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Ön Söz
Küresel endüstrilerde, yeni teknolojiler ve değişen demografiler hepimizin iş yürütme 
şekillerini değiştiriyor. Endüstriyel satın alma da farklı değil. UPS Endüstriyel Satın Alma 
Dinamikleri çalışmasının üçüncü Avrupa yayını, endüstriyel satın alma trendleri, bunların 
satın alma alanını nasıl şekillendirdiği ve bunları destekleyen kuvvetleri keşfediyoruz.

Bulgularımızın bilgi kaynağı, işletmeler arası (B2B) alıcıların beklentilerine ve davranışlarına 
ilişkin görüşler, ve bunlar müşterilerimizle her gün yaptığımız görüşmelere de yansıyor.

Çalışma, küresel satın alma uzmanlarıyla yapılan 2.500 mülakatı temel alıyor. Bu yayım, 
ABD ve Çin karşılaştırmaları ile birlikte dört ana Avrupa pazarına (Fransa, Almanya, İtalya ve 
İngiltere) odaklanıyor.

Bu yılki çalışma, çevrimiçi satın alma için güçlü bir hamleyi ve satış sonrası hizmetler ile 
iadeler gibi değişen faktörleri gözler önüne seriyor.

Bu çalışma, müşterilerinizin beklentileri, tercihleri ve algıları hakkında giderek daha 
rekabetçi ve karmaşık bir iş ortamında başarılı olmanıza yardımcı olacak değerli bilgiler 
sunacaktır.

Dijitale kayma
Çalışmayı Avrupa'da ilk kez yürüttüğümüz 2015’ten bu yana süre gelen değişimler bir dönüm noktasına 
ulaştı: kişiler arası satış gücü tabanlı iş yapma modeli yerini çevrimiçi etkileşimlere bırakıyor. Perakende 
ticarette görülen kaymaları yansıtır nitelikteki bu dijitalleşme, alıcıları doğrudan imalatçılardan ve 
çevrimiçi marketlerden alım yapmaya itiyor ve geleneksel distribütörler zarar ediyor.

Değişen demografiler
Yaşa dayalı amaçlara ilişkin demografik verimiz milenyum kuşağının endüstriyi yeniden 
şekillendirmeye nasıl hazır olduğunu ortaya çıkardı. Doğuştan dijitale yatkın olan milenyum kuşağının 
alışverişe uluslararası olarak yaklaşabiliyor ve daha iyi bir müşteri deneyimi ve katma değer teklifi için 
tedarikçisini çok hızlı değiştirebiliyor. Yakın gelecekteki etkin karar vericilerin zihniyeti bu şekilde.

Farklılaşan etkenler
Değişmekte olan bir endüstrideki bu temele karşın farklılaşan etkenler giderek önem kazanıyor. 
Endüstriyel alıcıların satış sonrası hizmetler için beklentileri, hızlı onarım ve bakımın yanı sıra iadelere 
de vurgu yaparak artmaktadır.

Abhijit Saha
UPS Avrupa, Pazarlama ve Strateji Başkan Yardımcısı



Avrupa Çalışması, 
2019



Dijitale Kayış – Satış 
Personelinin Sonu mu Geldi?

Dijital teknoloji günlük yaşamlarımızda yaygın 

hale gelirken, ön-satın alma aşamasından 

itibaren B2B müşteri yolculuğuna da nüfuz 

ediyor. Yalnızca iki yıl önce, endüstriyel alıcılar 

ürünleri araştırmak için hala çoğunlukla satış 

temsilcilerini kullanıyordu. 2019'da satış 

temsilcileri sıralamada dördüncü konuma 

geriledi, zira alıcıların neredeyse yarısı ürünleri 

araştırmak için artık öncelikle çevrimiçi 

araştırma ya da şirket web sitelerine yöneliyor.

Tedarikçi araştırmasında da benzer bir model var: ticaret fuarları 2017'de tedarikçi araştırmasında 

hala en çok kullanılan kanal iken, artık sıralamada beşinci konumda ve yerini çevrimiçi araştırmaya 

ve tedarikçi web sitelerinin bireyselliğine bırakmış durumda. İletişim ve kişisel ilişkiler dijital 

etkileşime dönüşüyor.

