
BANA fiARKINI SÖYLE,
SANA K‹M OLDU⁄UNU SÖYLEYEY‹M...

Teknoloji bizi e¤lendiriyor, bilgilendiriyor, flan
flöhret kazand›r›yor... Ve flimdi, seçeneklerin
sonsuza do¤ru uzand›¤› tüketim dünyas›nda
seçim yapmam›za yard›mc› oluyor:

Last.fm: Üye oldu¤unuzda Last.fm iTunes
ile çald›¤›n›z her flark›y› takip ediyor, müzik
zevkinizi benzer dinleyicilerle karfl›laflt›r›yor ve
be¤enece¤iniz yeni flark›c›lar/gruplar öneriyor.
Üstelik önerilerini sizin be¤enme olas›l›¤›n›za
göre s›raland›r›yor ve örnek flark›lar› ücretsiz dinletiyor.

The Hype Machine: The Hype Machine yüzden fazla
güncel MP3 blo¤unu takip ediyor. Blo¤a b›rak›lan yorum
MP3 link'i içeriyorsa The Hype Machine yorumu kendi ana
sayfas›na tafl›yor. Böylece hakk›nda en fazla yorum yap›lan,
en fazla konuflulan flark›lar› topluyor. The Hype Machine'in
misyonu "müzi¤in keflfini e¤lenceli hale getirmek ve sanatç›ya para kazand›rmak".

Podbop: Canl› müzik sevenlere yönelik olan Podbop websitesinde tek yapman›z gereken yaflad›¤›n›z
flehri girmek... Podbop sizin için hummal› bir çal›flma yap›yor: Yaflad›¤›n›z bölgede birkaç hafta içinde
gerçekleflecek konserleri listeliyor, her konserin adresini "Google Maps" üzerinde gösteriyor, konseri
verecek müzik grubunu websitesinden veya baflka izinli kaynaklardan örnek flark›lar al›yor ve size bedava
olarak dinleme / indirme f›rsat› veriyor. Dileyenler Podbop veritaban›na sevdikleri gruplar› ekleyebiliyor.

TRENDDESK'‹N YORUMU:
Barry Schwartz, "The Paradox of Choice: Why More is Less" adl› kitab›nda, artan
seçeneklerin sat›n alma karar›n›n önünde bir engel oluflturacak kadar fazlalaflt›¤›ndan

bahseder. Özünde hayat›
kolaylaflt›rma

misyonunu tafl›yan
teknolojinin, seçenek
fazlal›¤›na, seçim yapmay› kolaylaflt›ran
çözümler sunarak cevap vermesi oldukça

do¤al... Amazon sitesinin kifliye-özel
tavsiyeleri milyonlarca insan›n ürün seçimini

kolaylaflt›r›yor. "Online dating" sitelerinin üyeleri
binlerce alternatif aras›nda kendilerine en uygun efli
yine teknoloji yard›m›yla seçiyor. Last.fm benzeri
sitelerin k›sa süre içinde film ve moda sektörlerinde
aç›lmas›n› bekleyebiliriz. Hemen hemen tüm ürün
kategorilerinde seçeneklerin sonsuza uzand›¤›
tüketim dünyas›nda, karar vermeyi kolaylaflt›ran

çözümler sunmak veya mevcut çözümlerle
iliflkilenmek markalar için bir f›rsat olabilir.
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Last.fm benzeri
sitelerin k›sa süre
içinde film ve moda
sektörlerinde
aç›lmas›n›
bekleyebiliriz.
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