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Benim Dünyam çok büyük…
Benim Dünyam çok net…

Benim Dünyam çok keyifli…
Benim Dünyam çok renkli…

Çünkü…
#BenimDünyamDijital

Benim Dünyam çok büyük…
Benim Dünyam çok net…

Benim Dünyam çok keyifli…
Benim Dünyam çok renkli…

Çünkü…
#BenimDünyamDijital
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7. MIXX AWARDS TÜRKİYE JÜRİSİ

Başkan

Rima Erdemir

Umut Özsayar Volkan Biçer

Metin Cherasi Ömer Özener Özge Akay Özlem Ergazi Selim Gülmen Taygun Günay Tülay Mutlu DolenMurat GöllüMurat Göllü

Ahmet Akın İlke Çarkçı ToptaşAtakan Kural Beyza Kapu Bilgen Aldan Ercüment Büyükşener Erol Batislam Ferhat Er
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7. MIXX AWARDS TÜRKİYE

Lider Destekçilerimiz

Başarı Destekçilerimiz

Protokol Destekçilerimiz
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7. MIXX AWARDS TÜRKİYE

Canlı Yayın Sponsoru

Katkıda Bulunanlar

Reklam Desteği Verenler

üyeleri

Canlı Yayın Sponsoru Kategori DestekçisiJüri Toplantısı Sponsoru Seminer Destekçisi
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7. MIXX AWARDS TÜRKİYE – EMEĞİ GEÇENLER

Başkan: 
Rima Erdemir   
  
Alev Çeliktaş  
Alper Cengiz  
Arzu Damlı  
Bahar Erduran  
Ekin İlyasoğlu  
Erhan Adsan  
Fatmanur Halil 
Havva Yılmaz   
Lara Gabay  
Meltem Aksoy  
Nihan Aydın  
Öncü Gülmez  
Sarp Tuncay  
Yıldız Burçin Özer  
Yiğit Kalafatoğlu

Genel Koordinatör: 
Aygen Tezcan

Genel Koordinatör Yardımcısı
Jale Karaveli 

Proje Sorumluları: 
İlhan Demir
Mert Kol
Yasemin Koçak

IAB Türkiye Profesyonel KadrosuIAB Türkiye Pazarlama Kurulu
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2016 KATILIMCILAR
Kitapçıkta bu bölümden sonra yer alan ajans, marka, reklam/kampanya ve reklamveren bilgileri, 
MIXX Awards Türkiye Yönetmeliği’ne göre başvuru formlarına sadık kalınarak düzenlenmiştir.

ARAÇ, YÖNTEM VE 
PLATFORMLAR
01 - Marka Destinasyon Siteleri ve 
Mikrositeler

Bir markanın iletişim mesajını iletmek amacı 
ile kullanıcı deneyimini en üst seviyede 
sağlayan kullanıcı dostu destinasyon siteleri 
ya da mikrositeler

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

4
Turkcell
Pure New Media
Turkcell
Çanakkale’ye Mektuplar

17
Turkcell
Mobi Wan
Turkcell
Bayram Olsun

HEDEF: 18 Mart Çanakkale Zaferi Anma 
Günü’nde “Turkcell’le Bağlan Hayata” 
söyleminde saklı olan, iletişimin hayatımızdaki 
önemini günümüz insanına güçlü bir şekilde 
anlatmak.

SONUÇ: 1915’te cevapsız kalan asker 
mektuplarının yanıtlanabileceği bir zaman 
makinesi ile yanıtlanan her mektup için 
bir fidan dikildi. Hazırlanan videolar, kendi 
dilinde ülke hedeflemesi yapılarak Türkiye, 
Avustralya ve Yenil Zellanda’da yayınlanacak 
şekilde Facebook’ta dark post olarak 
çıkıldı.  Web sitesine 1.686 mektup geldi, 
#ÇanakkaleyeYazıyorum hashtag’i 11.500.000 
Trend Impressions elde etti, Video 3.700.000’ 
dan fazla izlendi, yazılı basında 28 haber ile 
gazetelerde yer aldı ve bu haberler ile 3.368.505 
kişilik erişim sağlandı. Proje ile beraber dikilecek 
fidanlarla Çanakkale’de 50.000 metrekarelik bir 
alanda Barış Ormanı oluşturuldu.

HEDEF: Eski heyecanını yitiren ve tatil fırsatına 
dönüşen bayramda, hala o eski heyecanı duyan 
yaşlılarımızın hatırlanmasını sağlayarak, onların 
mutlu olması için gerekli çözümü sunmak.

SONUÇ: Sosyal medya reklamları, YouTube 
reklamları, Turkcell abonelerine SMS 
gönderimleri ve medya portallerinde 3 gün 
boyunca banner’ların yayınlandığı projede; 
Türkiye’nin her yerinden 400.000 ziyaretçi mobil 
ve web üzerinden bayramolsun.com’a geldi. Bu 
rakamın %85’i bayramın ilk günü gerçekleşti. 
14.000 IVR araması yapıldı, 12.000 sesli mesaj 
bırakıldı. Arayanlarla yaşlılarımız arasında 300 
canlı telefon görüşmesi gerçekleşti. Video tam 
4.000.000 kez izlendi ve hedef rakamı 4 kat 
geçti.
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2016 KATILIMCILAR
01 - Marka Destinasyon Siteleri ve Mikrositeler

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

91
Doğuş Grubu
4129Grey
Doğuş
Sanata Bi’ Yer

HEDEF: Sanatla ilgilenen üniversite 
öğrencilerine adlarını duyurma fırsatı vererek 
genç profesyonel sanatçı sayısını artırmak.

SONUÇ: Güzel sanatlar öğrencileriyle 
sanatseverler arasındaki köprüyü kuran Sanata 
Bi’ Yer sitesine 560 güzel sanatlar öğrencisi 
kaydoldu. 560 öğrenciden gelen toplam 1101 iş 
sitede yayımlandı. Sitede yer alan işlerden 194 
tanesi Doğuş Grubu’na ait restoranlar, oteller, 
ofisler ve AVM’lerde sergilendi. Site toplamda 
123,000 sayfa görüntülenmesine ulaştı. Site 
ziyaretçilerinin ortalama oturum süresi 3 dakika 
45 saniyeydi.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

143
Garanti Bankası
I-AM
Garanti Bankası
Paragaranti

HEDEF: Yenilenen Paragaranti sitesinin 
pazarlama hedefi finans ve yatırıma ilgisi olan 
kişiler dışında konuyla ilgili yüzeysel bilgiye 
sahip kullanıcıları da bu alanda bilgilendirmek 
ve finans hizmetleri sunmak.

SONUÇ: Sitenin tasarımının yenilenmesinin 
ardından, geçen sene ocak ayına göre bounce 
rate  %16,9 oranında azaldı. Siteye gelen 
kullanıcı adedi 72.038 kişi arttı ve siteye gelen 
ilk ziyaretçi adedi %12,97 oranında arttı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

218
Nestlé  
Maxus & Mindshare 
Nescafé 3ü1 Arada 
Nescafé 3ü1 Arada 
#AklımdanGeçen

HEDEF: Marka sadakatini artırmak ve 
rakiplerden ayrışarak tüketicilere, daha önce 
denenmemiş ve onların hayatına katkısı olacak 
beklenmedik bir yoldan ulaşarak marka bağını 
artırmak.

SONUÇ: 3.000’den fazla yanlış yazılan URL’nin 
tespit edildiği ve kullanıcıların “Sorun yok, 
aklından geçeni biz biliyoruz” mesajıyla doğru 
web sitelerine yönlendirildiği kampanya 
ile IPSOS BHT sonuçlarına göre kampanya 
farkındalığı 55 seviyesinde sonuçlandı. 30 
günlük kampanya süresince, yanlış adrese 
giden 20.000.000 ziyaretçi akıllarından geçen 
doğru adrese yönlendirildi. 
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2016 KATILIMCILAR
01 - Marka Destinasyon Siteleri ve Mikrositeler

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

246
Fox 
Mindshare 
Fox Life 
FOX Life - Seyret, Hisset, Yaşa 
Lansman Kampanyası

HEDEF: FOXLIFE kanalının marka bilinirliğini 
kuvvetlendirmek.

SONUÇ: Fotoğraflarını çekip mikrositede 
paylaşan kullanıcıların ruh hallerinin yüz 
tanıma teknolojisi yardımıyla real-time olarak 
belirlendiği projede display alanlarda 4.500.000 
gösterim yapıldı. %2,67 CTR ile 116.000 
kullanıcının mikrositeyi deneyimlemesi sağlandı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

336 
P&G 
Starcom & Sesli Harfler 
Prima 
Prima Bir Çiş Varmış Bir Yokmuş 
Mikrosite

HEDEF: Prima Aktif Bebek ürününü, özelliklerini 
ve ürünün faydalarını annelere anlatmak ve 
annelerin gözündeki Prima marka değerini 
pazardaki rakiplere karşı yükseltmek.

SONUÇ: Annelerin; Prima müziği ile 
bebeklerinin fotoğraflarından bir klip 
oluşturabilecekleri ve sevdikleri ile 
paylaşabilecekleri bir mikrositenin yaratıldığı 
kampanya ile 249.479 kişi mikrositeyi ziyaret 
etti. 8.658 kişi klip oluşturdu. 1.861 kişi 
oluşturduğu klibi paylaştı. 

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

352
Mondelez International 
Lamba Dijital & Starcom 
Falım Sakız 
Her İşte Bir Falım Var

HEDEF: Hayata bir de Falım’ın gözünden, umut 
dolu bakabilme iletişim mesajını vererek sadık 
tüketicilere içten bir teşekkür etmek.

SONUÇ: Tüketicilerin manilerini 
paylaşabilecekleri, yarışmalara katılabilecekleri 
heristebifalimvar.com sitesinin kurulduğu 
kampanya ile platforma 6.375 kez giriş yapıldı 
ve uygulamada 19.236, toplamdaysa 48.112 
mani paylaşıldı. Kullanıcılar toplamda 197saat 
9 dakika Falım’la bir geleneği yaşatarak umut 
buldu. 
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2016 KATILIMCILAR
01 - Marka Destinasyon Siteleri ve Mikrositeler

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

361
TP Vision 
Pure New Media 
TP Vision 
Atan Alır

HEDEF: Philips TV Türkiye’nin mevcut Philips 
65” 4K Ultra HD Smart Led TV modelini 
tanıtmak.

SONUÇ: Hedef kitle erkeklerin ilgisini çekmek 
üzere futbol temalı olarak tasarlanan www.
atanalirabi.com sitesi toplamda 329.840 kez 
görüntülendi. 31.474 tekil kullanıcı tarafından 
38.356 kez ziyaret edildi. Sitede ortalama 
geçirilen süre 3.23 dakika oldu. Twitter’dan 
10.882 kişi tekil log-in yaptı. Sitede toplam 
9.019 kere tekil kullanıcı tarafından şut çekildi, 
29.394 adet kaleci kurtarılışı yapıldı, toplamda 
49.265 penaltı atıldı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

388
Unilever
Mindshare & Arkitekt
Cornetto
Last Chance

HEDEF: Gençleri ilk adımı atmaları için 
cesaretlendirmek ve onlara “ilk adımı at!” 
diyerek hislerini açmalarına yardımcı olmak.

SONUÇ: Cornetto’nun sahiplendiği “İlk adımı 
at!” mottosuyla geliştirilen ve programatik 
medyanın gücünden yararlanan platform ile,  
lansman günü sosyal medya ve programatikte 
tam 5.000.000 kişiye ulaşıldı. Toplamda; 
53.214.436 impression,160.285 tıklanma, 
13.999.822 tekil erişim elde edildi.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

396
Avon 
Maxus & Onedio 
Avon 
Avon Alpha

HEDEF: Avon Alpha ürününün Sevgililer 
Günü’nde hediye seçeneklerinin arasında yer 
edinmesini sağlamak.

SONUÇ: Avon olarak Onedio Sevgililer 
Günü Kategorisi’nde markaya özel içeriklerin 
bulunduğu bir micropage’in tasarlandığı 
kampanya ile sayfa Onedio okurları tarafından 
294.992 kez okundu ve içerikler 1.130 kez 
paylaştı. Video tüm platformlarda 1.155.260 kez 
izlendi.

Onedio ekibine “Alpha Çift kimdir?” diye 
sorulan anlık Snap ve Instasnap’ler 184.000 
erişime ulaştı. Yarışmaya 811 kişi katılım 
gösterdi. Katılımcıların yarıştığı “Yılın En Alpha 
Çifti” anketine 124.988 Onedio kullanıcısı oy 
verdi. 
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2016 KATILIMCILAR
01 - Marka Destinasyon Siteleri ve Mikrositeler

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

413
Sony Türkiye 
Isobar & After6 
Sony Playstation 
Şair Olacak Gamer

HEDEF: “PS Plus”ı hakkında farkındalık ve ilgi 
yaratmak ve PlayStation’ın yaratıcı oyuncu 
kitlesinin PlayStation oyunları hakkında içerik 
oluşturmasını sağlamak.

SONUÇ: Kullanıcıların Facebook profilleri ya 
da istedikleri e-mail adresiyle kayıt olarak şiir 
yazabildikleri ve paylaşabildikleri bir yarışma 
mikrositesinin oluşturulduğu kampanya ile 
toplam sayfa görüntülenme sayısı 453.270 
oldu. Tekil sayfa görüntüleme sayısı ise 292.591 
olarak ölçümlendi. 

Uygulamayı yükleyen kullanıcılar toplam 15.316 
sertifika oluşturdu. Kullanıcıların uygulama 
sayfasından hemen çıkma oranı % 26.98 idi. 
Kullanıcıların ortalama oturum açma uzunluğu 
ise 5 dakika 8 saniye oldu.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

423
Arçelik 
C-Section 
Arçelik 
Oled TV Micro Site

HEDEF: Hedef kitlenin Arçelik bayilerine 
gitmeden de televizyonun öne çıkan 
özelliklerini deneyimlemelerini sağlamak.

SONUÇ: Ürünün teknolojik özelliklerinin 
deneyimlenebildiği bir web sitesinin 
hazırlandığı kampanya ile ilk 1 ay içerisinde 
290.722 kişi siteyi ziyaret etti ve kullanıcılar 
ortalama 1 dakika 48 saniyelerini sitede 
geçirdiler.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

498
Kopaş Kozmetik 
Karbonat 
Dalin 
Dalin.com.tr

HEDEF: Dalin’in dünyasını dijitale taşımak, 
tüm içerikler için bir hub yaratmak. Siteyi 
sürekli tıklanan, danışılan, içerik üreten bir hale 
getirmek.

SONUÇ: Dalin’in yeni civcivlerinin hem web 
sitesi, hem konvansiyonel mecralar(marketler) 
hem de sosyal medya hesaplarında tanıtıldığı 
kampanya ile web sitesi yenilendiği 6 Mayıs 
2016 tarihinden 31 Aralık 2016 tarihine kadar; 
bir önceki yıla göre % 63 ziyaretçi artışı sağladı. 
Site, toplamda 100.712 kullanıcı tarafından 
291.255 kez ziyaret edildi. Belirlenen tarihler 
arasında siteyi ziyaret edenlerin % 24’ü 
siteyi tekrar ziyaret etti. Sitede kalma süresi 
ise bir önceki sene ortalama 00:00:05 iken 
site yenilendikten sonra 00:00:50 gibi bir 
ortalamaya ulaştı.
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2016 KATILIMCILAR
01 - Marka Destinasyon Siteleri ve Mikrositeler

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

503
AKO Grup 
Karbonat 
Petlas 
Petlas.com.tr

HEDEF: Petlas için markanın hedeflerine uygun 
olacak şekilde yeni trendlere uygun, güncel ve 
etkileyici bir marka destinasyon sitesi yaratmak.

SONUÇ: Web sitesinin içerisine Lastik ebat 
filtreleme aracı, 360 ürün inceleme olanağı 
ve bayii bulucu gibi özelliklerin entegre 
edildiği kampanya ile ilk ay ve yenilenmeden 
önceki ay karşılaştırıldığında (18 Eylül-17 
Ekim ve 18 Ekim-17 Kasım) ziyaret oranı bir 
önceki döneme göre % 53 artarak 293.209’a 
yükseldi. Siteye giren tekil ziyaretçi sayısı ise 
toplamda % 51 artış göstererek 222.739’a 
çıktı. Ayrıca site içerisinde geçirilen süre 
01:06’dan 02:33’e yükselirken, ziyaretçilerin site 
içerisinde ortalama açtığı yeni sekme 2.23’ten 
3.59’a yükseldi. Sonuç itibariyle, iki dönem 
karşılaştırıldığında petlas.com.tr sitesi bir önceki 
döneme göre % 45 daha çok ziyaret edildi.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

509
Logitech Türkiye 
Karbonat 
Logitech G 
Yayınaçık.net

HEDEF: Logitech G’yi oyuncuların en sevdiği 
marka haline getirmek.

SONUÇ: Oyunculardan session’larını online 
yayın kanalı Twitch ve YouTube’a yüklemelerinin 
istendiği kampanya sayesinde kullanıcıların 
videolarını yüklediği yayınaçık.net sitesini 3 
Ekim 2016’dan 21 Ocak 2017 tarihine kadar 
43.966 tekil kullanıcı, toplamda 160.239 kez 
ziyaret etti. Sitede geçirilen süre ise ortalama 
00:01:45 ile Logitech’in daha önceki kampanya/
yarışma sitelerine nazaran % 30 daha uzun 
sürdü. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan 
içerikler ise önceki kampanya içerikleri ile 
karşılaştırıldığında % 25 daha yüksek etkileşim 
oranı yakaladı. Yarışma boyunca kullanıcılar 
tarafından jüri onaylı toplam 345 oyun videosu 
yüklendi, bu videolar toplamda 1.000.000’un 
üzerinde izlenme sayısı yakalarken, organik 
olarak canlı yayınlanan 6 final videosu ise 
320.000’den fazla izlenme oranı yakaladı. 

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

510
British Council 
Youtholding 
British Council 
Bilime Yön Veren Kadınlar

HEDEF: Mesleki ya da eğitim seçimlerini 
yapmak üzere olan kız öğrencilerin, tercihlerini 
STEM alanlarında yapmalarını sağlamak.

SONUÇ: Hedef kitlenin; web sitesinden 
ve Facebook sayfasında oluşturulan yeni 
sekmeden “bilim kadınlarının başarıları” 
temalı bilgi sorularının bulunduğu bir oyuna 
yönlendirildiği kampanya ile web sitesinde 
hedeflenen 100.000 üzeri ziyaret sayısına 3 
hafta içinde ulaşıldı. Oyun 4.058 kişi tarafından 
oynandı. 926 kişi oyunun tamamını doğru 
tamamlayarak ödül kazanmak için çekilişe 
katılmaya hak kazandı.
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2016 KATILIMCILAR
01 - Marka Destinasyon Siteleri ve Mikrositeler

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

511
Mercedes-Benz 
Karbonat 
Mercedes-Benz 
AMG GT R Mikrosite

HEDEF: Mercedes-AMG’nin yeni modeli GT R’yi 
ziyaretçilere tek sayfa üzerinden sunmak.

SONUÇ: Tek sayfa üzerinden aracın tüm 
detaylarına ve reklam filmini izlemeye olanak 
tanıyan bir tasarımın geliştirildiği proje ile 1 
Aralık 2016 -31 Ocak 2017 tarihleri arasında 
site toplamda 51.364 tekil ziyaretçi tarafından 
58.190 kez ziyaret edildi.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

514
Mercedes-Benz 
Karbonat 
Mercedes-Benz 
#Rutinikır

HEDEF: Mercedes-Benz’in ‘‘Onun İçindeysen 
Rutinin Dışındasın’’ söylemiyle iletişim yapan 
yeni CLA modelini dijital medyada tanıtmak.

SONUÇ: Siteden aldıkları videoları #rutinikır 
hashtag’i ile paylaşan 3 kullanıcıya ise Şeyda 
Coşkun, Melisa Aslı Pamuk ve Arda Türkmen 
gibi isimlerle birlikte gündelik rutinlerinin 
dışında bir aktivite yapma fırsatının verildiği 
kampanya sayesinde rutinikır.com sitesini 30 
Kasım 2016 ve kazananların açıklandığı 28 
Aralık 2016 arasında toplamda 26.057 tekil 
kullanıcı 40.210 kez ziyaret etti. Toplamda 4.093 
kişi hashtag’i kullanarak yarışmaya katıldı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

560
Vodafone 
C-Section 
Vodafone 
Vodafone Red Web Sitesi

HEDEF: Kullanıcıların tarifeleri, avantajları, özel 
teklifleri kolayca inceleyip, kolayca başvuru 
işlemlerini yapabilecekleri bir web sitesi 
yaratmak.

SONUÇ: Responsive teknolojisi ile kullanıcıların 
içeriklere kolayca ulaşmasının sağlandığı 
kampanya sonucunda ziyaretçi sayısı 
1.000.0000’dan 1.500.000’a çıktı. IPSOS’un 
yaptığı kullanıcı deneyimi araştırmasına 
göre kullanıcılar siteyi “kullanımı kolay”, 
“zengin içerikli”, “her yaşa hitap eden” ve 
“modern” buldular. Ayrıca Vodafone’lular ve 
diğer operatör kullanıcıları tarafından “siteyi 
yardımsız kullanırım”, “resim kalitesi iyi” ve 
“tutarlı” ifadelerinde 9 üzerinden 8 puan aldı. 
Siteye giriş yapanların ortalama 3 dakika sitede 
kalmaları sağlanarak hedefin 1 dakika üstüne 
çıkıldı.



16

2016 KATILIMCILAR
01 - Marka Destinasyon Siteleri ve Mikrositeler

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

621
Unilever 
Mindshare & Manajans / JWT 
Clear 
Göster Kendini

HEDEF: Futbol heyecanın olduğu yerde 
tüketiciyle buluşarak duygusal bağ kurmak.

SONUÇ: Lig TV App’inin içerisinde “Clear 
ile Göster Kendini” oyununun sunulduğu 
proje sayesinde; Göster Kendini oyunu, 17 
hafta boyunca 59 maçta oynandı. 155.232 
tekil kullanıcı oyunu deneyimledi. Kullanıcılar 
uygulamada ortalama 6 dakikadan fazla 
süre harcarken, toplamda 309.961 tahmin 
gerçekleştirildi.



17

2016 KATILIMCILAR
02 - Markalı Mobil Aplikasyonlar
Bir marka ve ürün bağlamında sıradışı bir kullanıcı deneyimi sağlamak üzere tasarlanan tüm mobil aplikasyonlar 
02 - Markalı Mobil Aplikasyonlar
Bir marka ve ürün bağlamında sıradışı bir kullanıcı deneyimi sağlamak üzere tasarlanan tüm mobil aplikasyonlar 

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

67
Unilever
Proje Calide
Algida Aslan Max
Aslan Max’ın Fabrikası

234
Volkswagen Türkiye
Pixelplus Interactive
Volkswagen
Volkswagenim Mobil Uygulama

146
Profilo
MVM Digital & Rafineri
Profilo Dayanıklı Ev Aletleri
Profilo Ninni Makinesi Mobil 
Uygulaması

HEDEF: 8-12 yaş çocuklarla en düzeyde 
etkileşime geçmek ve yeni çıkan dondurmaları 
tanıtıp, dondurmaların taze meyve ve süt 
kullanılarak üretildiği bilgisini çocuklara iletmek.

SONUÇ: ’Dondurma Fabrikası’ temasını esas 
alan mobil oyun 6 haftada tam 1.000.000 
çocuk tarafından indirildi ve 8.000.000 kez 
oynandı. Ortalama oynama süresi 9 dakikayı 
aştı (Dünya ortalaması 6dk). Her 10 çocuktan 
9’u oyunu tekrar oynadı! (Dünya ortalaması 
her üç çocuktan biri). Oyun 4 hafta boyunca 
iTunes ve Google Play Store’da 1 numara oldu. 
Oyun sayesinde Max en sevilen marka karakteri 
unvanını korudu ve bilinirliğini artırdı. Max’ın 
satışları değerde %10 artarak rekor sayılara 
ulaştı.

HEDEF: Marka sadakatini artırmak ve mobil 
dünyada güçlü bir dijital varlığa sahip olmak.

SONUÇ: iBeacon teknolojisinden faydalanan 
Volkswagenim uygulaması ile entegre 
bir anahtarlık geliştirerek online offline 
entegrasyon sağlandı. 90.000 indirilme 
rakamına ulaşan ve 40.000 adet anahtarlıkla 
eşleşmiş olan uygulama, Ketchup tarafından 
yapılan Türkiye Sadakat Programları araştırması 
kapsamında, otomotiv kategorisinde %10.6 
sadakat oranı ile ilk sırada yer aldı.  Bir önceki 
yıla oranla %40 müşteri iletişimi ve etkileşimi 
artışı elde edildi.

HEDEF: Annelerin hayatını kolaylaştırma 
hedefine farklı bir açıdan yaklaşıp tüketici ile 
duygusal bağ kurmak.

SONUÇ: iOS ve Android tabanlı tüm mobil 
cihazlardan ücretsiz olarak indirebilen ve 
annelerin başa çıkmakta zorlandığı kolik bebek 
sendromunun giderilmesine katkıda bulunan 
“Profilo Ninni Makinesi” uygulamasıyla;

Lansman sonrası sadece basında çıkan haberler 
ile ulaşılan kişi sayısı 1.940.409 oldu.
Bu rakamla birlikte 1.218.091 TL değerinde bir 
reklam eş değeri yaratıldı. Uygulama toplamda 
31.346 kişi tarafından indirildi, 1.890.279 
kez tekrar başlatıldı ve uygulama içerisinde 
ortalama 2.56 dakika vakit geçirildi.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

279
Doğuş Grubu 
SEM
puhutv
puhutv Mobil Uygulamaları

322
Turkcell
Lemonat Studio
fizy
Yeni fizy

403
Şölen
Rabarba
Biscolata
Biscolata Erkeği Carlos Uygulaması

HEDEF: Akıllı telefon kullanıcıların izlemek 
istedikleri tv içeriklerini puhutv mobil 
uygulamasından ücretsiz izlemelerini sağlamak.

SONUÇ: ‘Yapılan reklamlar sonucunda puhutv 
App Store ve Play Store’da içinde bulunduğu 
eğlence kategorisinde 1. sıraya yerleşti. Android 
ve IOS cihazlarda %90’ın üzerinde retention 
rate oranına ulaşıldı.

HEDEF: fizy kullanıcılarına görünüm ve yeni 
özelliklerle daha iyi bir müzik deneyimi sunmak 
ve potansiyel müzik dinleyicilerini fizy’e çekmek. 
Aynı zamanda fizy’nin cool ve asi marka 
duruşunu en iyi şekilde yansıtan, bir görünüme 
ulaştırmak.

SONUÇ: Yeni fizy ile birlikte uygulamada 
geçirilen süre iOS işletim sistemine sahip 
kullanıcılar için 2.5 Android işletim sistemine 
sahip kullanıcılar için ise 8 katına çıktı. 

fizy’de dinlenen şarkı sayılarında rekor kırıldı. 
Öncesinde günlük dinlenen şarkı sayısı 
ortalama 2.500.000 iken bu sayı yeni fizy 
ile birlikte %60 büyüme göstererek günlük 
4.000.000’a çıktı. Ocak ayında dinlenen şarkı 
sayısı 105.000.000, Şubat ayında dinlenen şarkı 
sayısı ise 104.000.000 olarak gerçekleşti.

HEDEF: Biscolata markasını beğenen ve 
sahiplenen çekirdek kitleye ulaşmak, onların 
Biscolata Carlos uygulamasını indirmesini 
sağlamak ve yaratacakları fısıltı gazetesinden 
(WOM) faydalanarak organik indirmeleri 
artırmak.

SONUÇ: Carlos uygulaması 14 Şubat’ı 
takip eden 3 haftanın sonunda 103.600 kişi 
tarafından telefonlara indirildi. İlk 2 ay sonu 
için hedeflenen indirme rakamına, organik 
indirmelerin de katkısıyla sadece ilk 20 günde 
ulaşıldı. Uygulama ilk 20 günde 592.000 
kez açıldı. Bunlardan 244.000’inde kullanıcı 
uygulamada 1 dakikadan daha uzun süre 
geçirdi ve uygulamanın farklı özelliklerini 
keşfetti.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

532
ING Bank
Roy+Teddy
ING Bank
ING Mobil

HEDEF: Dijital bankacılık kullanımı artırmak, 
dijital kanallarda heavy user yaratmak.

SONUÇ: Cep Şube’ye giriş yapıp, kampanya 
linki üzerinden Booking.com’dan yapılan 
otel rezervasyonlarında Pegasus Plus Kart 
veya Bonus Card’ını kullanan kullanıcılara 
rezervasyon tutarının %4’ünün iade edildği 
kampanyada 261.000 müşteriye ING Mobil’den 
push notificiation gönderildi. Kampanya linki 
üzerinden 12.700 kişi tarafından 73.000 sayfa 
görüntülemesi oldu. 1726 adet rezervasyon 
yapıldı, 1083 adet rezervasyon gerçekleşti.
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03 - Rich Media Display Reklamları
Standart reklam tanımına girmeyen, hareket, video ve/veya ses içeren, kullanıcının etkileşime geçebildiği görsel (display) reklamlar.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

93
Volkswagen Türkiye
Mediacom
Volkswagen
Volkswagen Ailesi Dinamik Banner

98
Enerjisa 
Mediacom & AMVG 
Enerjisa 
Enerjisa - Dünyanın İlk Enerji 
Tasarrufu Sağlayan Banner’ı

138
Jeep
KoçZer & Nokta
Jeep
Jeep 75. Yıla Özel Zaman Yolculuğu

HEDEF: Volkswagen sahibi olanlara Volkswagen 
Ailesi’nin bir parçası olduklarını hissettirerek 
teşekkür etmek, Volkswagen sahibi olmayanları 
ise ailenin bir parçası olmaya davet etmek.

SONUÇ: Kullanıcılara online’da dolaştıkları 
platformlarda bir banner üzerinden erişilen 
ve bannerlara bir arama barı yerleştirilen 
kampanya sonunda bannerlar üzerinden 
17.840 adet isim araması yapıldı. Her aramaya 
farklı mesajla 17.840 adet kreatif gösterildi. 
Kullanıcılar banner  ile toplamda 5.000 
dakikadan fazla vakit geçirdi.

HEDEF: “Enerjini Koru” mottosunu tüm 
Türkiye’ye anlatmak, enerji tasarrufu bilincini 
tüketiciye aşılamak ve bu konuyla ilgili bilinirliği 
artırmak.

SONUÇ: Banner’ların, yayının gerçekleştiği 
cihazları tanıyarak, cihaza göre enerji tasarrufu 
yapacak şekilde geliştirildiği, hala devam eden 
kampanya ile 5.000.000 kullanıcıya ulaşıldı. 
Mesaj ortalama 25.000.000 etkileşim aldı. Şu 
ana kadar 750 kWh enerji tasarrufu sağlandı. 
Bir okulun 2 aylık enerji ihtiyacı karşılandı.

HEDEF: Jeep’in 75. yılının kutlanırken mirası 
hakkında bilinirlik yaratmak ve marka algısını 
yükseltmek.

SONUÇ: İzlesene.com anasayfasının üst 
alanında yer alması için; markanın 1941-2016 
arasındaki öne çıkan araçlarının yer aldığı 
bir zaman tünelinin tasarlandığı kampanya 
sonucunda; 1.200.000 gösterim elde edilirken 
marka imajı yükseltildi. % 4’ün üzerinde 
etkileşim oranı ile 3.000’den fazla kullanıcı 
timeline’ı deneyimledi.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

189
Nescafé
Sesli Harfler & Mindshare
Nescafé
Nescafé 3ü1 Arada Extra ile 
#SabahlarOlmasın

HEDEF: Nescafé 3ü1 Arada Extra’nın daha çok 
tüketilmesini sağlamak.

SONUÇ: “En uzun gecede koyunları saydırsa 
da uyutmayan kahve” olarak hazırlanan 
masthead içerisine çitten atlayan koyunların 
yerleştirildiği kampanya ile 21 Aralık günü 
Ekşisözlük’te gerçekleştirilen 1 günlük mega 
tema kullanımında 15.000.000 erişim elde 
edildi. 27.988 unique tıklanma sağlandı. 
Ekşisözlük içerisinde sahiplenilen başlık ana 
sayfaya taşındıktan sonra altına 174 entry daha 
girildi ve reklam entry’si 106 fav aldı. Trend 
Topic listesine 3. sıradan giriş yapıldı ve 2 
saatten fazla bir süre Trend Topic listesinde yer 
alındı. Kampanyanın duyurulduğu tek tweet ile 
toplamda 71 retweet, 254 beğeni elde edildi. 
Facebook’taki duyuru içeriğiyle ise toplamda 
700 beğeni, 161 yorum ve 47 paylaşım elde 
sağlandı. Twitter’da 2.700.000, Facebook’ta ise 
273.000 kişiye erişim sağlandı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

226 
Nestlé 
Maxus & Mindshare 
Nescafé 3ü1 Arada 
Nescafé 3ü1 Arada 
#AklımdanGeçen

HEDEF: Marka sadakatini artırmak ve 
rakiplerden ayrışarak tüketicilere, daha önce 
denenmemiş ve onların hayatına katkısı olacak 
beklenmedik bir yoldan ulaşarak marka bağını 
artırmak.

SONUÇ: 3.000’den fazla yanlış yazılan URL’nin 
tespit edildiği ve kullanıcıların “Sorun yok, 
aklından geçeni biz biliyoruz” mesajıyla doğru 
web sitelerine yönlendirildiği kampanya 
ile IPSOS BHT sonuçlarına göre kampanya 
farkındalığı 55 seviyesinde sonuçlandı. 30 
günlük kampanya süresince, yanlış adrese 
giden 20.000.000 ziyaretçi akıllarından geçen 
doğru adrese yönlendirildi.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

292
Garanti Bankası
RAM İstanbul
Garanti Bankası
UGİ’yle Tanış

HEDEF: Garanti Bankası’nın yeni reklam 
kahramanı olan UGİ’yi dijital platformlar 
aracılığıyla tanıtmak, bilinirliğini artırmak.

SONUÇ: Kampanya sürecinde TVC için 
‘Shazam’lanma imkanı yaratılarak, kullanıcıların 
reklam esnasında Shazam’ı kullanması üzerine 
ziyaret ettikleri mikrosite üzerinde çeşitli 
etkileşim alanları oluşturulan kampanyada 
114.000’den fazla ‘Shazam’lanma elde edildi. 
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

334
P&G
Starcom & Sesli Harfler
Prima 
Prima ile Bir Çiş Varmış Bir 
Yokmuş Masthead

HEDEF: Prima Aktif Bebek ürününü, özelliklerini 
ve ürünün faydalarını annelere anlatmak ve 
annelerin gözündeki Prima marka değerini 
pazardaki rakiplere karşı yükseltmek.

SONUÇ: YouTube Masthead alanında popüler 
“Guitar Hero” oyun mekanizmasına benzer bir 
mekanizma yaratıldığı kampanya ile mobil ve 
desktopta masthead 57.000.000’un üzerinde 
görüntülendi ve 9.928.941 tekil kullanıcıya 
ulaştı. Kampanya sonucunda YouTube desktop 
masthead alanında 1.066.576 kişi oyunla 
etkileşime geçti ve ortalama 52.03 saniye 
boyunca oynadı. 

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

293 
Ülker 
4129Grey 
Ülker 
Mutluluk Hikayeleri

HEDEF: Genç hedef kitleyle olan diyaloğu canlı 
tutmak ve yenilikçi olmak.

SONUÇ: Aynı temaları işleyen 2 adet 
Instagram Stories video serisinin çekildiği ve 
hikayelerin kullanıcının parmağının değdiği 
noktalarda şekillendiği proje ile İnteraktif 
Mutluluk Hikayeleri hiçbir medya desteği 
olmadan toplamda 20.000 kez deneyimlendi. 
Kullanıcıların %46’sı Instagram hikayelerini 
sonuna kadar izledi.  24 saat yayında kalan 
İnteraktif Mutluluk Hikayeleri yayına alınma 
başına 5.000 izlenme elde etti.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

354 
Fox 
Mindshare & Move 
National Geographic 
İklim Meselesi

HEDEF: İklim değişikliğinin sonuçlarına yönelik 
var olan farkındalığın davranışsal bir yaklaşıma 
dönüştürülmesi.

SONUÇ: Onedio uygulamasına giren 
kullanıcıların ekran parlaklığının kısıldığı ve 
banner ile parlaklıklarını azaltarak bireysel 
olarak tasarruf etmeye teşvik edildiği proje ile 
rich media banner’lar ile 7.000.000 gösterim, 
65.000.000 kw enerji tasarrufu sağlandı. 
Tüm Türkiye’nin 2 saatlik ortalama elektrik 
tüketimi kadar tasarruf edildi. Türkiye’nin 1 
günde ürettiği rüzgar enerjisine denk tasarruf 
miktarına ulaşıldı. 3.100 kişinin yıllık ortalama 
tüketimi kadar enerjinin tasarruf edilmesini 
sağladık.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

390
Unilever
Mindshare
Carte d’Or
Face Recognition

HEDEF: Tüketiciyle duygusal bağı artırmak.

SONUÇ: 70 farklı ana/duyguya özel 70 farklı 
Carte d’Or’lu tatlı tarifi hazırlandığı ve Carte 
d’Or duygu analizine göre hedef kitleyi tarifler 
sayfasına yönlendiren bannerların yer aldığı 
kampanya sayesinde bannerlar 5.200.021 
kez görüntülendi. Bu bannerlarla 8.456 defa 
tıklanma elde edilerek kullanıcılar mobil siteye 
yönlendirildi. 

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

500 
LCW 
People Initiative 
LC Waikiki 
LCW 360 Banner

HEDEF: E-ticaret platformunun bilinirliğini 
özellikle mağazalardan alışveriş yapan kesimde 
artırmak ve onları e-ticarete yönlendirmek.

SONUÇ: 360 banner mağazasının 
oluşturulduğu ve yüksek erişimli sitelerin 
masthead alanlarında kullanıma sunulduğu 
kampanya ile açılan mağazayı 1.300.000 kişi 
ziyaret etti. Gelen ziyaretlerin %77’sini yeni 
kullanıcılar oluşturdu. İşlem adedinde % 24, 
gelirde ise % 28 oranında artış elde edildi.
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Standart reklam tanımına girmeyen, hareket, video ve/veya ses içeren, kullanıcının etkileşime geçebildiği tüm mobil görsel 
(display) reklamlar

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

65
Sony Türkiye
Mediacom & Move
Sony Xperia
Sony Xperia XZ - Vay Anları Yakala

104 
Enerjisa 
Mediacom & AMVG 
Enerjisa 
Enerjisa - Dünyanın İlk Enerji 
Tasarrufu Sağlayan Banner’ı

HEDEF: Sony’nin yeni telefon modeli Xperia 
XZ’nin gelişmiş kamera özelliklerini tüketiciye 
tanıtarak rekabetten sıyrılmak.

SONUÇ: Fotoğraf çekme deneyiminin interaktif 
bir simülasyon halinde rich media banner 
içerisine dahil edildiği kampanya ile 170.000’in 
üzerinde kullanıcı fotoğraf kurgusunu 
deneyimledi. Ortalamanın 5 katı üzerinde CTR 
elde edildi.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

113 
Turkcell 
BPN İstanbul & AdColony Turkey 
Turkcell 
Fizy Kalp Atışı

HEDEF: Yeni kullanıcı kazanmak ve var olan 
kullanıcıları aktif hale getirmek.

SONUÇ: Kullanıcıların telefonlarından kalp 
atışlarının ölçülüp modlarının belirlendiği ve 
kendilerine uygun şarkıları bulduğu kampanya 
ile kalp atışlarını ölçmeye yönlendiren banner 
11.000.000 kez görüntülendi. 50.000’den 
fazla kullanıcı Fizy Kalp Atışı Test’i yaptı.  
10.000 kullanıcı üyelik kodu kazandı. Kod 
kazananlarınn %95’i Fizy üyelik kodunu 
kullanarak aktif Fizy kullanıcısı oldu.

HEDEF: “Enerjini Koru” mottosunu tüm 
Türkiye’ye anlatmak, enerji tasarrufu bilincini 
tüketiciye aşılamak ve bu konuyla ilgili bilinirliği 
artırmak. 