Fiziksel olanlar dijital oluyor
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Bu kayma, konu satın alma aşaması olduğunda da kendini gösteriyor. Katılımcıların dörtte üçü 

ürünleri çevrimiçi kanallar üzerinden tedarikçi web siteleri, e-marketler ya da mobil uygulamalar 

aracılığıyla ve %48'si elektronik veri takası (EDI) sistemleri üzerinden satın alıyor. Bu dijital kanallar, 

üreticilere, doğrudan endüstriyel müşterilerine satış yapmaları için yeni fırsatların kapılarını açtı ve 

endüstriyel ürün tekliflerinin Amazon Business ve Alibaba gibi e-marketlerde artışını destekledi.

Sonuç olarak, endüstriyel ürünlerin üreticilerle son kullanıcılar arasındaki dağıtımını ve satışını yapan 

geleneksel aracılar ciddi bir bozulma ile karşı karşıya kalmaya devam ediyor. 2019'da Avrupa'daki 

profesyonel alıcılar bize doğrudan geleneksel distribütörlere giden tüm endüstriyel satın alımların 

payının 2017'ye göre keskin bir düşüş gösterdiğini açıkladı. Diğer taraftan 'doğrudan imalatçıdan' 

(DfM) satın alımlar yükselmiş durumda, e-marketlerden alım ise daha da yüksek.
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Avrupa'ya benzer şekilde, Çin’deki alıcıları da çoğunlukla doğrudan imalatçılardan 

(%41) kaynak tedarik ederken bunu distribütörler (%35) ve e-marketler (%27) izliyor. 

ABD'deki alıcılar hala distribütörler (%38) üzerinden kaynak tedarikini tercih ediyor, 

ama bu kanal pazar payını DfM'ye (%34) ve e-marketlere (%27) kaybediyor.

Katılımcıların dörtte üçü B2B alımını bir tür 
çevrimiçi kanal üzerinden tedarikçi web 
siteleri, e-marketler ya da mobil uygulamalar 
aracılığıyla ve %48'si elektronik veri takası 
(EDI) sistemleri üzerinden satın alıyor.

Endüstriyel Satın Alma Pazar Payı
S. Bir yıl içinde, endüstriyel sarf malzemelerin/ürünlerin toplam satın alımlarının yüzde kaçı 

aşağıdaki türde tedarikçilerle yapılmıştır?



Alıcılar Ne İstiyor
Avrupalı alıcılardan, tedarikçi seçimindeki kritik etkenleri, ve bunların yanı 

sıra bu etkenler karşısındaki tedarikçi performansını sıralamalarını istedik. 

Fiyat ve değer, alıcıların %58 ile kriterlerin arasında en üste koydukları 

belirgin düzeyde önemli bir kriterdi, ama ürün kalitesi de sıralamada 

hemen arkasında geliyordu. Diğer öne çıkan seçim etkeni ürünün 

kullanılabilirliğiydi. Bu üç etmen üzerindeki kontrolün çoğu imalatçıların 

elinde. Bu da onları gereksinimleri karşılamak için en iyi konuma 

yerleştiriyor. DfM kanallar alıcılar tarafından bu üç kriter hakkında en yüksek 

sıraya yerleştirildi, bu da onların üstün pazar payında kendini gösteriyor.

Ayrıca endüstriyel satın almada ikinci bir grup karar etmeni var, ve bunlar 

kolay işlem (kargo kolaylığı, kargo takibi ve sipariş kolaylığı) ile ilgili. Konu 

müşteri deneyiminde rahatlık sunmaya geldiğinde katılımcılar e-marketlerin 

açık ara önde olduğunu gösterdi. Bu satın alma kanalının Avrupa'da hızla 

büyümesi, bu etkenlerde ustalaşmanın daha büyük pazar payını güvenceye 

almak için önemli olduğunu gösteriyor. Hem Çin hem de ABD'de DfM kanalı 

ürün kalitesi ve kullanılabilirlikte en üst sıradayken, e-marketler fiyatta ve 

‘kullanım kolaylığı’ etkenlerinde en üst sırada.

 DfM kanalları üç seçim etmeni arasında en iyi performansı gösterdi:

Ama konu sorunsuz satın alma deneyimleri olduğunda 
e-marketler farklı şekilde öne geçiyor.
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Yine de çevrimiçi satın almanın amansız yükselişi, kişisel irtibatın Avrupa'da hala önemli bir 

satın alma etmeni olduğu gerçeğini gizleyemiyor. Avrupalı endüstriyel alıcıların kabaca %60'ı 

hala tedarikçi ya da imalatçı lokasyonunda bir kişi, ziyaret eden bir satış temsilcisi ya da 

telefon çağrıları veya e-postalar gibi kişisel etkileşimler üzerinden satın alıyor.

