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BAŞARI
MAP, AVM'nin bulunduğu bölge 
veya şehir hakkında makro bir 
bakış açısı sağlamaktadır. 
Bölgesel AVM  tüketici payı 
oranları, müşteri profili, en sık 
gidilen AVM’ye gitme nedenleri 
ve benzeri daha birçok yararlı 
bilgiyi MAP modeli temel soru 
seti ile sunmaktadır.

MAP



EXIT, AVM’lerin mevcut 
müşteri memnuniyetini, 
majör gelişme alanlarını 
sorgulanmasını ve sık 
gelenler, gelmeyenler, 
rakip AVM kullanımları, 
çoğunlukla satın aldıkları 
kategoriler ve kişi profilleri 
hakkında bilgi toplanması 
ve bu değişkenler bazında 
analiz yapılmasını 
hedeflemektedir.

Mevcut Müşteri
Memnuniyet AnaliziEXIT



PULSE, a lışveriş merkezlerinde 
bulunan tüm zincir mağazalar 
hakkında anlık ve belirlenen bir tarih 
aralığı için birçok bilgi vermektedir.   
 
AVM’ye giren müşteri sayısı, dükkan 
içinde bulunan müşteri yoğunluğu, 
satışa dönüşme oranları (Conversion 
Rate), müşterilerin hangi markaları 
eşleştirdiği, yoğun satış saatleri gibi 
bir çok okuma sayesinde verimlilik 
artışı sağlanabilmektedir.

AVM’lerin verimliliğini ve kiracı markaların satışları üzerindeki etkisini ölçer.

AVM’lerin içindeki sıcak satış noktalarına işaret eder.

Rakip AVM’lerin performanslarını karşılaştırır.

Kira Değerleme Araştırmaları 
Volüm Bazlı Analizler PULSE
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Herhangi bir kurumda var olan durumu saptamak,
Eğitim ve geliştirme uygulamaları sonrasında 
gelişimi  periyodik olarak izlemek.

Müşterinize sizin 
gözünüzle bakarız.
Firmanın, bayi, mağaza, 
veya şubelerinde fiziki 
görünüm ve hizmet 
yaklaşımı açısından 
kurumsal kalite 
standartlarına ne oranda 
uyulduğunu, satış 
ekibinin müşteriyle 
iletişimini ve satış için 
gösterilen performansı, 
kurumun ve müşterilerin 
gözünden izleme 
olanağı sunar.

Kiracı Markalar 
AVM Hizmet KalitesiGIZLI MÜSTERI

?

İki amaca hizmet eder:



Standart ve özelleştilmiş sorularla katılabileceğiniz 
Ekonomik, Pratik Araştırma 
Paketleri 

OMNIBUS
Faydaları

İstenilen sayıda soru ile katılabilme imkanı
Düşük maliyetle anket yaptırma
Pazarınız ile ilgili bilgi edinebilme

Omnibus, farklı müşteriler için bir dizi konuyu 
kapsayan, aboneler, toplanan bilgilerin kendileri 
için sorularının cevabı olan bölümünü aldıkları 
nicel bir pazarlama araştırması metodudur. 
Omnibus araştırması, firmaların istedikleri 
sayıda soru ile katılabildiği, birden fazla 
müşterinin maliyeti paylaştığı  sınırlı bütçeler 
olduğunda mükemmel bir seçimdir.
Esnek, hızlı ve düşük maliyetli olan omnibus 
anketlerimiz; ürün ve hizmetlerde firmalara 
zamanında bilgilendirme sağlayan kanıtlanmış 
bir araçtır.

 



Tüketici psikolojisinin karmaşık doğasına egemen olan 
duygusal ve çoğu kez “bilinç-dışı” verilerin 
elde edilmesi için araştırmanın bu bilgileri açığa 
çıkaracak bir yapıda tasarlanması gerekmektedir.

K-STUDIO
AVM tüketicisinin tek tip kısır şablonlar içinde 
hareket eden bir varlık olmadığını, bunun tam 
tersine modern çağda onu güdüleyen bir çok 
faktör bulunduğu göz önüne alınarak analizler 
yorumlanmalıdır.  Tüketici psikolojisinin 
karmaşık doğasına egemen olan duygusal ve 
çoğu kez “bilinç-dışı” verilerin elde edilmesi 
için araştırmanın bu bilgileri açığa çıkaracak bir 
yapıda tasarlanması gerekmektedir.
 
AVM Kalitatif Araştırmaları, ancak onun zengin 
olanaklarını bilen, tecrübeli ve uzman kişilerin 
elinde doğru sonuçları vermektedir.

Kalitatif Araştırma ve
Tüketici İç Görü Analizleri



Diğer AVM’lerden Eksiğim nedir?
AVM Yetkinlik

Yetkin değil

Problem Finding and Evaluation Study

Tüketici gözünde acil müdahale edilmesi 
gereken alanların tespitiPROFES

Önemsiz
Problemler

Önemli
Problemler

Çözülmüş 
Problemler

Acil
MüdahaleÜçüncül

Problemler
Otoparkta yer
bulunmuyor

PROFES tekniği bir AVM’nin rakiplerine 
göre üstün ve zayıf bulunan özellikleri  
(yetkinlik düzeyi) belirleyerek olası satış 
kayıplarını önlemeyi hedeflemektedir.
 
PROFES tekniği ile  daha küçük ölçekli 
araştırmalarla (CAPI) AVM’nin tüketiciler 
açısından en önemli bulunan zafiyetleri 
hızlı bir şekilde tespit edebilmek 
mümkündür.



www.birlesik-arastirmacilar.com/mallx.html.
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