SONUÇ: Banner’ların, yayının gerçekleştiği 
cihazları tanıyarak, cihaza göre enerji tasarrufu 
yapacak şekilde geliştirildiği, hala devam eden 
kampanya ile 5.000.000 kullanıcıya ulaşıldı. 
Mesaj ortalama 25.000.000 etkileşim aldı. Şu 
ana kadar 750 kWh enerji tasarrufu sağlandı. Bri 
okulun 2 aylık enerji ihtiyacı karşılandı.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

221
Warner Bros.
Mediacom & Gameloft
Warner Bros.
Warner Bros. / Resident Evil: 
Son Bölüm

HEDEF: Warner Bros.’un dağıtımcılığını yaptığı 
Resident Evil: Son Bölüm filmi için hedef kitle ile 
iletişime geçmek ve onları serinin son filmine 
çağırmak.

SONUÇ: Aksiyon sever gamer’ların fragmanın 
bir parçası haline getirildiği bu kampanyada 
video tamamlama oranı %91, katılım oranı %46 
olarak gerçekleşti ve toplamda 533.760 başarılı 
talimat yerine getirildi.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

243 
Opet 
Pure New Media & KoçZer & Nmobs 
Opet Petrolcülük A.Ş. 
Araç Kullanırken Gözünüz Yolda 
Olsun

HEDEF: Trafikte telefon kullanmanın tehlikeli bir 
davranış olduğuna dikkat çekmek ve bu konuda 
bir farkındalık yaratmak.

SONUÇ: Cep telefonunu araca bağlamak için 
bluetooth özelliğini aktif hale getiren sürücülere 
girdikleri uygulamalara özel olarak hazırlanan 
trafikte telefon kullanmanın tehlikeli olduğu 
mesajının verildiği kampanya ile 1.849.044 
gösterim ve 180.945 tıklanma elde edildi. 
Toplam tıklanma oranı %11,5 CTR sağlanırken, 
1.550.051 sürücüye yaratıcı mobil banner’larla 
ulaşıldı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

269 
Fox 
Mindshare & Move 
National Geographic 
İklim Meselesi

HEDEF: İklim değişikliğinin sonuçlarına yönelik 
var olan farkındalığın davranışsal bir yaklaşıma 
dönüştürülmesi.

SONUÇ: Onedio uygulamasına giren 
kullanıcıların ekran parlaklığının kısıldığı ve 
banner ile parlaklıklarını azaltarak bireysel 
olarak tasarruf etmeye teşvik edildiği proje ile 
rich media banner’lar ile 7.000.000 gösterim, 
65.000.000 kw enerji tasarrufu sağlandı. 
Tüm Türkiye’nin 2 saatlik ortalama elektrik 
tüketimi kadar tasarruf edildi. Türkiye’nin 1 
günde ürettiği rüzgar enerjisine denk tasarruf 
miktarına ulaşıldı. 3.100 kişinin yıllık ortalama 
tüketimi kadar enerjinin tasarruf edilmesini 
sağladık.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

310 
Unilever 
Mindshare 
Lipton 
Lipton Dinlendiren Banner

HEDEF: Kullanıcıların Lipton yeşil çayın etkisini 
çayı denemeden anlamalarını sağlamak.

SONUÇ: Banner’a tıklayanların telefonlarını 
2 dakikalığına bırakıp dinlenmelerinin istendiği 
ve telefonu hareket ettiren kullanıcıların farklı 
bir banner’la tekrar dinlenmeye davet edildiği 
kampanya ile banner’daki geri sayım 4 günde 
5.186 kere başladı. Kullanıcılar toplam 
10.372 dakika dinlendi. 4.357 tekil kişi Lipton 
Dinlendiren Banner ile iki dakikalık mola yaptı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

402 
Procter & Gamble 
Starcom
Oral-B 
Oral-B Anneler Günü Projesi

HEDEF: Diş sağlığı hakkında farkındalık 
uyandırmak ve Anneler Günü kampanyası 
üzerinden marka bilinirliğini artırmak.

SONUÇ: Kullanıcıların selfie çekmek için 
gülümsedikleri anda N’SDK teknolojisi 
sayesinde otomatik olarak fotoğraflarının 
çekildiği kampanya boyunca 600.000 kişiye 
ulaşıldı. 30.000’den fazla kişi Oral-B’nin 
sitesine yönlendirildi. 200 kişi ise annesi ile 
gülümsemesini paylaştı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

452 
Nestlé 
Maxus & Mindshare 
Nescafé 
Nescafé ile Evini Cafe’ye Çevir!

HEDEF: Tüketicilere kahve zincirlerindeki 
tecrübelerini ev konforunda yaşatarak satışları 
artırmak.

SONUÇ: Swarm ve Foursquare işbirliğiyle; 
White Choco Mocha ürünlerinin tüketicilerin 
evlerine gidilerek ikram edildiği kampanya ile 
toplamda 112 ev ziyaret edildi. 115 bardak 
White Choco Mocha deneyimlettirilerek 619 
paket karışım kahve hediye edildi. Swarm’da 
lokasyon bazlı reklamlarda, CTR benchmarkı 
%0,92 iken yayın %1,30 CTR oranı ile 
sonuçlandı. Scorp üzerinden iletişim yapılan ilk 
gün trend topic olundu. Scorp videoları 323.283 
kez izlendi, 229 yorum ve 6.004 like aldı. 
Alınan post sayısı önceki kampanyalara oranla 
%177 oranında yükseldi. Sürpriz ile karşılaşan 
tüketiciler sosyal medyada kampanya süresinde 
toplam 428 adet post paylaştılar. 
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Tüketici kamuya açık bir mekandayken, bir yerden bir yere giderken, bir yerde beklerken (örn., hastaneler) ve/veya belirli ticari 
mekandayken (örn., perakende zincirleri) sözkonusu mekana bağlı ağlar ile diğer ev dışı alanların avantajlarını kullanan tüm dijital unsurlar

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :

Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

6
Turkcell
Pure New Media
Turkcell
Yeter Çektiğin

107
B’event
Ouchhh Yeni Medya Ajansı & 
FikirbazZenger
Turkcell
Turkcell 4.5G Lansmanı - Tünel 
Meydanı Mapping Show

110
Honda Türkiye
Buzz Interaction
Honda Motorsiklet
Tarzını Seç

HEDEF: Sponsoru olunan Yıldızlı Geceler 
Konserleri’nde, izleyicilerin fotoğraf veya video 
paylaşma istekleri nedeniyle konseri telefon 
ekranlarından takip etmelerinin önüne geçerek 
sahneyi izlemelerini sağlamak.

SONUÇ: Konserden önce izleyicilerin 
YeterCektigin.com hakkında bilgilendirildiği 
projede kullanıcılar siteye girdi ve sosyal medya 
hesaplarına paylaşım izni verdi. Profesyonel 
bir ekip tarafından kaydedilen fotoğraf 
ve videoların kullanıcıların hesaplarından 
paylaşıldığı 2 konser boyunca tam 500 kişi 
“Yeter Çektiğim” dedi ve mobil web sitesi onlar 
adına paylaşımda bulundu.

Web sitesini kullananlar arasından yapılan 
çekilişle 2 şanslı kişi konserini izlediği sanatçıyla 
buluşturuldu.

HEDEF: Teknolojide büyük kolaylıklar 
getirecek olan 4,5G hızına geçişin duyurulması 
amaçlanırken, markanın sadece kendi 
görsellerini ya da sloganlarını duyurmanın 
ötesine geçen bir deneyim yaşatmak.

SONUÇ: 13 bina ve 19 yüzey maplenerek 
izleyicilerin Tünel Meydanı’nda zamansal 
ve mekansal kavramlardan 12 dakikalığına 
uzaklaştırıldığı mapping show performansı 
750.000’den fazla izleyici tarafından sosyal 
medya üzerinden takip edildi. 

HEDEF: Fuar döneminde ziyaretçilerin Honda 
standında geçirdiği süreyi ve yeni modellere 
duyduğu ilgiyi artırmak.

SONUÇ: Hazırlanan ‘Tarzını Seç’ uygulaması 
4 gün süren fuar boyunca yoğun bir ilgi 
gördü. Bu süreçte 3.000’in üzerinde ziyaretçi 
stantta uygulamayı deneme imkanı buldu. 
Fuar sırasında uygulamayı kullanma şansı 
olmayanlar için ayrıca Honda Motosiklet’in 
Facebook sayfasında da uygulamaya yer verildi. 
Uygulama Facebook üzerindense 9000’i aşkın 
defa kullanıldı.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

120 
Ülker 
Open & Optdcom Teknoloji 
Ülker 
Ülker İkramlık Çikolata / Bayramın 
Tadı Ülker’le Çıkar!

171
Fiat
KoçZer
Fiat
Çarpışma Önleme

262
Türk Hava Yolları
Alafortanfoni
Türk Hava Yolları 
Flyography

HEDEF: Tüketicilere Ülker Ece İkramlık 
çikolataların bayram için güzel bir alternatif 
olduğunu hatırlatmak.

SONUÇ: Rich media uygulamasıyla, bayrama 
kalan sürenin gösterildiği bir sayacın ve altında 
“Bayram çikolatanızı aldınız mı?” sorusunun 
yer aldığı kampanya sayesinde koordinat 
hedeflemesiyle çıkan kreatifler 3 günde 
“Türkiye Rich Media Interaction” oranının 7 katı 
etkileşim elde ederek başarılı bir performans 
gösterdi. Son 12 aylık ortalama ve kampanyanın 
gerçekleştiği Temmuz ayı baz alındığında ise; 
önerilen çikolatalardan “Ece İkramlık” aramaları 
3 katına,  “Çikolatin” aramaları ise 2.5 katına 
çıktı. Kampanya sonunda toplam 1.478.216 
gösterim ile 1.029.391 tekil kişiye erişildi. 
Ankette “henüz çikolata almadım” diyenlerin 
% 22’si markalı hatırlatıcıyı kullandı. Bu sayede 
organik şekilde % 22 oranında ücretsiz  medya 
değeri yaratıldı.

HEDEF: Fiat’ın yeni lanse ettiği Egea 
Hatchback’in bilinirliğini artırmak.

SONUÇ: Bir yandan haber okurken bir 
yandan GPS’ten yürüdüğü tespit edilen 
kullanıcıların yolda herhangi bir nesneye 
ya da kişiye çarpmamaları için karşılarına 
“Çarpışma Riski” uyarısı yapan tam sayfa mobil 
reklamın çıkarıldığı uygulama sayesinde; Egea 
HatchBack’in tanıtım kampanyasına ekstradan 
400.000 gösterim elde edildi. %15 üzeri 
tıklanma oranıyla siteye potansiyel müşteri 
gönderildi. 300.000’in üzerinde erişim sağlandı.

HEDEF: Sponsoru olunan ‘Cannes Lions 
Creativity Festival’indeki stand alanında 
katılımcıların dikkatini çekmek ve markanın 
konuşulmasını sağlamak.

SONUÇ: Ziyaretçilerin gitmek istedikleri 
destinasyonun baş harf(ler)ini keşfederek 
Instagram’da #flyography hashtag’iyle 
paylaştıkları projede 233 katılımcı fotoğraf 
paylaşarak yarışmaya katıldı. Paylaşılan bu 
fotoğraflar yaklaşık 40.000 kişiye ulaştı. 
Paylaşılan içerikler 6527 beğeni aldı.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

273
Unilever 
Mindshare & AdColony Turkey
Knorr
Knorr Pide Kuyruğu

283 
Unilever 
Mindshare & Plasenta 
Knorr 
Knorr Programmatic OOH

445 
Nestlé 
Maxus & Mindshare 
Nescafé 
Nescafé ile Evini Cafe’ye Çevir!

HEDEF: Knorr ile iftar hazırlık sürecinde 
tüketiciye dokunarak onların hayatını 
kolaylaştıracak çözümler sunmak.

SONUÇ: Foursquare üzerinden  iftar saatine 
yakın saatlerde kullanıcılara reklam gösterimleri 
yapılan ve yakınlarda bulunan fırınların doluluk 
oranlarını gösteren proje ile  yakındaki fırınların 
doluluk oranı 4.893.623 kez görüntülendi. 
Kullanıcılar 53.342 defa yol haritasına bakarak, 
pideye daha hızlı kavuşacakları bir fırına 
yönlendirildiler. Kampanya sonunda %1,09 CTR 
elde edildi.

HEDEF: Pazarda bir ilk olan Knorr Sıvı Çorba 
lansmanını yapmak ve tüketicileri bu yeni 
lezzetleri denemeye teşvik etmek.

SONUÇ: Programatik açıkhava uygulamasıyla 
çorba içme isteği uyandıran elementlerin 
(hava sıcaklığı, kar yağışı gibi) dinamik şekilde 
kullanıldığı kampanya sayesinde  İstanbul’da 
yapıldığı 31 farklı noktasında uygun hava 
şartlarının oluşması sonucunda yaklaşık 12.000 
etkileşim elde edildi.  

HEDEF: Tüketicilere kahve zincirlerindeki 
tecrübelerini ev konforunda yaşatarak satışları 
artırmak.

SONUÇ: Swarm ve Foursquare işbirliğiyle; 
White Choco Mocha ürünlerinin tüketicilerin 
evlerine gidilerek ikram edildiği kampanya ile 
toplamda 112 ev ziyaret edildi. 115 bardak 
White Choco Mocha deneyimlettirilerek 619 
paket karışım kahve hediye edildi. Swarm’da 
lokasyon bazlı reklamlarda, CTR benchmarkı 
%0,92 iken yayın %1,30 CTR oranı ile 
sonuçlandı. Scorp üzerinden iletişim yapılan ilk 
gün trend topic olundu. Scorp videoları 323.283 
kez izlendi, 229 yorum ve 6.004 beğeni aldı. 
Alınan post sayısı önceki kampanyalara oranla 
%177 oranında yükseldi. Sürpriz ile karşılaşan 
tüketiciler sosyal medyada kampanya süresinde 
toplam 428 adet post paylaştılar. 
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

478
Penti
Utopic Farm
Penti
SnapVitrin

543 
Unilever 
Mindshare 
Magnum 
Shazamable Packs

HEDEF: Yılbaşı  heyecanını Penti müşterileri için 
eşsiz bir mağaza deneyimine dönüştürmek.

SONUÇ: İstanbul Marmara Park’ta bulunan 
Penti mağazası vitrininin, eğlenceli filtreleri ile 
bir fenomen haline gelen SnapChat ekranına 
benzetildiği projede 23 - 25 Aralık tarihlerinde, 
1138 fotoğraf çekildi, 1051 tanesi basıldı. 
İndirim kodları sayesinde toplamda 5.850 
TL değerinde ciro elde edildi. Yapılan gerçek 
zamanlı paylaşımlar ile 455.481 organik erişim 
sağlanırken, Facebook, Snapchat, Stories ve 
YouTube’da toplam 1.261.926 organik izlenme 
elde edildi.

HEDEF: Tüketicilerin satış noktalarında 
dondurma olarak Magnum Double’ı seçmesini 
sağlamak.

SONUÇ: 78.000.000 Magnum paketinin 
Shazam’lanabilir hale getirildiği kampanya 
ile görsel Shazam’lama Türkiye’de ürün 
paketlerinde ilk defa kullanıldı. Magnum 
promosyon katılımında bir önceki yıla göre 
%43’lük bir artış sağlandı. 
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Herhangi bir oyun platformunun (PC, konsol, web, mobil) içine yerleştirilen interaktif reklamlar veya oyunlar

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

26
Pınar Süt
Vizeum Medya & Netcom Medya
Pınar Kido
Doğum Günü Yıldızı Sensin

40
Akçansa Çimento
Magnet20
Betonsa
Betonik City Minecraft’ta!

68
Unilever
Proje Calide
Algida Aslan Max
Aslan Max’ın Fabrikası

HEDEF: Pınar Kido’nun yaş günü hayallerini 
gerçeğe dönüştüren ve süt paketleri üzerinden 
düzenlenen online kampanyası “Doğum Günü 
Yıldızı Sensin”i dijital dünyaya taşımayı ve 
çocukları en çok vakit geçirdikleri mecrada 
yakalamak.

SONUÇ: Sanalika oyunu içerisinde toplam 4 
doğum günü partisinin düzenlendiği projede 
Kido standının bulunduğu caddeye toplam 
5.900.000 kişi geldi. 4 haftalık süre içerisinde 
97.609 tekil kişi, toplamda 266.137 görev 
tamamladı. 11.613 kişi hayallerindeki doğum 
gününü yazdı ve paylaştı.

HEDEF: Beton’un “soğuk ve sevimsiz” olduğuna 
dair toplumda var olan algıyı, çocuklar ve 
gençler düzeyinden başlayarak değiştirmek.  
Betonun istenen şekle girebilen, doğru 
kullanıldığında yaşama değer katan bir araç 
olduğunu gençlere göstermeyi, hatta tecrübe 
ettirmeyi ve nihayetinde Betonsa markasının 
bilinirliğini artırmak.

SONUÇ: 42.000.000’dan fazla  beton blok 
kullanılarak, 500 saatlik bir çalışmanın 
neticesinde Türkiye’nin en büyük Minecraft 
oyun haritasının gençler tarafından indirilip, 
geliştirildiği ve paylaşıldığı projede, dijitalde 
üretilen video ve içeriklerle, toplamda 2.500.000 
erişim elde edildi. 1.000.000’ün üzerinde 
video izlenmesi alındı. Sahada ise katılınan 
etkinliklerde, sanal gerçeklik uygulaması ile 
toplamda 50.000 kişiye erişildi. 

HEDEF: 8-12 yaş çocuklarla en düzeyde 
etkileşime geçmek ve yeni çıkan dondurmaları 
tanıtıp, dondurmaların taze meyve ve süt 
kullanılarak üretildiği bilgisini çocuklara iletmek.

SONUÇ: ‘Dondurma Fabrikası’ temasını esas 
alan mobil oyun 6 haftada tam 1.000.000 
çocuk tarafından indirildi ve 8.000.000 kez 
oynandı. Ortalama oynama süresi 9 dakikayı 
aştı (Dünya ortalaması 6dk). Her 10 çocuktan 
9’u oyunu tekrar oynadı! (Dünya ortalaması 
her üç çocuktan biri). Oyun 4 hafta boyunca 
iTunes ve Google Play Store’da 1 numara oldu. 
Oyun sayesinde Max en sevilen marka karakteri 
unvanını korudu ve bilinirliğini artırdı. Max’ın 
satışları değerde %10 artarak rekor sayılara 
ulaştı. 
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

131 
Turkcell
BPN Istanbul & Netcom Medya
Turkcell
Sanalika 4.5 Işınlanma

156 
Bosch
Netcom Medya
Bosch
Bosch Çevre Kulübü & Sanalika 
Sosyal Sorumluluk Projesi

222
Warner Bros.
Mediacom & Gameloft
Warner Bros.
Warner Bros. / Resident Evil: Son 
Bölüm

HEDEF: 4.5G hız lansman rekabetlerinde 
farklılaşmak. Turkcell 4.5G hızını eğlenceli bir 
deneyim ve yaratıcı bir uygulama üzerinden 
kullanıcılara yaşatmak.

SONUÇ: Genç neslin oyun platformu Sanalika 
içerisine entegre edilen Turkcell 4.5G butonu 
ile gençlerin oyun içerisinde lokasyon bazlı 
ışınlanmalarının sağlandığı kampanya ile; 
42.541.219  gösterim elde edildi. Oyun 
içerisindeki 11.852.504 tıklanma alındı. 
2.018.097 video izlenmesi gerçekleşti.Toplam 
ışınlanma sayısı 4.790.570’e ulaştı. 

HEDEF: Bosch Ev Aletleri’nin çevre ve eğitim 
odaklı sosyal sorumluluk çalışmaları ve 
çevrecilik anlayışı doğrultusunda, Bosch 
Çevre Kulübü ile çevre bilincine sahip nesiller 
yetiştirilmesine daha çok katkı sağlamak.

SONUÇ: Bosch Çevre Kulübü karakterlerinden 
Duru, Melis ve Orçun, Sanalika karakterlerine 
uygun olarak oyun içine entegre edildiği ve 
karakterlerin aylık görevler aldıkları projede 
1.795.048 görev alındı. Sene başında belirlenen 
hedefin 4 katı üzerinde, 1.610.721 görev 
tamamlandı. Görevleri tamamlayan toplam tekil 
kullanıcısı sayısı ise 945.749 oldu ve hedefin 5 
katı üzerinde tekil erişim sağlandı. Ortalama 
görev tamamlama süresi 13 dakika iken 
oyuncuların markalı içerik ile geçirdikleri toplam 
süre yaklaşık 21 milyon dakika oldu. Oyun 
içine açılan Bosch Sanal Mağaza’ya 2.500.000 
tekil kullanıcı, toplam 4.400.000 ziyaret 
gerçekleştirdi.

HEDEF: Warner Bros.’un dağıtımcılığını yaptığı 
Resident Evil: Son Bölüm filmi için hedef kitle ile 
iletişime geçmek ve onları serinin son filmine 
çağırmak.

SONUÇ: Aksiyon sever gamer’ların fragmanın 
bir parçası haline getirildiği bu kampanyada 
video tamamlama oranı %91, katılım oranı %46 
olarak gerçekleşti ve toplamda 533.760 başarılı 
talimat yerine getirildi.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

270
ETİ
Sotka
ETİ Tutku
Eti Tutku Serbest Akış Oyunu

337
Vodafone 
Mindshare & Netcom Medya
Freezone
Freezone 19.LMY Sanalika

362
TPVision
Pure New Media
TPVision
Atan Alır

HEDEF: Eti Tutku’nun alametifarikası olan 
ve tüketicilerinin çok sevdiği kremasının 
akışkanlığını eğlenceli bir yolla anlatmak.

SONUÇ: Akışkanlıktan ilham alan ve mobil 
cihazlar için hazırlanan Serbest Akış oyunu; 
316.142 kez ziyaret edildi ve 242.805 kişi 
tarafından oynandı. Toplamda oynanan labirent 
sayısı 315.000 geçti. Kullanıcılar sitede ortalama 
1 dakika 8 saniye geçirdi. Kampanya sonunda 
12.000 oyuncu oyunun sonundaki formu 
doldurarak Spotify Premium çekilişine katıldı. 

HEDEF: Liselerarası Müzik Yarışması 
sponsorluğu ile birlikte Vodafone’nun gençlik 
alt markası Freezone’nun Liseli bazını %8 
oranında artırmak.

SONUÇ: Gerçek zamanlı LMY etkinliğinin 
Sanalika oyunu içine taşınması ile sanal dünya 
deneyimi maksimize edildi. Online 52.000 
kullanıcıdan 38.000’i anlık olarak Liselerarası 
Müzik Yarışması finallerini izledi. Toplamda 
80.000 kez etkinlik alanı ziyaret edildi. 

Oyuncular Liselerarası Müzik Yarışması hakkında 
konuşurken 240.000 konuşma baloncuğu 
yarattı.  Bu o günkü konuşmaların %35’ine denk 
geldi.

HEDEF: Philips TV Türkiye’nin mevcut Philips 
65” 4K Ultra HD Smart Led TV modelini 
tanıtmak.

SONUÇ: Hedef kitle erkeklerin ilgisini çekmek 
üzere futbol temalı olarak tasarlanan 
www.atanalirabi.com sitesi toplamda 329.840 
kez görüntülendi. 31.474 tekil kullanıcı 
tarafından 38.356 kez ziyaret edildi. Sitede 
ortalama geçirilen süre 3.23 dakika oldu. 
Twitter’dan 10.882 kişi tekil log-in yaptı. Sitede 
toplam 9.019 kere tekil kullanıcı tarafından şut 
çekildi, 29.394 adet kaleci kurtarılışı yapıldı, 
toplamda 49.265 penaltı atıldı.
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409
Vodafone
Mindshare & Gameloft
Vodafone
4BucakG Sanal Tır

427
Hasbro
OMD & Netcom Medya
Littlest Pet Shop / Hasbro
Littlest Pet Shop - Collectiabiliy 
Sanalika

444 
Mondelez International 
Vivaki Creative & Sesli Harfler 
First Sakız 
First - Ferah Kaçış

HEDEF:  Vodafone 4.5G deneyimini tüm 
Türkiye’ye duyurarak 4.5G ile eşleştirilen marka 
olmak.

SONUÇ: Lansman döneminde Türkiye’nin 4 
bucağını gezen 4bucakG tırının oyunculara 
kullandırıldığı ve hız faydasının eğlenceli 
bir şekilde deneyimletildiği özel bir oyun 
tasarlandı.  1 hafta boyunca yayında kalan 
oyun 345.152 kere oynandı, 213.000 kere 
tamamlandı. 23.000 tıklanma ile sayfaya 
yönlendirme sağlandı.

HEDEF:  Markanın “koleksiyon” mesajını 
“Her Miniş ile Yeni Bir Hikaye” sloganı ile 
pekiştirmek, yenilenen Minişler ve Miniş 
Eğlence Merkezi oyun setini tanıtmak.

SONUÇ: Proje süresince Sanalika caddelerine 
dağılmış 1.419.768 kaybolan Miniş, Miniş 
Eğlence Merkezi’ne ulaştırıldı. Sadece 6-12 
yaş arası kız çocuklarının hedeflendiği projede 
419.137 kıza erişildi.  Toplam Tekil Erişim 
aylık 1.000.000 aktif oyuncu arasında yaklaşık 
%50’ye;  450.000 kız oyuncu arasında yaklaşık 
%93’e ulaştı. 88.502 Görev Tekil Erişimi ve 
59.157 adet görev tamamlanması sağlandı. 
Oyun sadece kızlar tarafından 590.000 saniye 
oynandı.

HEDEF:  Marka algısı olarak ferahlık 
konseptindeki varlığını rakibine göre daha da 
artırmak ve hedef kitlesi ile duygusal bağını 
güçlendirmek.

SONUÇ: Marka için hazırlanan özel oyunun 
escapist.com’a konumlandırıldığı kampanyada 
oyun için hazırlanan sayfada 800.229 kişi 
tarafından 1.015.665 oturum yaratıldı. Oyun 
360.000 kez oynanırken 125.000 kez oyun 
tamamlandı. Oyunda kalma süresi ortalama 2 
dakika olarak gerçekleşti. 10.000.000’dan fazla 
kişiye ulaştı ve 120.000.000 defa görüntülendi. 
Enes Batur ile gerçekleştirilen ve kendi YouTube 
sayfasında yayınlanan video tam 4.335.986 kere 
izlendi.
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485
Warner Bros.
Nokta & Mediacom
Warner Bros.
Inferno – Cehennem Filmi 
Treasure Hunt Oyun Kurgusu

519 
Nestlé 
Maxus & Mindshare 
Nescafé 3ü1 Arada Extra 
Nescafé 3ü1 Arada Extra - 
Wolfteam Turnuvaları 

524
Eti
Sotka
Eti
Eti En Kısa Reklam

HEDEF:  Dan Brown’un aynı adlı romanından 
uyarlanan gizem, bulmaca, macera ve 
gerilim dolu Warner Bros’un Inferno filmi 
için kullanıcıları etkileşimli bir şekilde Robert 
Lagdon’un gizem ve bulmaca dolu dünyasına 
sokarak filme merak uyandırmak / farkındalık 
yaratmak.

SONUÇ: Treasure Hunt tarzında, sonunda 
kullanıcıların filme özel bilet hediyesi 
kazanabilecekleri bir oyun tasarlanan kampanya 
sonucunda; Video 10 günde 565.382 izlenmeye 
ulaştı. 65.382 kişi video ile birlikte maceraya 
başla butonunu gördü ve 237.433’ü butona 
tıklayarak %42’lik etkileşim oranı ile oyuna 
geçiş yaptı. Kullanıcıların 144.851’i %61’lik bir 
etkileşim oranı ile oyunda yer alan görevleri 
tamamladılar. Oyunun son aşamasında bulunan 
bilet için bilgi giriş formu 1.299 kişi tarafından 
dolduruldu. Oyunu Facebook’ta 2.466 kez 
paylaşıldı ve kampanya sonunda Inferno 
filminin sitesine 37.542 kez yönlendirme yapıldı.
Ayrıca kullanıcılardan alınan geri bildirimler 
doğrultusunda filmi bilmeyen kullanıcıların 
kampanya sayesinde farkındalıklarının oluşarak 
filme gitmek istediklerini iletti.

HEDEF:  Nescafé 3ü1 arada Extra ile geceleri 
sahiplenmek ve marka bilinirliği artırmak.

SONUÇ: Wolfteam ile online gece 
turnuvalarının düzenlendiği ve ünlü streamer 
Zeonn ile gece yayınlarının yapıldığı kampanya 
ile online ve offline turnuvalarda 1.000 takım, 
5.000 oyuncu yarıştı. Sosyal medyada ayda 
1.00.000’dan fazla tekil erişim sağlandı. Finalde 
2 günlük Twitch canlı yayınlarında 300.000’den 
fazla izlenme alındı. Toplamda tüm kanallardan 
yapılan iletişimle 6.000.000’dan fazla hardcore 
tekil oyuncuya erişildi. Tüm Netmarble medya 
alanlarından 230.000.000’luk bir gösterim 
sağlandı.

HEDEF:  Oyun uygulamalarında ve sitelerinde 
vakit geçiren tüketicilerle etkileşim kurmak.

SONUÇ: Sadece internette oyun oynayan 
tüketicilere özel hazırlanan ve oyuncuları 
rahatsız eden ortalaması 30 saniye olan oyun 
içi reklamlar yerine, 7 saniyelik bir reklam ile 
“En iyi reklam kısa olandır.” mottosu ile verildi.  
277.067 gösterim elde edildi.
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18
Turkcell
Mobi Wan
Turkcell
Bayram Olsun

59
Uluslararası Af Örgütü 
TBWA \ İstanbul 
Uluslararası Af Örgütü 
Gay Turtle

90
Ford Otosan 
TTBOOM & Huni 
Ford Trucks 
Hanımağa

HEDEF: Eski heyecanını yitiren ve tatil fırsatına 
dönüşen bayramda, hala o eski heyecanı duyan 
yaşlılarımızın hatırlanmasını sağlayarak, onların 
mutlu olması için gerekli çözümü sunmak.

SONUÇ: Sosyal medya reklamları, YouTube 
reklamları, Turkcell abonelerine SMS 
gönderimleri ve medya portallerinde 3 gün 
boyunca banner’ların yayınlandığı projede; 
Türkiye’nin her yerinden 400.000 ziyaretçi mobil 
ve web üzerinden bayramolsun.com’a geldi. Bu 
rakamın %85’i bayramın ilk günü gerçekleşti. 
14.000 IVR araması yapıldı, 12.000 sesli mesaj 
bırakıldı. Arayanlarla yaşlılarımız arasında 300 
canlı telefon görüşmesi gerçekleşti. Video tam 
4.000.000 kez izlendi ve hedef rakamı 4 kat 
geçti.

HEDEF: Türkiye’de LGBTİ’lere yönelik ayrımcılık 
ve homofobi hakkında toplumsal farkındalık 
yaratma amacıyla daha önce bu konu hakkında 
düşünmemiş kişilerin, cinsel yönelim ve cinsiyet 
kimliği temelli ayrımcılığı sorgulamasını 
sağlamak ve davranış değişikliği elde etmek.

SONUÇ: Bir petshop’a kameraların yerleştirildiği 
ve müşterilere baktıkları su kaplumbağasının 
gay olduğu söylenen kampanya filmi; 
yayınlandığı an sosyal medya üzerinden 
birçok gazeteci, ünlü ve politikacı tarafından 
paylaşıldı. #gayturtle ilk üç saatte Twitter’da 
trending topic oldu, o günün akşamı haber 
bültenlerinde yayınlandı. Gay Turtle beş günün 
sonunda hiçbir medya bütçesi olmadan 
167.924.000 görüntülenme kazandı, dünyada 
120 farklı basın kuruluşu tarafından paylaşıldı ve 
1.700.000 dolardan fazla medya değeri kazandı. 
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin resmi 
Facebook sayfasının beğeni sayısı yedi gün 
içinde % 12 kadar arttı.

HEDEF: Erkek egemen kitleye sahip bir 
markadan beklenenin aksine kadınların da 
kamyon şoförü olabileceklerini, toplumsal 
cinsiyet eşitliğine vurgulamak.

SONUÇ: Hanımağa lakaplı kamyon şoförü 
Sebile Tekin’le Dünya Kadınlar Günü’ne özel 
bir video hazırlandığı kampanya sayesinde 
10.000.000’dan fazla kişiye ulaşıldı. Kampanya 
sonunda 3.419.028 izlenme elde edildi. 
781.622 organik görüntülenme ile toplam 
izlenmenin %22’si organik olarak elde edildi. 
Yapılan toplam 2.484 yorumun neredeyse 
tamamı olumlu oldu. BoomSonar Monitoring 
Araştırması’na göre video 8–15 Mart 2016 
tarihleri arasında 601 farklı internet sitesinde 
yer aldı. Marketing Türkiye, Sosyalmedya.co ve 
Listelist gibi sektörün önde gelen mecralarında 
organik olarak “En Dikkat Çekici 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü Videoları” arasında yer alındı.
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92
Ford Otosan 
TTBOOM & Batesmotelpro 
Ford Mustang 
Ford Mustang - En Büyük Rekor

101
Allianz Global Assistance 
Pure New Media 
Allianz Global Assistance 
Allianz Yolda

117
Philips 
Pure New Media 
Philips 
İz Bırakanlar

HEDEF: “Babalar Günü’nde babalara maddi 
değeri olan hediyeler yerine manevi değere 
sahip hediyeler verilebileceğini vurgulamak.

SONUÇ: Serdar Bostancı’nın (Türkiye Ralli 
Şampiyonu) ve oğlu Murat Bostancı’nın (Avrupa 
Ralli Kupası Şampiyonu) Ford Mustang ile bir 
araya getirildiği kampanya sayesinde internet 
filmi toplamda 22.907.967 kişiye erişti. İlk 
günün sonunda 1.825.000, toplamda 6.420.768 
kişi videoyu izledi. Kampanya hedefi olan 
5.000.000 izlenme mevcut bütçe ile geçildi. 
İzleyen kullanıcılardan alınan geri dönüşün 
neredeyse tamamı pozitif oldu. Toplamda 
140.254 kişi videoyu beğendi. 28.487 kişi 
videoyu kendi sayfalarında paylaştı. Toplam 
alınan yorum sayısı 3.608’di. Web’de 71 farklı 
haber kanalında paylaşıldı. Gelen toplam 3.608 
yorumun neredeyse tamamı pozitif oldu.

HEDEF: Allianz’ın bir ilk olan konum tabanlı 
çekici hizmetini markalaştırmak ve yolda 
kalanların aklına gelecek ilk servis olmak.

SONUÇ: “Allianz Yolda Her Şey Yolunda” 
sloganıyla infografik bir videonun hazırlandığı 
kampanya ile 10.000.000’un üzerinde kişiye 
ulaşıldı.Videolar 5.000 $’lık medya destekli 
paylaşımla 3.000.000 kişi tarafından izlendi. 
Ayrıca sayılabilen 200’e yakın kopya yüklemeyle 
10.000.000’u aşkın organik izlenme yakalandı. 
Kampanya süresince Allianzyolda.com web 
sitesine yaklaşık 3.000.000 kişilik trafik sağlandı. 
Marka takipçisi oranında Facebook’ta %10, 
YouTube’da %300’ü aşan bir artış yaşandı.

HEDEF: Philips Marathon’un kedi ve köpek 
tüylerine karşı özel ürettiği süpürge başlığının 
üstün teknolijisini göstererek ev temizliğinde 
sıkıntı yaşayan kedi ve köpek sahiplerinin 
dikkatini çekmek.

SONUÇ: Adamlar’ın Koca Yaşlı Şişko Dünya 
şarkısının sözlerinin değiştirildiği kampanya 
videosu toplamda 6.200.000 izlenme elde 
ederken, toplamda 7.700.000 kişiye ulaştı. 
Sosyal medyada etkin rol oynayan Baho, Cezmi 
Kalorifer, Tuhaf Ama Gerçek, Oha Diyorum 
gibi birçok hesap kendi sayfalarında videoyu 
paylaştı. Tüm kampanya iletişimiyle birlikte 
17.500.000 kişiye ulaşıldı.
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157
Ülker 
NewGen 
Ülker 
Mutluluk Oynanır Lansman

158
Ülker 
NewGen 
Ülker 
Mutluluk Oynanır - Bayrakları 
Asıyoruz

172
P&G 
Youth Republic & Starcom 
#BanaBak - P&G Kişisel Bakım 
Markaları 
P&G #BanaBak YouTube Kanalı: 
Salon #BanaBakHEDEF: Ülker ana markasını gençlikle daha 

yakın ve ilişkili hale getirmek ve ana kampanya 
ile uyumlu, gençlik iletişiminde fark yaratacak 
bir platform oluşturmak.

SONUÇ: Ülker’in ana kampanyası olan 
Mutluluk Her Yerde’nin Super Massive eSpor 
takımı oyuncularıyla birlikte Mutluluk Oynanır 
konseptiyle yeniden yorumlandığı lansman 
filmi 1.000.000’un üzerinde görüntülenmeye 
ulaşılırken, 2.920 yorum ve 12.674 beğeni elde 
edildi.

HEDEF: League of Legends Türkiye Büyük 
Finaline katılacak olan Ülker takımını 
destekleyerek Ülker ana markasını gençlikle 
daha yakın ve ilişkili hale getirmek.

SONUÇ: Super Massive eSpor takımı 
oyuncularının ve “As bayrakları as” konseptinin 
kullanıldığı kampanya filmi; 1 haftada 1.000.000 
görüntülenmeye ulaştı. Ayrıca 1.600 kişi yorum 
ve 12.000 beğeni elde edildi. Film, YouTube 
kanalı dışında da 1.200.000’un üzerinde bir 
görüntülenme elde edildi.

HEDEF: “#BanaBak” fikrini sürdürülebilir ve 
yenilikçi bir platforma taşımak, böylece P&G 
kişisel bakım markalarının gençler gözündeki 
pazarlama metriklerini artırmak.

SONUÇ: Oluşturulan YouTube kanalı içindeki 
içeriklerde; tüketiciyi de işin içine katan 
çekişmelerin yaratıldığı kampanya ile #BanaBak 
kanalının abone sayısı açıldıktan bir hafta sonra 
100.000’i geçti ve sonrasında da abone sayısı 
300.000’in üzerine çıktı. Videolar 15.000.000 
kez görüntülendi ve bu görüntülenmenin 
4.500.000’u organik olarak gerçekleşti ve 
markalara 350.000TL’lik medya kazanımı 
sağladı. Toplamda 45.000 kez beğeni ve 8.000 
yorum elde edildi. #BanaBak’ın bilinirliği %33 
arttı ve Google Brandlift araştırmasına göre 
kategorideki en iyi bilinirlik artış sonucunu elde 
etti. Akla gelen ilk marka olma oranı gençlerde 
marka başına ortalama %14, markaların satın 
alım oranları son 3 ayda %15 arttı.
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194
Nescafé 
Sesli Harfler & Mindshare 
Nescafé 
Ayrılmaz İkili

204
Eti 
Propoganda 
Eti Gong 
Patlat Bi’ Eti Gong

211
TEB 
Enüstkat Interactive 
TEB 
Re-Play

HEDEF: Nescafé Classic ve Coffee Mate’in 
birlikte daha çok tüketilmesini sağlamak.

SONUÇ: Yeşilçam filmlerindeki temiz aşkların 
sahiplenildiği ve Filiz Akın ile Kartal Tibet’i 
anımsatacak bir reklam filminin hazırlandığı 
proje ile 3.000.000 izlenme alınarak yayınlar 
%68 video tamamlanma oranı ile tamamlandı. 
FMCG ortalamalarının üzerinde (Sizmek FMCG 
2016 Benchmark %53) bir performans ile 
kampanya tamamlandı.

HEDEF: Eti Gong markasının satışlarını ve 
marka bilinirliğini artırarak mevcut pazar 
payında büyüme sağlamak.

SONUÇ: Gong severlerin içine düştükleri “ne 
yapacaklarını bilemedikleri” komik durumların 
ve o durumlardan çıkışların gösterildiği Erkan 
Can’ın yer aldığı kampanya süresince toplam 
10.000.000’un üzerinde izlenme gerçekleşti. 
Bunun 8.892.902 izlenme ücretli, 1.172.937’si 
organik oldu. YouTube Brand Lift Raporu’na 
göre Reklam Hatırlanma Oranı % 160.2 artış ile 
% 14.5 puan, Marka Bilinirlik Oranı ise % 25.9 
artış ile % 6.1 puan yükseldi.