Bütün bu durumlarda, alıcıların neredeyse yarısı (%44-48) çevrimdışı satın alma nedenini, bir 

çevrimiçi hizmet yerine bir insandan daha kolay yanıt almak olduğunu söylüyor. E-marketler 

müşteri hizmetleri konusunda diğer tüm kanalların gerisinde bir puana sahip. İnsan etkileşimi 

yeteneklerini çevrimiçi hizmetlere dönüştürmek hala zorlu bir süreç, ve tedarikçilerin hala 

otomasyon öğrenme eğrisini tırmandıklarını gösteriyor.

Kişiler arası satış gücü tabanlı iş yapma modelinin ölümüne yas tutmak için hala çok erken 

ama B2B işlemlerinin yalnızca bu modelle tanımlandığı günler geride kaldı.

Avrupalı Alıcılar Tedarikçileri Nasıl Seçiyor
S. Aşağıdaki alanlarda sizce hangi tür tedarikçi mükemmellik sunuyor?



oranındaki katılımcı, iadeleri, 
tedarikçiler tarafından sunulması 
gereken çok önemli ya da ileri düzeyde 
önemli satış sonrası hizmetlerden biri 
olarak görüyor.

%60

Avrupa'nın endüstriyel alıcılarına farklı iade etmenlerinin önemini sorduğumuzda, 

politika kolaylığı, alıcıların %60'ı tarafından en değerli etmen olarak seçildi. Alıcılar 

iadelerin küçük harfli basılmış istisnalar nedeniyle engellenmeyeceği bilgisine çok önem 

veriyor gibi görünüyor. Bu sonuç 2019 çalışmasındaki diğer sonuçları yansıtıyor, buna 

göre sipariş ve ödemedeki 'kolaylık' etmenleri önemini giderek artırıyor gibi görünüyor. 

Uygun ambalaj (genellikle yeniden kullanılabilir teslimat ambalajı anlamına geliyor), 

ürün değişimi ve çevrimiçi kanal üzerinde otomatik iade gibi diğer üst sıradaki iade 

etmenlerinin tümü kalitenin giderek kolaylığın önüne geçtiğini gösteriyor.

Lojistik Hizmet Anlamına Geliyor
UPS Endüstriyel Satın Alma Dinamikleri çalışmasının ömrü boyunca endüstriyel alıcıların satın 

almadaki hizmet bileşenine giderek daha fazla vurgu yaptığını gördük. 2017'de en önemli satış 

sonrası hizmet iadelerin kullanılabilirliği ve kalitesiydi, ve iadeler 2019'da hala gündemin en 

tepesinde. Tüm katılımcıların beşte üçü (%60) iadeleri, tedarikçiler tarafından sunulması gereken 

çok önemli ya da ileri düzeyde önemli satış sonrası hizmetlerden biri olarak görüyor, ama bu 

durum, daha yüksek değere ve kritik öneme sahip olma eğilimindeki MRO (bakım, onarım ve 

işletim) parçalarının ve nihai montaj parçalarının satın alımında artıyor.
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Önde Gelen Hizmet Etmenleri
S.  Endüstriyel tedarikçinizin aşağıdaki satış sonrası hizmetleri sunması sizin için ne kadar 

önemli? (Aşırı/Çok önemli)



UPS çalışma başladığından beri yerinde hizmete yönelik beklentiler de artıyor. 2019'da 

alıcılardan bu etmenlerin önemini değerlendirmelerini istedik ve katılımcılar genel olarak 

yerinde onarımları ve bakımı, kendi endüstriyel tedarik ilişkilerinde ikinci ve üçüncü en önemli 

etmenler olarak sıraladı. Ama ayrıca sürdürülebilirlik ile ilgili etmenlerin de alıcıları önceliği 

arasında olduğunu belirledik. Hem imha hem de geri dönüşüm, Avrupa'daki katılımcıların %47'si 

tarafından ya çok önemli ya da son derece önemli olarak anıldı. Bu konular ABD'de de tam 

olarak aynı şekilde değerlendirildi, ama Çin'de belirgin düzeyde daha yüksek sıraya oturtuldu, bu 

da Çin hükümetinin kirliliğe yol açan endüstrileri baskılamaya devam ettiğini gösteriyor.
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Alıcılar Rahat İadelere Değer Veriyor
S. Özellikle iade hizmetleri ile ilgili düşünülürse, aşağıdakiler nasıl bir öneme sahip? (Aşırı/
Çok önemli)

