
2022 TRENDS

gunesguners



İklim değişikliği toplumu etkiliyor, pandemi, yeni 
ekonomi, belirsizlik…
genel endişe yaratıyor. 

• Tüketiciler temiz, sürdürülebilir ürünlerle umut ve yenilenme arayışına 
girdiler ve girecekler. 

• Çevre dostu ve daha sürdürülebilir malzemeler, yeni nesillere daha fazla 
hitap edecek. 

• Alışveriş yapanların çoğu tüketimlerinde bir değişiklik yapmaya 
çalışacaktır. 

• Bu nedenle, nicelikten çok kaliteye artan bir odaklanma olduğunu akılda 
tutmak önemli olacaktır.



Renk, insan davranışını doğrudan etkileme gücüne sahiptir ve bizi 

sakinleştirmeye yardımcı olmak için stratejik olarak kullanılabilir. 

Bu renkler doğadan kaynaklanır ve iyimser bir görünüme sahiptir, 

bu da duyuları yatıştırmaya ve neşe, huzur ve rahatlık duygularını 

ateşlemeye yardımcı olur. RENK sakinlik hissi veren kitle kaynak 

kullanımıdır.

RENK TERAPİSİ



SS22
2022 ilkbahar-yaz sezonunda daha doğal daha pastel 
renklere ağırlık vereceğiz. 
Bu belirsizlik ve sonrası dönemde tüketiciler nostaljilerinde 
biraz rahatlık ve biraz keyif  arayacaklar. 
Gündemde olacak pastel renkler 

Pastel mavi (Pantone 12-4607 TPX), 
Lahana (Pantone 13-5714 TPX), Lavanta Sisi (13-3820 
TCX), 
Püristik Leylak (Pantone) olacak. 14-3905 TCX), Putty Pink 
(Pantone 13-1208 TCX) 
Buff  Orange (14-1128 TCX) ve Lemon Verbena (12-0742 
TCX). 
Daha çok yönlü bir dokunuş getirecek grimsi bir alt tonu olan 
renklere odaklanacağız.



• YENİ YÜZEYLER
• Sonuç olarak, bu son derece parlak 
kaplama trendini düşündüğünüzde, 
• aklınızda parlak pantolonlar, metalik 
ceketler ve akışkan deri paltolar
gelebilir.



FORM DEVRİMİ



MELEZ / HIBRID DETAYLAR



Çok yönlü aksesuarlara olan 
talep doğrultusunda, bel 
çantası pratik tasarımı ve 
kompakt silueti sayesinde 
önemli bir öğe olmaya devam 
ediyor. 

ÇOK YÖNLÜ / 
FONKSİYONEL



Comme des Garçons
Noir Kei Ninomiya x Church’s
at 10 Corso Como

COLIACX10Corso Como

2022 SİYAH



ZİNCİR-LEME



GÜNEY KORE



Çöpsüz yaşam, ambalajdan 

dağıtıma Seul’un hassasiyet 

gösterdiği bir alan. Ürünlerin 

içeriği kadar aksesuar ve 

paketlerinde de atık bırakmama 

stratejisi önemseniyor. Geni 

tüketiciler özellikle atıksız 

markalara yatırım yapmak istiyor. 

Wasteupso gibi atıksız yaşam 

girişimleri

Jigu ya da Almang Market gibi 

kurumlar destekleniyor.



GENDER NEUTRAL
Etik ve İyi yaşam başlıkları altında Kore tüketicisi, ayrımsız ve sağlıklı tüketime özen gösteriyor. 
Dünya geneleinde cinsiyetsiz ve bedensiz giyim şekilleri ve alışveriş davranışlarında Kore önde 
geliyor.



Hayvan hakları ve duyarlılığı Kore’de yükselen bir dinamik. Hayvanlara duyarlı Pazar ve pazarlama 2013’den 

2018 e kadar %68 oarnında genişlemiş. Vegan Action olarak da bilinen hayvansal teste maruz kalmamış  ya da 

içeriğe sahip olmayan ürünler tercih ediliyor.  Genel tüketicinin sadece %20’si bu duyarlılığa önem vermiyor.



PLAYFUL

Tüketiciler, oyun 
atmosferine veya 
fütüristik kozmetiklere 
hayran kalıyor. 
Teknolojik yenilik, 
kendisini 
sürdürülebilirliğe açık 
hale getirir ve günlük 
yaşamda ona liderlik 
etmeye çalışır. 