HEDEF: RE-PLAY’in içeriğine dair eğlenceli 
bir tanıtım yapmak, potansiyel ziyaretçileri 
bilgilendirmek, dijital medyada marka 
görünürlüğünü artırmak, markanın inovasyon 
ile birlikte anılmasını sağlamak ve hedef kitleye 
ulaşarak etkinliğe katılımı artırmak.

SONUÇ: Burcu Esmersoy ve Pascal Nouma’nın 
yeni nesil teknolojiler ile tanışarak raket 
kullanmadan, vücutları ile Dijital Tenis oynadığı 
kampanya videosu 2 hafta içerisinde çeşitli 
dijital kanallarda 1.300.000 kez izlendi. Video 
hedef kitle tarafından da takip edilen pek çok 
dijital mecrada yer aldı ve RE-PLAY 30.000 
ziyaretçiyi sporun geleceği ile tanıştırdı.



40

2016 KATILIMCILAR
07 - Online Reklam Filmleri ve Viral

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

227
PepsiCo 
Pure New Media 
Tropicana 
Tropicana İle Memleketteyiz

249 
Intel Türkiye 
Youthworks & Happy People Project 
Intel  
Intel llk Bilgisayarım

260
Arçelik 
Sesli Harfler 
Beko 
Eve Dönüyoruz

HEDEF: Tropicana’nın Google ile olan işbirliğini 
de maksimize şekilde kullanarak, markayı 
şehir insanlarının aradığı yöresel lezzet olarak 
konumlamak.

SONUÇ: www.memleketteyiz.com’a gelen 
başvurular arasından seçilen 1 kişinin, 
influencer’larla birlikte Bursa’nın köylerine 
gittiği kampanya ile “Bursa Şeftalisi Seni 
Memlekete Çağırıyor” videosu 5.917.718 
izlenme elde etti. Proje boyunca yayına alınan 
tüm videolar 7.624.176 kez izlendi. Proje 
dönemi boyunca tüm assetler aracılığıyla 
5.499.246 kişiye erişildi. www.memleketteyiz.
com’a 470 adet başvuru geldi. Kullanıcılar sitede 
ortalama 2 dakika 47 saniye zaman geçirdi. 
Influencer’larla Bursa’nın 3 farklı köyünde 
çekilen videolar toplam 2.000.000’a yakın 
izlendi. 6 meslek grubuna göre hedeflenen 
banner’lar ile toplam 15.000.000 gösterim 
sağlandı. 6 farklı kategori için çalışılan Pre-
Roll’lar ise toplam 16.870.377 gösterim elde 
edildi.

HEDEF: Anne babaları çocuklarına yeni bir 
bilgisayar almaya ikna ederek her yıl düzenli 
olarak düşüş yaşayan bilgisayar satışlarını 
artırmak.

SONUÇ: Markanın kendi reklamını YouTube 
fenomeni Orkun Işıtmak’a troll’lettiği kampanya 
ile YouTube ve Facebook’ta 7.000.000’dan fazla 
izlenmeye ulaşıldı. İçerikler organik olarak 
yayıldı ve video izletme maliyetleri 4 kat düştü. 
Teknosa.com’daki tüm notebook trafiği bir 
önceki yıla göre %12; Notebook satışları ise 
%37 arttı.

HEDEF: Marka değeri ile Beşiktaş futbol takımı 
sponsorluğunu bağdaştırmak ve hedef kitleyle 
daha samimi ve yakın bir diyalog sağlamak.

SONUÇ: Gerçek taraftar gruplarının, esnafların 
ve tamamen Beşiktaş semtinin kullanıldığı 
kampanya ile Facebook üzerinde 1.031.916 
gösterimle 269.341 hayran elde edildi. YouTube 
tarafında ise 1.688.633 gösterimle toplam 
abone sayısı 5.022 olarak gerçekleşti.
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No                 :
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No                 :
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Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

263
ABC Deterjan 
MG Media 
ABC Deterjan 
ABC Deterjan Zaman Ayarlı 
Mid-roll Uygulaması

265
Çaykur 
Alafortanfoni 
Çaykur 
Çay Yoksa...

280
Eczacıbaşı 
Youthworks & Carat 
Egos 
Egos ile Şekilcilik

HEDEF: Zorlu ev işleriyle uğraşan kadınlara 
yakalayacak bir kampanyayla marka bilinirliğini 
artırma ve satışlara iletişim desteği sağlamak.

SONUÇ: Tatlı İntikam ve Paramparça 
dizilerinde, senaryoda kadınların boğuştuğu 
ev işlerine vurgu yapılan repliklerin hemen 
ardına entegre edilen “Kolay mı sanıyorsun?” 
sloganlı kampanya videosu toplamda 352.156 
kez izlendi ve 15.824 kez tıklandı. Reklamları 
izleyenlerin % 91,9’u videoyu sonuna kadar 
izledi.

HEDEF: Çaykur’un Türkiye’nin en büyük çay 
markası olduğunu geniş kitlelere vurgulamak.

SONUÇ: Her şeyden habersiz  pazar kahvaltısı 
yapmak isteyen müşterilere çay satılmadığının 
söylendiği ve bu anların kayda alındığı 
kampanya videosu Facebook’ta 2.000.000’un 
üzerinde izlendi ve bu izlenmelerin % 80’i 
organik olarak gerçekleşti. İzleyicilerin yaklaşık 
% 30’u filmin tamamını izledi.

HEDEF: EGOS’un gençlerle yeniden 
yakınlaşmasını sağlamak ve satışları artırmak.

SONUÇ: Gençlerin başka yerde göremeyeceği 
saç şekillerinin yer aldığı bir YouTube kanalının 
oluşturulduğu proje ile Google Brand Lift 
araştırmasına göre markaya olan ilgi %907 
arttı. Kullanıcıların %47.1’si videoyu izledikten 
sonra EGOS ürünü alacağını söyledi. Bu rakam 
ortalamanın neredeyse 3 katıydı ve YouTube 
tarafından “Best in Class” olarak seçildi. 
Kampanya dönemi olan Mayıs-Haziran-Temmuz 
2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre 
%16 satış artışı gerçekleşti. İçerikler YouTube’da 
toplamda 2.700.000 izlenirken; Facebook’ta 
10.000.000’dan fazla kişiye erişildi.
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312
Pegasus 
4129Grey 
Pegasus 
Yerinde Güzel

HEDEF: Gençler için yurt içi destinasyonlarını 
cazip noktalar haline getirmek ve keşfetme 
dürtüsünü harekete geçirmek.

SONUÇ: Kapadokya, Karadeniz ve Ege’de 
#YerindeGüzel olan şeylerin sosyal medyada 
gerçek zamanlı olarak paylaşıldığı ve UGC 
kurgusuyla takipçilerin bölge yerlileri ile 
direkt etkileşime girdikleri kampanya boyunca 
sosyal medya hesaplarından toplam 170 
paylaşım yapıldı. Etkileşim 265.000’i, erişim 
32.000.000’u geçti. Videolar 8.500.000’dan 
fazla görüntülendi. Facebook takipçileri ise 
1.215.000’i aştı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

405
Fiat 
Leo Burnett İstanbul 
Fiat 
Ezber Bozan Babalar

HEDEF: Babalar Günü’nü etkili bir şekilde 
kutlayarak marka değerlerini hatırlatıp, 
tüketicilerle kurulan bağı pekiştirmek.

SONUÇ: Babaların ezber bozarak nasıl 
çocuklarının sevgisini kazanabileceğinin 
anlatıldığı kampanya filmi sosyal medyada 
4.000.000’dan fazla izlendi. Facebook’ta 
15.000’den fazla paylaşım elde edildi ve 
50.000’e yakın beğeni sağlandı. YouTube 
661.000’den fazla görüntülenme, Twitter’da ise 
793 beğeni ve 206 retweet elde edildi.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

363
Ülker 
Serdesin 
Ülker - Cafe Crown 
Kimlikteki Vesikalık - Hunharca 
da gülseler fazla takılma! 
#KimliktekiVesikalık

HEDEF: TOM (İlk akla gelen marka), tüketim 
ve takip edilen brand equity değerlerinde artış 
elde edecek şekilde; yeni “Bi’ Cafe Crown İç 
Fazla Takılma” konumlandırmasını genç hedef 
kitlenin zihinlerine yerleştirmek.

SONUÇ: Vesikalık fotoğraflarda çoğu kişinin 
kötü çıktığı içgörüsünden hareketle bir 
dijital filmin hazırlandığı ve hedef kitlenin 
kimliklerindeki fotoğraflarını paylaşmaya davet 
edildiği kampanya ile İlk 4 günde Organic/Paid 
dağılımı %25 / %75 şeklinde; 2.000.000 izlenme 
rakamına ulaşıldı. Toplamda ise 3 haftalık 
kampanya süresince 8.000.000’a yakın izlenme 
elde edildi. Ayrıca %99’u pozitif olmak üzere 
100.000’e yakın etkileşim yakalandı.
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410
Garanti Bankası 
Cereyan Medya & Digitouch 
Garanti Bankası 
GarantiOne Lansman

HEDEF: Genç hedef kitlenin uygulamayı 
indirerek aktif olarak kullanmalarını ve 
uygulamayla duygusal bağ kurmalarını 
sağlamak.

SONUÇ: Kalben’in seslendirdiği uygulamaya 
özel bir şarkıyla konvansiyel mecraların 
yanında dijital ortamda da genç hedef kitleye 
seslenilen kampanya ile lansman dönemi 
sonunda GarantiOne, 600.000’den fazla 
download alarak 18-25 yaş hedef kitlesince 
aktif olarak kullanılmaya başladı. Uygulama, 
iletişim süresinde AppStore’da 1. sıraya, Google 
Play’de ise 5. Sıraya kadar yükseldi. GarantiOne 
web sitesinin trafikleri de bu bağlamda artış 
göstererek, GarantiOne Blog sayfası kullanıcılar 
tarafından aktif kullanılmaya başladı. 400.000’ in 
üzerinde sayfa gösterimi elde edildi. 
Onedio kullanımı ile birlikte, masthead ve bant 
alanından yapılan yönlendirmeler sayesinde 
kendilerine özel alan oluşturan kullanıcılar, 
Masthead alana 6.519, bant alana ise 1.136 
kez tıklayıp bu deneyime katıldılar. Bu alanların 
toplam impression’ı 3.963.920 olurken, sosyal 
medya paylaşımları ile birlikte 350.000’in 
üzerinde kişi ile etkileşime geçildi. 

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

422
Samsung Türkiye 
Starcom & Onedio 
Galaxy S7 Edge 
İnanırsan Yaparsın

HEDEF: Samsung’un Galaxy S7 edge Re-
Launch kampanyasını gerçek hikayeler üzerine 
hazırlanmış bir video kurgusu ile güçlendirmek 
ve mesajı pekiştirmek.

SONUÇ: Köpek, palyaço ve topluluk önünde 
konuşma gibi korkulara gerçekten sahip olan 
gençlerin, uzman bir psikolog gözetiminde 
korkularına bakma ve dokunma cesareti 
gösterdiği kurgunun yer aldığı kampanya 
ile Onedio’nun sosyal medya hesaplarından 
paylaşılan video 1.265.684 kişi tarafından 
izlendi; 1.407 kişi tarafından paylaşıldı. Ayrıca 
videoya 547 kişi yorum yaptı ve 10.427 beğeni 
alındı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

407
Opel Türkiye 
Iprospect 
Opel 
Mokka X Lansman

HEDEF: Limitli bütçeyle, mümkün olduğu kadar 
çok insana ulaşmak.

SONUÇ: Kullanıcıya mesajın hızlıca verilerek 
5. saniyeden sonra reklamı geçmelerinin 
istendiği kampanyada YouTube Masthead’le 
yayınlar başladı. 44.000.000 görüntülenme 
alan masthead’i 8.100.000 tekil kullanıcı gördü. 
Daha sonrasında in-stream yayınları başladı. Bu 
yayınlara toplamda 68.000 TL yatırım yapıldı. 
Ortalama izlenme başına maliyet 0.03 TL olarak 
gerçekleşti. 2.000.000 kişi videoyu izlerken 
bunun 500.000’i sadece ürün özelliklerinin 
tanıtıldığı bedavaya almaya çalışılan yayınlardan 
geldi. 6.300.000 kişi videoyu gördü. Videonun 
tamamının izlenme oranı % 32.11 olarak 
gerçekleşti.
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470
Nestlé  
Maxus & Mindshare 
Nestlé Purina - ProPlan 
ProPlan Anneler Günü Kampanyası

HEDEF: Evcil hayvanları için annelik duyguları 
hisseden tüketicilerin Anneler Günü’nü 
kutlayarak güvenlerini kazanmak ve olumlu 
konuşulmak.

SONUÇ: Online filmden önce evcil hayvanların 
muzipliklerinin paylaşıldığı ve paylaşılanların 
arasında çocuk yaramazlıklarına en çok 
benzeyen hikayelerin video senaryosunda 
kullanıldığı kampanya sayesinde Facebook’ta 
videosy 4.517.569 kişiye erişti. Film; 1.234.983’ü 
tekil olmak üzere 1.453.897 kez görüntülendi. 
Postun paylaşılma oranı ise %21 oldu. 
Online video kullanımında film 1.523.156 kez 
görüntülendi. Ayrıca film Anneler Günü’nde 
Youtube Masthead olarak 48.140.144 
görüntülenme elde etti ve 8.665.607 tekil kişiye 
ulaştı. Facebook yorumlarının % 100’ü, YouTube 
yorumlarının % 99’u olumluydu.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

491
Unilever 
C-Section 
Rinso 
#kıskanacaklar

HEDEF: Marka bilinirliğini artırmak ve Rinso’nun 
renkli ve eğlenceli dünyasını tüketiciye 
hissettirmek.

SONUÇ: “Kıskanacaklar” adlı bir şarkının 
hazırlandığı ve klibinde farklı yaşlardan, Rinso 
kullanan 4 kadının ve onları kıskanan bir diğer 
4 kadının bir altın gününde bir araya getirildiği 
kampanya videosu toplamda 6.303.798 
erişim rakamı ile hedeflenenin çok üstüne 
ulaştı. Sosyal medyada marka hakkındaki 
konuşmalar kampanyanın yayına girdiği Ocak 
2017 tarihinde % 410 artış gösterirken bu 
konuşmaların % 80’e yakın bir oranı marka 
hakkında olumluydu.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

466
Samsung Türkiye 
Cheil Turkey & Starcom 
Samsung Türkiye 
Samsung Galaxy S7 Edge ile 
Yaparsın

HEDEF: Lansmanı yapılacak Galaxy S7 Edge 
ile satışları artırmak ve marka algısını olumlu 
yönde değiştirmek.

SONUÇ: Ertuğrul Özkök’ün sunduğu 
#SoruHürriyeti programında kampanyaya dahil 
olan 2 genç ile Facebook Live’da ilk native 
içerik projelerinden birinin gerçekleştirildiği 
ve karakterlerin Instagram’a uygun şekilde 
Stories üzerinden tanıtıldığı kampanya ile 
hikayeler Facebook’ta 16.427.313, Instagram’da 
15.592.228, Twitter’da ise 13.552.113 kez 
izlendi. YouTube üzerinde ana video ve hikaye 
videoları toplamda 50.924.635 izlenmeye 
ulaştı. 28 Kasım’da yayına giren masthead ile 
11.700.000, 21 Aralık’ta yayına giren masthead 
ile 12.200.000 kişiye erişildi. Onedio üzerinde 
insanların korkularını aşmasıyla ilgili bir sosyal 
deney videosu ile #yaparsın dendi ve 1.000.000 
kişiye ulaşıldı.
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496
Türkiye İş Bankası 
Promoqube 
Türkiye İş Bankası 
İşCep Sosyal Hesap

HEDEF: İşCep Sosyal Hesap özelliğini tanıtmak, 
mevcut müşterilerin kullanım sıklığını artırmak 
ve İşCep’in günlük hayatı kolaylaştıran mobil 
bankacılık uygulaması algısını pekiştirmek.

SONUÇ: İnsanların günlük hayatta hesap 
öderken ya da para toplarken yaşadığı 
sıkıntıların espirili bir şekilde ele alınarak 
Sosyal Hesap’ın faydalarının anlatıldığı 
kampanya videoları YouTube’da toplam 945.365 
izlenme aldı. Yayınlanan videolar Facebook 
sayfasında 1.133.000 izlenme alarak 3.128.200 
kişiye erişti ve toplam 3.583 etkileşim aldı. 
Twitter sayfasında ise toplam 580.711 kez 
görüntülenerek ve 260.689 kez izlendi. Video 
tüm sosyal mecralarda 2.339.054 kez izlendi.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

506
Mars INC. 
Karbonat 
Whiskas 
Para İade Kampanyası

HEDEF: Dijital medya kanallarında Whiskas para 
iade kampanyası hakkında bilinirliği artırırken 
pozitif konuşma yaratmak.

SONUÇ: Vedat Milor’un gurmelik ve yemek 
konularındaki gücünden yararlanılan kampanya 
videosunun sosyal platformlarda yayınlandığı 
17 Şubat tarihinden itibaren Whiskas web sitesi 
toplamda 65.215 kez ziyaret edildi. İlk olarak 
Facebook’ta yayınlanan video ise 5.498.727 
kişiye erişti, 378.445 tekil izleyiciye ulaştı ve 
kullanıcıları 6.609 kez web sitesine yönlendirdi. 
YouTube’daki Whiskas Türkiye hesabından 
paylaşılan video ise toplamda 8.571.660 kişiye 
ulaştı, 2.305.470 kez izlendi ve izleyicileri 47.650 
kez siteye yönlendirdi.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

494
Arçelik 
12 Yapım & KoçZer 
Arçelik 
14 Şubat Sevgililer Günü

HEDEF: Arçelik’in #aşkileyap ana iletişimine 
vurgu yapmak ve özel günlerini kutlayarak 
etkileşim yaratmak.

SONUÇ: Sevgililer Günü özelinde bir 
animasyonun hazırlandığı kampanya ile 
1.600.000 izlenme, 30.000 beğeni, 2.200 
paylaşım ve kazanılmış medya olarak 630.000 
görüntülenme elde edildi.
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517
Nissan 
TBWA \ İstanbul 
Nissan 
Kendi Kendini Geçen Pre-roll

HEDEF: Nissan X-Trail’in TV ve diğer ATL 
mecralarda devam eden lansman kampanyasını 
desteklemek amacıyla, “otomatik park” 
özelliğini akılda kalıcı ve net bir şekilde 
anlatmak.

SONUÇ: Reklamı geç butonuna tıklanmasına 
gerek kalmadan biten ve “Nissan X-Trail 
otomatik park eder, kendi reklamını kendisi 
geçer.” sloganının verildiği kampanya ile 
4.157.810 etkileşime ulaşıldı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

528
Eti  
Muhabbet 
Canga 
Her Yer Her Yerde

HEDEF: Genç marka imajını pekiştirerek, 
duygusal fayda ile gençler arasında markanın 
satış oranlarını artırmak.

SONUÇ: Ruhi Çenet’in sayfasında, markalı 
içeriğe yönlendirme yaptığı kampanya videosu 
yayınlandığı mecralarda toplamda 3.952.737 
izlenme elde etti. Bunun % 30’u organik 
gerçekleşti. Facebook’ta 20.237 etkileşim 
sağnadı. Eti iç satış verilerine göre Canga 
satışlarında kampanya öncesi aya göre tonajda 
% 5, ciroda % 6 artış gerçekleşti. 

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

508
Eti 
Muhabbet 
Cicibebe 
Annelik Maratonu

HEDEF: Eti Cicibebe’nin 40. yılını, güçlü marka 
mirasını vurgulayan ve anneleri duygusal olarak 
yakalayan bir film ile kutlamakve bu iletişimin 
sonucunda, hem sosyal medyada sayfa beğeni 
hem de marka tercih edilirlik skorlarını yukarı 
çekmek.

SONUÇ: Annelerin çocuklarını beslerken 
gösterdikleri özen ve yaşadıkları zorlukların 
farkında olduğumuz mesajının verildiği 
kampanya sayesinde; Youtube Brand Lift 
sonuçlarına göre Reklam Hatırlanma oranı 
% 51.9 artış ile % 5.2 puan yükseldi. 
Marka Tercih Edilirlik oranı ise % 15.4 artış 
ile % 3.4 puan yükseldi. Eti Cicibebe ve 
varyasyonlarından oluşan marka kelimelerin 
Google arama hacmi kampanya döneminde 
13 katın üzerinde bir artış gösterdi. Video 
toplamda 10.900.000 kez izlendi, tüm 
mecralardaki toplam tahmini tekil erişim rakamı 
ise 10.700.000 olarak gerçekleşti. Facebook’ta 
toplam 62.506 beğeni, 1.541 comment ve 6.864 
paylaşım elde edildi, bu reaction’ların % 99’u ise 
olumlu oldu.
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562
Vodafone 
C-Section 
Vodafone 
Talihsiz Telefonlar Serisi

HEDEF: “Vodafone koruma paketi ile 
telefonunuzu her an korur.” mesajını hedef 
kitleye iletilmek.

SONUÇ: Her biri farklı bir hedef kitleye hitap 
eden ve 23 saniyede telefonlarının başına ne 
geleceğinin belli olmayacağı mesajını veren 
kampanya sayesinde; videoları izleyen tam 
4.900.000 kişi paketten haberdar oldu. 180.000 
kişi ise detaylı bilgi almak için siteyi ziyaret etti. 
Ocak ayı koruma paketi satışları bir önceki ayın 
satışlarının tam 4 katı oldu. Koruma Paketi NPS 
puanlarında ise 4 puanlık artış gözlendi.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

563
Pınar Süt 
Serdesin 
Pınar Yoğurt 
Çiçeğimin Yeni Evi - Pınar Yoğurt 
Kovaları Çiçeklerin Yeni Evi! 
#ÇiçeğiminYeniEvi

HEDEF: Pınar’ın, anneleri önemsediğini 
hissettirerek Pınar Yoğurt’un farklı uygulamasından 
kullanıcıları haberdar etmek ve ilk akla gelen 
marka olmak.

SONUÇ: Düzenlenen dijital kampanyanın 
filmiyle, #ÇiçeğiminYeniEvi etiketini kullanarak 
Pınar Yoğurt severlerden yeni bahar kreasyonlu 
dekoratif kaplara çiçeklerini ekip fotoğraflarını 
instagram’dan paylaşmalarının istendiği 
kampanya sayesinde 4.446.649 izlenme elde 
edilirken #ÇiçeğiminYeniEvi etiketiyle 1.713 post 
paylaşıldı. İletişim yapılan kanallarda 3.400 yeni 
takipçi ve 3.447.675 tekil erişim elde edildi.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

537
Eti 
Muhabbet 
Popkek 
Tüm Dünya Fedon Olsa

HEDEF: Kek pazarında, yapılacak iletişimle 
marka tercih edilirliğini ve satış verilerini yukarı 
çekmek.

SONUÇ: #TümDünyaFedonOlsa etiketiyle 
gençlerle etkileşime geçildiği ve herkesin 
rahat olmaya davet edildiği kampanyanın 
gerçekleştiği 7-31 Aralık süresince, video 
yayımlandığı mecralarda toplamda 7.038 
izlenme elde etti. Bunun 1.000.000’u, yani 
%14.5’ü organikti.

Google/YouTube Brand Lift Raporu’na göre, 
videoyu izleyen 14-25 yaş arası gençlerde Pop 
Kek, Marka Tercih Edilirlik “ Brand Favorability” 
oranı %12.9 artış gösterdi. 

Nielsen verilerine göre kampanya dönemini 
kapsayan 2016 Aralık – 2017 Ocak dönemi satış 
verileri bir önceki yıla göre karşılaştırıldığında; 
ciro satışlarında %33 artış, kek pazarındaki ciro 
pazar payında ise 2,6 puan artış gerçekleşti.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

574
Fiat 
People Initiative & KoçZer 
Fiat 
Haydi Maça Gel

HEDEF: Engelsiz Hareket çatısı altında engellilik 
durumları hakkında toplum bilinci ve duyarlılık 
oluşturmaya da destek olmak.

SONUÇ: Basketbol maçlarına 33 yıldır hiçbir 
engel tanımadan giden Alper Şirvan’ın 
hikayesinin viral bir videoyla anlatıldığı 
kampanya ile bütün platformlarda toplamda 
3.500.000’a yakın izlenme elde edildi. Video 
25.000’in üzerinde beğeni elde ederken, 
3.000’in üzerinde paylaşım elde edildi. 9 farklı 
TV kanalında haber olundu ve birçok gazetede 
haber olarak yer alındı. Toplamda 2.600.000 TL’lik 
medya değeri elde edildi.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :

Reklam         :

576
Lilly 
Tazefikir Grup 
Erektil Disfonksiyon ve İHPB 
Farkındalık Projesi 
Hayat 40’ından Sonra Başlar

HEDEF: Doktora başvuran hasta sayısında 
artış sağlamak, erektil disfonksiyon ve 
genellikle beraberinde görülen iyi huylu 
prostat büyümesiyle ilgili 40 yaş üzeri erkekleri 
araştırmaya yönlendirmek, web sitesine yönelen 
kullanıcı sayısını artırmak.

SONUÇ: Hayatın doğal akışında olması gereken 
birçok konudan bahsedilirken, 40 yaşından 
sonra bu hastalığın da başlarına gelmesinin 
doğal bir seyir olduğunun vurgulandığı 
kampanya ile 9 Mayıs-5 Temmuz 2016 tarihleri 
arasında; Facebook’ta 16.000 takipçiye, 15.000 
etkileşime, 702.000 video izlenme rakamına; 
YouTube’da ise 1.260.000 izlenme rakamına 
ulaşıldı. Facebook’ta gönderilerin eriştiği kişi 
sayısı 3.700.000’i buldu.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

564
Vodafone 
C-Section 
Vodafone 
FreeZone Festivali - Varboyletipler

HEDEF: Vodafone FreeZone Festivali’nde 
sahne alacak sanatçıları ve festival alanındaki 
onlarca farklı etkinliği duyurmak ve bilet satışı 
sağlamak.

SONUÇ: Son zamanların en çok konuşulan 
fenomenlerinden Var Böyle Tipler’le insight 
dolu 2 farklı karakter videosunun hazırlandığı 
kampanya sayesinde hazırlanan 2 video, 
hiçbir medya yatırımı yapılmadan toplamda 
1.177.273 kez izlendi ve 35.380 etkileşim elde 
etti. 54 saniyelik pre-roll videonun ise sonuna 
kadar izlenme oranı % 21.3 oldu. Videoların 
yayınlandığı günün akşamında festivalin tüm 
biletleri tükendi ve ilk kez 3 gün önceden 
İstanbul’daki konserin biletlerinin tamamı 
satılmış oldu.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

592
Vestel 
Project House 
Vestel 
Durun Siz Kardeşsiniz

HEDEF: Anneler Günü dönemi taleplerini 
öne çekerek Nisan satış rakamlarının sezon 
satışlarına ulaşmasını sağlamak.

SONUÇ: Biri Swarovski bilezik, diğeri ise 
elektrikli süpürge satmaya çalışan reklamların 
kardeşliğini anlatan online bir reklam filminin 
yapıldığı kampanya ile  GfK datalarına göre 
kampanyanın yapıldığı Nisan ayında, Mart ayına 
göre Küçük Ev Aletleri + Süpürge pazarı %2.1 
büyürken, Vestel %16.2 büyüyerek pazar payını 
%2’den %2.3’e çıkardı. Mayıs ayında Vestel 
adetsel olarak %23,4 büyümüş oldu.  
Tüm sosyal medya içerikleri 27.000 etkileşime 
alırken, 2.200.000 kişi tarafından izlendi ve 
15.000.000 kişiye erişim sağlandı. Aynı zamanda 
internet sitesinin trafiği tekil kişi sayısı olarak 
520.000 kişi artış gösterdi. Ayrıca siteye 
gelenlerden, 1.735 tekil kişi form doldurarak 
kampanyaya katıldı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

628
Gratis 
Concept  
Gratis 
“Bekleyenler”

HEDEF: Gratis’i insanların odağına sokmak, 
satış başarısı yakalamak ve Gratis ortalamasına 
kıyasla istatistiki anlamda yüksek izlenilirlik ve 
erişim elde etmek.

SONUÇ: Gratis önünde bekleyen erkeklerin 
dramını anlatıldığı kampanya videosu tüm 
mecralarda 48.289.067 gösterim, 29.286.691 
erişim, 8.393.449 görüntülenme, 107.526 
beğeni aldı. Viral videonun yayında olduğu 
dönemde; önceki seneye göre genel satışlarda 
% 47, kartlı satışlarda % 52 artış görüldü. 
Günlük satış ortalaması, diğer günler satış 
ortalaması ile karşılaştırıldığında genel 
satışlarda % 128, kart satışlarda % 135 artış 
gözlendi. Erkek müşterilerin Gratis Kart 
aktivasyonlarında 2 katın üzerinde artışlar 
gözlendi. Video hakkındaki konuşmaların %99’u 
pozitif oldu.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

583
Dydo Drinco 
BLAB 
Maltana 
Hayranı Olduğum İçecek

HEDEF: Maltana isminin hızlı ve etkili şekilde 
duyurmak, satışları artırmak, belirlenen genç 
hedef kitleler için kampanyayı derinleştirecek 
dijital kurgular yaratmak ve bu kurgulara yoğun 
katılım sağlamak.

SONUÇ: Ünlü isimlere kötü isim şakaları yapma 
fikrinden yola çıkılan kampanya ile Nielsen 
verilerine göre Meyveli Gazlı İçecek pazarında 
Maltana satışları Türkiye’de bir önceki yıla göre 
tonajda % 32, ciroda % 47 arttı. 7.000.000 
izlenmeye ulaşıldı. Kullanıcılardan gelen tweet 
sayısı 13.000 oldu.
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Kullanıcının içerik ile etkileşime geçtiği veya içeriği kontrol edebildiği web, mobil video oynatıcı (player) ya da interaktif 
televizyon ortamında yer alan İNTERAKTİF video reklamları

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

58
Eti
Sotka
Eti Kurumsal
Eti 55. Yıl Doğumgünü İnteraktif 
Pasta Projesi

223
Warner Bros.
Mediacom & Gameloft
Warner Bros.
Warner Bros. / Resident Evil: Son 
Bölüm

195
Vestel
Concept
Vestel
Sevgililer Günü

HEDEF: Eti markasının 55. yılını sosyal medya 
üzerinden kutlamak, marka bağlılığını artırmak.

SONUÇ: Projede, Eti ürünlerinden oluşan 
gerçek bir pastanın tasarlandığı ve ardından 
bu pastanın bilgisayar başından gerçekten 
üflenebileceği bir deneyim yaratıldı. Eti 55. 
Yıl kutlaması, Facebook’ta 32.000 beğeni aldı, 
2.318 kez paylaşıldı. Projeye yapılan yorumların 
%95’i olumlu oldu.  Pasta tam 42.977 kez 
üflendi ve web sitesini 52.618 kişi ziyaret etti. 
6.074 kişi, sevdiklerinin adına pasta hazırlayarak 
paylaştı.

HEDEF: Warner Bros.’un dağıtımcılığını yaptığı 
Resident Evil: Son Bölüm filmi için hedef kitle ile 
iletişime geçmek ve onları serinin son filmine 
çağırmak

SONUÇ: Aksiyon sever gamer’ların fragmanın 
bir parçası haline getirildiği bu kampanyada 
video tamamlama oranı %91, katılım oranı %46 
olarak gerçekleşti ve toplamda 533.760 başarılı 
talimat yerine getirildi.

HEDEF: Vestel markasının sosyal medyadaki 
olumlu konuşulma oranlarını artırıp olumsuz 
konuşulma oranlarını azaltmak.

SONUÇ: Seçilen dört küçük ev aleti olan ütü, 
semaver, blender ve ekmek kızartma makinesinin 
“Sevgili Gibi Davranan Reklam” çatısı altında 
toplandığı kampanyada: Sevgililer Günü 
döneminde Vestel.com.tr özelindeki Assisted 
Conversion Value  bir önceki haftaya göre %281; 
Direct Conversion Value  bir önceki haftaya 
göre %338; Revenue  %230, Average Order 
Value ise %153 artarak hedeflerin üstüne çıktı. 
Önceki dönemde %11 olan olumlu konuşulma 
ortalaması %19’a yükseldi, %30 olan olumsuz 
konuşulma oranı ise %25’e düştü. Sevgililer Günü 
için özel olarak hazırlanan Sevgililer Günü sayfası, 
kampanya döneminde 137.648 görüntülenme 
alarak vestel.com.tr’nin en çok görüntülenme alan 
sayfası oldu. Kampanya döneminde Vestel.com.tr/
kucuk-ev-aletleri sayfasının görüntülenme oranı 
%84.45 artarak hedeflenen oranın neredeyse 2 
katına çıktı. Üretilen online reklamlarla Sevgililer 
Günü döneminde 3.664.000’lik bir görüntülenme 
sayısı elde edildi. Reklam ve Marka İzleme 
Araştırması’na giren 3 reklam  da beğenildi ve 
%80’in üzerinde bir T2B başarısı elde etti.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

298
Garanti Bankası
RAM İstanbul
Garanti Bankası
UGİ’yle Tanış

387
Unilever
Mindshare & Arkitekt
Cornetto
Last Chance

495
Frito Lay
OMD & AdColony Turkey
Doritos
Doritos Mix

HEDEF: Garanti Bankası’nın yeni reklam 
kahramanı olan UGİ’yi dijital platformlar 
aracılığıyla tanıtmak, bilinirliğini artırmak.

SONUÇ: Kampanya sürecinde TVC için 
Shazam’lanma imkanı yaratılarak, kullanıcıların 
reklam esnasında Shazam’ı kullanması üzerine 
ziyaret ettikleri mikrosite üzerinde çeşitli 
etkileşim alanları oluşturulan kampanyada 
114.000’den fazla Shazam’lanma elde edildi.

HEDEF: Gençleri ilk adımı atmaları için 
cesaretlendirmek ve onlara “ilk adımı at!” 
diyerek hislerini açmalarına yardımcı olmak.

SONUÇ: Cornetto’nun sahiplendiği “İlk adımı 
at!” mottosuyla geliştirilen ve programatik 
medyanın gücünden yararlanan platform ile,  
lansman günü sosyal medya ve programatikte 
tam 5 milyon kişiye ulaşıldı. Toplamda; 
53.214.436 impression,160.285 tıklanma, 
13.999.822 tekil erişim elde edildi.

HEDEF: Farklı lezzetlerin ve şekillerin bir 
araya gelmesi ile oluşan “Mix” konseptinin 
ürün & marka mesajı ile birlikte, hedef kitleye 
ulaştırılması ve ürün farkındalığını “Bold” bir 
bakış açısıyla yaratmak.

SONUÇ: Mix ve müzik birleşiminden yola 
çıkarak hazırlanan bir video klip projesi 
hayata geçirildi. Kullanıcıların, izledikleri klipte 
#dibinekadarmix ‘i duyduklarında telefonlarını 
kaç kere salladıklarını sayarak, yarışmaya 
katılma hakkı verildiği proje 946.000 defa 
izlenirken, kullanıcılar 700.000 kez telefonlarını 
sallayarak etkileşime geçti. 
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Bir marka ya da ürün için sıradışı bir kullanıcı deneyimi yaşatmak üzere tasarlanmış, mobil web ya da tablet destinasyon 
siteleri ya da mobil mikrositeler

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

7
Turkcell
Pure New Media
Turkcell
Yeter Çektiğin

80
Unilever
Wanda Digital
Magnum
İçindeki Seni Serbest Bırak

114 
Turkcell 
BPN İstanbul & AdColony Turkey 
Turkcell 
Fizy Kalp Atışı

HEDEF: Sponsoru olunan Yıldızlı Geceler 
Konserleri’nde, izleyicilerin fotoğraf veya video 
paylaşma istekleri nedeniyle konseri telefon 
ekranlarından takip etmelerinin önüne geçerek 
sahneyi izlemelerini sağlamak.

SONUÇ: Konserden önce izleyicilerin 
YeterCektigin.com hakkında bilgilendirildiği 
projede kullanıcılar siteye girdi ve sosyal medya 
hesaplarına paylaşım izni verdi. Profesyonel bir 
ekip tarafından kaydedilen fotoğraf ve videolar 
kullanıcıların hesaplarından paylaşıldığı 2 
konser boyunca tam 500 kişi “Yeter Çektiğim” 
dedi ve mobil web sitesi onlar adına paylaşımda 
bulundu.

Web sitesini kullananlar arasından yapılan 
çekilişle 2 şanslı kişi konserini izlediği sanatçıyla 
buluşturuldu.

HEDEF: “İçindeki seni serbest bırak, daha 
fazlasına cüret et” mottosunu özümsetmek ve 
hedef kitleyi kampanyanın bir parçası haline 
getirmek.

SONUÇ: TV reklam filmini Shazamlayan 
kullanıcıların hiçbir uygulama indirmeden direkt 
olarak mobil siteye girdikleri ve fotoğraflarını 
filtreledikleri entegrasyon ile sadece dört 
haftada, 336,300 kişi içlerindeki o iddialı yanı 
ortaya çıkardı. Toplamda 4.300.000 kişiye 
erişilirken, kullanıcılar sitede ortalama 2:39 
dakika geçirdi.

HEDEF: Yeni kullanıcı kazanmak ve var olan 
kullanıcıları aktif hale getirmek.

SONUÇ: Kullanıcıların telefonlarından kalp 
atışlarının ölçülüp modlarının belirlendiği ve 
kendilerine uygun şarkıları bulduğu kampanya 
ile kalp atışlarını ölçmeye yönlendiren banner 
11.000.000 kez görüntülendi. 50.000’den 
fazla kullanıcı Fizy Kalp Atışı Test’i yaptı.  
10.000 kullanıcı üyelik kodu kazandı. Kod 
kazananlarınn %95’i Fizy üyelik kodunu 
kullanarak aktif Fizy kullanıcısı oldu.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

247
FOX
Mindshare
FOX Life
FOX Life - Seyret, Hisset, Yaşa 
Lansman Kampanyası

266
Türk Hava Yolları
Alafortanfoni
Miles & Smiles
MilesCity

331
Samsung Türkiye
Starcom & AdColony Turkey
Galaxy A 2016 serisi
Love Seat

HEDEF: FOXLIFE kanalının marka bilinirliğini 
kuvvetlendirmek.

SONUÇ: Fotoğraflarını çekip mikrositede 
paylaşan kullanıcıların ruh hallerinin yüz 
tanıma teknolojisi yardımıyla real-time olarak 
belirlendiği projede display alanlarda 4.500.000 
gösterim yapıldı. %2,67 CTR ile 116.000 
kullanıcının mikrositeyi deneyimlemesi sağlandı.

HEDEF: Miles&Smiles’ın sunduğu ayrıcalıkların 
fark edilmesini sağlamak, cazibesini artırmak ve 
kullanılmasını sağlamak.

SONUÇ: Miles&Smiles ayrıcalıklarının 
MilesCity konsepti altında bir araya getirilerek 
kullanıcıların bu ayrıcalıkları aşina oldukları bir 
oyun formatı ile keşfetmelerinin sağlandığı 
oyun; Toplam 951,870 kez oynandı. İnternet 
sitesi 833,284 tekil ziyaretçi tarafından toplam 
1,060,293 kez ziyaret edildi. Ziyaretçiler sitede 
ortalama 4 dakika 31 saniye zaman geçirdi.
Ziyaretçilerin siteden hemen çıkma oranı 
sadece %6.15 oldu. 

HEDEF: Sevgililer Günü’nde, kullanıcılara 
farklı bir deneyim sunarak onların ruh eşlerini 
dijital dünyada bulmalarına yardımcı olmak ve 
böylece ürünün bilinilirliğini artırmak.

SONUÇ: Kullanıcıları sadece fotoğraflar 
üzerinden eşleştirmek yerine; özellikle sinemaya 
olan ilgileri üzerinden hedefleyen projede 
banner üzerinden gelen toplam 139.180 mobil 
kullanıcı uygulamada aktif olarak kendini 
gösterdi. Kadın ve erkek kullanıcılar % 63 
oranında eşleştirildi. Ortalama 52 dakika 
mesajlaşma süresi gerçekleşti. Marka için 
195.300 TL kazanılmış medya değeri sağlandı.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

386
Unilever
Mindshare & Arkitekt
Cornetto
Last Chance

420
ETİ
Sotka
ETİ Burçak
Bu Toprakların Buğdayı

526
ETİ
Sotka
ETİ Tutku
Eti Tutku Serbest Akış Oyunu

HEDEF: Gençleri ilk adımı atmaları için 
cesaretlendirmek ve onlara “ilk adımı at!” 
diyerek hislerini açmalarına yardımcı olmak.