Sürdürülebilirlik ile ilgili hizmetlerin önemi
S. Endüstriyel tedarikçinizin aşağıdaki satış sonrası hizmetleri sunması sizin için ne kadar 
önemli? (Aşırı/Çok önemli)



Neredeyse on alıcıdan dokuzu yerinde hizmetleri kendi tedarikçilerinden kullanıyor ve bunlardan 

dörtte biri en azından her ay servise ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyaca yanıtın hızı önemli. Katılımcıların 

neredeyse dörtte biri (%23) tedarikçilerden 24 saat içinde yanıt beklerken, %45'i en fazla 48 saat 

içinde yanıt bekliyor. Servisin Avrupa'nın endüstriyel satın alma endüstrisinde hala önemli bir ayırt 

edici unsur olduğu açık.

2019'da alıcılara bir endüstriyel tedarikçi seçerken en önemli etmenlerin neler olduğunu sorduk. 

Lojistik ile ilgili konular fiyat ve kalite gibi etmenlerin ardından ikinci sıraya yerleştirildi, ama hala 

katılımcıların önemli bir kısmı tarafından kararı etkileyici etmenler olarak anıldı. 

Lojistik etmenleri arasında kargo hızı en çok anılan kalemdi (katılımcıların %30'u, ayrıca katılımcıların 

%46'sı yurt içi kargoyu iki gün içinde beklerken, %31'i uluslararası kargoda iki günü talep ediyordu), 

ama kargo kolaylığı da katılımcıların neredeyse çeyreği (%23) ve milenyum kuşağının ise daha fazlası 

(%28) tarafından anıldı. İadelerin sonuçlarının bir yansıması olarak sürdürülebilirlik, katılımcıların 

%21'i tarafından dile getirildi. Buradan sürtünmesiz satın alma ve sürdürülebilirlik sağlayan kolaylık 

etmenlerinin gelecekte satın alma davranışını giderek daha fazla etkileyeceği sonucunu çıkarıyoruz.

%23 %45
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İÇİNDE

1-2 GÜN 
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Hizmet Hızlı Olmalı
S. Yerinde destek için tipik olarak aldığınız yanıt süresi nedir?
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Tedarikçi Seçiminde Lojistik Etmenleri
S. Bir endüstriyel ürün tedarikçisi seçerken hangi etmenleri göz önünde bulunduruyorsunuz?



Milenyum Kuşağı Etkisi
Milenyumlular 2020'de küresel iş gücünün %35'ini oluşturacak. 

1980'lerin ilk yarısı ile 2000'lerin ilk yarısı arsında doğan bu kuşak 

iş gücüne dahil olmaya devam ediyor, ama ayrıca artık orta 

düzey ve süt düzey pozisyonlara da geliyorlar. Bu yılki çalışmada 

milenyumlular anket örnekleminin %38'ini oluşturuyor; iki yıl 

öncekine göre yüzde 10'luk bir artış var. Bu kişilerin %55'i artık 

tedarikçi seçiminde yegane karar alıcı gücüne sahip pozisyonlarda. 

Demografik kaymanın endüstriyel satın almayı nasıl etkilediğine 

ilişkin bir fikir edinmek için milenyumluların yanıtlarını ileri yaşlarda 

olan eski nesillerin yanıtları ile karşılaştırdık. Milenyumluların 

tavırları geleceği tanımlayacak: bu kişiler endüstriyel tedarikçilerin 

önümüzdeki on yıllarda memnun etmesi gerekecek olan müşteriler.

Milenyumlular, kendilerinden önceki 
kuşaklara göre daha uluslararası 
zihniyette. Ayrıca sınır ötesi satın alımı 
sorun olarak görme oranları da düşük.

