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ABD de nüfusun ne kadar farklı yapıda olduğunu anlamak için 2010 nüfus sayımına bakmak

zorunda değiliz. İş yerlerinde, sokakta, alışveriş yerlerinde, eğlence alanlarında kısaca her

yerde etnik yaygınlığı görmemiz mümkün.

Bir çok endüstri artık hedef kitlelerinin arasında bu etnik dağılımı ve gücünü dikkate

almaktadır. Şu anda yaklaşan Başkanlık seçimlerinde dahi adaylar etnik grupların oylarını

alabilmek için onların kültür yapılarına hitap eden seçim kampanyaları yürütmektedir. ABD

de her geçen gün artmakta ve kuvvetlenmekte olan kültür çeşitliliği artık her alanda bu

kültürlerin kabulünü ve toleransını zorunlu kılmaktadır.

Amerikan göçmen hukuk vakfı nüfus sonuçlarını değerlendirerek; göçmenliğin ve göçmenlerin metropol alanlarda

ekonomik büyümenin önemli bir dinamiği olduğunu belirtmektedir. 2000 ile 2010 yılları arasında ABD ye başta

Meksika, Hindistan ve Filipinler olmak üzere 14 milyon göçmen yerleşmiştir. ABD dışı doğumlular 30 yılda 3 kat artarak

bugün 40 milyonluk bir nüfus ile toplam nüfus içinde % 13.5 a ulaşmıştır.

Bu rakamların bizim ve yatırımcılar için anlamı nedir? Bunun anlamı ABD de hedef kitle ile olan iletişimde kültür

farklılıklarına hitap edecek kavramsal entegrasyona ve iletişim stratejilerine verilmesi gereken önem kaçınılmazdır.

Ürün ve hizmetlerde kültürlerin temel beklentilerine cevap verebilecek şekilde yaklaşımlar gereklidir. Bu yaklaşımlarda

da en önemli konu kavram karışıklığına yol açmadan ortak ve özel değerlerde ciddi bir kavram entegrasyonu

planlaması ve uygulamasıdır. Bunun içinde dominant kültürlerin çok iyi derecede anlaşılması ve temel

motivasyonlarının bilinmesi son derece önemlidir.

Amerikan pazarını diğer pazarlardan ayıran en önemli özelliği işte bu çok kültürlü yapının bir arada yaşaması ve

tüketmesidir. ABD de pazar arayışında bulunan firmaların bu konuya çok ciddi önem vermesi başarılarında önemli

adımlarından biri olacaktır. ABD de çok kültürlülük yaşayan ve gelişim içerisinde olan bir dinamiktir. Bu sebeple

oluşturulan stratejilerin sürdürülebilir başarıları bu devinime ayak uydurulması ile mümkündür.

 

VOLKAN KESKİNOĞLU |  vkeskinoglu@turkishlifenews.com © TurkishLife News | New York

Share on Facebook 1002

Like 1,002

people

like

this.

49 kişinin kafasını kesen çete lideri yakalandı  »

Gündemin İçinden Manşet Haberleri Yazarlar Dip Not Ulusal Gazeteler Etkinlikler NY Başkonsolosluğu Duyuruları Soylesi