SONUÇ: Cornetto’nun sahiplendiği “İlk adımı 
at!” mottosuyla geliştirilen ve programatik 
medyanın gücünden yararlanan platform ile,  
lansman günü sosyal medya ve programatikte 
tam 5.000.000 kişiye ulaşıldı. Toplamda; 
53.214.436 impression, 160.285 tıklanma, 
13.999.822 tekil erişim elde edildi.

HEDEF: Eti Burçak’ın yıllar boyunca buğday 
ile ilgili yaptığı projeleri anlattığı web sitesinin 
eskiyen arayüzünü değiştirmek.

SONUÇ: Mobil deneyim üzerine kurulu olarak 
tasarlanan ve toprağın canlı kalabilmesi için 
kullanıcıların siteyi kaydırması gereken site 
100.000’den fazla kez ziyaret edildi.

HEDEF: Eti Tutku’nun alametifarikası olan 
ve tüketicilerinin çok sevdiği kremasının 
akışkanlığını eğlenceli bir yolla anlatmak.

SONUÇ: Akışkanlıktan ilham alan ve mobil 
cihazlar için hazırlanan Serbest Akış oyunu; 
316.142 kez ziyaret edildi ve 242.805 kişi 
tarafından oynandı. Toplamda oynanan labirent 
sayısı 315.000’i  geçti. Kullanıcılar sitede 
ortalama 1 dakika 8 saniye geçirdi. Kampanya 
sonunda 12.000 oyuncu oyunun sonundaki 
formu doldurarak Spotify Premium çekilişine 
katıldı.
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Coğrafi hedefleme kullanarak yapılmış mekan temelli tüm mobil ve online pazarlama faaliyetleri

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

8
Turkcell
Pure New Media
Turkcell
Yeter Çektiğin

27
MediaMarkt
Isobar & Carat & AdColony Turkey
MediaMarkt
Bizden Duymuş Olma

38
Fiat
KoçZer
Fiat
Çarpışma Önleme

HEDEF: Sponsoru olunan Yıldızlı Geceler 
Konserleri’nde, izleyicilerin fotoğraf veya video 
paylaşma istekleri nedeniyle konseri telefon 
ekranlarından takip etmelerinin önüne geçerek 
sahneyi izlemelerini sağlamak.

SONUÇ: Konserden önce izleyicilerin 
YeterCektigin.com hakkında bilgilendirildiği 
projede kullanıcılar siteye girdi ve sosyal medya 
hesaplarına paylaşım izni verdi. Profesyonel bir 
ekip tarafından kaydedilen fotoğraf ve videolar 
kullanıcıların hesaplarından paylaşıldığı 2 
konser boyunca tam 500 kişi “Yeter Çektiğim” 
dedi ve mobil web sitesi onlar adına paylaşımda 
bulundu.

Web sitesini kullananlar arasından yapılan 
çekilişle 2 şanslı kişi konserini izlediği sanatçıyla 
buluşturuldu.

HEDEF: Aralık ayında sevdiklerine hediye 
almayı planlayan kişilere yaratıcı ve inovatif bir 
çözüm getirmek, satışları artırmak ve rekabette 
farklılaşmak.

SONUÇ: Wi-Fi ağının bir iletişim platformuna 
dönüştürüldüğü ve aynı ağı kullanan kişilerin 
ne hediye istediğinin “çaktırmadan” öğrenildiği 
proje kapsamında HTML5 bannerlar üzerinden 
647.391 kişi  MediaMarkt’tan istediği hediyeyi 
söyledi. Dilek gönderim servisi ile, mesajların 
%72’si doğru insanlara ulaştı. Marka tanınırlığı 
%4.7 oranında arttı. Kampanya ile birlikte 
satışlar bir önceki yılının Aralık ayına oranla tam 
%3,8 oranında arttı!

HEDEF: Fiat’ın yeni lanse ettiği Egea 
Hatchback’in bilinirliğini artırmak.

SONUÇ: Bir yandan haber okurken bir 
yandan GPS’ten yürüdüğü tespit edilen 
kullanıcıların yolda herhangi bir nesneye 
ya da kişiye çarpmamaları için karşılarına 
“Çarpışma Riski” uyarısı yapan tam sayfa mobil 
reklamın çıkarıldığı uygulama sayesinde; Egea 
HatchBack’in tanıtım kampanyasına ekstradan 
400.000 gösterim elde edildi. %15 üzeri 
tıklanma oranıyla siteye potansiyel müşteri 
gönderildi. 300.000’in üzerinde erişim sağlandı.
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64
Vestel
Mediacom & Project House
Vestel
Vestel Klima - Serinleten Banner

169 
Unilever 
Wanda Digital & Mindshare 
Lipton 
Bi’ Çay Daha

121 
Ülker 
Open & Optdcom Teknoloji 
Ülker 
Ülker İkramlık Çikolata / 
Bayramın Tadı Ülker’le Çıkar!

HEDEF: Ev taşıma eğiliminin yüksek olduğu 
yaz dönemine girerken Vestel klima satışlarını 
artırmak.

SONUÇ: Tüketiciye farklı bir yaklaşımla, her 
alana uygun klimanın Vestel’de bulunduğu 
mesajının özelleştirilmiş bir şekilde verildiği 
kampanya ile 1 ay sonunda toplam 25.000.000 
gösterim elde edilirken 5.000.000 tekil erişim 
sağlandı. 14.783 tıklama alındı ve siteye 106 
başvuru yapılarak keşif gezisi gerçekleştirildi.

HEDEF: “Bi’çay daha” söylemini hedef kitle 
geneline yayarak pozitif konuşulma oranında 
artış sağlamak.

SONUÇ: Şehirlere ve isimlere özel banner’ların 
hazırlandığı kampanya ile #biçaydaha trend 
listesinde 106 tren arasında 15. sıraya yükseldi. 
İçeriklerin %98’i kullanıcılar tarafından 
organik olarak üretildi. %50’lerde olan pozitif 
konuşulma oranı %95’e yükseldi. Kampanya 
sonucunda Lipton’un toplam pazar payı tam 
+100 bps artış gösterdi.

HEDEF: Tüketicilere Ülker Ece İkramlık 
çikolataların bayram için güzel bir alternatif 
olduğunu hatırlatmak.

SONUÇ: Rich media uygulamasıyla, bayrama 
kalan sürenin gösterildiği bir sayacın ve altında 
“Bayram çikolatanızı aldınız mı?” sorusunun 
yer aldığı kampanya sayesinde koordinat 
hedeflemesiyle çıkan kreatifler 3 günde 
“Türkiye Rich Media Interaction” oranının 7 katı 
etkileşim elde ederek başarılı bir performans 
gösterdi. Son 12 aylık ortalama ve kampanyanın 
gerçekleştiği Temmuz ayı baz alındığında ise; 
önerilen çikolatalardan “Ece İkramlık” aramaları 
3 katına,  “Çikolatin” aramaları ise 2.5 katına 
çıktı. Kampanya sonunda toplam 1.478.216 
gösterim ile 1.029.391 tekil kişiye erişildi. 
Ankette “henüz çikolata almadım” diyenlerin 
% 22’si markalı hatırlatıcıyı kullandı. Bu sayede 
organik şekilde % 22 oranında ücretsiz  medya 
değeri yaratıldı.
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197 
Arçelik  
Koçzer & Nmobs
Arçelik
Arçelik OLED TV Lansman 
Kampanyası

274
Unilever 
Mindshare & AdColony Turkey
Knorr
Knorr Pide Kuyruğu

284 
Unilever 
Mindshare & Plasenta 
Knorr 
Knorr Programmatic OOH

HEDEF: Türkiye’nin ilk yerli OLED TV 
teknolojisini üreten Arçelik markasına ait OLED 
TV ürünlerinin üst segment tüketici hedef 
kitlede bilinirliliğini artırmak.

SONUÇ: Evlerinde internete bağlı Smart TV’leri 
ile televizyonlarını izlerken mobil cihazları ile 
internette gezinen kullanıcılara ‘Televizyonun 
gerçeğe en yakın görüntü ve renkler için yeterli 
mi?’ sorusu yöneltilen projede, yayın süresince 
yaklaşık olarak 4.000.000 kullanıcıya erişildi. 
420.000 kullanıcı ile etkileşime geçildi. %10’un 
üzerinde CTR elde edildi.

HEDEF: Knorr ile iftar hazırlık sürecinde 
tüketiciye dokunarak onların hayatını 
kolaylaştıracak çözümler sunmak.

SONUÇ: Foursquare üzereinden  iftar saatine 
yakın saatlerde kullanıcılara reklam gösterimleri 
yapılan ve yakınlarda bulunan fırınların doluluk 
oranlarını gösteren proje ile  yakındaki fırınların 
doluluk oranı 4.893.623 kez görüntülendi. 
Kullanıcılar 53.342 defa yol haritasına bakarak, 
pideye daha hızlı kavuşacakları bir fırına 
yönlendirildiler. Kampanya sonunda %1,09 CTR 
elde edildi.

HEDEF: Pazarda bir ilk olan Knorr Sıvı Çorba 
lansmanını yapmak ve tüketicileri bu yeni 
lezzetleri denemeye teşvik etmek.

SONUÇ: Programatik açıkhava uygulamasıyla 
çorba içme isteği uyandıran elementlerin 
(hava sıcaklığı, kar yağışı gibi) dinamik şekilde 
kullanıldığı kampanya sayesinde  İstanbul’da 
yapıldığı 31 farklı noktasında uygun hava 
şartlarının oluşması sonucunda yaklaşık 12.000 
etkileşim elde edildi. 
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353 
Unilever 
Wanda Digital 
Lipton 
Türkiye’de Çayın Yeri Bi’ Başka

434 
Vodafone
Mindshare & Plasenta
Vodafone
Yandex Traffic Blogger

438 
Türk Telekom 
People & AdColony Turkey 
Prime 
Prime Fayda

HEDEF: Lipton’un 2017 iletişiminde 
sahiplendiği “Türkiye’de çayın yeri başka” 
söylemini hedef kitle geneline yaymak ve pozitif 
konuşulma oranında artış sağlamak.

SONUÇ: Televizyondaki reklamı izleyenlerin 
hediye çay kazanmak için Shazam’a 
yönlendirildiği ve burada bir oyun kurgusuyla 
karşılaştığı kampanya ile reklam filminin 
Shazam’lanma sayısı 67.000’in üzerine çıktı. 
Oyun 370.000 kez oynandı ve kullanıcılar 
Shazam sayfasında ortalama 3 dakika geçirdi. 
Kampanya sayesinde katılımcıların %27’si 
hediye edilen Lipton çaylarına kavuştu.

HEDEF: Konser, restoran, havaalanı gibi 
sadakat programı dahilindeki lokasyonlarda 
Vodafone’lulara özel teklifleri gerçek zaman ve 
lokasyonda iletmek.

SONUÇ: Yandex Traffic ekranındaki reklama 
kapalı olan alanda kullanıcıların herkese açık 
olarak yaptığı sohbetlere gerçek zamanlı 
mesajlar girildi. Ortalama 131.000 tekil 
ziyaretçiden gerçek zamanlı 8 farklı mesaj için 
850.000 görüntülenme alındı. Reklama kapalı 
bir trafik uygulamasına kullanıcıları rahatsız 
etmeden sızarak doğru zaman ve lokasyonlarda 
doğru Vodafone teklifleri sunuldu.

HEDEF: Yüksek gelir yaratan değerli müşteri 
segmentinde yeni müşteri aktivasyonlarını 

SONUÇ: Foursquare’de yer bildirimi yapan 
kullanıcılara Place Based Ads modeli ile ulaşılıp 
çevrelerindeki plajlardaki yoğunluk oranlarının 
gösterildiği kampanya ile yaz boyunca 
5.000.000 kez kullanıcılara Prime ayrıcalıklarıyla 
tanışma fırsatı sunuldu. 60.000’den fazla 
kullanıcı mekan önerilerini görerek, evden 
çıkmadan mekan seçme şansı yakaladı.
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450
Nestlé 
Maxus & Mindshare 
Nescafé 
Nescafé ile Evini Cafe’ye Çevir!

469 
Ülker 
C-Section 
Ülker Biskrem 
Bi’ Biskrem Versem

481 
Türk Telekom
People Initiative & AdColony 
Turkey 
Selfy
Selfy Senin Dünyan

HEDEF: Tüketicilere kahve zincirlerindeki 
tecrübelerini ev konforunda yaşatarak satışları 
artırmak.

SONUÇ: Swarm ve Foursquare işbirliğiyle; 
White Choco Mocha ürünlerinin tüketicilerin 
evlerine gidilerek ikram edildiği kampanya ile 
toplamda 112 ev ziyaret edildi. 115 bardak 
White Choco Mocha deneyimlettirilerek 619 
paket karışım kahve hediye edildi. Swarm’da 
lokasyon bazlı reklamlarda, CTR benchmarkı 
%0,92 iken yayın %1,30 CTR oranı ile 
sonuçlandı. Scorp üzerinden iletişim yapılan ilk 
gün trend topic olundu. Scorp videoları 323.283 
kez izlendi, 229 yorum ve 6.004 beğeni aldı. 
Alınan post sayısı önceki kampanyalara oranla 
%177 oranında yükseldi. Sürpriz ile karşılaşan 
tüketiciler sosyal medyada kampanya süresinde 
toplam 428 adet post paylaştılar. 

HEDEF: Gençlerle gerçek hayatta iletişime 
geçmek ve onlara gerçek bir tüketici deneyimi 
yaşatmak.

SONUÇ: Hedef kitlenin taksilere ücretsiz 
binmek, o ayki ev kiralarını ödememek gibi 
gibi onlarca farklı şeyi bi Biskrem vererek elde 
edebildiği kampanya ile 10.000.000’un üzerinde 
izlenme, 17.000.000’un üzerinde erişim 
sağlandı.

HEDEF: Türk Telekom’un yeni gençlik markası 
Selfy’nin bilinirliğini artırmak.

SONUÇ: Swarm içerisinde Place Based Ads 
modeli ile gençlerin check-in yaptıkları anda 
kendi bölgelerini sadece uygulamada değil, 
dışarıda da herkese göstermeye davet edildiği 
uygulama sonunda 10.000’in üzerinde genç 
kendi bölgesinin bayrağını yaratarak bölgesini 
herkese gösterme fırsatı elde etti.
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541 
Nestlé 
Maxus & Mindshare & FormatC 
Nescafé Xpress
Nescafé Xpress ile Trampa!

570 
Vodafone 
C-Section 
Vodafone 
Yaz Gibi Yaz

HEDEF: Ürünün bilinirliğini artırmak ve 
markanın sahiplendiği maceraperest, heyecanlı 
ve eğlenceli marka asset’lerini tüketiciye 
tanıtmak.

SONUÇ: Para yerine sadece Nescafé Xpress 
kullanılarak hayallerin gerçeğe dönüştüğü 
kampanyya 2.500’ün üzerinde başvuru yapıldı. 
Toplamda 53.000.000 izlenme elde edildi. 
#XpressleTrampa hashtag’iyle 15.000’den fazla 
tweet atıldı. Kampanya 3 defa organik Trending 
Topic oldu. Türkiye’de 3.500.000 Twitter 
kullanıcısına erişildi. Twitter’da toplam 10.044 
Conversation Card ve 18.167 Anket oylaması ile 
konuşulma oranı artırıldı. Kampanya dahilinde 
tüm platformlarda toplam 25.000.000 tekil 
kullanıcıya erişildi. Videolar toplam 16.000.000 
kez izlendi. Tüm Periscope yayınlarında 
1.079.719 izleyiciye ulaşıldı.

HEDEF: Lokasyon servisleri ile büyük veriyi bir 
araya getirerek, kullanıcılara doğru zamanda 
doğru yerde, doğru insanlara, doğru teklifleri 
iletecek bir sistem yaratmak.

SONUÇ: Mobilden yazgibiyaz.com’a giren 
kullanıcıların Vodafone’lu olup olmadığının 
tespit edildiği ve lokasyonunu değiştiren 
kullanıcılara, yaz tatillerinde işlerine yarayacak 
tekliflerin götürüldüğü kampanya sonucunda 
site 237.653 ziyaret aldı. Ayrıca 19.775 başarılı 
header enrichment elde edildi.
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152
DenizBank
Clixous
DenizBank
DenizBank Performans Tabanlı 
İhtiyaç Kredisi Kampanyası

271
Doğuş Grubu
SEM
puhutv
puhutv SEO

330
Fiat
KoçZer
Fiat
Fiat Bayi Projesi

HEDEF: Kredi satış adedini artırmak ve kredi 
satış başı maliyetini düşürmek.

SONUÇ: AdWords “müşteri eşleştirme” özelliği 
ile DenizBank müşterilerinin “maaş müşterisi”, 
“kamu çalışanları” gibi farklı gruplara ayrıldığı 
kampanyada  CTR’ oranı %70’in üzerinde 
artış sağlandı. AdWords Müşteri Eşleştirme, 
Conversion Optimizer, Mobile Bidding gibi 
araçlar kullanılarak dönüşüm oranları 150% ile 
232% oranında artırıldı.

HEDEF: Arama motorlarında Puhutv içerikleriyle 
ilgili olan marka ve marka dışı sorgularda 
kullanıcıya puhutv’yi sunmak.

SONUÇ: 3. parti siteler ile birlikte çalışılarak 
hem marka bilinirliği hem de verimli backlink 
strateji çalışması yürütülen projede,  Aralık 
ayında görünürlük almaya başlayan site Mart 
ayı itibari ile 32.646 görünürlük değerine ulaştı. 
Şubat ayı 3. hafta görünürlük değeri ile Mart 
ayı görünürlük değeri arasında %222,44 artış 
görüldü.

HEDEF: Fiat bayilerine dijital kaynaklar 
üzerinden lead sağlamak ve satışlarını artırmak.

SONUÇ: Oluşturulan dört farklı kampanya ile; 
lokasyon ve Tüm Türkiye hedefli olarak Fiat 
bayileri, Fiat kelimesi ve modelleri aratıldı. 
İl bazlı aramalarda hedeflenen kelimelerde %95 
üzeri etkileşim paylaşımı elde edildi. Hesap 
geneli ortalamasında (Fiat marka, bayi ve model 
kelimeleri) CTR %10 üzerinde gerçekleşti. 
1 aylık kampanya sonuçlarına bakıldığında; 
toplamda 1200 kırmızı hat araması, 600 satış 
görüşmesi ve 84 adet satış gerçekleştirildi.
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465
Aygaz Otogaz
TBWA\ İstanbul
Aygaz Otogaz
AdWords’le Ünlü Etkisi

530
Turkcell
Hype & BPN Istanbul
Turkcell
Tık Diye Turkcell’li Ol!

535
GÖSAŞ
Hype
Garanti Ödeme Sistemleri
Bonus’u Bol Kampanya

HEDEF: TV reklamının hatırlanma oranını ve 
etkisini artırmak.

SONUÇ: Veri analizlerinde Şener Şen’le birlikte 
“Şener Şen kaç yaşında?”, “Şener Şen nereli?” 
gibi aramalar yapıldığı göz önüne alınarak 
Google’ın Şener Şen’le ilgili sorulan soruları 
yönlendireceği dört farklı YouTube videosu 
hazırlandı. Kampanya sonucunda Aygaz, son 
yılların en yüksek reklam hatırlanma skorunu 
elde etti. Otogaz kullanıcılarının %88’i reklamı 
beğendi ve %89’u markaya yakıştırdı. Google 
AdWords kampanyası ile sektör ortalamasının 
2 katı tıklanma oranı elde edildi. Google’ın 
BrandLift raporuna göre de marka ve ürünle 
ilgili organik aramaları ölçen “Brand Interest” 
skorunda %534’lük bir artış sağlandı.

HEDEF: Online numara taşıma kanalıyla 
Turkcell’in pazar payını artırmak.

SONUÇ: Turkcell’li olup hat taşıma araması 
yapan kullanıcılara, devam etmeleri için ek 
avantaj paketlerinin sunulduğu; Turkcell’li 
olmayıp operatörünü değiştirmek isteyen 
kullanıcıların “Tık Diye Turkcell’li Ol!” 
mesajlarıyla başvuru sayfasına yönlendirildiği 
kampanyada; dönüşüm oranı bir önceki 
döneme göre 2 katına çıkarıldı. Başvuru maliyeti 
% 78 düşürüldü ve %36 daha fazla online 
numara taşıma başvurusu alındı.

HEDEF: Kredi kartı satışını artırmak.

SONUÇ: Veritabanında yer alan hali hazırda kart 
başvurusu yapmış kullanıcıların yaş ve cinsiyete 
göre segmente edilerek kart başvurusu yapma 
potansiyeli en yüksek grupların belirlendiği 
kampanyada %28 daha fazla bütçe kullanarak, 
birim maliyette %10, dönüşüm oranında ise 
%57 iyileşme sağlandı.
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539
-
Hype
-
CRM Entegrasyonlu Kredi Kartı 
Kampanyası

HEDEF: Kredi kartı satışını artırmak.

SONUÇ: Kredi kartı aramaları yapan 
kullanıcıların, yaptığı daha spesifik aramaların 
tespit edildiği ve bu aramalara özel reklam 
mesajlarının verildiği kampanyada başvuru 
başına maliyet %35 düşürülüp, bütçe yalnızca 
%24 artırılarak, %103 daha fazla kredi kartı 
başvurusu alındı. Ayrıca aylık ortalama kredi 
kartı satış adedi tam 2.5 katına çıkarıldı.
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33
Coca-Cola
Carat
Coca-Cola
Coca-Cola Futbol: Takımınla 
Kol Kola

122 
Ülker 
Open & Optdcom Teknoloji 
Ülker 
Ülker İkramlık Çikolata / 
Bayramın Tadı Ülker’le Çıkar!

159 
Türk Telekom 
Netcom Medya & Skala Medya 
Türk Telekom 
Türk Telekom Mobil Seferberlik 
& Veloxity Lead Kampanyası

HEDEF: Tüketicilerin Coca-Cola ürünlerindeki 
kapak altı kodlarını takiminlakolkola.com’a girip 
takımlarına bağış yaparak destek olmalarını 
sağlamak.

SONUÇ: Facebook anlık hedefleme, Twitter 
Amplify, WYWY TV Sync & Analytics, Video 
reklamlar, banner reklamları, Sosyal medya 
reklamlarının kullanıldığı kampanyada 
1.000.000’un üzerinde kapak altı kodu girişi 
sağlandı.

HEDEF: Tüketicilere Ülker Ece İkramlık 
çikolataların bayram için güzel bir alternatif 
olduğunu hatırlatmak.

SONUÇ: Rich media uygulamasıyla, bayrama 
kalan sürenin gösterildiği bir sayacın ve altında 
“Bayram çikolatanızı aldınız mı?” sorusunun 
yer aldığı kampanya sayesinde koordinat 
hedeflemesiyle çıkan kreatifler 3 günde 
“Türkiye Rich Media Interaction” oranının 7 katı 
etkileşim elde ederek başarılı bir performans 
gösterdi. Son 12 aylık ortalama ve kampanyanın 
gerçekleştiği Temmuz ayı baz alındığında ise; 
önerilen çikolatalardan “Ece İkramlık” aramaları 
3 katına,  “Çikolatin” aramaları ise 2.5 katına 
çıktı. Kampanya sonunda toplam 1.478.216 
gösterim ile 1.029.391 tekil kişiye erişildi. 
Ankette “henüz çikolata almadım” diyenlerin 
% 22’si markalı hatırlatıcıyı kullandı. Bu sayede 
organik şekilde % 22 oranında ücretsiz  medya 
değeri yaratıldı.

HEDEF: Türk Telekom mobil seferberlik 
kampanyasının bilinirliğini artırmak ve lead 
toplamak.

SONUÇ: Anlık bağlantı hızlarının hedeflenerek, 
içeriğin yüklenmediği anlarda yapılan Push 
Notification gönderimlerinde, kullanıcıların 
numara taşıma başvurusu yapabildikleri 3 
fazlı kampanyada 4 gün içinde 25.000 tekil 
kullanıcıya ulaşılarak % 10 geri dönüş oranı ve 
2.447 mobil numara taşıma başvurusu alınarak 
doğrudan satışa yönlendirildi.
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166 
Unilever 
Wanda Digital & Mindshare 
Lipton 
Bi’ Çay Daha

173 
P&G 
Youth Republic & Starcom 
#BanaBak - P&G Kişisel Bakım 
Markaları 
P&G #BanaBak YouTuba Kanalı: 
Salon #BanaBak

177 
Mercedes-Benz 
Vivaki Creative & Proximity 
İstanbul 
Mercedes-Benz HTA 
Mercedes-Benz Sprinter 
“yollaradestan.com”HEDEF: “Bi’çay daha” söylemini hedef kitle 

geneline yayarak pozitif konuşulma oranında 
artış sağlamak.

SONUÇ: Şehirlere ve isimlere özel banner’ların 
hazırlandığı kampanya ile #biçaydaha trend 
listesinde 106 trend arasında 15. sıraya 
yükseldi. İçeriklerin %98’i kullanıcılar tarafından 
organik olarak üretildi. %50’lerde olan pozitif 
konuşulma oranı %95’e yükseldi. Kampanya 
sonucunda Lipton’un toplam pazar payı tam 
+100 bps artış gösterdi.

HEDEF: “#BanaBak” fikrini sürdürülebilir ve 
yenilikçi bir platforma taşımak, böylece P&G 
kişisel bakım markalarının gençler gözündeki 
pazarlama metriklerini artırmak.

SONUÇ: Oluşturulan YouTube kanalı içindeki 
içeriklerde; tüketiciyi de işin içine katan 
çekişmelerin yaratıldığı kampanya ile #BanaBak 
kanalının abone sayısı açıldıktan bir hafta sonra 
100.000’i geçti ve sonrasında da abone sayısı 
300.000’in üzerine çıktı. Videolar 15 .000.000 
kez görüntülendi ve bu görüntülenmenin 
4.500.000’u organik olarak gerçekleşti ve 
markalara 350.000TL’lik medya kazanımı 
sağladı. Toplamda 45.000 kez beğeni ve 8.000 
yorum elde edildi. #BanaBak’ın bilinirliği %33 
arttı ve Google Brandlift araştırmasına göre 
kategorideki en iyi bilinirlik artış sonucunu elde 
etti. Akla gelen ilk marka olma oranı gençlerde 
marka başına ortalama %14, markaların satın 
alım oranları son 3 ayda %15 arttı.

HEDEF: Segmentinin premium aracı olan 
Sprinter’ın farkındalığını daha da yukarıya 
taşıyarak yeni araç satışı gerçekleştirmek ve 
diğer marka araç sahiplerini etkileyerek dijital 
platformlardan lead toplamak ve araç satışı 
gerçekleştirmek.

SONUÇ: Kullanıcıların dijital davranışlarına 
uygun olacak şekilde yollaradestan.com’da 
8 adet modülün tasarlanarak yayına alındığı 
kampanya ile Yollaradestan.com 100.000’in 
üzerinde tekil ziyaretçi ve 300.000 sayfa 
görüntülenmesine ulaştı. Sitenin tekrar ziyaret 
edilme oranı ise % 45 oldu. Yollaradestan.com 
üzerinden toplanan 5.500 adet lead sonucunda 
30 adet Sprinter satışı gerçekleştirildi. 
Facebook’taki kampanyalarda 22.000 adet 
lead toplanarak 96 adet Sprinter satıldı. 
Google search aktiviteleriyle 2.300 adet lead 
toplandı ve 24 adet araç satışı gerçekleştirildi. 
Yollaradestan.com, Facebook, Google ve 
Sahibinden.com kanalları kullanılarak Sprinter’ın 
20. Yılı kampanyası gerçekleştirildi ve bu 3 
dijital kanaldan toplam 30.000 adet lead formu 
toplanarak 150 adet Sprinter minibüs satıldı. 
Yaklaşık 21.000.000 TL ciro elde edildi.



66

2016 KATILIMCILAR
12 - Doğrudan Pazarlama (Direct Response ve Lead Generation)

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

184 
Vodafone 
Minshare & Plasenta 
Vodafone 
Vodafone 4BUCAKG

188 
Nestlé 
NewGen & &BKG  & Mindshare
Nescafé 3ü1 arada 
Nescafé 3ü1 arada Extra En Uzun 
Oyun Gecesi - Extra Gamer Kit

191 
Vestel 
Mediacom & Project House 
Vestel 
Vestel - Serinleten Banner

HEDEF: En geniş kapsama ağı hizmeti sunarak 
rakiplerinden farklılaşan Vodafone 4.5G 
deneyimini tüm Türkiye›ye duyurarak 4.5G ile 
eşleştirilen marka olmak.

SONUÇ: İnternet kalitesi Türkiye ortalamasının 
altında performans gösteren illerin 
özelleştirilmiş gerçek zamanlı sosyal medya 
postları ile hedeflendiği kampanya ile 1 
Nisan günü % 20 ile başlayan sosyal medya 
konuşulurluk payı % 54’e taşındı. #4BucakG 
mention sayısı rekabetin iki katına çıkarak 
8.900’e ulaştı. Gerçek zamanlı data analizi ve 
aksiyon ile 1 Nisan 14.000.000 opt-in rakamına 
ulaşıldı.

HEDEF: Nescafé 3ü1 arada Extra’yı oyuncunun 
içeceği olarak konumlandırmak. Gece saatlerini 
sahiplenerek oyuncuların tercih ettiği ürün 
olmak.

SONUÇ: Nescafé Extra Gamer 5’lisi’nin 
Facebook canlı yayınında League of Legends 
oynadığı ve Nescafe 3ü1 arada Extra Gamer 
Kit’in, #sabahlarolmasın hashtagi ile tweet atan 
ve canlı yayın postuna yorum yapan şanslı 
kişilere hediye edildiği kampanya ile canlı 
yayın süresince organik olarak 8.763.648 kişiye 
ulaşıldı. 1.345.324 organik etkileşim sağlandı ve 
402.542 tekil izleyici, 46.879 yorum ve 42.165 
beğeni elde edildi.

HEDEF: Ev taşıma eğiliminin yüksek olduğu 
yaz dönemine girerken Vestel klima satışlarını 
artırmak.

SONUÇ: Tüketiciye farklı bir yaklaşımla, her 
alana uygun klimanın Vestel’de bulunduğu 
mesajının özelleştirilmiş bir şekilde verildiği 
kampanya ile 1 ay sonunda toplam 25.000.000 
gösterim elde edilerken 5.000.000 tekil erişim 
sağlandı. 14.783 tıklama alındı ve siteye 106 
başvuru yapılarak keşif gezisi gerçekleştirildi.
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192 
Volkswagen Türkiye 
Mediacom & BeIN Digiturk 
Volkswagen  
Volkswagen & BeIN Digiturk: 
Türkiye’nin İlk TV Remarketing 
Uygulaması

217 
Nestlé 
Maxus & Mindshare 
Nescafé 3ü1 Arada 
Nescafé 3ü1 Arada 
#AklımdanGeçen

231
Avon
Maxus 
Avon
Avon Temsilci Başvurusu ve 
Bilinirlik Çapraz Strateji İletişimi

HEDEF: Volkswagen modellerini farklı bir 
yöntemle tüketiciyle buluşturarak test sürüşüne 
davet etmek.

SONUÇ: Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek 
izleyicilerin karşısına reklam gösterimi olmadığı 
anlarda mesajın çıktığı ve arayüze davet 
edildiği kampanya ile platforma toplamda 
250.000 ziyaret gerçekleşti. 175.000 adet 
tekil ziyaret sağlandı. 30.000 remarketing’in 
gerçekleştirildiği bu kampanyada 1.090 kişi 
platform üzerinden test sürüşü formunu 
doldurdu ve 378 bayi ziyareti gerçekleşti. 
Hayata geçen test sürüşü sonunda 50 adet araç 
satışı sağlandı. Kampanyanın direkt satışa olan 
etkisi sayesinde elde edilen kazanç, kampanya 
bütçesinin çok üzerine çıkarak % 740’lık bir ROI 
getirdi.

HEDEF: Marka sadakatini artırmak ve 
rakiplerden ayrışarak tüketicilere, daha önce 
denenmemiş ve onların hayatına katkısı olacak 
beklenmedik bir yoldan ulaşarak marka bağını 
artırmak.

SONUÇ: 3.000’den fazla yanlış yazılan URL’nin 
tespit edildiği ve kullanıcıların “Sorun yok, 
aklından geçeni biz biliyoruz” mesajıyla doğru 
web sitelerine yönlendirildiği kampanya 
ile IPSOS BHT sonuçlarına göre kampanya 
farkındalığı 55 seviyesinde sonuçlandı. 30 
günlük kampanya süresince, yanlış adrese 
giden 20.000.000 ziyaretçi akıllarından geçen 
doğru adrese yönlendirildi.

HEDEF: Sene boyunca yapılan dijital iletişimler 
ile satış temsilcisi adedini, ürünlerinin 
bilinirliğini ve satışını artırmak.

SONUÇ: Programatik satın almanın gücünden 
yararlanılan kampanya sonunda “Satış Temsilcisi 
Ol” mesajlı görsellere göre ürün ve fırsat mesajlı 
görseller üzerinden %40 daha fazla temsilci 
verisi toplandı. Birim maliyetler %35 düşürüldü.
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250 
Intel Türkiye 
Youthworks & Happy People Project 
Intel 
Intel - İlk Bilgisayarım

276 
Unilever 
Mindshare & AdColony Turkey
Knorr 
Knorr Dinamik Takvim

281 
Eczacıbaşı 
Youthworks & Carat 
Egos 
Egos ile Şekilcilik

HEDEF: Anne babaları çocuklarına yeni bir 
bilgisayar almaya ikna ederek her yıl düzenli 
olarak düşüş yaşayan bilgisayar satışlarını 
artırmak.

SONUÇ: Markanın kendi reklamını YouTube 
fenomeni Orkun Işıtmak’a troll’lettiği kampanya 
ile YouTube ve Facebook’ta 7.000.000’dan fazla 
izlenmeye ulaşıldı. İçerikler organik olarak 
yayıldı ve video izletme maliyetleri 4 kat düştü. 
Teknosa.com’daki tüm notebook trafiği bir 
önceki yıla göre %12; notebook satışları ise %37 
arttı.

HEDEF: Ramazan döneminde “İftar Vakti Çorba 
Vakti” söylemi ile İftar vaktini sahiplenecek 
şekilde iletişim yapan markanın hedef kitlesine 
geleneksel yolların dışında da ulaşmasını 
sağlamak.

SONUÇ: İftar saatlerinin kullanıcıların akıllı 
telefonlarındaki takvim uygulamalarının içine 
entegre edildiği kampanya ile Etkileşime 
geçenlerin %55’i Knorr ile İftar Vakitleri 
Takvimi’ne abone oldu. Kazanılmış medya 
olarak toplam 1.058.220 bildirim gönderildi. 
Knorr Ramazan Takvimi’ne üye olan 19.192 
kullanıcı, Knorr çorbalarla iftar sofrasından 
hemen önce akıllı telefonlarından buluştu.

HEDEF: EGOS’un gençlerle yeniden 
yakınlaşmasını sağlamak ve satışları artırmak.

SONUÇ: Gençlerin başka yerde göremeyeceği 
saç şekillerinin yer aldığı bir YouTube kanalının 
oluşturulduğu proje ile Google Brand Lift 
araştırmasına göre markaya olan ilgi %907 
arttı. Kullanıcıların %47.1’si videoyu izledikten 
sonra EGOS ürünü alacağını söyledi. Bu rakam 
ortalamanın neredeyse 3 katıydı ve YouTube 
tarafından “Best in Class” olarak seçildi. 
Kampanya dönemi olan Mayıs-Haziran-Temmuz 
2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre 
%16 satış artışı gerçekleşti. İçerikler YouTube’da 
toplamda 2.700.000 izlenirken; Facebook’ta 
10.000.000’dan fazla kişiye erişildi.
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305 
Pegasus 
4129Grey 
Pegasus 
Yerinde Güzel Instagram Stories

332 
Procter & Gamble
Starcom & Lamba Digital 
Prima 
Prima Dünyası’na Üye Ol!

339 
Avon 
Maxus 
Avon 
Avon #Kafayitaktik

HEDEF: Yeni iç hat promosyon kampanyasını 
sosyal medya hesapları üzerinden etkili bir 
şekilde duyurmak ve bu kampanya ile yurt içi 
bilet satışını artırmak.

SONUÇ: Tüm yurtiçi uçuşlarda % 20 indirim 
sağlayan 8 haneli bir kodun belirlendiği 
ve her bir hanesi için, farklı yöreleri temsil 
eden yiyeceklerin seçildiği kampanyada 
Instagram Stories içerikleri 24 saat sonunda 
silindi. Kampanya 24 saat içinde 124.947 
görüntülenme elde etti. 8.086 yeni takipçi 
kazanıldı ve 24 saat içindeki bilet alımında 
%22’lik artış gerçekleşti.

HEDEF: Online ve offline kanallar üzerinden 
anne adaylarına ve 0-3 yaş arası bebeği olan 
ebeveynlere ulaşarak onları Prima dünyasına 
üye olmaya ikna etmek.

SONUÇ: Annelerin dijital yolculuklarındaki 
her duraklarında yer alınıp “1 Yıllık Bebek 
Bezi” çekilişine katılma şansının sunulduğu 
ve üye toplandığı kampanya ile web sitesine 
11.000.000 tıklanma gerçekleşti. Google 
Analytics’e göre; son bir yılda toplamda 160.000 
kullanıcı Prima.com.tr’ye üye oldu. 
Prima.com.tr’ye gelen kullanıcı sayısı %95 
oranında arttı. Üyelerin yorum ve puan bırakma 
oranı % 264 arttı. Siteden hemen çıkma oranı 
%11 düştü. Facebook lead reklam formatına 
geçtikten ve Pixel’i hedefleme senaryolarına 
dahil ettikten sonra 3 ay içinde 36.000 anne 
bilgilerini Facebook üzerinden Prima ile 
paylaştı. Google Görüntülü Reklam Ağı ve 
performans pazarlama mecraların dahedefleme 
havuzundan zaten üye olmuş anneleri ayırt 
etmeye başlandıktan sonra bu kaynaklardan 
gelen üye sayısı ilk ayda % 628 arttı. 

HEDEF: Meme kanseri konusunda kadınları 
bilinçlendirmek.

SONUÇ: #kafayitaktik etiketli bir tweet ile, 
10.000 tweet gelmesi karşılığında Türk Kanser 
Derneği’ne 10.000 TRY bağış yapılacağının 
duyurulduğu projenin ikinci gününde Avon TT 
listesinde 2. sıraya yükseldi. Marka 10.000 TL TRY 
bağış hedefinin üzerine çıkılarak 50.000 TL’yi 
TRY’i Türk Kanser Derneğine bağış yapacağını 
duyurdu. Kampanya boyunca atılan tweetler 
223.869.398 gösterim ve Instagram paylaşımları 
5.222.340 gösterim elde etti. Kampanya 
hakkındaki paylaşımlar 17.386 tekil kullanıcı 
tarafından gerçekleştirildi. 77.269 adet Twitter 
paylaşımı gerçekleşirken bu paylaşımların %89’u 
kampanyayla ilgili oldu.
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355 
Unilever 
Wanda Digital 
Lipton 
Türkiye’de Çayın Yeri Bi’ Başka

397 
Avon 
Maxus & Onedio 
Avon 
Avon Alpha

439 
Türk Telekom 
People Initiative & AdColony Turkey 
Prime 
Prime Fayda

HEDEF: Lipton’un 2017 iletişiminde 
sahiplendiği “Türkiye’de çayın yeri başka” 
söylemini hedef kitle geneline yaymak ve pozitif 
konuşulma oranında artış sağlamak.

SONUÇ: Televizyondaki reklamı izleyenlerin 
hediye çay kazanmak için Shazam’a 
yönlendirildiği ve burada bir oyun kurgusuyla 
karşılaştığı kampanya ile reklam filminin 
Shazam’lanma sayısı 67.000’in üzerine çıktı. 
Oyun 370.000 kez oynandı ve kullanıcılar 
Shazam sayfasında ortalama 3 dakika geçirdi. 
Kampanya sayesinde katılımcıların %27’si 
hediye edilen Lipton çaylarına kavuştu.

HEDEF: Avon Alpha ürününün Sevgililer 
Günü’nde hediye seçeneklerinin arasında yer 
edinmesini sağlamak.

SONUÇ: AVON Alpha’nın herkesin yerinde 
olmak istediği sıra dışı çiftler ile özdeştirildiği 
ve çiftlerin yarışma kurgusuna davet edildiği 
kampanya ile sayfa Onedio okurları tarafından 
294.992 kez okundu ve içerikler 1.130 kez 
paylaştı. Video tüm platformlarda 1.155.260 kez 
izlendi.