UPS Endüstriyel Satın Alma 
Dinamikleri çalışmasının bu 
tekrarında, milenyumluları (anket 
örnekleminin %38'i) 18-37 yaş 
aralığında, X Kuşağını (anket 
örnekleminin %42'si) 38-53 yaş 
aralığında ve yaşı ileri olan eski 
nesilleri (anket örnekleminin %21'i) 
54 ve üstü yaş aralığında tanımladık.

tanımlar
NESİLSEL  
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Örnek 2500 (Avrupa, ABD ve Çin)

En belirgin nesilsel kayma, milenyumluların kendilerinden önceki kuşaklara 

göre daha uluslararası zihniyette olması. Bu yalnızca Avrupalı milenyumlular 

için değil ayrıca ABD ve Çin'dekiler için de geçerli. Tüm anket katılımcılarının 

(ABD ve Çin'dekiler de dahil) %31'inin uluslararası satın alım yapması 

muhtemelken, bu oran milenyumlular grubunda %48'e çıkıyor, diğer taraftan 

yaşı ileri olan eski nesillerde yalnızca %13'te kalıyor. İşletmedeki karar alma 

pozisyonlarında milenyumluların sayısı arttıkça sınır ötesi satın alma oranı da 

artacaktır. 

Ayrıca milenyum kuşağında sınır ötesi satın almanın sorun olarak görülme 

oranı eski yaşı ileri olan eski nesiller ile karşılaştırıldığında daha düşük 

olmasına rağmen, sınır ötesi gelirlerini artırmak isteyen tedarikçilerin hala 

aşması gereken bariyerler var. Katılımcıların %30'dan fazlası (milenyumlular 

da dahil), bir dizi sınır ötesi satın alma konusunda hala zorluklar görüyor. Ama 

çoğu konuda, milenyumlular, daha yaşlı meslektaşlarına göre uluslararası 

kaynak tedarikinde riskten bir şekilde daha az kaçınıyor, bu da gelecekte 

uluslararası büyümenin rahatça elde edilebilir olduğa ilişkin güçlü bir gösterge 

sunuyor.

MILENYUMLULAR

ESKI NESILLER

Sınır Ötesi Satın Alma Zor mu?
S. Başka ülkelerden çevrimiçi satın alırken ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz?



Kuşaklar arasındaki genel trende uygun olarak, Avrupa, Çin ve ABD'deki 
milenyumlular, tedarikçi web sitelerini ve çevrimiçi aramayı yeni tedarikçilerin 
araştırılmasında ilk iki sıradaki yöntemler olarak sıralıyor. Bununla birlikte, ABD'de 
sosyal medya, yeni tedarikçiler ararken milenyumlular arasında kullanılan en 
yaygın 3. araştırma yöntemi haline geldi, diğer taraftan Çin ve Avrupa'da bu sırayı 
ticari fuarlar alıyor. Ama Çin'de bile milenyum kuşağından endüstriyel alıcıların 
%44'ü şu anda yeni tedarikçiler bulmak için sosyal medyayı kullanıyor. Avrupa'da 
bu kanal çok daha az gelişmiş durumda ve kullanım oranı yalnızca %19.

ABD'deki milenyumlular satın alımlarda en büyük cüzdan payını, daha yaşlı 
meslektaşları gibi distribütörler yerine DfM kanalına veriyor. Ve distribütörler 
ikinci en çok kullanılan kanalları iken, bu kişiler neredeyse aynı düzeyde e-market 
satın alımı yapıyor. Çin ve Avrupa'daki milenyumlular benzer şekilde neredeyse 
aynı düzeyde distribütör ve e-market satın alımı yapıyor ve her ikisinin de oranları 
yaklaşık %30 civarında.

GELECEĞİN 
Uluslararası Alıcısına 

ULAŞMA



Endüstriyel satın alma endüstrisinde sürmekte olan kaymaların küçüklerden 
ziyade büyük tedarikçilerin yararına olacağına dair küçük bir şüphe var. Daha 
büyük tedarikçilerin otomasyon ve çevrimiçi kanallara yatırım yapmak 
için daha küçük tedarikçilerden daha çok kaynağı var. 2019 çalışmasında 
katılımcıların yarısından fazlası, imalatçı, e-market ya da orta - büyük 
ölçekli distribütör olsun daha büyük tedarikçilerden memnun olduğunu 
ifade ediyor. Ama küçük tedarikçiye bakıldığında, memnuniyet yarıdan 
aza (%44) düşüyor. Küçük distribütörler tüm seçim kriterlerinde diğer 
kanallardan daha kötü sıralamaya sahip ancak durum belirgin düzeyde, ürün 
kullanılabilirliği, çeşitliliği, sipariş verme kolaylığı ve kargo takibi için de böyle. 
Bununla birlikte genel memnuniyet sonuçları herhangi 
bir tedarikçi kategorisi için olağanüstü düzeyde yüksek 
değil ve alıcıların yakın gelecekte mevcut tedarikçilerden 
kayabileceğini işaret ediyor.

