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Bilgisayar ve Teknolojik Ürünler Kategorisinde
Samsung ve Teknosa Birinci Oldu
Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye’nin en büyük izinli veri tabanına
sahip online araştırma şirketi DORinsight tarafından, 19-20
19
Aralık 2013
tarihleri arasında “Erkekler Gözünden Markalar” araştırması “gerçekleştirildi.
18 yaş üstü 287 erkek katılımcı ile online olarak yapılan araştırma
kapsamında, bilgisayar ve teknolojik ürünler kategorisinde Samsung, ürün
mağazaları kategorisinde
kategorisinde ise Teknosa erkeklerin en beğendiği markalar oldu.
Bilgisayar ve teknolojik ürünler kategorisinde çalışmaya katılanların yüzde 62’si
Samsung’u kendine yakın bulurken, Sony yüzde 34, Apple yüzde 30’luk paylarla ikinci
ve üçüncü sıraları aldı. Bunları
Bunları yüzde 25 ile LG ve yüzde 24 ile Toshiba izledi.
En yakın bulunan tek bir bilgisayar ve teknolojik ürün markası seçilmesi istendiğinde,
ilk 4 marka, yüzde 35’lik payla Samsung, yüzde 14’lük payla Sony, yüzde 13’lük payla
Apple ve yüzde 9’luk payla Toshiba
Toshiba olurken, tek değişiklik 5. sıraya, yüzde 5’lik payla
Dell’in oturması oldu.
Bilgisayar ve teknolojik ürün satan mağazalar kategorisinde ise Teknosa, yüzde 62 ile
birinci sıraya yerleşirken, onu yüzde 47’lik oranla Vatan ve yüzde 41’lik oranla Media
Markt
kt takip etti. Bimeks ve Gold yüzde 33 ve Electro World yüzde 29 ile bu markaları
izledi. Vatan AB SES grubunda daha yoğun benimsenirken (yüzde 60), Electro World
markasının da yine yüzde 60’lık oranla 18-24
18 24 yaş grubu tarafından, diğer yaş gruplarına
kıyasla
sla daha fazla benimsendiği görüldü.
En yakın bulunan tek bir bilgisayar ve teknolojik ürün mağazası seçilmesi istendiğinde
de ilk üçte sıralama değişmezken, dağılım şöyle gerçekleşti: Teknosa (yüzde 31), Vatan
(yüzde 20) ve MediaMarkt (yüzde 19).
DORinsight
ht Hakkında;
Hitay Yatırım Holding bünyesinde kurulan DORinsight, 1.2 milyonun üzerinde kayıtlı
üyesiyle Türkiye'nin en büyük izinli veritabanına sahip online pazar araştırma şirketidir.
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Online araştırmalar alanında uzmanlaşan DORinsight, dünyanın en büyük online
araştırma gruplarıyla işbirliği yaparak, yurtiçi ve yurtdışı projeler için çözüm
üretmektedir. DORinsight, Dünya Araştırmacılar Birliği (ESOMAR) ve Türkiye
Araştırmacılar Birliği (TÜAD) üyesidir. Tüm araştırma çalışmaları ESOMAR ve TÜAD’ın
kurallarına,
ına, kalite standartlarına, etik düzenlemelerine ve bilimsel metodlarına uygun
olarak yürütülmektedir.
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