Onedio ekibine “Alpha Çift kimdir?” diye 
sorulan anlık Snap ve Instasnap’ler 184.000 
erişime ulaştı. Yarışmaya 811 kişi katılım 
gösterdi. Katılımcıların yarıştığı “Yılın En Alpha 
Çifti” anketine 124.988 Onedio kullanıcısı oy 
verdi.

HEDEF: Yüksek gelir yaratan değerli müşteri 
segmentinde yeni müşteri aktivasyonlarını 
artırmak ve mevcut müşterileri Prime’a taşımak.

SONUÇ: Foursquare’de yer bildirimi yapan 
kullanıcılara Place Based Ads modeli ile ulaşılıp 
çevrelerindeki plajlardaki yoğunluk oranlarının 
gösterildiği kampanya ile yaz boyunca 
5.000.000 kez kullanıcılara Prime ayrıcalıklarıyla 
tanışma fırsatı sunuldu. 60.000’den fazla 
kullanıcı mekan önerilerini görerek, evden 
çıkmadan mekan seçme şansı yakaladı.
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442 
Nestlé 
Maxus & Mindshare 
Nescafé 
Nescafé ile Evini Cafe’ye Çevir!

474 
Ülker 
C-Section 
Ülker Biskrem 
Bi’ Biskrem Versem

504 
LCW 
People Initiative 
LC Waikiki 
LCW 360 Banner

HEDEF: Tüketicilere kahve zincirlerindeki 
tecrübelerini ev konforunda yaşatarak satışları 
artırmak.

SONUÇ: Swarm ve Foursquare işbirliğiyle; 
White Choco Mocha ürünlerinin tüketicilerin 
evlerine gidilerek ikram edildiği kampanya ile 
toplamda 112 ev ziyaret edildi. 115 bardak 
White Choco Mocha deneyimlettirilerek 619 
paket karışım kahve hediye edildi. Swarm’da 
lokasyon bazlı reklamlarda, CTR benchmarkı 
%0,92 iken yayın %1,30 CTR oranı ile 
sonuçlandı. %42’lik bir uplift oranına ulaşıldı.  
Scorp üzerinden iletişim yapılan ilk gün 
trend topic olundu. Scorp videoları 323.283 
kez izlendi, 229 yorum ve 6.004 beğeni aldı. 
Alınan post sayısı önceki kampanyalara oranla 
%177 oranında yükseldi. Sürpriz ile karşılaşan 
tüketiciler sosyal medyada kampanya süresinde 
toplam 428 adet post paylaştılar. 

HEDEF: Gençlerle gerçek hayatta iletişime 
geçmek ve onlara gerçek bir tüketici deneyimi 
yaşatmak.

SONUÇ: Hedef kitlenin taksilere ücretsiz 
binmek, o ayki ev kiralarını ödememek gibi 
gibi onlarca farklı şeyi bi Biskrem vererek elde 
edebildiği kampanya ile 10.000.000’un üzerinde 
izlenme, 17.000.000’un üzerinde erişim 
sağlandı.

HEDEF: E-ticaret platformunun bilinirliğini 
özellikle mağazalardan alışveriş yapan kesimde 
artırmak ve onları e-ticarete yönlendirmek.

SONUÇ: 360 banner mağazasının 
oluşturulduğu ve yüksek erişimli sitelerin 
masthead alanlarında kullanıma sunulduğu 
kampanya ile açılan mağazayı 1.300.000 kişi 
ziyaret etti. Gelen ziyaretlerin %77’sini yeni 
kullanıcılar oluşturdu. İşlem adedinde % 24, 
gelirde ise % 28 oranında artış elde edildi.
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No                 :
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No                 :
Reklamveren:
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Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

520 
Nestlé 
Maxus & Mindshare 
Nescafé 3ü1 Arada Extra 
Nescafé 3ü1 Arada Extra - 
Wolfteam Turnuvaları

522 
Tanı 
Tanı 
Axion 
Axion ile Dijital Dünyada Hiç 
Kimse “ X” Değil.

542 
Nestlé 
Maxus & Mindshare & FormatC 
Nescafé Xpress
Nescafé Xpress ile Trampa!

HEDEF: Nescafé 3ü1 arada Extra ile geceleri 
sahiplenmek ve marka bilinirliği artırmak.

SONUÇ: Wolfteam ile online gece 
turnuvalarının düzenlendiği ve ünlü streamer 
Zeonn ile gece yayınlarının yapıldığı kampanya 
ile online ve offline turnuvalarda 1.000 takım, 
5.000 oyuncu yarıştı. Sosyal medyada ayda 
1.00.000’dan fazla tekil erişim sağlandı. Finalde 
2 günlük Twitch canlı yayınlarında 300.000’den 
fazla izlenme alındı. Totelde tüm kanallardan 
yapılan iletişimle 6.000.000’dan fazla hardcore 
tekil oyuncuya erişildi. Tüm Netmarble medya 
alanlarından 230.000.000’luk bir gösterim 
sağlandı.

HEDEF: Müşterilere alışkanlıklarına ve 
demografik verilerine göre daha özel 
omnichannel bir deneyim yaşatmak.

SONUÇ: DSP üzerinden programatik yayınların 
yapıldığı ve omnichannel kampanyalar 
tasarlanarak kullanıcının online ve offline 
serüvenlerinin birleştirildiği kampanya ile 
36.000.000 tekil ziyaretçi elde edildi. 2.000.000 
müşteri omnichannel tanındı. Ford ile yapılan 
çalışmada normal formlara göre 2 kat fazla lead 
formu dolduruldu. Koçtaş ile yapılan çalışmada 
sepet gerçekleşmesi online genel sepetin 1.80 
katı, offline sepetin 2.41 katı olarak gerçekleşti.

HEDEF: Ürünün bilinirliğini artırmak ve 
markanın sahiplendiği maceraperest, heyecanlı 
ve eğlenceli marka asset’lerini tüketiciye 
tanıtmak.

SONUÇ: Para yerine sadece Nescafé Xpress 
kullanılarak hayallerin gerçeğe dönüştüğü 
kampanyya 2.500’ün üzerinde başvuru yapıldı. 
Toplamda 53.000.000 izlenme elde edildi. 
#XpressleTrampa hashtag’iyle 15.000’den fazla 
tweet atıldı. Kampanya 3 defa organik Trending 
Topic oldu. Türkiye’de 3.500.000 Twitter 
kullanıcısına erişildi. Twitter’da toplam 10.044 
Conversation Card ve 18.167 Anket oylaması ile 
konuşulma oranı artırıldı. Kampanya dahilinde 
tüm platformlarda toplam 25.000.000 tekil 
kullanıcıya erişildi. Videolar toplam 16.000.000 
kez izlendi. Tüm Periscope yayınlarında 
1.079.719 izleyiciye ulaşıldı.
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548 
Unilever 
Mindshare 
Magnum 
Shazamable Packs

571 
Vodafone 
C-Section 
Vodafone 
Yaz Gibi Yaz

HEDEF: Tüketicilerin satış noktalarında 
dondurma olarak Magnum Double’ı seçmesini 
sağlamak.

SONUÇ: 78.000.000 Magnum paketinin 
Shazam’lanabilir hale getirildiği kampanya 
ile görsel Shazam’lama Türkiye’de ürün 
paketlerinde ilk defa kullanıldı. Magnum 
promosyon katılımında bir önceki yıla göre 
%43’lük bir artış sağlandı.

HEDEF: Lokasyon servisleri ile büyük veriyi bir 
araya getirerek, kullanıcılara doğru zamanda 
doğru yerde, doğru insanlara, doğru teklifleri 
iletecek bir sistem yaratmak.

SONUÇ: Mobilden yazgibiyaz.com’a giren 
kullanıcıların Vodafone’lu olup olmadığının 
tespit edildiği ve lokasyonunu değiştiren 
kullanıcılara, yaz tatillerinde işlerine yarayacak 
tekliflerin götürüldüğü kampanya sonucunda 
site 237.653 ziyaret aldı. Ayrıca 19.775 başarılı 
header enrichment elde edildi.
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No                 :
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No                 :
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Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

232
Avon
Maxus 
Avon
Avon Temsilci Başvurusu ve 
Bilinirlik Çapraz Strateji İletişimi

235
Liberty Sigorta
BAL Agency
Liberty Sigorta
Liberty Acente Dünyası

364
Vodafone
Mindshare
Vodafone
Vodafone’la Yarına Hazır 
İşletmeler Anlatıyor

HEDEF: Sene boyunca yapılan dijital iletişimler 
ile satış temsilcisi adedini, ürünlerinin 
bilinirliğini ve satışını artırmak.

SONUÇ: Programatik satın almanın gücünden 
yararlanılan kampanya sonunda “Satış Temsilcisi 
Ol” mesajlı görsellere göre ürün ve fırsat mesajlı 
görseller üzerinden %40 daha fazla temsilci 
verisi toplandı. Birim maliyetler %35 düşürüldü.

HEDEF: Mevcut acentelere ek olarak potansiyel 
yeni acentelere de ulaşıp, iletişim kurulan 
acente sayısını yükseltmek.

SONUÇ: Hem Liberty Sigorta acenteleriyle, 
hem de diğer acentelerle birlikte sosyalleşmek 
için Liberty Acente Dünyası Facebook 
Grubu’nun kurulduğu kampanya ile çalışılan 
acente sayısı 780’den 2.600’a yükseldi. Kitle 
büyüklüğü açısından 2016 yıl sonu hedefine 
ulaşıldı. Yürütülen iletişim boyunca hem 
acente sayfasından üretilen içeriklerin, hem 
de acentelerin ürettikleri içeriklerin toplamı 
3.200.000 kişiye ulaştı. 12.500 acenteye yapılan 
tek seferlik e-postanın açılma oranı %37, 
tıklanma oranı ise %33 oldu.

HEDEF: yarınahazirim.com platformu altında 
işletmelerin dijitalleşme endeksini hesaplatıp 
ihtiyaç duydukları teknolojik ürün ve servisleri 
tespit etmek.

SONUÇ: Cem Seymen’in kendi programlarına 
benzer formatta yayınlanan mini programlarda 
yarinahazirim.com’da Dijitalleşme Endeksini 
hesaplayan, ihtiyaç duyduğu teknolojik ürün 
ve servisleri tespit eden, Vodafone İş Ortağım 
ekipleri tarafından ziyaret edildi. Yarinahazirim.
com’da 2.000.000 üzerinde gösterim elde edildi, 
hikayeler 5.000.000’un üzerinde izlendi. 42.000 
işletme dijital dönüşüm endeksini hesaplattı. 
Yeni hikayeler keşfetmek için bir yılda 22 il 
gezilip KOBİ’ler ziyaret edildi. Vodafone Kobi 
segmenti tavsiye (NPS) skorlarında ilk kez 1. 
sıraya yükseldi. Projenin devreye girmesinden 
önceki döneme göre Vodafone İş Ortağım’a 
yapılan başvurularda %46 artış sağlandı. 
Testimonial programda yer almak isteyen KOBİ 
sayısı 2 katına çıktı. Müşteri ziyareti kabul etme 
oranı %12’den %59’a yükseldi. Kurumsal çözüm 
ve ürün satışları 4 kat arttı.



75

2016 KATILIMCILAR
14 - Native Advertising
Bir web sayfasının tasarımıyla benzeşen ve/veya PC veya mobil platform davranışlarıyla uyumlu olan tüm içerik çalışmaları

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

9
Turkcell
Pure New Media
Turkcell
Yeter Çektiğin

HEDEF: Sponsoru olunan Yıldızlı Geceler 
Konserleri’nde, izleyicilerin fotoğraf veya video 
paylaşma istekleri nedeniyle konseri telefon 
ekranlarından takip etmelerinin önüne geçerek 
sahneyi izlemelerini sağlamak.

SONUÇ: Konserden önce izleyicilerin 
YeterCektigin.com hakkında bilgilendirildiği 
projede kullanıcılar siteye girdi ve sosyal medya 
hesaplarına paylaşım izni verdi. Profesyonel bir 
ekip tarafından kaydedilen fotoğraf ve videolar 
kullanıcıların hesaplarından paylaşıldığı 2 
konser boyunca tam 500 kişi “Yeter Çektiğim” 
dedi ve mobil web sitesi onlar adına paylaşımda 
bulundu.

Web sitesini kullananlar arasından yapılan 
çekilişle 2 şanslı kişi konserini izlediği sanatçıyla 
buluşturuldu.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

19
Turkcell
Mobi Wan
Turkcell
Bayram Olsun

HEDEF: Eski heyecanını yitiren ve tatil fırsatına 
dönüşen bayramda, hala o eski heyecanı duyan 
yaşlılarımızın hatırlanmasını sağlayarak, onların 
mutlu olması için gerekli çözümü sunmak.

SONUÇ: Sosyal medya reklamları, YouTube 
reklamları, Turkcell abonelerine SMS 
gönderimleri ve medya portallerinde 3 gün 
boyunca banner’ların yayınlandığı projede; 
Türkiye’nin her yerinden 400.000 ziyaretçi mobil 
ve web üzerinden bayramolsun.com’a geldi. Bu 
rakamın %85’i bayramın ilk günü gerçekleşti. 
14.000 IVR araması yapıldı, 12.000 sesli mesaj 
bırakıldı. Arayanlarla yaşlılarımız arasında 300 
canlı telefon görüşmesi gerçekleşti. Video tam 
4.000.000 kez izlendi ve hedef rakamı 4 kat 
geçti.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

31
Pegasus
Vizeum Medya
Pegasus
Pegasus Babalar Günü 
Kampanyası - Video Seeding List

HEDEF: Pegasus Seyahat Modeli’nin sunduğu 
avantajlı fiyatları ve kolay seyahat imkanlarını 
vurgulamak, tüketicilerde seyahat isteği 
uyandırarak satışları artırmak.

SONUÇ: Hedef kitlenin yüksek ilgiyle takip 
ettiği içerik sitesi Onedio.com’da yaratılan 
«Çocuklara Babalarının Ne İş Yaptığını Sorduk, 
Onlar Kahramanlarını Anlattılar» içeriğiyle 
ilk yayın tarihinden itibaren toplam 64.746 
okunma, 61.062 tekil okunma, 1.402 Facebook 
paylaşımı, 76 WhatsAapp paylaşımı, 155 
tıklama elde edildi. İçeriğin social share’i 
%2.42 oldu. Kampanya sonrasında, Pegasus 
imaj indikatörlerinde artış görüldü. Bir 
önceki yıla göre;  “Seyahat etme, yeni yerler 
keşfetme ilhamı veren firma” %5,  “Uyguladığı 
kampanyalarla seyahati kolaylaştıran firma”  %6, 
“Uygun fiyatları sayesinde herkese uçma imkanı 
veren firma” %5, “Güvenilir havayolu” %2,  
“Güleryüzlü marka”: %1 artış gösterdi.
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78 
Unilever 
Wanda Digital  
Rexona 
Hareket Sözlüğü

HEDEF: “Rexona varsa hareket özgürlüğü de 
var” mesajını hiper-lokal bir yaklaşımla tüm 
Türkiye’ye iletmek ve lovemark iletişimini 
desteklemek.

SONUÇ: Türk halkının aşina olduğu oyun 
mekaniklerinin projeye entegre edildiği ve 3 
ayrı oyunun tasarlandığı kampanya kapsamında 
hazırlanan sözlüğük toplam 1.162.171 kişi 
tarafından görüntülendi ve 686.974 kişi 
tarafından ziyaret edildi. Projenin bel kemiği 
“Kelimeni Gönder” kısmına ise yerinde 
duramayan 10.165 kelime gönderildi. 

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

87 
Migros 
Oliver İstanbul 
Migros 
En Uzun İftar Sofrası

HEDEF: Ramazan dönemini sahiplenerek 
kullanıcılarla marka arasındaki bağı 
kuvvetlendirmek ve marka imajını 
güçlendirmek.

SONUÇ: Oluşturulan Instagram profilinde 
kullanıcılardan gelen yemek fotoğraflarının 
paylaşıldığı ve kullanılan arka plan sayesinde 
profilin gerçek bir sofra görünümüne kavuştuğu 
proje ile 21.077 beğeni, 2.580 yorum ve 3.647 
takipçi elde edildi. Profile 300’den fazla yemek 
çeşidi paylaşıldı. #MigrosİftarSofrası etiketi ile 
4 hafta içinde 4.000’den fazla kişiden yemek 
fotoğrafı alındı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

151
Turkcell
Wanda Digital
Turkcell
Turkcell 4.5G En Kapsamlı Native 
Reklam Kampanyası

HEDEF: Farklı hedef kitlelerin hepsine 
ulaşabilmek ve 4.5G lansman döneminde 
Turkcell’in fonksiyonel faydasını anlatmak.

SONUÇ: Farklı konularda video içeriği oluşturan 
ve en çok izlenen 8 Youtuber’ın yer aldığı 
projede sıfır medya bütçesiyle 2.000.000’dan 
fazla organik izlenme sayısına sadece 1 
haftada ulaşıldı. Medya desteğiyle bu rakam 
10.000.000’a yaklaştı. Video tamamlanma oranı 
da 7 kat artırıldı.
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153 
Eti 
MG Media & Onedio 
Eti Cin 
Eti Cinoji Onedio Emoji Entegrasyonu

HEDEF: Eti Cin’in marka değerini ve bilinirliğini 
artırmak. Eti Cin’in satışlarına pazarlama 
iletişimi desteği sağlamak.

SONUÇ: Onedio’da içeriklerin sonunda 
yer alan emoji’lerden gülen emoji ve kalpli 
göz emoji’si yerine “Cinoji”lerin kullanıldığı 
kampanya sonucunda gülen cinoji 6.910.850 
kez, kalpli göz cinoji ise; 6.404.917 kez tıklandı. 
Proje toplamda 386.198.374 görüntülenme 
elde etti. Tüm bunlara ek olarak; kategoriler 
sekmesi altında sıralanan emoji’lerden, 
cinojiler kullanıcıları; 123.944 defa gülen yüz 
cinojisi ile etiketlenmiş videolara, 125.328 
defa da kalpli göz cinojisi ile etiketlenmiş 
videolara yönlendirdi. Eşit gün sayısı üzerinden 
karşılaştırma yapıldığında; Cinojiler ile 
Onedio’nun entegrasyonu sonrası emoji 
etkileşim rakamlarında %24 artış sağlandı. 

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

164 
BKM 
Havas Worldwide İstanbul 
BKM 
Bunları Yemeyin

HEDEF: Son zamanlarda artan dolandırıcılık 
olaylarına karşın BKM olarak bir bilinçlendirme 
kampanyası yapmak.

SONUÇ: Tüm mecralarda; ‘Diyetisyen Taylan 
Kümeli’den Tavsiyeler, ‘Asla Yememeniz 
Gereken 10 Yiyecek’, ‘Bunları Yemeyin’ gibi 
başlıklarla dağıtılan içerikler 43.000’den fazla 
kişi tarafından tıklandı. Onedio-listelist için 
hazırlanan yemek içerikleri 500.000’den fazla 
kişi tarafından okundu. Marka yarattığı native 
içerikler üzerinden 26.000.000’dan fazla 
görüntülenme kazandı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

193 
Coca-Cola 
Carat & Onedio 
Sprite
Sprite - Kafa Yakan Sorular

HEDEF: Sprite’ın pazarda ferahlatan içecek 
konumlandırması yanında gençler arasında cool 
bir marka algısını güçlendirmek.

SONUÇ: Onedio’nun Snapchat hesabı 
üzerinden sokaktaki  gençlere akıllarını “yakan” 
soruların sorulduğu projede video içerikler 
25.000.000  üzerinde izlendi. Sadece Dijital’de 
yapılan bu kampanyada gençler arasında %19 
kampanya bilinirliği sağlandı, marka sevgisi 
(brand love score) bir önceki seneye göre %73 
arttı.
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241
DenizBank
AdColony Turkey & DB İstanbul
DenizBank
Denizbank Dinamik Fikstür

HEDEF: Kullanıcılara fayda sağlayan bir kurgu 
ile samimi bir marka imajını pekiştirmek. 
Denizbank futbol iletişimi yapmak.

SONUÇ: Klasikleşen takvime ekle kurgusunun 
teknoloji ile harmanlanarak kullanıcıların 
dinamik birer takvim eklemeye davet edildiği 
kampanyada etkileşime geçenlerin %26’sı 
Denizbank ile Dinamik Fikstür’e abone oldu. 
Kazanılmış medya olarak 2.000.000’dan fazla 
push notification gönderildi. 

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

248
Nestlé
Maxus & Mindshare 
Nescafé 3ü1 Arada Extra 
Nescafé 3ü1 Arada Extra ile 
#sabahlarolmasın - Uzun Geceler 
için Extra Hikayeler!

HEDEF: %25 daha fazla kahvesiyle geceyi uzun 
uzun yaşamak ve sabahları güne iyi başlamak 
isteyenler için Nescafé 3ü1 Arada Extra’nın 
marka bilinirliğini artırmak.

SONUÇ: Kampanya süresince Nescafé 3ü1 
Arada Extra için oluşturulan Wattpad profiline 
1000’den fazla takipçi kazandırıldı.7.834.000 
dakika boyunca okuyucular vaktini Nescafé 3ü1 
Arada Extra’nın gece hikâyelerinde geçirdi. 1 
aylık çalışma sonunda Wattpad platformunda 
sabahlara kadar kitabını en sevdiği Nescafé 3ü1 
Arada Extra ile beraber okuyan 400.000’den 
fazla tekil kişiye ulaşıldı. Toplamda ise tam 
2.083.817 okuma ile Nescafé 3ü1 Arada 
Extra’nın hikâyeleri okurların gecelerini 
aydınlattı, ağızlarında güzel ve sıcak bir tat 
bıraktı. 

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

277 
Unilever 
Mindshare & AdColony Turkey
Knorr 
Knorr Dinamik Takvim

HEDEF: Ramazan döneminde “İftar Vakti Çorba 
Vakti” söylemi ile İftar vaktini sahiplenecek 
şekilde iletişim yapan markanın hedef kitlesine 
geleneksel yolların dışında da ulaşmasını 
sağlamak.

SONUÇ: İftar saatlerinin kullanıcıların akıllı 
telefonlarındaki takvim uygulamalarının içine 
entegre edildiği kampanya ile Etkileşime 
geçenlerin %55’i Knorr ile İftar Vakitleri 
Takvimi’ne abone oldu. Kazanılmış medya 
olarak toplam 1.058.220 bildirim gönderildi. 
Knorr Ramazan Takvimi’ne üye olan 19.192 
kullanıcı, Knorr çorbalarla iftar sofrasından 
hemen önce akıllı telefonlarından buluştu.
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398 
Avon 
Maxus & Onedio 
Avon 
Avon Alpha

HEDEF: Avon Alpha ürününün Sevgililer 
Günü’nde hediye seçeneklerinin arasında yer 
edinmesini sağlamak.

SONUÇ: AVON Alpha’nın herkesin yerinde 
olmak istediği sıra dışı çiftler ile özdeştirildiği 
ve çiftlerin yarışma kurgusuna davet edildiği 
kampanya ile sayfa Onedio okurları tarafından 
294.992 kez okundu ve içerikler 1.130 kez 
paylaştı. Video tüm platformlarda 1.155.260 kez 
izlendi.

Onedio ekibine “Alpha Çift kimdir?” diye 
sorulan anlık Snap ve Instasnap’ler 184.000 
erişime ulaştı. Yarışmaya 811 kişi katılım 
gösterdi. Katılımcıların yarıştığı “Yılın En Alpha 
Çifti” anketine 124.988 Onedio kullanıcısı oy 
verdi.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

435 
Vodafone
Mindshare & Plasenta
Vodafone
Yandex Traffic Blogger

HEDEF: Konser, restoran, havaalanı gibi 
sadakat programı dahilindeki lokasyonlarda 
Vodafone’lulara özel teklifleri gerçek zaman ve 
lokasyonda iletmek.

SONUÇ: Yandex Traffic ekranındaki reklama 
kapalı olan alanda kullanıcıların herkese açık 
olarak yaptığı sohbetlere gerçek zamanlı 
mesajlar girildi. Ortalama 131.000 tekil 
ziyaretçiden gerçek zamanlı 8 farklı mesaj için 
850.000 görüntülenme alındı. Reklama kapalı 
bir trafik uygulamasına kullanıcıları rahatsız 
etmeden sızarak doğru zaman ve lokasyonlarda 
doğru Vodafone teklifleri sunuldu.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

622
Unilever 
Mindshare & Manajans / JWT 
Clear 
Göster Kendini

HEDEF: Futbol heyecanın olduğu yerde 
tüketiciyle buluşarak duygusal bağ kurmak.

SONUÇ: Lig TV App’inin içerisinde “Clear 
ile Göster Kendini” oyununun sunulduğu 
proje sayesinde; Göster Kendini oyunu, 17 
hafta boyunca 59 maçta oynandı. 155.232 
tekil kullanıcı oyunu deneyimledi. Kullanıcılar 
uygulamada ortalama 6 dakikadan fazla 
süre harcarken, toplamda 309.961 tahmin 
gerçekleştirildi.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

28
MediaMarkt
Isobar & Carat & AdColony Turkey
MediaMarkt
Bizden Duymuş Olma

39
Fiat
KoçZer
Fiat
Çarpışma Önleme

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

10
Turkcell
Pure New Media
Turkcell
Yeter Çektiğin

HEDEF: Sponsoru olunan Yıldızlı Geceler 
Konserleri’nde, izleyicilerin fotoğraf veya video 
paylaşma istekleri nedeniyle konseri telefon 
ekranlarından takip etmelerinin önüne geçerek 
sahneyi izlemelerini sağlamak.

SONUÇ: Konserden önce izleyicilerin 
YeterCektigin.com hakkında bilgilendirildiği 
projede kullanıcılar siteye girdi ve sosyal medya 
hesaplarına paylaşım izni verdi. Profesyonel bir 
ekip tarafından kaydedilen fotoğraf ve videolar 
kullanıcıların hesaplarından paylaşıldığı 2 
konser boyunca tam 500 kişi “Yeter Çektiğim” 
dedi ve mobil web sitesi onlar adına paylaşımda 
bulundu.

Web sitesini kullananlar arasından yapılan 
çekilişle 2 şanslı kişi konserini izlediği sanatçıyla 
buluşturuldu.

HEDEF: Aralık ayında sevdiklerine hediye 
almayı planlayan kişilere yaratıcı ve inovatif bir 
çözüm getirmek, satışları artırmak ve rekabette 
farklılaşmak.

SONUÇ: Wi-Fi ağının bir iletişim platformuna 
dönüştürüldüğü ve aynı ağı kullanan kişilerin 
ne hediye istediğinin “çaktırmadan” öğrenildiği 
proje kapsamında HTML5 bannerlar üzerinden 
647.391 kişi  MediaMarkt’tan istediği hediyeyi 
söyledi. Dilek gönderim servisi ile, mesajların 
%72’si doğru insanlara ulaştı. 

Marka tanınırlığı %4.7 oranında arttı. Kampanya 
ile birlikte satışlar bir önceki yılının Aralık ayına 
oranla tam %3,8 oranında arttı!

HEDEF: Fiat’ın yeni lanse ettiği Egea 
Hatchback’in bilinirliğini artırmak.

SONUÇ: Bir yandan haber okurken bir 
yandan GPS’ten yürüdüğü tespit edilen 
kullanıcıların yolda herhangi bir nesneye 
ya da kişiye çarpmamaları için karşılarına 
“Çarpışma Riski” uyarısı yapan tam sayfa mobil 
reklamın çıkarıldığı uygulama sayesinde; Egea 
HatchBack’in tanıtım kampanyasına ekstradan 
400.000 gösterim elde edildi. %15 üzeri 
tıklanma oranıyla siteye potansiyel müşteri 
gönderildi. 300.000’in üzerinde erişim sağlandı.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

62
Vestel
Mediacom & Project House
Vestel
Vestel Klima - Serinleten Banner

94
Volkswagen Türkiye
Mediacom
Volkswagen
Volkswagen & BeIN Digiturk: 
Türkiye’nin İlk TV Remarketing 
Uygulaması

103
Toyota
Digitouch
Toyota
C-HR Her Görüşte Aşk - 
Programatik Rich Medya

HEDEF: Ev taşıma eğiliminin yüksek olduğu 
yaz dönemine girerken Vestel klima satışlarını 
artırmak.

SONUÇ: Kullanıcının Sahibinden.com üzerinden 
ev aradığı sırada “Her alana uygun klimanın 
Vestel’de bulunduğu” mesajının, özelleştirilmiş 
bir şekilde verildiği kampanyada 1 ay sonunda 
toplam 25.000.000 gösterim elde edilirken 
5.000.000 tekil erişim sağlandı. 14.783 tıklama 
alındı ve siteye 106 başvuru yapılarak keşif 
gezisi gerçekleştirildi.

HEDEF: Volkswagen modellerini farklı bir 
yöntemle tüketiciyle buluşturarak test sürüşüne 
davet etmek.

SONUÇ: HBB teknolojisinin kullanıldığı ve 
izleyicilerin karşısına reklam gösterimi olmadığı 
anlarda kişiselleştirilmiş reklam modellerinin 
çıktığı kampanyada platforma toplamda 
250.000 ziyaret gerçekleşti ve 175.000 adet 
tekil ziyaret sağlandı. 30.000 remarketing’in 
gerçekleştirildiği bu kampanyada 1.090 kişi 
platform üzerinden test sürüşü formunu 
doldurdu ve 378 bayii ziyareti gerçekleşti. 
Hayata geçen test sürüşü sonunda 50 adet araç 
satışı sağlandı. Kampanyanın direkt satışa olan 
etkisi sayesinde elde edilen kazanç, kampanya 
bütçesinin çok üzerine çıkarak %740’lık bir ROI 
getirdi.

HEDEF: Toyota’nın “Her görüşte aşk” 
mottosuyla lansmanını yaptığı yeni modeli 
olan C-HR’ı en doğru kitle ile buluşturarak 
bilinirliğini arttırmak ve araç hakkında 
bilgilendirme yaparak müşteriyi bayiye 
yönlendirecek test sürüşü form adedini en 
yüksek seviyeye çıkarmak.

SONUÇ: Programatik satın almanın veri 
kullanım avantajlarından faydalanarak 
1.500.000 tekil hedefli kişiye ulaşıldı. Gösterim 
yapılan kullanıcıların 53.44%’i Rich Media ile 
etkileşime geçti. Form maliyetleri kampanyanın 
başındaki maliyetlere göre %46 optimize 
edildi. Veri Analizi ve Look alike modelleme 
uygulanarak bu çalışma ile %30 oranında 
incremental form başvurusu üretildi. Sadece bu 
reklam kampanyası üzerinden form dolduran 
kullanıcıların 4’ü C-HR satın aldı.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

124 
Ülker 
Open & Optdcom Teknoloji 
Ülker 
Ülker İkramlık Çikolata / 
Bayramın Tadı Ülker’le Çıkar!

160 
Türk Telekom 
Netcom Medya & Skala Medya 
Türk Telekom 
Türk Telekom Mobil Seferberlik 
& Veloxity Lead Kampanyası

185 
Vodafone 
Mindshare & Plasenta 
Vodafone 
Vodafone 4BUCAKG

HEDEF: Tüketicilere Ülker Ece İkramlık 
çikolataların bayram için güzel bir alternatif 
olduğunu hatırlatmak.

SONUÇ: Rich media uygulamasıyla, bayrama 
kalan sürenin gösterildiği bir sayacın ve altında 
“Bayram çikolatanızı aldınız mı?” sorusunun 
yer aldığı kampanya sayesinde koordinat 
hedeflemesiyle çıkan kreatifler 3 günde 
“Türkiye Rich Media Interaction” oranının 7 katı 
etkileşim elde ederek başarılı bir performans 
gösterdi. Son 12 aylık ortalama ve kampanyanın 
gerçekleştiği Temmuz ayı baz alındığında ise; 
önerilen çikolatalardan “Ece İkramlık” aramaları 
3 katına,  “Çikolatin” aramaları ise 2.5 katına 
çıktı. Kampanya sonunda toplam 1.478.216 
gösterim ile 1.029.391 tekil kişiye erişildi. 
Ankette “henüz çikolata almadım” diyenlerin 
% 22’si markalı hatırlatıcıyı kullandı. Bu sayede 
organik şekilde % 22 oranında ücretsiz  medya 
değeri yaratıldı.

HEDEF: Türk Telekom mobil seferberlik 
kampanyasının bilinirliğini artırmak ve lead 
toplamak.

SONUÇ: Anlık bağlantı hızlarının hedeflenerek, 
içeriğin yüklenmediği anlarda yapılan push 
notification gönderimlerinde, kullanıcıların 
numara taşıma başvurusu yapabildikleri 3 
fazlı kampanyada 4 gün içinde 25.000 tekil 
kullanıcıya ulaşılarak % 10 geri dönüş oranı ve 
2.447 mobil numara taşıma başvurusu alınarak 
doğrudan satışa yönlendirildi.

HEDEF: En geniş kapsama ağı hizmeti sunarak 
rakiplerinden farklılaşan Vodafone 4.5G 
deneyimini tüm Türkiye’ye duyurarak 4.5G ile 
eşleştirilen marka olmak.

SONUÇ: İnternet kalitesi Türkiye ortalamasının 
altında performans gösteren illerin 
özelleştirilmiş gerçek zamanlı sosyal medya 
postları ile hedeflendiği kampanya ile 1 
Nisan günü % 20 ile başlayan sosyal medya 
konuşulurluk payı % 54’e taşındı. #4BucakG 
mention sayısı rekabetin iki katına çıkarak 
8.900’e ulaştı. Gerçek zamanlı data analizi ve 
aksiyon ile 1 Nisan 14.000.000 opt-in rakamına 
ulaşıldı.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

198 
Arçelik  
KoçZer & Nmobs
Arçelik
Arçelik OLED TV Lansman 
Kampanyası

225 
Nestlé 
Maxus & Mindshare 
Nescafé 3ü1 Arada 
Nescafé 3ü1 Arada 
#AklımdanGeçen

264
ABC Deterjan 
MG Media 
ABC Deterjan 
ABC Deterjan Zaman Ayarlı 
Mid-roll Uygulaması 

HEDEF: Türkiye’nin ilk yerli OLED TV 
teknolojisini üreten Arçelik markasına ait OLED 
TV ürünlerinin üst segment tüketici hedef 
kitlede bilinirliliğini artırmak.

SONUÇ: Evlerinde internete bağlı Smart TV’leri 
ile televizyonlarını izlerken mobil cihazları ile 
internette gezinen kullanıcılara ‘Televizyonun 
gerçeğe en yakın görüntü ve renkler için yeterli 
mi?’ sorusu yöneltilen projede, yayın süresince 
yaklaşık olarak 4.000.000 kullanıcıya erişildi. 
420.000 kullanıcı ile etkileşime geçildi. %10’un 
üzerinde CTR elde edildi.

HEDEF: Marka sadakatini artırmak ve 
rakiplerden ayrışarak tüketicilere, daha önce 
denenmemiş ve onların hayatına katkısı olacak 
beklenmedik bir yoldan ulaşarak marka bağını 
artırmak.

SONUÇ: 3.000’den fazla yanlış yazılan URL’nin 
tespit edildiği ve kullanıcıların “Sorun yok, 
aklından geçeni biz biliyoruz” mesajıyla doğru 
web sitelerine yönlendirildiği kampanya 
ile IPSOS BHT sonuçlarına göre kampanya 
farkındalığı 55 seviyesinde sonuçlandı. 30 
günlük kampanya süresince, yanlış adrese 
giden 20.000.000 ziyaretçi akıllarından geçen 
doğru adrese yönlendirildi.

HEDEF: Zorlu ev işleriyle uğraşan kadınlara 
yakalayacak bir kampanyayla marka bilinirliğini 
artırma ve satışlara iletişim desteği sağlamak.

SONUÇ: Tatlı İntikam ve Paramparça 
dizilerinde, senaryoda kadınların boğuştuğu 
ev işlerine vurgu yapılan repliklerin hemen 
ardına entegre edilen “Kolay mı sanıyorsun?” 
sloganlı kampanya videosu toplamda 352.156 
kez izlendi ve 15.824 kez tıklandı. Reklamları 
izleyenlerin % 91,9’u videoyu sonuna kadar 
izledi.



84

2016 KATILIMCILAR
15 - Yaratıcı Reklam Optimizasyonu

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

275 
Unilever
Mindshare & AdColony Turkey
Knorr 
Knorr Pide Kuyruğu

278 
Unilever 
Mindshare & AdColony Turkey
Knorr 
Knorr Dinamik Takvim

285 
Unilever 
Mindshare & Plasenta 
Knorr 
Knorr Programmatic OOH

HEDEF: Knorr ile iftar hazırlık sürecinde 
tüketiciye dokunarak onların hayatını 
kolaylaştıracak çözümler sunmak.

SONUÇ: Foursquare üzerinden  iftar saatine 
yakın saatlerde kullanıcılara reklam gösterimleri 
yapılan ve yakınlarda bulunan fırınların doluluk 
oranlarını gösteren proje ile  yakındaki fırınların 
doluluk oranı 4.893.623 kez görüntülendi. 
53.342 defa kullanıcılar yol haritasına bakarak, 
pideye daha hızlı kavuşacakları bir fırına 
yönlendirildiler. Kampanya sonunda %1,09 CTR 
elde edildi.

HEDEF: Ramazan döneminde “İftar Vakti Çorba 
Vakti” söylemi ile İftar vaktini sahiplenecek 
şekilde iletişim yapan markanın hedef kitlesine 
geleneksel yolların dışında da ulaşmasını 
sağlamak.

SONUÇ: İftar saatlerinin kullanıcıların akıllı 
telefonlarındaki takvim uygulamalarının içine 
entegre edildiği kampanya ile Etkileşime 
geçenlerin %55’i Knorr ile İftar Vakitleri 
Takvimi’ne abone oldu. Kazanılmış medya 
olarak toplam 1.058.220 bildirim gönderildi. 
Knorr Ramazan Takvimi’ne üye olan 19.192 
kullanıcı, Knorr çorbalarla iftar sofrasından 
hemen önce akıllı telefonlarından buluştu.

HEDEF: Pazarda bir ilk olan Knorr Sıvı Çorba 
lansmanını yapmak ve tüketicileri bu yeni 
lezzetleri denemeye teşvik etmek.

SONUÇ: Türkiye’de ilk olan programatik 
açıkhava uygulamasıyla çorba içme isteği 
uyandıran elementlerin (hava sıcaklığı, kar 
yağışı gibi) dinamik şekilde kullanıldığı 
kampanya sayesinde  İstanbul’da yapıldığı 
31 farklı noktasında uygun hava şartlarının 
oluşması sonucunda yaklaşık 12.000 etkileşim 
elde edildi. 
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
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Reklam         :

No                 :
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Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

300 
Türk Telekom
AdColony Turkey & Skala Medya  
Türk Telekom 
Türk Telekom Serial Banners

303
Pegasus
4129Grey
Pegasus
Yerinde Ye Banner

311
Unilever 
Mindshare & AdColony Turkey 
Lipton 
Lipton Dinlendiren Banner

HEDEF: Mobil kullanıcıların Türk Telekom’un 4.5 
G hizmetinden haberdar olmasını sağlamak.

SONUÇ: Markanın kampanya ile ilgili hedef 
kitlesine doğrudan ulaştığı rich media 
kurgusunda finger printing teknolojisi ile bir 
serial banner senaryosu yaratılan projede 
5.583.706 gösterim gerçekleştirildi. Çıkan 
banner’lar 211.727 kez tıklandı ve kullanıcılar 
kampanya sayfasına yönlendirildi. Kampanya 
sonucunda %3.78 CTR elde edildi.

HEDEF: Pegasus fiyat ve kampanyalarının 
iletişimini yapmak. Seyahat motivasyonunu ve 
konu seyahat olunca Pegasus’un akla gelmesini 
sağlamak.

SONUÇ: Yemeksepeti.com’dan alınan kullanıcı 
verisi ile daha önceden verilen yemek 
siparişi üzerinden kişiye özel konuşan hedefli 
banner’lar hazırlayarak kullanıcılarla etkileşime 
geçilen projede bannerlar 5.000.000’dan fazla 
kişiye gösterildi.

HEDEF: Kullanıcıların Lipton yeşil çayın etkisini 
çayı denemeden anlamalarını sağlamak.