Satın alma profesyonellerine satın alma planlarının ne olduğunu sorduk ve 
bu değişime yönelik bu eğilim doğrulandı. Tüm alıcıların %30'undan biraz 
fazlası e-marketlerden satın alımları artırmayı, %38'i doğrudan imalatçılardan 
satın alımları artırmayı ve %42'si genel çevrimiçi kanallardan satın alımları 
artırmayı planlıyordu. Bu sonuçlar, yeni kanallardan ve yeni sağlayıcılardan 
yararlanmaya yönelik devam eden güçlü bir ön eğilim olduğunu gösteriyor.

Gelecek Uyum İçinde Olacak

Küresel olarak en yüksek değişim hızı muhtemelen Çin'de. Tüm katılımcılara 
kendi satın alma modellerinde önümüzdeki üç ila beş içinde en muhtemel 
değişimleri sorduğumuzda, Çinli katılımcıların %57'si yüksek ihtimalle ya da 
çok yüksek ihtimalle çevrimiçi satın almayı artıracaklarını söyledi, bu oranlar 
ABD'de %51 ve Avrupa'da %42 idi.



oranındaki katılımcı web sitesinin 
kullanıcı dostu özelliklerinden dolayı 
yüksek ihtimalle ya da çok yüksek 
ihtimalle yeni bir tedarikçiye geçiş 
yapabileceklerini söyledi

%37

%42

%57

%51

%38

%60

%39

%57

%40

%31

Çevrimiçi satın 
almayı artırma 

Doğrudan 
imalatçılardan satın 

almayı artırma

E-marketlerden 
satın almayı artırma

AVRUPA

ÇİN

ABD

Endüstriyel alıcıların kolay kullanım tercihi dijital kanallara doğru genişliyor, bu kanallar üzerinden 

giderek daha fazla satın alım yapıyorlar ve tedarikçi değiştirme kararları etkileniyor. Örneğin, 

katılımcıların %37'si, web sitesinin kullanıcı dostu özelliklerinden dolayı yüksek ihtimalle ya da çok 

yüksek ihtimalle yeni bir tedarikçiye geçiş yapabileceklerini söyledi; milenyumluların daha yaşlı 

meslektaşlarına göre üstün bir dijital deneyimden ve ayrıca satış sonrası hizmetler ve sigorta gibi 

katma değer tekliflerden etkilenebilme ihtimali çok daha fazlaydı. Diğer bir deyişle, milenyumlular 

daha değişim odaklı ve bu da yakın gelecek daha yüksek bir değişim hızı olacağını işaret ediyor. 

Geleneksel teklifin ötesine geçen ve değer ve rahatlık sunan tedarikçiler fayda sağlayacak.

Çevrimiçine Yönelme
S. Önümüzdeki 3-5 yıl içinde sizin için aşağıdakilerden hangisi muhtemel? (Son derece olası/Epey olası)



KULLANICI 
DOSTU WEB 

SİTESİ

%47%23

%37

Eski Nesiller Milenyumlular

Tüm katılımcılar

SİGORTA

%43%10

%33

Eski Nesiller Milenyumlular

Tüm katılımcılar

SATIŞ SONRASI

%43%19

%34

Eski nesiller Milenyumlular

Tüm katılımcılar

Artan değişim hızı, satın alma kurallarının gevşemesi ile kolaylaşacak. 2017'de Avrupalı katılımcıların 

%32'sinin yalnızca onaylı tedarikçilerden satın alım yapmasına izin verildiğini bildirmiştik; 2019'a 

gelindiğinde bu oranın %26'ya düşmesi satın alma endüstrisinin, rekabetin arttığı bir pazarda satın alım 

yapma konusunda seç-ve-al yaklaşımına giderek daha hazır hale geldiğini gösteriyor.

