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Alışveriş App'leri Satın Alma Oranlarında %40 Artışla Tarihi Bir 
Etkileşim Görüyor, Mobil Alışveriş Tüketicilerin İlk Tercihi Olma 

Yolunda 

 
Yıllık rapora göre EMEA bölgesi istekli kullanıcılara sahip ancak etkileşim oranları Kuzey Amerika'dan 

düşük 
 

San Francisco / Berlin, 17 Haziran, 2020 —  Global app pazarlama platformu Adjust,  mobil app 
pazarlaması ve retargeting alanında lider şirket Liftoff ile işbirliğiyle, hızla büyüyen mobil app ticareti 
hakkında yeni bir rapor yayımladı. Bugüne kadarki en kapsamlı verileri kullanan bu çalışma, mobil alışveriş 
app'lerinin tüketiciye ilham verici ve hatta mağazada yardımcı rolleriyle önemli oranda büyümeye devam 
edeceğini gösteriyor. Rapor ayrıca Kuzey Amerika'nın (NAR) mobil alışverişte lider olduğunu belirtiyor ve 
EMEA bölgesindeki kullanıcıların mobil alışverişe sıcak baktıklarını ve özellikle funnel'ın ortalarında 
alışverişe hazır olduklarının altını çiziyor.  
 

Nisan 2019 ile Nisan 2020 arasında 10 milyon install, 53 milyar reklam gösteriminin ve 2 milyon ilk event'in 
analiz edildiği raporda şu noktalar yer alıyor: 
 

Bir alışveriş app'i olmak için daha iyi bir zaman olmamıştı  
Liftoff ve Adjust'ın analizleri, alışveriş app'lerinin kullanıcı sayısının arttığına işaret ediyor. İlk alışverişini 
tamamlayan bir kullanıcıyı kazanmanın maliyeti 19.47 dolar seviyesinde ve bu rakam yıllık bazda yarıdan 
fazla düşmüş durumda . Ayrıca etkileşimler %40 arttı ve geçen yıl %10.5 olan satın alma oranı bu yıl 
%14.7'ye yükseldi.  
 

Buna ek olarak COVID-19 nedeniyle uygulanan karantina ile birlikte tüketiciler mobil alışverişi her 
zamankinden daha çok kullanıyorlar. Kurulum maliyetleri yıl boyunca nispeten istikrarlı olsa da karantina 
uygulamasının en yoğun olduğu Mart 2020'de 2.48 dolar ile birlikte yılın en düşük seviyesine indi.  
 

Liftoff'un kurucu ortağı ve CEO'su Mark Ellis, bunu şu sözlerle açıklıyor: "Amazon, Flipkart ve 
Alibaba gibi perakende devlerinin satışlarının artmasıyla birlikte diğer perakendeciler de pazarda 
yer buldu ve mobil kullanıcılar yıl boyunca alışveriş yapmaya başladılar. Bu trend hala devam 
ediyor. Tüketiciler değişen perakende alanına uyum sağladıkça mobil alışverişe her zamankinden 
daha çok yöneliyorlar. Bir alışveriş app'i pazarlamacısı olmak için hiç bu kadar iyi bir zaman 
olmamıştı.” 

 

Fiziksel temas noktalarının azaldığı bu süreçte markalar büyümeye devam etmek için app'leri kullanıyorlar. 
Ve Adjust'a göre, şirketler şimdiden kullanıcıları yeniden etkileşime sokmaya ve kazandıkları kullanıcıları 
tutmaya başladılar bile.   
 

http://www.adjust.com/
https://www.adjust.com/
http://liftoff.io/
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“E-ticaret endüstrisi, COVID-19 ile birlikte Mart ayının başlarında bir şok geçirdi ve pazarlamacılar 
reklam harcamalarını kıstı,” diyor Adjust'ın kurucu ortağı ve CTO'su Paul H. Müller. “Ancak sektör 
Nisan'da kendini toparlamaya başladı. Artık müşterileri funnel'a çekmek ve mevcut müşterileri 
etkileşim içinde tutmak için retargeting ve yeniden etkileşim kampanyalarına devam etmek için 
geniş bir istek var.” 

