taşımak isterseniz, daha fazla detay almak ve bir  
COTTON USA lisans sahibi olmak için yerel CCI  
temsilcinizle iletişime geçin.

COTTON USA™‘NİN GÜCÜNÜ KULLANIN