Birden çok cephede değişime ilişkin güçlü işaretler barındıran bir ankette, bu, değişime yönelik ön eğilime 

dair daha güçlü bir kanıt. Endüstriyel satın almanın geleceğinin, işlem kolaylığını ve sürtünmesiz müşteri 

deneyimini, artan düzeyde diğer birçok etmenin üzerinde vurgulayan bir süreç olacağı ve bu durumun, 

başarılı tedarikçilerin rekabet stratejisinin giderek önem kazanan bir parçası olacağı sonucuna varıyoruz.

Endüstriyel satın almanın geleceği, 
işlem kolaylığını ve sürtünmesiz 
müşteri deneyimini, artan düzeyde 
diğer birçok etmenin üzerinde 
vurgulayan bir süreç olacak.

Milenyumlu Alıcılar Değişim İstiyor
S. Önümüzdeki 3-5 yıl içinde, işinizi aşağıdaki nedenlerle yeni bir tedarikçiyle değiştirme olasılığınız nedir? (Son derece olası/Epey olası)



Avrupalı pazarlar endüstriyel satın alma açısından 

yakınlaşıyor. Yaklaşımlar arasındaki benzerlikler 

farklardan çok daha dikkat çekici. 

Endüstriyel alıcılara, tedarikçi seçimlerini en çok 

etkileyen şeyi sorduğumuzda, yanıtlar Fransa, 

Almanya, İtalya ve İngiltere'de çok benzerdi. Her 

durumda, alıcılar, en önemli iki etmen olarak fiyat 

ve ürün kalitesinden söz ediyordu, Almanya'daki 

katılımcılar ise fiyata en duyarlı olan gruptu. Dört 

pazarın tümünde, alıcılar şu anda büyük olasılıkla 

doğrudan imalatçıdan tedarik ediyor, ve büyük 

olasılıkla sarın almak için çevrimiçi kanallar 

(şirket web siteleri ya da mobil uygulamalar) 

kullanıyor. Konu servis olduğunda, dört pazarın 

tümündeki katılımcılar iadelerin, tedarikçi hizmet 

teklifinin en önemli kısmı olduğunda hemfikir. Be 

her pazarda, milenyumluların, daha yaşlı gruplara 

göre, belirgin düzeyde daha çok uluslararası işlem 

yaptığını belirledik.

Ama ülke farkları tümüyle yok olmuş değil ve bu 

farklar muhtemelen bu pazarlara yönelik faaliyet 

gösteren tedarikçiler için önemli.

Avrupalı Endüstriyel Tedarik
Ülke Bazında



Fransa'daki endüstriyel alıcılar Avrupa'da doğrudan 

imalatçıdan satın alma olasılığı en yüksek (satışların %51'i) ve 

e-marketlerden satın alma olasılığı en düşük (satışların %20'si) 

grup; ancak Fransız milenyumlular çevrimiçi marketlerden satın 

alma olasılığı en yüksek yaş grubu, bu da gelecekte büyümeye 

işaret ediyor. Fransa'daki alıcılar diğer Avrupalı pazarlarla iadelerin, 

hizmetin en önemli kısmı olduğu konusunda hemfikirken, 

yerinde servislere diğerlerine göre bir şekilde daha az öncelik 

veriyor. Fransa, endüstriyel alıcıların, ürünleri ve tedarikçileri 

aramak için diğer kanallara göre hala satış temsilcilerini 

kullanma ihtimalinin daha yüksek olduğu, ankete katılan tek ülke.

Fransa



İngiltere, örneklemimiz içinde, dört Avrupalı pazarı arasında en 
çevrimiçi odaklı ülke. İngiltere'deki alıcılar, çevrimiçi kaynakları 

(web siteleri ve arama), diğer Avrupalı pazarlardan daha fazla 

ve satış temsilcilerini daha az kullanıyor. Web sitelerini ve mobil 

uygulamaları satın alımlarda diğer pazarlara göre belirgin oradan 

daha fazla kullanıyorlar ve kişisel satın almaya yönelik tercihleri 

biraz daha düşük. Bu alıcılar ayrıca e-marketleri kullanma 
ihtimali en yüksek grup. Ve genel uluslararası kaynak tedarikleri 

Avrupalı ortalaması civarında iken, İngiltere'deki alıcılar, Avrupa 
pazarlarındaki diğer alıcılara göre ABD'den daha fazla alım 
yapıyor, ayrıca tüm lokasyonlardan uluslararası kaynak tedariki 

milenyumlu grubundan dikkat çekici düzeyde daha yüksek.