SONUÇ: Banner’a tıklayanların telefonlarını 2 
dakikalığına bırakıp dinlenmelerinin istendiği 
ve telefonu hareket ettiren kullanıcıların 
farklı bir banner’la tekrar dinlenmeye davet 
edildiği kampanya ile baner’daki geri sayım 4 
günde 5.186 kere başladı. Kullanıcılar toplam 
10.372 dakika dinlendi. 4.357 tekil kişi Lipton 
Dinlendiren Banner ile iki dakikalık mola yaptı.
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No                 :
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378 
Fox 
Mindshare & Move 
National Geographic 
İklim Meselesi

380
FOX
Mindshare
FOX Life
FOX Life - Seyret, Hisset, Yaşa 
Lansman Kampanyası

381
Vodafone 
Mindshare & Nokta 
Vodafone Freezone
Freezone 19.Liseler Arası Müzik 
Yarışması

HEDEF: İklim değişikliğinin sonuçlarına yönelik 
var olan farkındalığın davranışsal bir yaklaşıma 
dönüştürülmesi.

SONUÇ: Onedio uygulamasına giren 
kullanıcıların ekran parlaklığının kısıldığı ve 
banner ile parlaklıklarını azaltarak bireysel 
olarak tasarruf etmeye teşvik edildiği proje ile 
rich media banner’lar ile 7.000.000 gösterim, 
65.000.000 kw enerji tasarrufu sağlandı. 
Tüm Türkiye’nin 2 saatlik ortalama elektrik 
tüketimi kadar tasarruf edildi. Türkiye’nin 1 
günde ürettiği rüzgar enerjisine denk tasarruf 
miktarına ulaşıldı. 3.100 kişinin yıllık ortalama 
tüketimi kadar enerjinin tasarruf edilmesi 
sağlandı.

HEDEF: FOXLIFE kanalının marka bilinirliğini 
kuvvetlendirmek.

SONUÇ: Fotoğraflarını çekip mikrositede 
paylaşan kullanıcıların ruh hallerinin yüz tanıma 
teknolojisi yardımıyla gerçek zamanlı olarak 
belirlendiği projede display alanlarda 4.500.000 
gösterim yapıldı. %2,67 CTR ile 116.000 
kullanıcının mikrositeyi deneyimlemesi sağlandı.

HEDEF: Liseli bazını %8 oranında artırmak. 
Brand Equity skorlarında ‘’Differentiated’’ 
skorunu +2 puan, ‘’engagement’’ skorunu +1 
puan artırmak.

SONUÇ: İzlesene.com ile birlikte gençlerin en 
çok tercih ettiği 15 dijital platform ve TV’de 
DreamTurk, DreamTV ve KanalD Beyaz Show ile 
işbirliğine gidilen proje ile, yarışma döneminde 
liseliler segmentinde Vodafone’un Pazar 
payı %2 artış gösterdi. 5.100.000 izlenme ile 
Türkiye’nin en yüksek izlenme rakamına sahip 
dijital canlı yayını oldu. Eş zamanlı takip ve 
optimizasyon ile geçen sene canlı yayın izlenme 
rakamının %25 üstüne çıkıldı. 55.000 adet anlık 
kullanıcı LMY’yi ortalama 19 dakika izledi.
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389
Unilever
Mindshare & Arkitekt
Cornetto
Last Chance

453 
Mondelez International
Vivaki Creative
Oreo
Oreo ile Shazamla

487
Vodafone
Plasenta & Mindshare
Vodafone Türkiye
Emoji Hedefleme

HEDEF: Gençleri ilk adımı atmaları için 
cesaretlendirmek ve onlara “ilk adımı at!” 
diyerek hislerini açmalarına yardımcı olmak.

SONUÇ: Cornetto’nun sahiplendiği “İlk adımı 
at!” mottosuyla geliştirilen ve programatik 
medyanın gücünden yararlanan platform ile,  
lansman günü sosyal medya ve programatikte 
tam 5.000.000 kişiye ulaşıldı. Toplamda; 
53.214.436 etkileşim, 160.285 tıklanma, 
13.999.822 tekil erişim elde edildi.

HEDEF: Marka bilinirliğini artırarak daha fazla 
kişinin Oreo denemesini sağlamak.

SONUÇ: TV ve online video reklamını 
Shazam’layan kişilerin özel bir sürprizle 
karşılaştığı kampanya ile Twitter kullanıcılarının 
bir çoğu Obama, Neymar ve rakiplerin Twitter 
hesaplarına Oreo’lu mesajlar gönderdiler. 
Satışlarda kampanyadan bir önceki döneme 
göre %23 artış oldu. TV kopyası 65.000 kez 
Shazam’landı. 7.435 Twitter kullanıcısı 3.750 
tweet ile arkadaşlarına hediye Oreo ve Oreo 
tasarımlı mesajlarını iletti. Tweet atanların 
%27’si Migros mağazalarından Oreo’larını 
aldılar.Mikrosite içerisinde geçirilen süre 51 
saniye oldu.

HEDEF: Hedef kitlenin emojilerle ifade ettiği 
duygularını yakalayarak, o dönem içinde 
bulunduğu spesifik duygu durumlarına uygun 
fırsatlar sunmak ve Vodafone Freezonelulara 
ve Vodafone Redlilere sınırsız hizmet anlayışını 
anlatmak.

SONUÇ: Twitter’ın dünya genelinde lanse 
ettiği emoji hedefleme tool’u ile duyguların 
hedeflendiği ve “Vodafone’a geçersen 
kahkahan, müzik keyfin, ayrıcalıkların hatta 
aşkın bile büyür” mesajının verildiği projede; 
hedeflemeli reklamlarda etkileşim oranı % 2 
civarındayken, bu kampanyadaki duygusal 
odaklı hedeflemelerle etkileşim oranı % 5’e 
ulaştı.
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501
Özhan Marketler
Tanı 
Tanı
Seni Tanıyorum ve Neye İhtiyacın 
Olduğunu Biliyorum

523
Volkswagen Türkiye
Pixelplus Interactive & Bond Digital
Volkswagen Türkiye
Volkswagen Kişiselleştirilmiş 
Banner Çalışması

540
-
Hype
-
CRM Entegrasyonlu Kredi Kartı 
Kampanya

HEDEF: Müşteriyi alışveriş alışkanlıkları ve 
demografik verileri ile tanıma sayesinde marka 
ile tüketici arasındaki ilişkiyi derinleştirmek.

SONUÇ: Offline dünyada elde edilen verilerle 
analitik modelleme yapılarak mobil üzerinden 
tüketicilere ulaşılan kampanyada kişiye özel 
oluşturulan linklere tıklanma oranı %11, bu 
kişilerin mağazaya gelme oranı %85 olarak 
gerçekleşti. Önerilen ürünlerden en az birini 
almış kişilerin oranı %24 oldu.

HEDEF: Volkswagen Aile Albümü Platformu’na 
giriş yapan kullanıcıları, platform dışında online 
dünyada gezerken yakalamak, teşekkürler 
mesajını iletmek ve platformu tekrar ziyaret 
etmelerini sağlamak.

SONUÇ: Volkswagen Aile Albümü platformuna 
2825 fotoğraf yüklenmişti. Özelleştirilmiş 
teşekkür bannerı 18 gün içinde 1242 farklı 
fotoğraf ile yayına çıktı. Yani Aile Albümüne 
fotoğraflarını yükleyen kullanıcıların %44’ü 
bannerla farklı mecralarda karşılaşıp onlara 
ilettilen kişisel teşekkür mesajını görerek banner 
ile etkileşime geçti.

HEDEF: Kredi kartı satışını artırmak.

SONUÇ: Kredi kartı aramaları yapan 
kullanıcıların, yaptığı daha spesifik aramaların 
tespit edildiği ve bu aramalara özel reklam 
mesajlarının verildiği kampanyada başvuru 
başına maliyeti %35 düşürülüp, bütçe yalnızca 
%24 artırılarak, %103 daha fazla kredi kartı 
başvurusu alındı. Ayrıca aylık ortalama kredi 
kartı satış adedi tam 2.5 katına çıkarıldı. 
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557
Turkcell
Hype & BPN Istanbul
Turkcell
Tık Diye Turkcell’li Ol!

558 
Nestlé 
Maxus & Mindshare & FormatC
Nescafé Xpress
Nescafé Xpress ile Trampa!

588
Fiat 
Voden Reklam & KoçZer 
Fiat 500X 
Fiat 500X Kaçış Planı

HEDEF: Online numara taşıma kanalıyla 
Turkcell’in pazar payını artırmak.

SONUÇ: Turkcell’li olup hat taşıma araması 
yapan kullanıcılara, devam etmeleri için ek 
avantaj paketlerinin sunulduğu; Turkcell’li 
olmayıp operatörünü değiştirmek isteyen 
kullanıcıların “Tık Diye Turkcell’li Ol!” 
mesajlarıyla başvuru sayfasına yönlendirildiği 
kampanyada; dönüşüm oranı bir önceki 
döneme göre 2 katına çıkarıldı. Başvuru maliyeti 
% 78 düşürüldü ve %36 daha fazla online 
numara taşıma başvurusu alındı. 

HEDEF: Ürünün bilinirliğini artırmak ve 
markanın sahiplendiği maceraperest, heyecanlı 
ve eğlenceli marka asset’lerini tüketiciye 
tanıtmak.

SONUÇ: Para yerine sadece Nescafé Xpress 
kullanılarak hayallerin gerçeğe dönüştüğü 
kampanyya 2.500’ün üzerinde başvuru yapıldı. 
Toplamda 53.000.000 izlenme elde edildi. 
#XpressleTrampa hashtag’iyle 15.000’den fazla 
tweet atıldı. Kampanya 3 defa organik Trending 
Topic oldu. Türkiye’de 3.500.000 Twitter 
kullanıcısına erişildi. Twitter’da toplam 10.044 
Conversation Card ve 18.167 Anket oylaması ile 
konuşulma oranı artırıldı. Kampanya dahilinde 
tüm platformlarda toplam 25.000.000 tekil 
kullanıcıya erişildi. Videolar toplam 16.000.000 
kez izlendi. Tüm Periscope yayınlarında 
1.079.719 izleyiciye ulaşıldı.

HEDEF: Fiat 500X’in bilinirliğini ve satışları 
artırmak.

SONUÇ: Emoji’ler özelinde 16 kısa hikayenin 
yaratıldığı ve bu hikâyelerin GIF şeklinde 16 
ayrı reklam grubuyla paylaşıldığı kampanya 
sayesinde 457.558 tekil kullanıcıya ulaşıldı. 
26.407 etkileşim sağlandı.
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3
Turkcell
Pure New Media
Turkcell
Çanakkale’ye Mektuplar

20
Turkcell
Mobi Wan
Turkcell
Bayram Olsun

45
Akçansa Çimento
Magnet20
Betonsa
Betonik City Minecraft’ta!

HEDEF: 18 Mart Çanakkale Zaferi Anma 
Günü’nde “Turkcell’le Bağlan Hayata” 
söyleminde saklı olan, iletişimin hayatımızdaki 
önemini günümüz insanına güçlü bir şekilde 
anlatmak.

SONUÇ: 1915’te cevapsız kalan asker 
mektuplarının yanıtlanabileceği bir zaman 
makinesi ile yanıtlanan her mektup için 
bir fidan dikildi. Hazırlanan videolar, 
kendi dilinde ülke hedeflemesi yapılarak 
Türkiye, Avustralya ve Yenil Zellanda’da 
yayınlanacak şekilde Facebook’ta dark post 
olarak çıkıldı.  Web sitesine 1.686 mektup 
geldi, #ÇanakkaleyeYazıyorum hashtag’i 
11.500.000 Trend Impressions elde etti, Video 
3.700.000’dan fazla izlendi, yazılı basında 28 
haber ile gazetelerde yer aldı ve bu haberler 
ile 3.368.505 kişilik erişim sağlandı. Proje ile 
beraber dikilecek fidanlarla Çanakkale’de 
50.000 metrekarelik bir alanda Barış Ormanı 
oluşturuldu.

HEDEF: Eski heyecanını yitiren ve tatil fırsatına 
dönüşen bayramda, hala o eski heyecanı duyan 
yaşlılarımızın hatırlanmasını sağlayarak, onların 
mutlu olması için gerekli çözümü sunmak.

SONUÇ: Sosyal medya reklamları, YouTube 
reklamları, Turkcell abonelerine SMS 
gönderimleri ve medya portallerinde 3 gün 
boyunca banner’ların yayınlandığı projede; 
Türkiye’nin her yerinden 400.000 ziyaretçi mobil 
ve web üzerinden bayramolsun.com’a geldi. Bu 
rakamın %85’i bayramın ilk günü gerçekleşti. 
14.000 IVR araması yapıldı, 12.000 sesli mesaj 
bırakıldı. Arayanlarla yaşlılarımız arasında 300 
canlı telefon görüşmesi gerçekleşti. Video tam 
4.000.000 kez izlendi ve hedef rakamı 4 kat 
geçti.

HEDEF: Beton’un “soğuk ve sevimsiz” olduğuna 
dair toplumda var olan algıyı, çocuklar ve 
gençler düzeyinden başlayarak değiştirmek.  
Betonun istenen şekle girebilen, doğru 
kullanıldığında yaşama değer katan bir araç 
olduğunu gençlere göstermeyi, hatta tecrübe 
ettirmeyi ve nihayetinde Betonsa markasının 
bilinirliğini artırmak.

SONUÇ: 42.000.000’dan fazla  beton blok 
kullanılarak, 500 saatlik bir çalışmanın 
neticesinde Türkiye’nin en büyük Minecraft 
oyun haritasının gençler tarafından indirilip, 
geliştirildiği ve paylaşıldığı projede, dijitalde 
üretilen video ve içeriklerle, toplamda 2.500.000 
erişim elde edildi. 1.000.000’ün üzerinde 
video izlenmesi alındı. Sahada ise katılınan 
etkinliklerde, sanal gerçeklik uygulaması ile 
toplamda 50.000 kişiye erişildi. 
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49
Beymen
MEC
Beymen
RE-PLAY

57
Philips
Pure New Media
Philips
Kalbinin Sesi

60
Beymen
MEC
Beymen
Bemoji Kampanyası

HEDEF: RE-PLAY’in içeriğine dair eğlenceli 
bir tanıtım yapmak, merak ve katılım isteği 
uyandırmak, yer-zaman-katılım koşulları gibi 
konuları aktararak potansiyel ziyaretçileri 
bilgilendirmek, marka görünürlüğünü artırmak, 
markanın “inovasyon” ile birlikte anılmasını 
sağlamak.

SONUÇ: RE-PLAY’in tanıtımı için hazırlanan 
video 2 hafta içerisinde çeşitli dijital kanallarda 
1 milyon 300 bin kez izlendi. RE-PLAY, 7.572.480 
toplam tiraja, 22.803.569 toplam haber 
erişimine ulaştı ve 30.000 ziyaretçiyi sporun 
geleceği ile tanıştırdı.

HEDEF: Philips’in bir sağlık şirketi olarak 
kardiyolojiyi sahiplendiğini göstermek ve Dünya 
Kalp Günü’yle ilgili farkındalık yaratmak.

SONUÇ: 29 Eylül Dünya Kalp Günü’nde, Philips 
çalışanlarının tam katılımıyla kalp ritimlerinden 
oluşturulan animasyon videosu Facebook, 
Instagram ve YouTube mecralarından paylaşıldı. 
Hazırlanan ilk film, ilk 5 gün içerisinde 
1.000.000’dan fazla izlendi. 10 gün olarak 
planlanan sonuca 5 günde ulaşılmış oldu. Video 
Facebook’ta 1.700.000 kullanıcıya ulaştı ve 
710.371 izleme oranına sahip oldu. YouTube’da 
ise 185.011 izlenmeye ulaştı.

HEDEF: Marka bilinirliliğini ve marka aşinalığını 
artırmak. Başta gençler olmak üzere tüm hedef 
kitlede Beymen’i düşünme, mağaza ziyaret 
ve satın alma niyeti gibi oranlarda yükselme 
hedeflendi.

SONUÇ: Bemoji uygulamasına giden 
kullanıcılar eğlenceli emojileri fotoğraflarına 
uygulayarak sosyal medya hesaplarında 
hashtag ile paylaştılar. Kantar Media iş birliğiyle 
hazırlanan Marka Etkisi Araştırması sonuçlarına 
göre Reklam hatırlanırlığı %42 oranında oldu. 
20 - 34 yaş arası hedef kitlede reklamı gören 
kullanıcılar % 12 daha fazla spontan marka 
bilinirliliğine sahip çıktığı ortaya çıktı. Kampanya 
sonuçlarına göre marka aşinalığı oranı, reklama 
maruz kalan erkeklerin ve 20 - 34 yaş arası genç 
hedef kitlenin % 10 artış gösterdi.
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85 
Migros 
Oliver İstanbul 
Migros 
En Uzun İftar Sofrası

118
Philips 
Pure New Media 
Philips 
İz Bırakanlar

125
Müzikotek
Müzikotek
Müzikotek
A Day In The Life Of A Muzikotek 
Copyright Inspector

HEDEF: Ramazan dönemini sahiplenerek 
kullanıcılarla marka arasındaki bağı 
kuvvetlendirmek ve marka imajını 
güçlendirmek.

SONUÇ: Oluşturulan Instagram profilinde 
kullanıcılardan gelen yemek fotoğraflarının 
paylaşıldığı ve kullanılan arka plan sayesinde 
profilin gerçek bir sofra görünümüne kavuştuğu 
proje ile 21.077 beğeni, 2.580 yorum ve 3.647 
takipçi elde edildi. Profile 300’den fazla yemek 
çeşidi paylaşıldı. #MigrosİftarSofrası etiketi ile 
4 hafta içinde 4.000’den fazla kişiden yemek 
fotoğrafı alındı.

HEDEF: Philips Marathon’un kedi ve köpek 
tüylerine karşı özel ürettiği süpürge başlığının 
üstün teknolijisini göstererek ev temizliğinde 
sıkıntı yaşayan kedi ve köpek sahiplerinin 
dikkatini çekmek.

SONUÇ: Adamlar’ın Koca Yaşlı Şişko Dünya 
şarkısının sözlerinin değiştirildiği kampanya 
videosu toplamda 6.200.000 izlenme elde 
ederken, toplamda 7.700.000 kişiye ulaştı. 
Sosyal medyada etkin rol oynayan Baho, Cezmi 
Kalorifer, Tuhaf Ama Gerçek, Oha Diyorum 
gibi birçok hesap kendi sayfalarında videoyu 
paylaştı. Tüm kampanya iletişimiyle birlikte 
17.500.000 kişiye ulaşıldı.

HEDEF: Müzikotek’in koruduğu besteci ve söz 
yazarlarının haklarını takip ederken hiç bir sınır 
tanımadığını esprili bir şekilde vurgulamak.

SONUÇ: Türk bir şirketin Nevada’nın uzak 
bir kovboy köyünde (absurd) bir skeç başta 
YouTube olmak üzere çeşitli kanallarda yayıldı.
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132 
Turkcell
BPN Istanbul & Netcom Medya
Turkcell
Sanalika 4.5 Işınlanma

139
Nike
FikirbazZenger
Nike
Arda Turan Speed Challenge

133
B’event
Ouchhh Yeni Medya Ajansı & 
FikirbazZenger
Turkcell
Turkcell 4.5G Lansmanı - Tünel 
Meydanı Mapping ShowHEDEF: 4.5G hız lansman rekabetlerinde 

farklılaşmak. Turkcell 4.5G hızını eğlenceli bir 
deneyim ve yaratıcı bir uygulama üzerinden 
kullanıcılara yaşatmak.

SONUÇ: Genç neslin oyun platformu Sanalika 
içerisine entegre edilen Turkcell 4.5G butonu 
ile gençlerin oyun içerisinde lokasyon bazlı 
ışınlanmalarının sağlandığı kampanya ile; 
42.541.219  gösterim elde edildi. 
Oyun içerisindeki 11.852.504 tıklanma alındı. 
2.018.097 video izlenmesi gerçekleşti.
Toplam ışınlanma sayısı 4.790.570’e ulaştı.

HEDEF: Futbol sever gençlere, Nike ürünlerinin 
desteği ile dünyaca ünlü futbolcu Arda Turan’la 
mücadele etme şansı sunmak.

SONUÇ: Taksim Süleyman Seba Tesisleri’ndeki 
etkinliğe katılan 1.500 kişi Arda ile aynı anda 
yarışma deneyimi yaşadı. Yarışın görselleri , 
katılımcılara video olarak gönderildi. Sosyal 
medyada, organik 200.000 paylaşım ile 
3.000.000 futbolsever gence ulaşıldı. Nike.com 
adresine 300.000 erişim sağlandı ve Nike Futbol 
uygulamasına 3.000 yeni indirme kazandırıldı.

HEDEF: Teknolojide büyük kolaylıklar 
getirecek olan 4,5G hızına geçişin duyurulması 
amaçlanırken, markanın sadece kendi 
görsellerini ya da sloganlarını duyurmanın 
ötesine geçen bir deneyim yaşatmak.

SONUÇ: 13 bina ve 19 yüzey maplenerek 
izleyicilerin Tünel Meydanı’nda zamansal 
ve mekansal kavramlardan 12 dakikalığına 
uzaklaştırıldığı mapping show performansı 
750.000’den fazla izleyici tarafından sosyal 
medya üzerinden takip edildi. 
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147 
Kanal D 
Kanal D 
Kanal D 
Kanal D’nin sosyal medya 
hesaplarını biz yönetiyoruz!

154 
Eti 
MG Media & Onedio 
Eti Cin 
Eti Cinoji Onedio Entegrasyonu

HEDEF: Etkileşimi, standart dizi iletişimi 
yapılan günlere göre en az 2-3 kat artırmak ve 
farkındalık yaratmak.

SONUÇ: Dizi oyuncularının Kanal D’nin sosyal 
medya hesaplarını kendi karakterleri ve o günkü 
senaryoya uygun olabilecek şekilde yönettikleri 
kampanya ile 25.446 yeni hayran / takipçi 
kazanıldı. 5.938.532 tweet görüntülenmesine 
ulaşılarak, 16.984 retweet elde edildi. Takipçiler, 
hashtag’lere 161.114 tweet ile yoğun ilgi 
gösterdi. Facebook’ta organik erişim 25.277.618 
olurken, 207.544 Facebook etkileşimi elde 
edildi. Instagram’da ise video 795.129 kez 
izlendi ve 177.041 beğeni sağlandı. 

HEDEF: Eti Cin’in marka değerini ve bilinirliğini 
artırmak. Eti Cin’in satışlarına pazarlama 
iletişimi desteği sağlamak.

SONUÇ: Onedio’da içeriklerin sonunda 
yer alan emoji’lerden gülen emoji ve kalpli 
göz emoji’si yerine “Cinoji”lerin kullanıldığı 
kampanya sonucunda gülen cinoji 6.910.850 
kez, kalpli göz cinoji ise; 6.404.917 kez tıklandı. 
Proje toplamda 386.198.374 görüntülenme 
elde etti. Tüm bunlara ek olarak; kategoriler 
sekmesi altında sıralanan emoji’lerden, 
cinojiler kullanıcıları; 123.944 defa gülen yüz 
cinojisi ile etiketlenmiş videolara, 125.328 
defa da kalpli göz cinojisi ile etiketlenmiş 
videolara yönlendirdi. Eşit gün sayısı üzerinden 
karşılaştırma yapıldığında; Cinojiler ile 
Onedio’nun entegrasyonu sonrası emoji 
etkileşim rakamlarında %24 artış sağlandı.

No                 :
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Reklam         :

187
Philips
Pure New Media
Philips
Anıl Altan’la BG105

HEDEF: Klasik tıraş bıçaklarına alternatif olarak 
yeni çıkan vücut ve özel bölge tıraş makinesi 
ürününü eğlenceli bir şekilde dijital merkezli bir 
iletişimle tanıtmak ve bilinirlik sağlamak.

SONUÇ: Anıl Altan’ın Philips’in BG105 vücut 
tıraş makinesi ürünü ile çektiği videosu 
Instagram hesabında ve Snapchat’ta paylaşıldı. 
Instagram videosu çok kısa sürede büyük bir 
ilgi görerek ilk 1 saatte 7.000 görüntülenmeye 
ulaştı. Anıl Altan’ın Instagram paylaşımı 
720,428 görüntülenme, 15,433 beğeni ve 379 
yoruma ulaştı. Snapchat yayını ise 24 saatin 
sonunda 105.000 kişi tarafından görüntülendi 
ve yayından 54 screenshot alındı. Anıl Altan’ın 
paylaşımları için Bitly ile kısaltılan ürün linki 
toplamda 1.091 kez tıklandı. Bu tıklanmaların 
1.024’ünün doğrudan Anıl Altan’ın Instagram 
hesabı üzerinden gerçekleşti.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

206
Eti 
Propoganda 
Eti Gong 
Patlat Bi’ Eti Gong

212
TEB
Enüskat Interactive
TEB
We Are Tennis Fan Academy 
Türkiye

HEDEF: Eti Gong markasının satışlarını ve 
marka bilinirliğini artırarak mevcut pazar 
payında büyüme sağlamak.

SONUÇ: Gong severlerin içine düştükleri “ne 
yapacaklarını bilemedikleri” komik durumların 
ve o durumlardan çıkışların gösterildiği Erkan 
Can’ın yer aldığı kampanya süresince toplam 
10.000.000’un üzerinde izlenme gerçekleşti. 
Bunun 8.892.902’si ücretli, 1.172.937’si organik 
oldu. YouTube Brand Lift Raporu’na göre 
Reklam Hatırlanma Oranı %160.2 artış ile %14.5 
puan, Marka Bilinirlik Oranı ise % 25.9 artış ile 
% 6.1 puan yükseldi.

HEDEF: Gençlerin kendi yaratıcılıklarını 
kullanarak video paylaşmaları, etkileşime 
geçmeleri, akademiye başvurmaları, TEB’in 
tenise olan desteğini gençlere ulaştırmak ve 
dijital kanallarda görünürlüğü artırmak.

SONUÇ: Geliştirilen web sitesi üzerinden ve 
sosyal ağlardan adayların kendi videolarını 
paylaşarak başvuru yapmalarının sağlandığı 
projede, RAP videosu sıfır medya yatırımı ile 
1.317.922 kez izlendi. 23.000 beğeni alan video 
hakkında 2.549 yorum yazıldı. Karnaval.com’da 
3.333.333 kez görüntülenen video, radyo 
spotuyla da 234.000 erişim getirdi. Ünlülerin yer 
aldığı videolar toplamda 1.119.742 kez izlendi. 
1.773 kez paylaşılan videolar, 5.570 beğeni 
aldı ve altına 415 yorum yazıldı. Kampanya 
döneminde Facebook sayfası %648 büyürken, 
Twitter’daki takipçi sayısı %1.224 oranında arttı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

203 
Nestlé 
NewGen & &BKG & Mindshare 
Nescafé 3ü1 arada Extra 
Nescafé 3ü1 arada Extra En Uzun 
Oyun Gecesi - Extra Gamer Kit

HEDEF: Nescafé 3ü1 arada Extra’yı oyuncunun 
içeceği olarak konumlandırmak. Gece saatlerini 
sahiplenerek oyuncuların tercih ettiği ürün 
olmak.

SONUÇ: Nescafé Extra Gamer 5’lisi’nin 
Facebook canlı yayınında League of Legends 
oynadığı ve Nescafe 3ü1 arada Extra Gamer 
Kit’in, #sabahlarolmasın hashtagi ile tweet atan 
ve canlı yayın postuna yorum yapan şanslı 
kişilere hediye edildiği kampanya ile canlı 
yayın süresince organik olarak 8.763.648 kişiye 
ulaşıldı. 1.345.324 organik etkileşim sağlandı ve 
402.542 tekil izleyici, 46.879 yorum ve 42.165 
beğeni elde edildi.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

288 
Eczacıbaşı 
Youthworks & Carat 
EGOS 
EGOS ile Şekilcilik

HEDEF: EGOS’un gençlerle yeniden 
yakınlaşmasını sağlamak ve satışları artırmak.

SONUÇ: Gençlerin başka yerde göremeyeceği 
saç şekillerinin yer aldığı bir YouTube kanalının 
oluşturulduğu proje ile Google Brand Lift 
araştırmasına göre markaya olan ilgi %907 
arttı. Kullanıcıların %47.1’si videoyu izledikten 
sonra EGOS ürünü alacağını söyledi. Bu rakam 
ortalamanın neredeyse 3 katıydı ve YouTube 
tarafından “Best in Class” olarak seçildi. 
Kampanya dönemi olan Mayıs-Haziran-Temmuz 
2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre 
%16 satış artışı gerçekleşti. İçerikler YouTube’da 
toplamda 2.700.000 izlenirken; Facebook’ta 
10.000.000’dan fazla kişiye erişildi.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

294 
Ülker 
4129Grey 
Ülker 
Mutluluk Hikayeleri

HEDEF: Genç hedef kitleyle olan diyaloğu canlı 
tutmak ve yenilikçi olmak.

SONUÇ: Aynı temaları işleyen 2 adet 
Instagram Stories video serisinin çekildiği ve 
hikayelerin kullanıcının parmağının değdiği 
noktalarda şekillendiği proje ile İnteraktif 
Mutluluk Hikayeleri hiçbir medya desteği 
olmadan toplamda 20.000 kez deneyimlendi. 
Kullanıcıların %46’sı Instagram hikayelerini 
sonuna kadar izledi.  24 saat yayında kalan 
İnteraktif Mutluluk Hikayeleri yayına alınma 
başına 5.000 izlenme elde etti.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

220
KFC
Pure New Media
KFC
Parmak Isırtan Lezzet

HEDEF: KFC’nin değişen marka söylemi 
“Parmak Isırtan Lezzet”i maksimum kişiye 
ulaştırmak ve sosyal medyada konuşulmasını 
sağlamak.

SONUÇ: Yalnızca 1 gün sürecek bir iletişim 
stratejisi ile; eş zamanlı olarak anlaştığımız 
influencer’lar ile bir “12 Ocak fenomenlerin 
parmaklarının bandajlı olması hadisesi” 
hareketi başlatıldı. 1 gün süren kampanyayla 
#ParmakIsırtanLezzet toplam 27.000.000’un 
üzerinde görüntülenmeye ulaştı. 24 saate yakın 
bir süre içerisinde sosyal medyada 7.000’den 
fazla kişi kampanya hakkında konuşurken, 
215.000 etkileşim yaratıldı. Web Display 
yayınlarında %45,39 görünürlülük elde edildi. 
Google GDN yayınlarında toplam 8.480.983 
gösterim ve %0,41 gösterim oranıyla siteye 
büyük ölçüde trafik çekildi. Onedio listesinde 
ise planlanan okunma oranı 150.000 iken 
gerçekleşen okunma 265.607 olurken liste 
toplamda 1.464 kez paylaşıldı.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

325
PepsiCo
Rafineri & OMD
Doritos
Doritos Dibine Kadar Mix

357 
Unilever 
Wanda Digital 
Lipton 
Türkiye’de Çayın Yeri Bi’ Başka

HEDEF: Ürün & marka mesajının hedef kitleye 
ulaştırılması ve ürün farkındalığını ‘’Bold’’ bir 
bakış açısıyla yaratmak.

SONUÇ: Dibine Kadar Mix müzik klibi 
Facebook’ta 7.204.155 kişiye erişirken, 562.878 
kere görüntülenip, 84.448 gönderi tıklaması 
aldı. Video genelinde 17.124 etkileşim aldı.

Instagram’da 6.268, YouTube’ta ise 6.077.575 
kere görüntülenme alırken, 7.739.545 kere 
izlenip, 9.433 etkileşim aldı. Kampanya dönemi 
boyunca sayfa üzerinden yürütülen iletişimle 
Total Post Reach’te 10.259.669 ulaşılırken, 
etkileşime geçilen kullanıcı sayısı 121.154 oldu. 
Buna bağlı olarak etkileşim oranı da % 4,23 
oldu.

HEDEF: Lipton’un 2017 iletişiminde 
sahiplendiği “Türkiye’de çayın yeri başka” 
söylemini hedef kitle geneline yaymak ve pozitif 
konuşulma oranında artış sağlamak.

SONUÇ: Televizyondaki reklamı izleyenlerin 
hediye çay kazanmak için Shazam’a 
yönlendirildiği ve burada bir oyun kurgusuyla 
karşılaştığı kampanya ile reklam filminin 
Shazam’lanma sayısı 67.000’in üzerine çıktı. 
Oyun 370.000 kez oynandı ve kullanıcılar 
Shazam sayfasında ortalama 3 dakika geçirdi. 
Kampanya sayesinde katılımcıların %27’si 
hediye edilen Lipton çaylarına kavuştu.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

314
Pegasus 
4129Grey 
Pegasus 
Yerinde Güzel

HEDEF: Gençler için yurt içi destinasyonlarını 
cazip noktalar haline getirmek ve keşfetme 
dürtüsünü harekete geçirmek.

SONUÇ: Kapadokya, Karadeniz ve Ege’de 
#YerindeGüzel olan şeylerin sosyal medyada 
gerçek zamanlı olarak paylaşıldığı ve UGC 
kurgusuyla takipçilerin bölge yerlileri ile 
direkt etkileşime girdikleri kampanya boyunca 
sosyal medya hesaplarından toplam 170 
paylaşım yapıldı. Etkileşim 265.000’i, erişim 
32.000.000’u geçti. Videolar 8.500.000’dan 
fazla görüntülendi. Facebook takipçileri ise 
1.215.000’i aştı. 
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

372 
Procter & Gamble 
Starcom 
Head&Shoulders 
Head&Shoulders ‘Maçın 
Omuzlayanı’nı Seçiyor

HEDEF: Head&Shoulders’ın dijital medyadaki 
basketbol sahipliğini artırmak amacıyla, 
basketbol/spor ile ilgilenen hedef kitledeki 
kullanıcıların dinamik bir şekilde etkileşime 
geçmesini sağlamak.

SONUÇ: Hedef kitleye favori takımlarının 
sorulduğu ve bu içeriğe reaksiyon gösteren 
kullanıcıların www.kazanmakkafadabaslar.com 
sitesine yönlendirildiği kampanya ile 2.500.000 
kişiye erişildi. Başta basketbol ile ilgilenen 
2.100.000 kullanıcı olmak üzere hedef kitlenin 
%50’sine ulaşıldı. Yapılan optimizasyonlar ve 
gerçek zamanlı içerik stratejileri ile 300.000’in 
üzerinde etkileşim alındı. Conversational Card 
modeli 27.000 kez paylaşılarak toplamda 
7.700.000 kazanılmış gösterim elde etti. 

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

393
Unilever
Mindshare & Arkitekt
Cornetto
Last Chance

HEDEF: Gençleri ilk adımı atmaları için 
cesaretlendirmek ve onlara “ilk adımı at!” 
diyerek hislerini açmalarına yardımcı olmak.

SONUÇ: Cornetto’nun sahiplendiği “İlk adımı 
at!” mottosuyla geliştirilen ve programatik 
medyanın gücünden yararlanan platform ile,  
lansman günü sosyal medya ve programatikte 
tam 5.000.000 kişiye ulaşıldı. Toplamda; 
53.214.436 etkileşim, 160.285 tıklanma, 
13.999.822 tekil erişim elde edildi.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

365 
Ülker 
Serdesin 
Ülker - Cafe Crown 
Kimlikteki Vesikalık - Hunharca 
da gülseler fazla takılma! 
#KimliktekiVesikalık

HEDEF: TOM (İlk akla gelen marka), tüketim 
ve takip edilen brand equity değerlerinde artış 
elde edecek şekilde; yeni “Bi’ Cafe Crown İç 
Fazla Takılma” konumlandırmasını genç hedef 
kitlenin zihinlerine yerleştirmek.

SONUÇ: Vesikalık fotoğraflarda çoğu kişinin 
kötü çıktığı içgörüsünden hareketle bir 
dijital filmin hazırlandığı ve hedef kitlenin 
kimliklerindeki fotoğraflarını paylaşmaya davet 
edildiği kampanya ile İlk 4 günde Organic/Paid 
dağılımı %25 / %75 şeklinde; 2.000.000 izlenme 
rakamına ulaşıldı. Toplamda ise 3 haftalık 
kampanya süresince 8.000.000’a yakın izlenme 
elde edildi. Ayrıca %99’u pozitif olmak üzere 
100.000’e yakın etkileşim yakalandı.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

415 
Hasbro 
OMD & MediaKraft 
Nerf / Hasbro 
Nerf’ünü Kap Gel-Gerçek Hayat 
Zombiler İstanbul’da Oynadık

HEDEF: Yeni ürünün ve zombi temasının 
duyurusunu yapmak, hali hazırda ürün gamında 
bulunan ürünlerin bu online proje ile satışını 
desteklemek ve artırmak.

SONUÇ: NERF ürünleri için gerçek hayatta 
zombi istilası kurgusunun kullanıldığı kampanya 
ile video yayına girdiği dönemde YouTube 
Türkiye Trending videolar kısmında en üst sırada 
yer aldı.  Video 4.000.000 kez izlendi. Toplamda 
16.675.000 bin dakika izlenme süresine ulaştı. 

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :

Reklam         :

418 
P&G 
Youth Republic & Starcom 
#BanaBak - P&G Kişisel Bakım 
Markaları 
P&G #BanaBak YouTube Kanalı: 
Salon #Banabak

HEDEF: “#BanaBak” fikrini sürdürülebilir ve 
yenilikçi bir platforma taşımak, böylece P&G 
kişisel bakım markalarının gençler gözündeki 
pazarlama metriklerini artırmak.

SONUÇ: Oluşturulan YouTube kanalı içindeki 
içeriklerde; tüketiciyi de işin içine katan 
çekişmelerin yaratıldığı kampanya ile #BanaBak 
kanalının abone sayısı açıldıktan bir hafta sonra 
100.000’i geçti ve sonrasında da abone sayısı 
300.000’in üzerine çıktı. Videolar 15 .000.000 
kez görüntülendi ve bu görüntülenmenin 
4.500.000’u organik olarak gerçekleşti ve 
markalara 350.000TL’lik medya kazanımı 
sağladı. Toplamda 45.000 kez beğeni ve 8.000 
yorum elde edildi. #BanaBak’ın bilinirliği %33 
arttı ve Google Brandlift araştırmasına göre 
kategorideki en iyi bilinirlik artış sonucunu elde 
etti. Akla gelen ilk marka olma oranı gençlerde 
marka başına ortalama %14, markaların satın 
alım oranları son 3 ayda %15 arttı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

404
n11.com
C-Section
n11.com
Yılın En Uğurlu Kampanyası 11.11

HEDEF: 11.11’in sadece n11.com için özel 
bir gün ve kampanya olduğunu anlatmak, 
tüketicilerde bu kavramın bilinirliğini sağlamak 
ve Türkiye’de olmayan 1 günlük özel bir alışveriş 
çılgınlığı yaratmak.

SONUÇ: Kupon Satışı, tık hızında kuponlar ve 
mobil kuponların kullanıldığı kampanyada 
toplam 65.000.000 milyon TL ciro elde edildi.  
5.000.000 ziyaretçi, 450.000 ürün satışı, 4 saatte 
11 araba satışı rakamına ulaşıldı. Uygulama 
19.000 kez indirildi.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

456 
Samsung Türkiye 
Cheil Turkey & Starcom 
Samsung Türkiye 
Samsung Galaxy S7 Edge ile Yaparsın

477 
Ülker 
C-Section 
Ülker Biskrem 
Bi’ Biskrem Versem

HEDEF: Lansmanı yapılacak Galaxy S7 Edge 
ile satışları artırmak ve marka algısını olumlu 
yönde değiştirmek.

SONUÇ: Kampanyaya dahil olan 2 genç ile 
Facebook Live’da ilk native içerik  projelerinden 
biri gerçekleştirildi ve hikayeler Facebook’ta 
16.427.313, Instagram’da 15.592.228, Twitter’da 
ise 13.552.113 kez izlendi. YouTube üzerinde 
ana video ve hikaye videoları toplamda 
50.924.635 izlenmeye ulaştı. 28 Kasım’da yayına 
giren masthead ile 11.700.000, 21 Aralık’ta 
yayına giren masthead ile 12.200.000 kişiye 
erişildi. Onedio üzerinde insanların korkularını 
aşmasıyla ilgili bir sosyal deney videosu ile 
#yaparsın dendi ve 1.000.000 kişiye ulaşıldı.. 
Onedio’da #yaparsın temalı içerik listeleri 
200.000 üzerinde okundu ve içeriklerde 
harcanan ortalama süre 2 dakika üzerinde oldu. 
Scorp app’i üzerinden oluşturulan #yaparsın 
içerikleri 500.000’in üzerinde izlendi. Soru 
Hürriyeti Facebook canlı yayını, toplamda 
639.000’in üzerinde kişiye erişti, 106.000’in 
üzerinde izlendi. 