 

EMEA kullanıcıları ikna edilmeyi beklerken Kuzey Amerika atılım yapıyor  
Alışveriş app'lerinin büyümeleri dünya çapında hızla devam ederken, Kuzey Amerika açıkça lider 
konumunda: bu bölgedeki ilk satın alma maliyeti 14.85 dolar gibi düşük bir seviyeye kadar dört kat 
azalırken, dönüşüm oranları  dört kat arttı ve %27.6 seviyesine ulaştı.  
 

EMEA'da durum biraz daha karmaşık. En düşük kayıt maliyeti 4.60 dolar ve kayıt için en yüksek dönüşüm 
oranı %48.2. Bu da bölgenin alışverişe hazır olduğunu gösteriyor, özellikle kullanıcılar funnel'ın 
ortasındaysa. Ancak satın alma işlemini tamamlayan bir kullanıcıyı kazanmanın yüksek maliyeti (16.27$) 
etkileşim oranlarının Kuzey Amerika'nın yarısı kadar olması ile birleştiğinde, kullanıcıların biraz daha ikna 
edilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkıyor. (Etkileşim oranları NA bölgesinde %27.6 ve EMEA'da %13.6)  
 

Daha fazla detay ve raporu indirmek için sitemizi ziyaret edin: 
https://www.adjust.com/resources/ebooks/shopping-app-report-2020 
 

Metodoloji 
2020 Alışveriş App'leri Raporu, 1 Nisan 2019 ile 1 Nisan 2020 arasındaki dahili Liftoff verilerini kapsıyor — 
10 milyon install, 53 milyar reklam gösterimi ve 2 milyon ilk event. Rapor özellikle maliyetleri ve 
dönüşümleri global olarak takip ediyor, ayrıca önemli etkileşim aktivitelerini ve trendlerini performans 
karşılaştırması için bölgelere ayırıyor (Kuzey Amerika, LATAM, EMEA ve APAC) ve üç ülkenin profilini 
çıkarıyor (Brezilya, Japonya ve ABD). 
 

Adjust Hakkında 
Adjust, sektörün en önde gelen global app pazarlama platformudur. Mobil uygulama ekonomisinin 
kalbinde doğan ve teknoloji tutkusuyla büyüyen bu global şirketin dünya genelinde 16 ofisi bulunuyor.  
 

Adjust'ın platformu ölçüm, sahtecilik önleme, siber güvenlik ve pazarlama otomasyonu ürünlerini içeriyor. 
Bu ürünler, Adjust ile çalışan 35.000'i aşkın uygulama için pazarlamayı daha akıllı ve daha güvenli hale 
getiriyor. Procter & Gamble, Rocket Internet ve Tencent Games gibi dünya lideri markalar, bütçelerini 
korumak ve sonuçlarını iyileştirmek için ürünlerine Adjust'ın çözümlerini entegre ettiler. 
 

Liftoff Hakkında  
Liftoff, şirketlerin her ölçekte yüksek kaliteli app kullanıcıları kazanmalarına ve tutmalarına yardımcı olan 
eksiksiz bir mobil app pazarlama platformudur. Liftoff, app'inize en iyi kullanıcıları bulmak için tarafsız 
Machine Learning tekniklerini, en ilgi çekici deneyimleri sunmak için kreatif testlerini ve LTV hedeflerinizi 
optimize etmek için benzersiz bir ciro başına maliyet modeli kullanır. 
Liftoff, 2012 yılından bu yana önde gelen marka reklamcılarının ve uygulama yayıncılarının uzun vadeli 
ortağı olmaktan gurur duyuyor. Merkezi Redwood City'de bulunan Liftoff, New York, Londra, Paris, 
Singapur, Seul ve Tokyo'da ofisleri ile global bir varlığa sahiptir. 
 

İletişim bilgileri:        
Lennart Dannenberg      

https://www.adjust.com/
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Medya İlişkileri Müdürü    
Email: pr@adjust.com 
Telefon: +49 162 2483473 
 

 