İngiltere



Çoğu durumda, İtalya’daki endüstriyel alıcılar orta noktayı kapsıyor 

Avrupa yelpazemizin; İtalyanlar çevrimiçi alıcılar ve tercih ettikleri satın 

alma yöntemi web sitesi ve mobil uygulamalar. Almanya'daki alıcılar 

gibi, İtalyanlar da e-marketleri satın alımlarının yaklaşık dörtte 

birinde kullanıyor, İtalyan milenyumlular e-marketleri diğer yaş 

gruplarına göre daha yoğun kullanıyor. İtalya'daki alıcılar sürdürülebilir 

satış sonrası çözümlere daha çok değer veriyor, satın alma 

kararlarında imha çözümleri %57 oranında önemliyken geri dönüşüm 

çözümleri %49 oranında önemli (her ikisinin de Avrupa ortalaması 

%47). İtalya'daki alıcılar ayrıca kişisel ilişki üzerinden satışa da değer 

veriyor: Tüm yaş gruplarındaki siparişlerin %26'sı bir şirket sitesinde ya 

da bir satış temsilcisi ziyareti sırasında gerçekleşen kişisel satış üzerinde 

veriliyor, bu oran diğer Avrupalı pazarlardan biraz daha yüksek.

İtalya



Almanya'daki endüstriyel alıcılar Avrupalı örneklemimizde fiyat 

ve kaliteye en duyarlı grup; %63'ü fiyatı ve %60'ı kaliteyi tedarikçi 

seçiminde ilk sıradaki etmenler olarak kabul ediyor. Bunlar 

Avrupa'daki en yüksek rakamlar. Alman alıcılar arasında teslimat 

hızı beklentileri Avrupalı alıcıların ortalamasına göre daha 

yüksek; katılımcıların %58'i yurt içi siparişlerde 1-2 günde teslimat 

ve %37'si uluslararası siparişlerde 1-2 günde teslimat bekliyor, 

Avrupa'da ise bu oranlar sırasıyla %46 ve %31. Almanya'daki 

anket katılımcıları tedarikçi seçimi konusunda işverenlerinden 

en az kısıtlamayı gören grup, bu durum daha yüksek tedarikçi 

memnuniyet seviyelerini açıklayabilir.

Almanya



Yöntem

Burke, UPS adına, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'den 200 
olmak üzere Avrupa'dan 800, yanı sıra ABD'den 1500 ve Çin'den 
200 endüstriyel alıcının katıldığı bir çevrimiçi anket yürüttü. 
Katılımcılar, karar alma üzerinde tek veya ortak yetkiye sahip 
olan kişilerden ya da kaynak temini ve satın alma kararları 
üzerinde güçlü bir etkisi bulunan kişilerden oluşuyordu.

Tüm katılımcılar, beş ürün kategorisinden en az birinde satın 
alma kararlarını etkiliyor veya satın alma gerçekleştiriyordu:

EKIPMAN - İşletmeler arası bir işlemde satılan ekipman. Bu 
ürün türünün alıcıları, ürünü bir hizmet kurumunda, fabrikada, 
antrepoda ya da paket oluşturma ortamında sermaye 
teçhizatı olarak kullanabilir. Örnekler arasında elektrikli ve 
elektriksiz aletler, makineler, güç ve güç kullanmayan aletler, 
makine, alet aksesuarları ve restoran fırınları bulunur.
 
SON MONTAJ OEM PARÇALARI - Bir ürünün son 
montajında kullanılan herhangi bir parça, bileşen veya 
ekipman.

MRO PARÇALARI - Yedek dişliler, motorlar ve yataklar da 
dahil bakım, onarım ve işlemlerle ilgili parçalar.

SARF MALZEMELERI/HAMMADDELER - Bir üretim 
sürecinde ya da bağlantı elemanları, sızdırmazlık maddeleri 
ve yapışkanlar gibi ekipmanlarda kullanılan giriş öğeleri.

BAKIM VE TEMIZLIK - Temizlik malzemeleri, temizlik 
deterjanları ve çözücüleri, banyo ve hijyen ürünleri.
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