HEDEF: Gençlerle gerçek hayatta iletişime 
geçmek ve onlara gerçek bir tüketici deneyimi 
yaşatmak.

SONUÇ: Hedef kitlenin taksilere ücretsiz 
binmek, o ayki ev kiralarını ödememek gibi 
gibi onlarca farklı şeyi bi Biskrem vererek elde 
edebildiği kampanya ile 10.000.000’un üzerinde 
izlenme, 17.000.000’un üzerinde erişim 
sağlandı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

425 
Samsung Türkiye  
Starcom & Onedio 
Galaxy S7 Edge 
İnanırsan Yaparsın

HEDEF: Samsung’un Galaxy S7 edge Re-Lansman 
kampanyasını gerçek hikayeler üzerine 
hazırlanmış bir video kurgusu ile güçlendirmek 
ve mesajı pekiştirmek.

SONUÇ: Köpek, palyaço ve topluluk önünde 
konuşma gibi korkulara gerçekten sahip olan 
gençlerin, uzman bir psikolog gözetiminde 
korkularına bakma ve dokunma cesareti 
gösterdiği kurgunun yer aldığı kampanya 
ile Onedio’nun sosyal medya hesaplarından 
paylaşılan video 1.265.684 kişi tarafından 
izlendi; 1.407 kişi tarafından paylaşıldı. Ayrıca 
videoya 547 kişi yorum yaptı ve 10.427 beğeni 
geldi.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

518
Eti 
Muhabbet 
Cicibebe 
Annelik Maratonu

HEDEF: Eti Cicibebe’nin 40. yılını, güçlü marka 
mirasını vurgulayan ve anneleri duygusal olarak 
yakalayan bir film ile kutlamak ve bu iletişimin 
sonucunda, hem sosyal medyada sayfa beğeni 
hem de marka tercih edilirlik skorlarını yukarı 
çekmek.

SONUÇ: Annelerin çocuklarını beslerken 
gösterdikleri özen ve yaşadıkları zorlukların 
farkında olduğumuz mesajının verildiği 
kampanya sayesinde; YouTube Brand Lift 
sonuçlarına göre Reklam Hatırlanma oranı %51.9 
artış ile % 5.2 puan yükseldi. Marka Tercih 
Edilirlik oranı ise % 15.4 artış ile % 3.4 puan 
yükseldi. Eti Cicibebe ve varyasyonlarından 
oluşan marka kelimelerin Google arama hacmi 
kampanya döneminde 13 katın üzerinde bir 
artış gösterdi. Video toplamda 10.900.000 kez 
izlendi, tüm mecralardaki toplam tahmini tekil 
erişim rakamı ise 10.700.000 olarak gerçekleşti. 
Facebook’ta toplam 62.506 beğeni, 1.541 
yorum ve 6.864 paylaşım elde edildi.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

527 
Eti 
Muhabbet 
Canga 
Her Yer Her Yerde

HEDEF: Genç marka imajını pekiştirerek, 
duygusal fayda ile gençler arasında markanın 
satış oranlarını artırmak.

SONUÇ: Ruhi Çenet’in sayfasında, markalı 
içeriğe yönlendirme yaptığı kampanya videosu 
yayınlandığı mecralarda toplamda 3.952.737 
izlenme elde etti. Bunun % 30’u organik 
gerçekleşti. Facebook’ta 20.237 etkileşim 
sağlandı. Eti iç satış verilerine göre Canga 
satışlarında kampanya öncesi aya göre tonajda 
% 5, ciroda % 6 artış gerçekleşti.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

492
Bosch Ev Aletleri
OMD & FNG Türkiye
BSH Ev Aletleri
Bosch Ev Aletleri ile İklim 
Değişikliği

HEDEF: Türkiye’deki enerji kaynakları, bio-
çeşitlilik, doğal afetler ve sağlık gibi konularda 
iklim değişikliğinin yarattığı sorunlara ve olası 
çözümlerine dikkat çekmek.

SONUÇ: Türkiye’nin sevilen ünlüleriyle bir 
belgesel çekimi yapıldığı projede PR yansımaları 
ile 70.000 TL’lik medya eş değeri sağlandı. 
Türkiye çapında 1000’den fazla öğrenci, 
Bosch Çevre Seminerleri’ne katıldı. National 
Geographic ve FOX ile 5.000.000’dan fazla kişi 
izledi. Belgesel yayınında Twitter mecrasında 
organik olarak TT olundu. Mikrosite 523.000, 
rich media projesi 7.000.000 kişiye ulaştı. Rich 
media projesiyle 65.000.000 kW enerji tasarrufu 
elde edildi.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

536
Eti 
Muhabbet 
Popkek 
Tüm Dünya Fedon Olsa

HEDEF: Kek pazarında, yapılacak iletişimle 
marka tercih edilirliğini ve satış verilerini yukarı 
çekmek.

SONUÇ: #TümDünyaFedonOlsa etiketiyle 
gençlerle etkileşime geçildiği ve herkesin 
rahat olmaya davet edildiği kampanyanın 
gerçekleştiği 7-31 Aralık süresince, video 
yayımlandığı mecralarda toplamda 7.038 
izlenme elde etti. Bunun 1.000.000’u, yani 
%14.5’ü organikti.

Google/YouTube Brand Lift Raporu’na göre, 
videoyu izleyen 14-25 yaş arası gençlerde Pop 
Kek, Marka Tercih Edilirlik “ Brand Favorability” 
oranı %12.9 artış gösterdi. Nielsen verilerine 
göre kampanya dönemini kapsayan 2016 Aralık 
– 2017 Ocak dönemi satış verileri bir önceki yıla 
göre karşılaştırıldığında; ciroda %33 artış, kek 
pazarındaki ciro pazar payında ise 2,6 puan artış 
gerçekleşti.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

544 
Nestlé 
Maxus & Mindshare & FormatC 
Nescafé Xpress 
Nescafé Xpress ile Trampa!

HEDEF: Ürünün bilinirliğini artırmak ve 
markanın sahiplendiği maceraperest, heyecanlı 
ve eğlenceli marka asset’lerini tüketiciye 
tanıtmak.

SONUÇ: Para yerine sadece Nescafé Xpress 
kullanılarak hayallerin gerçeğe dönüştüğü 
kampanyaya 2.500’ün üzerinde başvuru yapıldı. 
Toplamda 53.000.000 izlenme elde edildi. 
#XpressleTrampa hashtag’iyle 15.000’den fazla 
tweet atıldı. Kampanya 3 defa organik Trending 
Topic oldu. Türkiye’de 3.500.000 Twitter 
kullanıcısına erişildi. Twitter’da toplam 10.044 
Conversation Card ve 18.167 Anket oylaması ile 
konuşulma oranı artırıldı. Kampanya dahilinde 
tüm platformlarda toplam 25.000.000 tekil 
kullanıcıya erişildi. Videolar toplam 16.000.000 
kez izlendi. Tüm Periscope yayınlarında 
1.079.719 izleyiciye ulaşıldı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

533
ETİ
BLAB
ETİ Sarı Bisiklet
ETİ Sarı Bisiklet - Bisikletli ve 
Mutlu Kadınlar

HEDEF: Sağlıklı bir yaşam için hareket etmenin 
gerekliliği konusunda farkındalık yaratmak ve 
hareketin en eğlenceli yollarından olan bisiklet 
kullanımı günlük hayatta yaygınlaştırılmak.

SONUÇ: Bisikletli Kadın İnisiyatifi ile organik 
büyüyen Sarı Bisiklet ile “mahallelere” 
odaklanıldı ve bisiklete binmeye istekli kadınlar 
projenin gönüllü elçisi haline getirildi.Youtube 
Brand Lift raporuna göre, Reklam Hatırlanma 
Oranı %132.4 artış ile %15.1 puan, Marka 
Farkındalık Oranı %69.6 artış ile %14.1 puan 
yükseldi. Video toplamda 8.500.000 kez izlendi 
ve tüm mecralardaki toplam tahmini tekil 
erişim rakamı 13.300.000’a ulaştı. Kampanyanın 
toplam organik izlenme rakamı 611.745, 
organik izlenme oranı ise %7 oldu. YouTube’da 
videoyu 30 saniye ve üzeri izleyen kişiler, 
videonun ortalama %83’ünü izledi.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

573 
Vodafone 
C-Section 
Vodafone 
Canım Telefonum

HEDEF: Vodafone’luların bir üst tarifeye 
geçmelerini ya da ek paket satın almalarını 
sağlamak. 10.000 adet tarife/paket satışı 
gerçekleştirmek.

SONUÇ: canimtelefonum.com’da insanların 
2016’da telefonlarıyla yaptıklarının, büyük bir 
aşk hikâyesi gibi anlatıldığı proje ile üretilen 
video sayısı 356.606, paylaşılan video sayısı 
ise 20.500 olarak gerçekleşti. Site, toplamda 
1.700.000 kez ziyaret edildi.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

586 
BLAB 
Dydo Drinco 
Maltana 
Hayranı Olduğum İçecek

HEDEF: Maltana isminin hızlı ve etkili şekilde 
duyurmak, satışları artırmak, belirlenen genç 
hedef kitleler için kampanyayı derinleştirecek 
dijital kurgular yaratmak ve bu kurgulara yoğun 
katılım sağlamak.

SONUÇ: Ünlü isimlere kötü isim şakaları yapma 
fikrinden yola çıkılan kampanya ile Nielsen 
verilerine göre Meyveli Gazlı İçecek pazarında 
Maltana satışları Türkiye’de bir önceki yıla göre 
tonajda % 32, ciroda % 47 arttı. 7.000.000 
izlenmeye ulaşıldı. Kullanıcılardan gelen tweet 
sayısı 13.000 oldu.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

565
Pınar Süt 
Serdesin 
Pınar Yoğurt 
Çiçeğimin Yeni Evi - Pınar Yoğurt 
Kovaları Çiçeklerin Yeni Evi! 
#ÇiçeğiminYeniEvi

HEDEF: Pınar’ın, anneleri önemsediğini 
hissettirerek Pınar Yoğurt’un farklı 
uygulamasından kullanıcıları haberdar etmek ve 
ilk akla gelen marka olmak.

SONUÇ: Düzenlenen dijital kampanyanın 
filmiyle, #ÇiçeğiminYeniEvi etiketini kullanarak 
Pınar Yoğurt severlerden yeni bahar kreasyonlu 
dekoratif kaplara çiçeklerini ekip fotoğraflarını 
Instagram’dan paylaşmalarının istendiği 
kampanya sayesinde 4.446.649 izlenme elde 
edilirken #ÇiçeğiminYeniEvi etiketiyle 1.713 post 
paylaşıldı. İletişim yapılan kanallarda 3.400 yeni 
takipçi ve 3.447.675 tekil erişim elde edildi.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

605 
Nike 
Mindshare 
Nike Football 
Oyunu Harekete Geçir

HEDEF: Türkiye’deki genç futbolseverlere ilham 
vermek ve yeni Milli Takım formasını tanıtmak.

SONUÇ: Arda Turan’ın hikayesini anlatan 
TV filmi üzerinden kullanıcıların 2. ekranda 
soyunma odası konuşmasına yönlendirildiği 
kampanya ile toplamda 9.000.000 kişi bu 
konuşmaya tanıklık etti. 14.000.360 video 
izlenmesi elde edildi. İlk bir haftada milli takım 
formaları özelinde %55 satış sağlandı. Devre 
arasında mevcut e-ticaret stokları tükendi. 533 
farklı PR yansıması oluştu.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

614 
Nike 
Mindshare 
Nike Football 
The Switch

HEDEF: Futbol tutkunu gençlere ilham vererek 
erişim sağlamak.

SONUÇ: Avrupa Kupası açılış maçında ve 
Turkiye’nin ilk maçında 24 saat dijital mecraları 
domine edildiği kampanya sayesinde Facebook 
& Nielsen işbirliği ile yapılan araştırma 
sonuçlarına göre EMEA bölgesindeki en yüksek 
kampanya farkındalığı yaratıldı. Facebook 
araştırma sonuçlarına göre hedef kitlenin 
%52’sine ulaşıldı. Playstation sahibi futbol 
tutkunu gençlerin %67’si temayı indirdi ve 
videoyu izledi. Filmi TV’den Shazam’layanlar, 
filmi kampanya ortalamasından %43 daha uzun 
süre izlediler.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

599
Nestlé 
Project House & Maxus & Mindshare 
Nestlé Pure Life 
Annemden Bana

HEDEF: Anneler nezdinde marka bilinirliğini 
artırarak alışveriş listelerine girmek, onları 
ürünü denemeye ve satın almaya teşvik etmek.

SONUÇ: Jingle için dijital radyo kullanımının 
gerçekleştirildiği ve Annemden Bana benzerlik 
testi için bir mobil uygulamanın hazırlandığı 
proje ile tekil kullanıcı sayısı 251.000 kişiye 
ulaştı. 177.000 tekil kişi uygulamayı kullanarak 
karşılaştırma yaptı. Sosyal medya içerikleri, 
online olarak da yayınlanan film ile birlikte 
toplamda 75.000.000 gösterime, 22.000.000 
erişime, 5.500.000 izlenmeye ve 1.800.000 
etkileşime ulaştı. Ipsos’un marka sağlığı 
araştırmasına göre AnnemdenBana TVC 
kopyasının marka ile bağdaştırılma oranı 
83 puan ile 2016 normlarının çok üzerinde 
gerçekleşti. 
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Müşteri çekmek ya da pazarlama hedeflerine ulaşmak amacıyla üretilen, markanın ana özellikleriyle bağlantılı, orijinal, eğlenceli ya da 
bilgilendirici içerik içeren çalışmalar

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

46
Akçansa Çimento
Magnet20
Betonsa
Betonik City Minecraft’ta!

56
Eti
Sotka
Eti Crax
Crax Dublaj Videolar

HEDEF: Beton’un “soğuk ve sevimsiz” olduğuna 
dair toplumda var olan algıyı, çocuklar ve 
gençler düzeyinden başlayarak değiştirmek.  
Betonun istenen şekle girebilen, doğru 
kullanıldığında yaşama değer katan bir araç 
olduğunu gençlere göstermeyi, hatta tecrübe 
ettirmeyi ve nihayetinde Betonsa markasının 
bilinirliğini artırmak.

SONUÇ: 42.000.000’dan fazla  beton blok 
kullanılarak, 500 saatlik bir çalışmanın 
neticesinde Türkiye’nin en büyük Minecraft 
oyun haritasının gençler tarafından indirilip, 
geliştirildiği ve paylaşıldığı projede, dijitalde 
üretilen video ve içeriklerle, toplamda 2.500.000 
erişim elde edildi. 1.000.000’ün üzerinde 
video izlenmesi alındı. Sahada ise katılınan 
etkinliklerde, sanal gerçeklik uygulaması ile 
toplamda 50.000 kişiye erişildi.

HEDEF: Crax Ketçaplı krakeri sosyal medyada 
15-24 yaş arasındaki hedef kitleye tanıtmak.

SONUÇ: Klişelerden oluşan stok videolarının 
amatör bir seslendirmeyle Eti Crax Kıvrımlı 
ketçaplı reklamlarına dönüştürüldüğü projede 
Facebook’ta toplam 9.152 beğeni aldı, 
3.671.070 kez izlendi ve yüzlerce pozitif yorum 
elde edildi.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

69
Unilever
Proje Calide
Algida Aslan Max
Aslan Max’ın Fabrikası

HEDEF: 8-12 yaş çocuklarla en düzeyde 
etkileşime geçmek ve yeni çıkan dondurmaları 
tanıtıp, dondurmaların taze meyve ve süt 
kullanılarak üretildiği bilgisini çocuklara iletmek.

SONUÇ: ‘Dondurma Fabrikası’ temasını esas 
alan mobil oyun 6 haftada tam 1.000.000 
çocuk tarafından indirildi ve 8.000.000 kez 
oynandı. Ortalama oynama süresi 9 dakikayı 
aştı (Dünya ortalaması 6dk). Her 10 çocuktan 
9’u oyunu tekrar oynadı! (Dünya ortalaması 
her üç çocuktan biri). Oyun 4 hafta boyunca 
iTunes ve Google Play Store’da 1 numara oldu. 
Oyun sayesinde Max en sevilen marka karakteri 
unvanını korudu ve bilinirliğini artırdı. Max’ın 
satışları değerde %10 artarak rekor sayılara 
ulaştı. 
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

73 
Tadım 
MEC & Nokta 
Tadım 
Tadım Sahne

79 
Unilever 
Wanda Digital  
Rexona 
Hareket Sözlüğü

86 
Migros 
Oliver İstanbul 
Migros 
En Uzun İftar Sofrası

HEDEF: Keyif anlarının eşlikçisi olan Tadım’ın 
zorlaşan hayat koşulları ve dijitalleşen dünyada 
bu konumunu devam ettirmek.

SONUÇ: #TadımSahne hashtag’i ile istek 
parçaların toplandığı ve dijital ortamda 
Murat Boz ve İrem Derici konserlerinin 
gerçekleştirildiği proje sonucunda toplam 
27.000.000 izlenme elde edildi. Konser başına 
1.500.000, iki konser genelinde 3.000.000 kişiye 
erişim sağlandı. #TadımSahne organik olarak 
4 kez Trending Topic oldu. Sosyal medyada 
marka ve konser ile ilgili 2.000 paylaşım yapıldı. 
Markanın konser öncesi sosyal medya etkileşim 
rakamı ortalama 200 adet iken konser sırasında 
bu sayı 10 katına çıkılarak 2.000’e ulaştı.

HEDEF: “Rexona varsa hareket özgürlüğü de 
var” mesajını hiper-lokal bir yaklaşımla tüm 
Türkiye’ye iletmek ve lovemark iletişimini 
desteklemek.

SONUÇ: Türk halkının aşina olduğu oyun 
mekaniklerinin projeye entegre edildiği ve 3 
ayrı oyunun tasarlandığı kampanya kapsamında 
hazırlanan sözlüğük toplam 1.162.171 kişi 
tarafından görüntülendi ve 686.974 kişi 
tarafından ziyaret edildi. Projenin bel kemiği 
“Kelimeni Gönder” kısmına ise yerinde 
duramayan 10.165 kelime gönderildi. 

HEDEF: Ramazan dönemini sahiplenerek 
kullanıcılarla marka arasındaki bağı 
kuvvetlendirmek ve marka imajını 
güçlendirmek.

SONUÇ: Oluşturulan Instagram profilinde 
kullanıcılardan gelen yemek fotoğraflarının 
paylaşıldığı ve kullanılan arka plan sayesinde 
profilin gerçek bir sofra görünümüne kavuştuğu 
proje ile 21.077 beğeni, 2.580 yorum ve 3.647 
takipçi elde edildi. Profile 300’den fazla yemek 
çeşidi paylaşıldı. #MigrosİftarSofrası etiketi ile 
4 hafta içinde 4.000’den fazla kişiden yemek 
fotoğrafı alındı.



107

2016 KATILIMCILAR
17 - Markalı İçerik

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

127 
Coca-Cola 
Plasenta & Concept 
Coca-Cola 
8-Bit

144 
Migros 
Plasenta 
Migros 
Mutluluğun Sırrı Kabak

155 
Eti 
MG Medya & Onedio 
Eti Cin 
Eti Cinoji Onedio Emoji Entegrasyonu

HEDEF: Dijital medya kanallarında Coca-Cola ve 
#Kolkola kampanyası hakkında pozitif konuşma 
yaratmak.

SONUÇ: Hazırlanan 8-bit videolar ile maçların 
hemen sonrasında ve derbi maçları öncesinde 
gerçek zamanlı iletişimin yapıldığı proje 
kapsamında toplamda 17 8-bit video ile 26.000 
beğeni elde edildi. Videolar ile 1.500 paylaşım, 
20.000.000’dan fazla erişim ve 3.300.000 
görüntülenme sağlandı.

HEDEF: Migros Tam Bana Göre Kampanyası 
hakkında pozitif konuşma yaratarak Migros 
müşterilerinde ve potansiyel perakende 
müşterilerinde farkındalık yaratmak.

SONUÇ: Tüketicinin en çok tükettiği ürün/
kategori fırsatlarını sunan uygulamanın 
anlatılması için kabağın metafor olarak 
kullanıldığı ve online bir filmin hazırlandığı 
kampanya ile Facebook video postu 5.379 
beğeni ve 412 yorum aldı, 740 kere paylaşıldı. 
Post ile toplamda 6.920 etkileşim ve medya 
yatırımıyla yaklaşık 2.300.000’in üzerinde 
kişiye erişim elde edildi. Twitter’da ise medya 
yatırımıyla yaklaşık 1.000.000’un üzerinde 
kişiye erişim sağlandı. Toplamda 1.032.69 
izlenme, 1.109 etkileşim oranına ulaşıldı. 
YouTube’da 225.228 görüntülenme elde edildi. 
Hedef kitlenin 1 dakika 44 saniye olan filmi 
tamamlama oranı ise % 80 oldu.

HEDEF: Eti Cin’in marka değerini ve bilinirliğini 
artırmak. Eti Cin’in satışlarına pazarlama 
iletişimi desteği sağlamak.

SONUÇ: Onedio’da içeriklerin sonunda 
yer alan emoji’lerden gülen emoji ve kalpli 
göz emoji’si yerine “Cinoji”lerin kullanıldığı 
kampanya sonucunda gülen cinoji 6.910.850 
kez, kalpli göz cinoji ise; 6.404.917 kez tıklandı. 
Proje toplamda 386.198.374 görüntülenme 
elde etti. Tüm bunlara ek olarak; kategoriler 
sekmesi altında sıralanan emoji’lerden, 
cinojiler kullanıcıları; 123.944 defa gülen yüz 
cinojisi ile etiketlenmiş videolara, 125.328 
defa da kalpli göz cinojimiz ile etiketlenmiş 
videolara yönlendirdi. Eşit gün sayısı üzerinden 
karşılaştırma yapıldığında; Cinojiler ile 
Onedio’nun entegrasyonu sonrası emoji 
etkileşim rakamlarında %24 artış sağlandı. 
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No                 :
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Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :

Reklam         :

170 
Ülker 
NewGen & Muse Network 
Ülker 
Mutluluk Oynanır YouTube Kanalı

196 
Puma 
Goodworks İletişim Danışmanlığı A.Ş. 
Puma 
#ÇizgiyiGeç

174 
P&G 
Youth Republic & Starcom 
#BanaBak - P&G Kişisel Bakım 
Markaları 
P&G #BanaBak YouTube Kanalı: 
Salon #BanabakHEDEF: Ülker ana markasını gençlikle daha 

yakın ve ilişkili hale getirmek, ana kampanya ile 
uyumlu gençlik iletişiminde fark yaratacak bir 
platform oluşturmak.

SONUÇ: Gündemde olan oyunların ve 
yayıncıların yıllık bir strateji doğrultusunda 
Mutluluk Oynanır YouTube kanalında bir araya 
getirildiği kampanya ile 8 ay içerisinde 109.000 
abone elde edildi. Organik izlenme oranı% 80 
olarak gerçekleşti.

HEDEF: Puma SS16 koleksiyonunu genç hedef 
kitle ile sosyal medyada bir araya getirmek.

SONUÇ: Türkiye’nin ilk Instagram dizi projesinin 
gerçekleştirildiği proje ile yazılı basında 13 
haber yayınlandı. Bu haberlerin erişimi toplam 
3.656.168’i buldu. Online yayınlarda ise yaklaşık 
60 adet haber yayınlandı. Instagram’da teaser’ın 
ve tüm bölümlerin izlenmesi ile 5.000.000 
erişim ve 15.000.000’un üzerinde görüntülenme 
elde edildi. Video ile 2.000.000 yorum elde 
edildi.

HEDEF: “#BanaBak” fikrini sürdürülebilir ve 
yenilikçi bir platforma taşımak, böylece P&G 
kişisel bakım markalarının gençler gözündeki 
pazarlama metriklerini artırmak.

SONUÇ: Oluşturulan YouTube kanalı içindeki 
içeriklerde; tüketiciyi de işin içine katan 
çekişmelerin yaratıldığı kampanya ile #BanaBak 
kanalının abone sayısı açıldıktan bir hafta sonra 
100.000’i geçti ve sonrasında da abone sayısı 
300.000’in üzerine çıktı. Videolar 15 .000.000 
kez görüntülendi ve bu görüntülenmenin 
4.500.000’u organik olarak gerçekleşti ve 
markalara 350.000TL’lik medya kazanımı 
sağladı. Toplamda 45.000 kez beğeni ve 8.000 
yorum elde edildi. #BanaBak’ın bilinirliği %33 
arttı ve Google Brandlift araştırmasına göre 
kategorideki en iyi bilinirlik artış sonucunu elde 
etti. Akla gelen ilk marka olma oranı gençlerde 
marka başına ortalama %14, markaların satın 
alım oranları son 3 ayda %15 arttı.
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205 
Nescafé 
NewGen & &BKG & Mindshare 
Nescafé 3ü1 arada Extra 
Nescafé 3ü1 arada Extra En Uzun 
Oyun Gecesi - Extra Gamer Kit

213 
Yapı Kredi Play Bankası 
NewGen & &BKG 
Yapı Kredi Play Card 
Play Van

228 
PepsiCo 
Pure New Media 
Tropicana 
Tropicana İle Memleketteyiz

HEDEF: Nescafé 3ü1 arada Extra’yı oyuncunun 
içeceği olarak konumladırmak. Gece saatlerini 
sahiplenerek oyuncuların tercih ettiği ürün 
olmak.

SONUÇ: Oyuncuların ihtiyaçları doğrultusunda 
Nescafé 3ü1 arada Extra Gamer Kit’in 
hazırlandığı ve Nescafé Extra Gamer 5’lisi’nin 
Facebook canlı yayınında League of Legends 
oynadığı proje ile canlı yayın süresince organik 
olarak 8.763.648 kişiye ulaşıldı. 1.345.324 
organik etkileşim sağlandı ve 402.542 tekil 
izleyici elde edildi. 46.879 yorum ve 42.165 like 
sağlandı.

HEDEF: Yapı Kredi Play Card’ın uzun bir süredir 
sahiplendiği #olurmuolur söylemini, dijital 
oyuncular arasındaki bilinirliğini ve hedef 
kitlenin markaya olan bağlılığını artırmak.

SONUÇ: Türkiye’de ilk defa içerisinden 
dijital canlı yayın yapılabilen ve 2 kişinin Play 
Station oynayabileceği aracın tasarlandığı İki 
fenomenin kokoreç için Twitter’da birbirini 
PES’te kapışmaya davet ettiği ve tasarlanan 
“Play Van” adlı araçta oyunu oynadıkları 
kampanya ile 5 saat süresince; #olurmuolur 
hashtag’iyle 5.049.902 kişiye ulaşıldı ve 
1.145.023 etkileşim elde edildi. Play Van canlı 
yayını 416.000 görüntülenme aldı.

HEDEF: Tropicana’nın Google ile olan işbirliğini 
de maksimize şekilde kullanarak, markayı 
şehir insanlarının aradığı yöresel lezzet olarak 
konumlamak.

SONUÇ: www.memleketteyiz.com’a gelen 
başvurular arasından seçilen 1 kişinin, 
influencer’larla birlikte Bursa’nın köylerine 
gittiği kampanya ile “Bursa Şeftalisi Seni 
Memlekete Çağırıyor” videosu 5.917.718 
izlenme elde etti. Proje boyunca yayına alınan 
tüm videolar 7.624.176 kez izlendi. Proje 
dönemi boyunca tüm assetler aracılığıyla 
5.499.246 kişiye erişildi. www.memleketteyiz.com’a 
470 adet başvuru geldi. Kullanıcılar sitede 
ortalama 2 dakika 47 saniye zaman geçirdi. 
Influencer’larla Bursa’nın 3 farklı köyünde 
çekilen videolar toplam 2.000.000’a yakın 
izlendi. 6 meslek grubuna göre hedeflenen 
banner’lar ile toplam 15.000.000 gösterim 
sağlandı. 6 farklı kategori için çalışılan Pre-
Roll’lar ise toplam 16.870.377 gösterim elde 
edildi.
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251 
Intel Türkiye 
Youthworks & Happy People Project 
Intel 
Intel - İlk Bilgisayarım

257 
Yapı Kredi PlayCard 
KoçZer & Unite.Ad 
Yapı Kredi Bankası 
Survivor’ı Play’le!

261 
Cigna Finans 
Tazefikir Grup 
iyihisset 
iyihisset.com

HEDEF: Anne babaları çocuklarına yeni bir 
bilgisayar almaya ikna ederek her yıl düzenli 
olarak düşüş yaşayan bilgisayar satışlarını 
artırmak.

SONUÇ: Markanın kendi reklamını YouTube 
fenomeni Orkun Işıtmak’a troll’lettiği kampanya 
ile YouTube ve Facebook’ta 7.000.000’dan fazla 
izlenmeye ulaşıldı. İçerikler organik olarak 
yayıldı ve video izletme maliyetleri 4 kat düştü. 
Teknosa.com’daki tüm notebook trafiği bir 
önceki yıla göre %12; Notebook satışları ise 
%37 arttı.

HEDEF: Yapı Kredi Play, klasik yarışma 
kurgularından sıyrılarak fark yarattığını ve 
kullanıcıların hayallerini gerçekleştirmeye 
yönelik projeler gerçekleştirdiğini hedef 
kitlesine duyurmak.

SONUÇ: Fenomenlerden Halil Söyletmez ve 
Atakan Özyurt’un sosyal medyada paylaştıkları 
videolarla survivor.play.com.tr’deki yarışmaya 
aday olduklarını açıkladığı kampanya ile siteye 
3.000’e yakın kişi başvurdu. Adaylar kendilerini 
tanıtmak için 4 bin fotoğraf ve videoyu siteye 
yüklediler. Toplam 7.000.000 oy kullanıldı. 
#olurmuolur hashtag’i altında  6.500 paylaşım 
gerçekleştirilerek yaklaşık 40.000.000 etkileşim 
sağlandı.

HEDEF: Cigna Finans markasının bilinirliğini 
artırmak, iyi yaşam kavramını sahiplenerek 
kullanıcılara fayda sağlayan içerikler, bilgiler 
sunarak ilgili ürünlerle ilişkilendirmek.

SONUÇ: Sosyal medya kanallarında site 
yönlendirme bağlantılarının paylaşıldığı ve 
kişilerin ilgilendikleri konularla buluşturularak 
ürünlerin de tanıtıldığı kampanya içerikleri 
3.293.927 defa okundu. Site 1.939.936 kez 
ziyaret edildi. 56.000.000 kişiyle etkileşime 
girildi. Facebook takipçi sayısı 126.997’e 
ulaşırken etkileşim oranı %7-9 arasında seyretti. 
Projenin internet sitesi ayda yaklaşık 150.000 
tıklanma aldı. Sponsorlu içerikler ve doğal 
reklam üzerinden cignafinans.com.tr’ye ayda 
%5 civarında trafik sağlanmaya, ortalama 70 
adet ürün başvurusu alınmaya başlandı.
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286 
Ülker 
4129Grey 
Ülker 
Küçük Mutluluklar

289 
Eczacıbaşı 
Youthworks & Carat 
EGOS 
EGOS ile Şekilcilik

295 
Ülker 
4129Grey 
Ülker 
Mutluluk Hikayeleri

HEDEF: Gençlerle daha güçlü bir bağ kurarak 
genç segmentte satışları artırmak.

SONUÇ: Kullanıcılardan kendi küçük 
mutluluklarının toplandığı ve bunlardan 10 
tanesinin kukla ve minyatür sanatçısı İrem 
Nur Terzi ile birlikte 10 küçük sanat eserine 
dönüştürüldüğü kampanya ile promosyon 
yapılmadan 800’den fazla tekil içerik üretildi.

HEDEF: EGOS’un gençlerle yeniden 
yakınlaşmasını sağlamak ve satışları artırmak.

SONUÇ: Gençlerin başka yerde göremeyeceği 
saç şekillerinin yer aldığı bir YouTube kanalının 
oluşturulduğu proje ile Google Brand Lift 
araştırmasına göre markaya olan ilgi %907 
arttı. Kullanıcıların %47.1’si videoyu izledikten 
sonra EGOS ürünü alacağını söyledi. Bu rakam 
ortalamanın neredeyse 3 katıydı ve YouTube 
tarafından “Best in Class” olarak seçildi. 
Kampanya dönemi olan Mayıs-Haziran-Temmuz 
2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre 
%16 satış artışı gerçekleşti. İçerikler YouTube’da 
toplamda 2.700.000 izlenirken; Facebook’ta 
10.000.000’dan fazla kişiye erişildi.

HEDEF: Genç hedef kitleyle olan diyaloğu canlı 
tutmak ve yenilikçi olmak.

SONUÇ: Aynı temaları işleyen 2 adet 
Instagram Stories video serisinin çekildiği ve 
hikayelerin kullanıcının parmağının değdiği 
noktalarda şekillendiği proje ile İnteraktif 
Mutluluk Hikayeleri hiçbir medya desteği 
olmadan toplamda 20.000 kez deneyimlendi. 
Kullanıcıların %46’sı Instagram hikayelerini 
sonuna kadar izledi.  24 saat yayında kalan 
İnteraktif Mutluluk Hikayeleri yayına alınma 
başına 5.000 izlenme elde etti.
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297 
Bahçeşehir Üniversitesi 
Sharkuteri 
ApplyBAU 
Apply BAU 2016 Tercih Dönemi

299
Garanti Bankası
RAM İstanbul
Garanti Bankası
UGİ’yle Tanış

318 
Unilever 
Mindshare & AdColony Turkey
Knorr 
Knorr Dinamik Takvim

HEDEF: Başarı potansiyeli yüksek öğrenci 
adaylarını Applybau başvurusu yapmalarını 
sağlamak.

SONUÇ: Kampanyada yapılan reklam 
çalışmalarının bir form sayfasına yönlendirildiği 
ve bu landing page’de ApplyBAU sisteminin 
detaylı olarak anlatıldığı kampanya süresince 
yaklaşık 260.000.000 reklam gösterimi 
gerçekleştirildi. 2.449.296 landing page 
ziyareti gerçekleştirildi. 250.000 üzerinde video 
izlenmesi gerçekleştirildi. 16.521 öğrenci adayı 
6 sayfalık formu doldurdu. Projelerini gönderdi, 
kendini tanıtan videolar çekti, hayallerini 
ve başarılarını anlattı. Bu adayların 8.056’sı 
üniversiteden giriş kabulü aldı.

HEDEF: Garanti Bankası’nın yeni reklam 
kahramanı olan UGİ’yi dijital platformlar 
aracılığıyla tanıtmak, bilinirliğini artırmak.

SONUÇ: Kampanya sürecinde TVC için 
Shazam’lanma imkanı yaratılarak, kullanıcıların 
reklam esnasında Shazam’ı kullanması üzerine 
ziyaret ettikleri mikrosite üzerinde çeşitli 
etkileşim alanları oluşturulan kampanyada 
114.000’den fazla Shazam’lanma elde edildi.

HEDEF: Ramazan döneminde “İftar Vakti Çorba 
Vakti” söylemi ile İftar vaktini sahiplenecek 
şekilde iletişim yapan markanın hedef kitlesine 
geleneksel yolların dışında da ulaşmasını 
sağlamak.

SONUÇ: İftar saatlerinin kullanıcıların akıllı 
telefonlarındaki takvim uygulamalarının içine 
entegre edildiği kampanya ile Etkileşime 
geçenlerin %55’i Knorr ile İftar Vakitleri 
Takvimi’ne abone oldu. Kazanılmış medya 
olarak toplam 1.058.220 bildirim gönderildi. 
Knorr Ramazan Takvimi’ne üye olan 19.192 
kullanıcı, Knorr çorbalarla iftar sofrasından 
hemen önce akıllı telefonlarından buluştu.
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321 
Unilever 
Mindshare & Plasenta 
Knorr 
Knorr Programmatic OOH

338 
Samsung Türkiye 
Starcom & Sofar Sounds İstanbul 
Galaxy S7 edge 
Karanlıkta Ev Konseri

358 
Unilever 
Wanda Digital 
Lipton 
Türkiye’de Çayın Yerin Bi’ Başka

HEDEF: Pazarda bir ilk olan Knorr Sıvı Çorba 
lansmanını yapmak ve tüketicileri bu yeni 
lezzetleri denemeye teşvik etmek.

SONUÇ: Türkiye’de ilk olan programatik 
açıkhava uygulamasıyla çorba içme isteği 
uyandıran elementlerin (hava sıcaklığı, kar 
yağışı gibi) dinamik şekilde kullanıldığı 
kampanya sayesinde  İstanbul’da yapıldığı 
31 farklı noktasında uygun hava şartlarının 
oluşması sonucunda yaklaşık 12.000 erişim 
elde edildi ve bu noktalar İstanbul’un yaya 
bakımından oldukça yoğun noktaları olması 
sebebiyle çok sayıda kişiye ulaşıldı. 

HEDEF: Markanın Galaxy S7 edge ürünüyle 
birlikte duyurduğu “Daha fazlasını arayanlara” 
mesajını tüketicilerin deneyim ve anı 
paylaşımlarını tamamen değiştirerek vermek.

SONUÇ: Bir evin çatı katında ve karanlık 
ortamda Redd, Mirkelam ve Pinhani’yle 
sıradışı bir konserin gerçekleştirildiği; konser 
videolarınınsa Galaxy S7 Edge telefonlarla 
çekildiği kampanya ile konser videoları 
toplamda 250.000’den fazla kişi tarafından 
izledi. Sosyal medya paylaşımları sayesinde 
projeden 200.000’den fazla kişi haberdar oldu. 
Markaya ait içerik videosu ise 500.000 kişi 
tarafından izlendi. 

HEDEF: Lipton’un 2017 iletişiminde 
sahiplendiği “Türkiye’de çayın yeri başka” 
söylemini hedef kitle geneline yaymak ve pozitif 
konuşulma oranında artış sağlamak.

SONUÇ: Televizyondaki reklamı izleyenlerin 
hediye çay kazanmak için Shazam’a 
yönlendirildiği ve burada bir oyun kurgusuyla 
karşılaştığı kampanya ile reklam filminin 
Shazam’lanma sayısı 67.000’in üzerine çıktı. 
Oyun 370.000 kez oynandı ve kullanıcılar 
Shazam sayfasında ortalama 3 dakika geçirdi. 
Kampanya sayesinde katılımcıların %27’si 
hediye edilen Lipton çaylarına kavuştu.
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360 
Ford Otosan 
KoçZer & AdColony Turkey 
Ford 
Ford C-Max Hologram Masalları

366
Vodafone
Mindshare
Vodafone
Vodafone’la Yarına Hazır 
İşletmeler Anlatıyor

367 
Ülker 
Serdesin 
Ülker - Cafe Crown 
Kimlikteki Vesikalık - Hunharca 
da gülseler fazla takılma! 
#KimliktekiVesikalıkHEDEF: Yeni Ford C-MAX Dizel Otomatik’in 

teknolojilerini vurgulayarak müşterilerle 
duygusal bağ kurmak.

SONUÇ: Pedagoglar ile masal içeriklerinin 
hazırlandığı ve Kids & Gourmet dergisine 
yerleştirilen hologram materyallerinin 
dergilerle ailelere ulaştırıldığı kampanya 
sayesinde Türkiye’de otomotiv sektöründe 
ilk defa hologram teknolojisi kullanıldı. 
Fordcmaxilemasallar.com 200.000’den fazla 
ziyaret aldı. 

HEDEF: yarınahazirim.com platformu altında 
işletmelerin dijitalleşme endeksini hesaplatıp 
ihtiyaç duydukları teknolojik ürün ve servisleri 
tespit etmek.

SONUÇ: Cem Seymen’in kendi programlarına 
benzer formatta yayınlanan mini programlarda 
yarinahazirim.com’da Dijitalleşme Endeksi’ni 
hesaplayan, ihtiyaç duyduğu teknolojik ürün 
ve servisleri tespit eden, Vodafone İş Ortağım 
ekipleri tarafından ziyaret edildi. Yarinahazirim.
com’da 2.000.000 üzerinde gösterim elde edildi, 
hikayeler 5.000.000’un üzerinde izlendi. 42.000 
işletme, dijital dönüşüm endeksini hesaplattı. 
Yeni hikayeler keşfetmek için bir yılda 22 il 
gezilip KOBİ’ler ziyaret edildi. Vodafone Kobi 
segmenti tavsiye (NPS) skorlarında ilk kez 1. 
sıraya yükseldi. Projenin devreye girmesinden 
önceki döneme göre Vodafone İş Ortağım’a 
yapılan başvurularda %46 artış sağlandı. 
Testimonial programda yer almak isteyen KOBİ 
sayısı 2 katına çıktı. Müşteri ziyareti kabul etme 
oranı %12’den %59’a yükseldi. Kurumsal çözüm 
ve ürün satışları 4 kat arttı.

HEDEF: TOM (İlk akla gelen marka), tüketim 
ve takip edilen brand equity değerlerinde artış 
elde edecek şekilde; yeni “Bi’ Cafe Crown İç 
Fazla Takılma” konumlandırmasını genç hedef 
kitlenin zihinlerine yerleştirmek.

SONUÇ: Vesikalık fotoğraflarda çoğu kişinin 
kötü çıktığı içgörüsünden hareketle bir 
dijital filmin hazırlandığı ve hedef kitlenin 
kimliklerindeki fotoğraflarını paylaşmaya davet 
edildiği kampanya ile İlk 4 günde Organic/Paid 
dağılımı %25 / %75 şeklinde; 2.000.000 izlenme 
rakamına ulaşıldı. Toplamda ise 3 haftalık 
kampanya süresince 8.000.000’a yakın izlenme 
elde edildi. Ayrıca %99’u pozitif olmak üzere 
100.000’e yakın etkileşim yakalandı.
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368 
Garanti Bankası 
Cereyan Medya & Digitouch 
Garanti Bankası 
GarantiOne Lansman

385 
General Electric 
MEC 
General Electric 
GE Dijital Sanayi Projesi

399 
Avon 
Maxus & Onedio 
Avon 
Avon Alpha

HEDEF: Genç hedef kitlenin uygulamayı 
indirerek aktif olarak kullanmalarını ve 
uygulamayla duygusal bağ kurmalarını 
sağlamak.

SONUÇ: Kalben’in seslendirdiği uygulamaya 
özel bir şarkıyla konvansiyel mecraların 
yanında dijital ortamda da genç hedef kitleye 
seslenilen kampanya ile lansman dönemi 
sonunda GarantiOne, 600.000’den fazla 
download alarak 18-25 yaş hedef kitlesince 
aktif olarak kullanılmaya başladı. Uygulama, 
iletişim süresinde AppStore’da 1. sıraya, Google 
Play’de ise 5. Sıraya kadar yükseldi. GarantiOne 
web sitesinin trafikleri de bu bağlamda artış 
göstererek, GarantiOne Blog sayfası kullanıcılar 
tarafından aktif kullanılmaya başladı. 400.000’ in 
üzerinde sayfa gösterimi elde edildi. 
Onedio kullanımı ile birlikte, masthead ve bant 
alanından yapılan yönlendirmeler sayesinde 
kendilerine özel alan oluşturan kullanıcılar, 
Masthead alana 6.519, bant alana ise 1.136 
kez tıklayıp bu deneyime katıldılar. Bu alanların 
toplam impression’ı 3.963.920 olurken, sosyal 
medya paylaşımları ile birlikte 350.000’in 
üzerinde kişi ile etkileşime geçildi. 

HEDEF: “Dijital Sanayi” kavramı ile ilgili 
farkındalık yaratmak ve dijital sanayi 
dendiğinde ilk akla gelen marka olmak.

SONUÇ: CNN Türk ve Hürriyet.com.tr ile 
yapılan iş birliği sayesinde konuya ilişkin 
interaktif bir programın hazırlandığı proje ile 
Ekim 2016 – Ocak 2017 arasında GE tab’inde 
toplamda 3.700.000 gösterim elde edildi. 
Ziyaretçiler sayfada ortalama 7 dakika geçirdi. 
Sosyal medyada organik olarak 457.000 kişiye 
ulaşıldı. Programı izleyenlerin %27’si Dijital 
Sanayi programının sektör hakkındaki bilgisini 
artırdığını belirtti.

HEDEF: Avon Alpha ürününün Sevgililer 
Günü’nde hediye seçeneklerinin arasında yer 
edinmesini sağlamak.

SONUÇ: AVON Alpha’nın herkesin yerinde 
olmak istediği sıra dışı çiftler ile özdeştirildiği 
ve çiftlerin yarışma kurgusuna davet edildiği 
kampanya ile sayfa Onedio okurları tarafından 
294.992 kez okundu ve içerikler 1.130 kez 
paylaştı. Video tüm platformlarda 1.155.260 kez 
izlendi.

Onedio ekibine “Alpha Çift kimdir?” diye 
sorulan anlık Snap ve Instasnap’ler 184.000 
erişime ulaştı. Yarışmaya 811 kişi katılım 
gösterdi. Katılımcıların yarıştığı “Yılın En Alpha 
Çifti” anketine 124.988 Onedio kullanıcısı oy 
verdi. 
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411 
Hasbro 
OMD & MediaKraft 
Nerf / Hasbro 
Nerf’ünü Kap Gel-Gerçek Hayat 
Zombiler İstanbul’da Oynadık

424 
Samsung Türkiye  
Starcom & Onedio 
Galaxy S7 Edge 
İnanırsan Yaparsın

431 
Yörsan 
Proximity İstanbul 
Yörsan 
Salla Gitsin

HEDEF: Yeni ürünün ve zombi temasının 
duyurusunu yapmak, hali hazırda ürün gamında 
bulunan ürünlerin bu online proje ile satışını 
desteklemek ve artırmak.

SONUÇ: NERF ürünleri için gerçek hayatta 
zombi istilası kurgusunun kullanıldığı kampanya 
ile video yayına girdiği dönemde YouTube 
Türkiye Trending videolar kısmında en üst sırada 
yer aldı.  Video 4.000.000 kez izlendi. Toplamda 
16.675.000 dakika izlenme süresine ulaştı.

HEDEF: Samsung’un Galaxy S7 edge Re-Lansman 
kampanyasını gerçek hikayeler üzerine 
hazırlanmış bir video kurgusu ile güçlendirmek 
ve mesajı pekiştirmek.

SONUÇ: Köpek, palyaço ve topluluk önünde 
konuşma gibi korkulara gerçekten sahip olan 
gençlerin, uzman bir psikolog gözetiminde 
korkularına bakma ve dokunma cesareti 
gösterdiği kurgunun yer aldığı kampanya 
ile Onedio’nun sosyal medya hesaplarından 
paylaşılan video 1.265.684 kişi tarafından 
izlendi; 1.407 kişi tarafından paylaşıldı. Ayrıca 
videoya 547 kişi yorum yaptı ve 10.427 beğeni 
geldi.

HEDEF: Yörsan litrelik ayranın satışlarını ve 
markanın ayran pazarındaki payını artırmak, 
çoğunlukla yemeklere eşlik eden bir ürün olarak 
algılanan ayranın gün içinde tek başına da 
tüketilebilecek bir ürün olduğunu anlatmak.

SONUÇ: Günlük hayat içinde karşılaşılan küçük 
sıkıntılardan kurtulmak için Yörsan Ayran 
tüketilen durumların gösterildiği ve izleyicilerin 
kapak altı kod kampanyasına yönlendirildiği 
videoların yer aldığı kampanya ile  toplam 
60.644.171 görüntülenme, 57.328 etkileşim 
elde edildi. Kampanya videoları 13.737.727 kez 
izlendi. Keyfinyerinegelsin.com’a gelen tekil 
ziyaretçi sayısı 121.514’e ulaştı. Kapak altı kod 
kampanyasına 25.509 başarılı katılım sağlandı. 
Kampanyanın yayında olduğu 15 Temmuz-31 
Ağustos tarihlerinde Yörsan, iç satışta 2015 
yılının aynı dönemine göre %13 büyüdü. 
Ayrıca Nielsen Retail Raporu’ndaki dataya göre 
kampanyanın yapıldığı sürede şişe ayran pazarı 
% 6 büyürken, Yörsan kampanya döneminde 
% 22’lik büyüme ile pazarın yaklaşık 4 kat 
üzerinde bir büyüme gösterdi.
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446 
Mondelez International 
Vivaki & Sesli Harfler 
First Sakız 
First - Ferah Kaçış

458 
Samsung Türkiye 
Cheil Turkey & Starcom 
Samsung Türkiye 
Samsung Galaxy S7 Edge ile Yaparsın

484 
L’Oreal 
Stratejist 
L’Oreal Professionnel 
İkonik Sarışınlar #IconicBlond

HEDEF: Marka algısı olarak ferahlık 
konseptindeki varlığını rakibine göre daha da 
artırmak ve hedef kitlesi ile duygusal bağını 
güçlendirmek.

SONUÇ: Marka için hazırlanan özel oyunun 
escapist.com’a konumlandırıldığı kampanyada 
oyun için hazırlanan sayfada 800.229 kişi 
tarafından 1.015.665 oturum yaratıldı. Oyun 
360.000 kez oynanırken 125.000 kez oyun 
tamamlandı. Oyunda kalma süresi ortalama 2 
dakika olarak gerçekleşti. 10.000.000’dan fazla 
kişiye ulaştı ve 120.000.000 defa görüntülendi. 
Enes Batur ile gerçekleştirilen ve kendi YouTube 
sayfasında yayınlanan video tam 4.335.986 kere 
izlendi.

HEDEF: Lansmanı yapılacak Galaxy S7 Edge 
ile satışları artırmak ve marka algısını olumlu 
yönde değiştirmek.

SONUÇ: Kampanyaya dahil olan 2 genç ile 
Facebook Live’da ilk native içerik  projelerinden 
biri gerçekleştirildi ve hikayeler Facebook’ta 
16.427.313, Instagram’da 15.592.228, Twitter’da 
ise 13.552.113 kez izlendi. YouTube üzerinde 
ana video ve hikaye videoları toplamda 
50.924.635 izlenmeye ulaştı. 28 Kasım’da yayına 
giren masthead ile 11.700.000, 21 Aralık’ta 
yayına giren masthead ile 12.200.000 kişiye 
erişildi. Onedio üzerinde insanların korkularını 
aşmasıyla ilgili bir sosyal deney videosu ile 
#yaparsın dendi ve 1.000.000 kişiye ulaşıldı.. 
Onedio’da #yaparsın temalı içerik listeleri 
200.000 üzerinde okundu ve içeriklerde 
harcanan ortalama süre 2 dakika üzerinde 
oldu. Scorp app’i üzerinden oluşturulan 
#yaparsın içerikleri 500.000’in üzerinde izlendi. 
Soru Hürriyeti Facebook live yayını, tolamda 
639.000’in üzerinde kişiye erişti, 106.000’in 
üzerinde izlendi. Yaparsın temalı native 
reklamlar standart display reklamların 1,4 katı 
CTR oranı ve 510.000’in üzerinde erişim elde 
etti.

HEDEF: Kuaför kanalı ve potansiyel tüketiciler 
üzerinde marka bilinirliğini artırmak ve ürün 
kullanımını yaygınlaştırmak.

SONUÇ: Begüm Kütük’ün ‘Sonsuz Aşk’ 
konseptli video prodüksiyonları ile başlatılan, 
‘Tarihteki ikonik sarışınlar’ canlandırması ile 
offline’a entegre edilen kampanya ile Begüm 
Kütük’ün Instagram hesabında 12.000’den 
beğeni ve yorum alındı. Konsept fotoğraf 
çekimleri sosyal medyada ve medyada (TV 
kanalları, gazete ve dergiler) yoğun ilgi gördü. 
Bu proje ile hedef kitledeki 7.000.000 kişiye 
ulaşıldı. Medyada ise 3 milyon TL’ye yakın 
reklam eşdeğeri elde edildi.
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499 
Türkiye İş Bankası 
Promoqube 
Türkiye İş Bankası 
Maximum Yönetmeninden

529 
Eti 
Muhabbet 
Canga 
Her Yer Her Yerde

538 
Eti 
Muhabbet 
Popkek 
Tüm Dünya Fedon Olsa

HEDEF: Sinemaseverler ile Maximum markası 
arasındaki duygusal bağı artırmak.

SONUÇ: Cem Yılmaz, Mert Fırat ve Ozan Güven 
gibi ünlü isimlerle sinema üzerine sohbet 
videolarının çekildiği kampanya ile 10.757.878 
erişim ve 47.095 etkileşim elde edildi. Videolar 
ile tüm mecralarda toplam 3.855.276 izlenme 
sağlandı.

HEDEF: Genç marka imajını pekiştirerek, 
duygusal fayda ile gençler arasında markanın 
satış oranlarını artırmak.

SONUÇ: Ruhi Çenet’in sayfasında, markalı 
içeriğe yönlendirme yaptığı kampanya videosu 
yayınlandığı mecralarda toplamda 3.952.737 
izlenme elde etti. Bunun % 30’u organik 
gerçekleşti. Facebook’ta 20.237 etkileşim 
sağnadı. Eti iç satış verilerine göre Canga 
satışlarında kampanya öncesi aya göre tonajda 
% 5, ciroda % 6 artış gerçekleşti. 

HEDEF: Kek pazarında, yapılacak iletişimle 
marka tercih edilirliğini ve satış verilerini yukarı 
çekmek.

SONUÇ: #TümDünyaFedonOlsa etiketiyle 
gençlerle etkileşime geçildiği ve herkesin 
rahat olmaya davet edildiği kampanyanın 
gerçekleştiği 7-31 Aralık süresince, video 
yayımlandığı mecralarda toplamda 7.038 
izlenme elde etti. Bunun 1.000.000’u, yani 
%14.5’ü organik oldu.

Google/YouTube Brand Lift Raporu’na göre, 
videoyu izleyen 14-25 yaş arası gençlerde Pop 
Kek, Marka Tercih Edilirlik “ Brand Favorability” 
oranı %12.9 artış gösterdi. 

Nielsen verilerine göre kampanya dönemini 
kapsayan 2016 Aralık – 2017 Ocak dönemi satış 
verileri bir önceki yıla göre karşılaştırıldığında; 
ciro satışlarında %33 artış, kek pazarındaki ciro 
pazar payında ise 2,6 puan artış gerçekleşti.
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546 
Nestlé 
Maxus & Mindshare & FormatC 
Nescafé Xpress 
Nescafé Xpress ile Trampa!

566 
Lilly / Elanco 
Tazefikir Grup 
Agita 
Agita Sineksizköy Animasyon Film

575 
Vodafone 
C-Section 
Vodafone 
Canım Telefonum

HEDEF: Ürünün bilinirliğini artırmak ve 
markanın sahiplendiği maceraperest, heyecanlı 
ve eğlenceli marka asset’lerini tüketiciye 
tanıtmak.

SONUÇ: Para yerine sadece Nescafé Xpress 
kullanılarak hayallerin gerçeğe dönüştüğü 
kampanyya 2.500’ün üzerinde başvuru yapıldı. 
Toplamda 53.000.000 izlenme elde edildi. 
#XpressleTrampa hashtag’iyle 15.000’den fazla 
tweet atıldı. Kampanya 3 defa organik Trending 
Topic oldu. Türkiye’de 3.500.000 Twitter 
kullanıcısına erişildi. Twitter’da toplam 10.044 
Conversation Card ve 18.167 Anket oylaması ile 
konuşulma oranı artırıldı. Kampanya dahilinde 
tüm platformlarda toplam 25.000.000 tekil 
kullanıcıya erişildi. Videolar toplam 16.000.000 
kez izlendi. Tüm Periscope yayınlarında 
1.079.719 izleyiciye ulaşıldı.

HEDEF: Çiftçi ile duygusal bağ kurarak bilinirliği 
ve ürün kullanımını akılda kalıcı bir şekilde 
anlatmak.

SONUÇ: Çiftçilerin sorunu olan karasinekle 
mücadelenin eğlenceli bir animasyon ile 
anlatıldığı kampanya filmi fuar, buluşma ve web 
sitesinde 250.00 kişiye ulaştı. Markanın katıldığı 
fuarlarda ve web sitesinde yapılan anketlerle 
marka bilinirliği ve marka algısı ölçümlendi ve 
çalışma sonucunda marka bilinirliğinin %80 
oranında arttığı ve ürün kullanımı ile ilgili 
isteğin ise %90 oranında arttığı saptandı.

HEDEF: Vodafone’luların bir üst tarifeye 
geçmelerini ya da ek paket satın almalarını 
sağlamak. 10.000 adet tarife/paket satışı 
gerçekleştirmek.

SONUÇ: canimtelefonum.com’da insanların 
2016’da telefonlarıyla yaptıklarının, büyük bir 
aşk hikâyesi gibi anlatıldığı proje ile üretilen 
video sayısı 356.606, paylaşılan video sayısı 
ise 20.500 olarak gerçekleşti. Site, toplamda 
1.700.000 kez ziyaret edildi.
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593 
Vestel 
Project House 
Vestel 
Durun Siz Kardeşsiniz

595 
Vestel 
Project House 
Vestel 
Hediyeli Çarşamba

600 
Nestlé 
Project House & Maxus & Mindshare 
Nestlé Pure Life 
Annemden Bana

HEDEF: Anneler Günü dönemi taleplerini 
öne çekerek Nisan satış rakamlarının sezon 
satışlarına ulaşmasını sağlamak.

SONUÇ: Biri Swarovski bilezik, diğeri ise 
elektrikli süpürge satmaya çalışan reklamların 
kardeşliğini anlatan online bir reklam filminin 
yapıldığı kampanya ile  GFK datalarına göre 
kampanyanın yapıldığı Nisan ayında, Mart ayına 
göre Küçük Ev Aletleri + Süpürge pazarı %2.1 
büyürken, Vestel %16.2 büyüyerek pazar payını 
%2’den %2.3’e çıkardı. Mayıs ayında Vestel 
adetsel olarak %23,4 büyümüş oldu.  
Tüm sosyal medya içerikleri 27.000 etkileşime 
alırken, 2.200.000 kişi tarafından izlendi ve 
15.000.000 kişiye erişim sağlandı. Aynı zamanda 
internet sitesinin trafiği tekil kişi sayısı olarak 
520.000 kişi artış gösterdi. Ayrıca siteye 
gelenlerden, 1.735 tekil kişi form doldurarak 
kampanyaya katıldı.

HEDEF: Komplike özelliklere sahip ürünleri, 
tüketicilere kolaylıkla anlayabilecekleri bir 
şekilde aktararak ürün kalitesini vurgulamak.

SONUÇ: Sevilen radyo DJ’lerinden Mesut Süre 
ve Levent Erim ile Vestel Facebook sayfasından 
canlı yayınların gerçekleştirildiği proje ile 6 
hafta boyunca toplamda 6 adet tease video, 3 
adet Instagram stories ile takipçiler canlı yayına 
davet edildi. Bunun sayede 37.400.000 erişim, 
35.000.000’dan fazla izlenme, 210.000’den 
fazla etkileşim elde edildi. Sadece tek bir canlı 
yayında yarım saatlik süre zarfı içerisinde 17.106 
adet yorum alındı.

HEDEF: Anneler nezdinde marka bilinirliğini 
artırarak alışveriş listelerine girmek, onları 
ürünü denemeye ve satın almaya teşvik etmek.

SONUÇ: Jingle için dijital radyo kullanımının 
gerçekleştirildiği ve Annemden Bana benzerlik 
testi için bir mobil uygulamanın hazırlandığı 
proje ile tekil kullanıcı sayısı 251.000 kişiye 
ulaştı. 177.000 tekil kişi uygulamayı kullanarak 
karşılaştırma yaptı. Sosyal medya içerikleri, 
online olarak da yayınlanan film ile birlikte 
toplamda 75.000.000 gösterime, 22.000.000 
erişime, 5.500.000 izlenmeye ve 1.800.000 
etkileşime ulaştı. Ipsos’un marka sağlığı 
araştırmasına göre AnnemdenBana TVC 
kopyasının marka ile bağdaştırılma oranı 
83 puan ile 2016 normlarının çok üzerinde 
gerçekleşti. 
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604 
Samsung Türkiye 
Cheil Turkey & Starcom 
Galaxy A 
Samsung Galaxy 1A #1AYeter

606 
Nike 
Mindshare 
Nike Football 
Oyunu Harekete Geçir

615 
Nike 
Mindshare 
Nike Football 
The Switch

HEDEF: Gençlere ürünü tanıtmak, A serisinin 
bilinilirliğini yükseltmek, premium ürünler kadar 
iyi perfomansı olan bu telefonları uygun fiyata 
alabileceklerini duyurmak.

SONUÇ: Telefonların yetersizliğinden 
kaynaklanan başarısızlık anlarının ve verilen 
tepkilerin gösterilip; “”Bu kadar Aaaa’ya gerek 
yok; #1AYeter!” mesajının verildiği kampanyada 
Sevgililer Günü filmi; Facebook’ta 917.190 
Instagram’da 492.335, Twitter’da ise 223,819 
kez izlendi. YouTube üzerinden Sevgililer Günü 
filmi toplamda 2.435.865 izlenmeye ulaştı. 
Diğer filmler Facebook’ta 4.248.799, Twitter’da 
2.096.818 izlenmeye ulaştı. Kampanya sonunda 
tüm mecralarda toplamda 18.400.637 kişiye 
erişildi. Videolar çekimi sonrası yapılan link 
testte, gençler tarafından istenilen mesajın 
anlaşılma oranı %98 çıkarak, Communication 
Score’da 100 puana aldı ve Türkiye’deki Top 
%1’lik dilime girdi. 

HEDEF: Türkiye’deki genç futbolseverlere ilham 
vermek ve yeni Milli Takım formasını tanıtmak.

SONUÇ: Arda Turan’ın hikayesini anlatan 
TV filmi üzerinden kullanıcıların 2. ekranda 
soyunma odası konuşmasına yönlendirildiği 
kampanya ile toplamda 9.000.000 kişi bu 
konuşmaya tanıklık etti. 14.000.360 video 
izlenmesi elde edildi. İlk bir haftada milli takım 
formaları özelinde %55 satış sağlandı. Devre 
arasında mevcut e-ticaret stokları tükendi. 533 
farklı PR yansıması oluştu. 

HEDEF: Futbol tutkunu gençlere ilham vererek 
erişim sağlamak.

SONUÇ: Avrupa Kupası açılış maçında ve 
Turkiye’nin ilk maçında 24 saat dijital mecraları 
domine edildiği kampanya sayesinde Facebook 
& Nielsen işbirliği ile yapılan araştırma 
sonuçlarına göre EMEA bölgesindeki en yüksek 
kampanya farkındalığı yaratıldı. Facebook 
araştırma sonuçlarına göre hedef kitlenin 
%52’sine ulaşıldı. Playstation sahibi futbol 
tutkunu gençlerin %67’si temayı indirdi ve 
videoyu izledi. Filmi TV’den Shazam’layanlar, 
filmi kampanya ortalamasından %43 daha uzun 
süre izlediler.
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623 
Unilever 
Mindshare & Manajans / JWT 
Clear 
Göster Kendini

HEDEF: Futbol heyecanın olduğu yerde 
tüketiciyle buluşarak duygusal bağ kurmak.

SONUÇ: Lig TV App’inin içerisinde “Clear 
ile Göster Kendini” oyununun sunulduğu 
proje sayesinde; Göster Kendini oyunu, 17 
hafta boyunca 59 maçta oynandı. 155.232 
tekil kullanıcı oyunu deneyimledi. Kullanıcılar 
uygulamada ortalama 6 dakikadan fazla 
süre harcarken, toplamda 309.961 tahmin 
gerçekleştirildi.
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11
Turkcell
Pure New Media
Turkcell
Yeter Çektiğin

71
General Electric 
MEC
General Electric
GE Dijital Sanayi Projesi

99
Bepanthol Baby
Mediacom
Bayer
Bepanthol Baby - Onuncuay

HEDEF: Sponsoru olunan Yıldızlı Geceler 
Konserleri’nde, izleyicilerin fotoğraf veya video 
paylaşma istekleri nedeniyle konseri telefon 
ekranlarından takip etmelerinin önüne geçerek 
sahneyi izlemelerini sağlamak.

SONUÇ: Konserden önce izleyicilerin 
YeterCektigin.com hakkında bilgilendirildiği 
projede kullanıcılar siteye girdi ve sosyal medya 
hesaplarına paylaşım izni verdi. Profesyonel bir 
ekip tarafından kaydedilen fotoğraf ve videolar 
kullanıcıların hesaplarından paylaşıldığı 2 
konser boyunca tam 500 kişi “Yeter Çektiğim” 
dedi ve mobil web sitesi onlar adına paylaşımda 
bulundu. Web sitesini kullananlar arasından 
yapılan çekilişle 2 şanslı kişi konserini izlediği 
sanatçıyla buluşturuldu.

HEDEF: “Dijital Sanayi” kavramı ile ilgili 
farkındalık yaratmak ve dijital sanayi 
dendiğinde ilk akla gelen marka olmak.

SONUÇ: CNN Türk ve Hürriyet.com.tr ile 
yapılan iş birliği sayesinde konuya ilişkin 
interaktif bir programın hazırlandığı proje ile 
Ekim 2016 – Ocak 2017 arasında GE tab’inde 
toplamda 3.700.000 gösterim elde edildi. 
Ziyaretçiler sayfada ortalama 7 dakika geçirdi. 
Sosyal medyada organik olarak 457.000 kişiye 
ulaşıldı. Programı izleyenlerin %27’si Dijital 
Sanayi programının sektör hakkındaki bilgisini 
artırdığını belirtti.

HEDEF: Annelerin sıklıkla karşılaştığı doğum 
sonrası depresyon dönemi hakkında farkındalık 
yaratarak, markanın onların yanında olduğunu 
vurgulamak.

SONUÇ: OnuncuAy.com web sitesinin 
oluşturulduğu ve Ayşe Arman’la iş birliği 
yapılan proje sayesinde toplamda 4.000.000 
kişiye erişim sağlandı. Aktivasyon ile 840 bin kişi 
bilinçlendirildi. 34.000 site ziyareti gerçekleşti. 
Kampanyaya 1.250 anne hikayelerini paylaşarak 
başvuru yaptı.
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111
Philips
Pure New Media
Philips
Kalbinin Sesi

119
Philips
Pure New Media
Philips
Philips Performans Küresi

126
Fanta
Plasenta & Carat
Fanta
Turuncu Koltuk

HEDEF: Philips’in bir sağlık şirketi olarak 
kardiyolojiyi sahiplendiğini göstermek ve Dünya 
Kalp Günü’yle ilgili farkındalık yaratmak.

SONUÇ: Enstrüman seslerinin Philips 
çalışanlarının kalp sesinden oluşturulduğu 
beste özel bir animasyon film ile 29 Eylül 
2016 Dünya Kalp Günü’nde sosyal medya 
kanallarında paylaşıldı. Hazırlanan ilk film, ilk 5 
gün içerisinde 1.000.000’dan fazla izlendi. Video 
Facebook’ta 1.700.000 kullanıcıya ulaştı ve 
710.371 izleme oranı sağlandı. YouTube’da ise 
185.011 izlenme elde edildi.

HEDEF: Yeni Marathon Ultimate süpürgesinin 
düşük watt değerinin performanstan ödün 
vermediğini göstermek.

SONUÇ: Ürün performansının test edilebildiği 
kürenin AVM’ye yerleştirildiği proje ile tüm 
mecralarda toplam 3.657.241 erişim, 7.702 
etkileşim elde edildi. Süpürge kategorisinde 
tarihin en yüksek pazar payı ile %23,2’e ulaşıldı. 
Şubat ayı içerisinde satılan Marathon Ultimate 
modellerinin toplam adedi, Ocak ayına göre 
%51,75 oranında arttı. Philips, 2015 senesinde 
elektrikli süpürge kategorisinde %20.2 pazar 
payı elde edildi.

HEDEF: Fanta ile müzik arasındaki bağı 
güçlendirmek ve hedef kitleyi marka ile tekrar 
buluşturmak.

SONUÇ: O Ses Türkiye yarışmasında Turuncu 
Koltuk’un seçtiği 2 kişinin sanatçıların 
takımlarına dahil edildiği proje ile Instagram’da 
10.000’in üzerinde kullanıcı içeriği elde 
edildi. #OSesFantaDüet etiketiyle 1.149 
kullanıcı içeriği ve 923,005 Scorp izlenme 
sağlandı. Yan Ekran Mobil Uygulamasında 
196.654 takım oluşturuldu ve 175.000.000 
sayfa görüntülenmesi elde edildi. #KimiSeçer 
hashtag’i ile 1.500 adet kullanıcı içeriği sağlandı. 
Halkın birincisi 12.079 kullanıcı içeriğiyle seçildi. 
Turuncu Koltuk çekilişine 20.971 kişi katıldı.
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165
Unilever
Wanda Digital & Mindshare
Lipton
Bi’ Çay Daha

190
Doğuş Grubu
4129Grey
Doğuş Grubu 
Sanata Bi’ Yer

201
Vestel
Concept 
Vestel
Sevgililer Günü

HEDEF: “Bi’çay daha” söylemini hedef kitle 
geneline yayarak pozitif konuşulma oranında 
artış sağlamak.

SONUÇ: Şehirlere ve isimlere özel banner’ların 
hazırlandığı kampanya ile #biçaydaha trend 
listesinde 106 tren arasında 15. sıraya yükseldi. 
İçeriklerin %98’i kullanıcılar tarafından 
organik olarak üretildi. %50’lerde olan pozitif 
konuşulma oranı %95’e yükseldi. Kampanya 
sonucunda Lipton’un toplam pazar payı tam 
+100 bps artış gösterdi.

HEDEF: Doğuş Grubu’nun sanata ve genç 
sanatçılara destek vererek hayata değer kattığı 
algısını güçlendirmek.

SONUÇ: Güzel sanatlar öğrencilerinin 
sergilenmesini istedikleri işlerini 
yükleyebildikleri bir web sitesinin hazırlandığı 
proje ile 560 güzel sanatlar öğrencisi siteye 
kaydoldu. Toplam 1.101 iş sitede yayımlandı. 
Sitede yer alan işlerden 194 tanesi Doğuş 
Grubu’na ait restoranlar, oteller, ofisler 
ve AVM’lerde sergilendi. Site toplamda 
123.000 sayfa görüntülenmesine ulaştı. Site 
ziyaretçilerinin ortalama oturum süresi 3 dakika 
45 saniyeydi.

HEDEF: Vestel küçük ev aletlerindeki Sevgililer 
Günü fırsatlarını görünür kılmak ve  markasının 
sosyal medyadaki olumlu konuşulma oranlarını 
artırmak.

SONUÇ: Küçük ev aletlerinin karakterize 
edildiği videoların hazırlandığı kampanya 
ile Sevgililer Günü döneminde Vestel.com.tr 
özelindeki Assisted Conversion Value bir önceki 
haftaya göre %281 arttı. Özel olarak hazırlanan 
Sevgililer Günü sayfası, kampanya döneminde 
137.648 görüntülenme alarak vestel.com.
tr’nin en çok görüntülenme alan sayfası oldu. 
Kampanya döneminde Vestel.com.tr/kucuk-
ev-aletleri sayfasının görüntülenme oranı 
%84.45 arttı. Yarattığımız online reklamlarla 
Sevgililer Günü döneminde 3.664.000’lik bir 
görüntülenme sayısı elde edildi.
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350
ING Bank
Universal McCann & Genart Medya
ING Bank
Turuncu Hesap 5 Yaşında

412
Garanti Bankası
Cereyan Medya & Digitouch
Garanti Bankası
Platform Açılış UGİ

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

253
Intel Türkiye
Youthworks & Happy People Project
Intel
Intel - İlk Bilgisayarım

HEDEF: Anne babaları çocuklarına yeni bir 
bilgisayar almaya ikna ederek her yıl düzenli 
olarak düşüş yaşayan bilgisayar satışlarını 
artırmak.

SONUÇ: Markanın kendi reklamını YouTube 
fenomeni Orkun Işıtmak’a troll’lettiği kampanya 
ile YouTube ve Facebook’ta 7.000.000’dan fazla 
izlenmeye ulaşıldı. İçerikler organik olarak 
yayıldı ve video izletme maliyetleri 4 kat düştü. 
Teknosa.com’daki tüm notebook trafiği bir 
önceki yıla göre %12; Notebook satışları ise 
%37 arttı.

HEDEF: Yenilikçi ve teknolojik marka imajına 
katkıda bulunarak Turuncu Hesap’ın bilinirliğini 
artırmak.

SONUÇ: Hazırlanan video ve görselleri 
Shazam’layan kullanıcıların oyun kurgusuna 
yönlendirildiği proje ile video ve görseller 
toplamda 6.792 kez Shazam’landı. 4,.884 
kullanıcı yarışma kurgusuna yönlendirildi. 
Bu kullanıcılar oyunda ortalama 2 dakikanın 
üzerinde zaman geçirdi.

HEDEF: UGİ’yi tüketici ile buluşturmak ve 
tüketici ile gönül bağı kurmasını sağlamak.

SONUÇ: YouTube içerisinde Shazam’lanabilir 
reklam filminin ve UGİ tanıtım videosunun 
yayınlandığı kampanya süresince TV spotlarında 
12.000.000 kişiye erişildi. Kampanya filmi 
ve radyo spotları 114.000’den fazla kez 
Shazam’landı. YouTube masthead’le 10.000 ve 
3D hologramla 10.000’den fazla görüntülenme 
elde edildi. Outdoor’da 48.000 adet insert’le 
hedef kitleye birçok platformda birebir erişim 
sağlandı.
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426 
P&G
Youth Republic
Orkid
Orkid Wall

HEDEF: Orkid’in gençlerin zihnindeki algısını 
“Genç, kadınları destekleyen, çağa ayak 
uyduran ve dinamik” olarak tazelemek ve Orkid 
Platinum’u denettirmek için sampling yapmak.

SONUÇ: Toplumda, kızlar yapamaz denilen 
durumların cümleler halinde yazıldığı bir 
duvarın üretildiği kampanya boyunca, 50.000 
direct reach elde edildi.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

447 
Mondelez International
Vivaki & Sesli Harfler
First Sakız
First - Ferah Kaçış

HEDEF: Marka algısı olarak ferahlık 
konseptindeki varlığını rakibine göre daha da 
artırmak ve hedef kitlesi ile duygusal bağını 
güçlendirmek.

SONUÇ: Marka için hazırlanan özel oyunun 
escapist.com’a konumlandırıldığı kampanyada 
oyun için hazırlanan sayfada 800.229 kişi 
tarafından 1.015.665 oturum yaratıldı. Oyun 
360.000 kez oynanırken 125.000 kez oyun 
tamamlandı. Oyunda kalma süresi ortalama 2 
dakika olarak gerçekleşti. 10.000.000’dan fazla 
kişiye ulaştı ve 120.000.000 defa görüntülendi. 
Enes Batur ile gerçekleştirilen ve kendi YouTube 
sayfasında yayınlanan video tam 4.335.986 kere 
izlendi.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

454 
Nestlé
Maxus & Mindshare
Nescafé
Nescafé ile Evini Cafe’ye Çevir!

HEDEF: Tüketicilere kahve zincirlerindeki 
tecrübelerini ev konforunda yaşatarak satışları 
artırmak.

SONUÇ: Swarm ve Foursquare işbirliğiyle; 
White Choco Mocha ürünlerinin tüketicilerin 
evlerine gidilerek ikram edildiği kampanya ile 
toplamda 112 ev ziyaret edildi. 115 bardak 
White Choco Mocha deneyimlettirilerek 619 
paket karışım kahve hediye edildi. Swarm’da 
lokasyon bazlı reklamlarda, CTR benchmarkı 
%0,92 iken yayın %1,30 CTR oranı ile 
sonuçlandı. Scorp üzerinden iletişim yapılan ilk 
gün trend topic olundu. Scorp videoları 323.283 
kez izlendi, 229 yorum ve 6.004 beğeni aldı. 
Alınan post sayısı önceki kampanyalara oranla 
%177 oranında yükseldi. Sürpriz ile karşılaşan 
tüketiciler sosyal medyada kampanya süresinde 
toplam 428 adet post paylaştılar.
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455 
Mondelez International
Vivaki Creative
Oreo
Oreo ile Shazamla

HEDEF: Marka bilinirliğini artırarak daha fazla 
kişinin Oreo denemesini sağlamak.

SONUÇ: TV ve online video reklamını 
Shazam’layan kişilerin özel bir sürprizle 
karşılaştığı kampanya ile Twitter kullanıcılarının 
bir çoğu Obama, Neymar ve rakiplerin Twitter 
hesaplarına Oreo’lu mesajlar gönderdiler. 
Satışlarda kampanyadan bir önceki döneme 
göre %23 artış oldu. TV kopyası 65.000 kez 
Shazam’landı. 7.435 Twitter kullanıcısı 3.750 
tweet ile arkadaşlarına hediye Oreo ve Oreo 
tasarımlı mesajlarını iletti. Tweet atanların 
%27’si Migros mağazalarından Oreo’larını 
aldılar.Mikrosite içerisinde geçirilen süre 51 
saniye oldu.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

475 
L’Oreal
Stratejist
L’Oreal Professionnel
İkonik Sarışınlar #IconicBlond

HEDEF: Kuaför kanalı ve potansiyel tüketiciler 
üzerinde marka bilinirliğini artırmak ve ürün 
kullanımını yaygınlaştırmak.

SONUÇ: Begüm Kütük’ün ‘Sonsuz Aşk’ 
konseptli video prodüksiyonları ile başlatılan, 
‘Tarihteki ikonik sarışınlar’ canlandırması ile 
offline’a entegre edilen kampanya ile Begüm 
Kütük’ün Instagram hesabında 12.000’den 
beğeni ve yorum alındı. Konsept fotoğraf 
çekimleri sosyal medyada ve medyada (TV 
kanalları, gazete ve dergiler) yoğun ilgi gördü. 
Bu proje ile hedef kitledeki 7.000.000 kişiye 
ulaşıldı. Medyada ise 3.000.000 TL’ye yakın 
reklam eşdeğeri elde edildi.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

459 
Samsung Türkiye
Cheil Turkey & Starcom
Samsung Türkiye
Samsung Galaxy S7 Edge ile Yaparsın

HEDEF: Lansmanı yapılacak Galaxy S7 Edge 
ile satışları artırmak ve marka algısını olumlu 
yönde değiştirmek.

SONUÇ: Kampanyaya dahil olan 2 genç 
ile Facebook Live’da ilk native content 
projelerinden biri gerçekleştirildi ve hikayeler 
Facebook’ta 16.427.313, Instagram’da 
15.592.228, Twitter’da ise 13.552.113kez 
izlendi. YouTube üzerinde ana video ve hikaye 
videoları toplamda 50.924.635 izlenmeye 
ulaştı. 28 Kasım’da yayına giren masthead ile 
11.700.000, 21 Aralık’ta yayına giren masthead 
ile 12.200.000 kişiye erişildi. Onedio üzerinde 
insanların korkularını aşmasıyla ilgili bir sosyal 
deney videosu ile #yaparsın dendi ve 1.000.000 
kişiye ulaşıldı.. Onedio’da #yaparsın temalı içerik 
listeleri 200.000 üzerinde okundu ve içeriklerde 
harcanan ortalama süre 2 dakika üzerinde 
oldu. Scorp app’i üzerinden oluşturulan 
#yaparsın içerikleri 500.000’in üzerinde izlendi. 
Soru Hürriyeti Facebook live yayını, tolamda 
639.000’in üzerinde kişiye erişti, 106.000’in 
üzerinde izlendi. Yaparsın temalı native ad’ler 
standart display ad’lerin 1,4 katı CTR oranı ve 
510.000’in üzerinde impression elde etti.
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476 
Aygaz Otogaz
People Initiative & The King
Aygaz Otogaz
Aygaz Radyo İstasyonu

HEDEF: Aygaz’ın en çok tercih edilen 
akaryakıt markası olduğunu ve günün her 
saati her kesimden tüketiciye hizmet verdiğini 
vurgulamak.

SONUÇ: Sevilen Show Radyo DJ’lerinin bir 
gün boyunca Aygaz Otogaz istasyonunu radyo 
istasyonuna çevirdiği kampanya hashtag’i Trend 
Topic listesinde 8 saati aşkın bir süre 7. sırada 
yer aldı ve 29.000.000 etkileşim elde edildi. 
Kampanya videosu ile  6.000’e yakın etkileşim 
ve 2.000.000 görüntülenme sağlandı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

479 
Ülker
C-Section
Ülker Biskrem
Bi’ Biskrem Versem

HEDEF: Gençlerle gerçek hayatta iletişime 
geçmek ve onlara gerçek bir tüketici deneyimi 
yaşatmak.

SONUÇ: Hedef kitlenin taksilere ücretsiz 
binmek, o ayki ev kiralarını ödememek gibi 
gibi onlarca farklı şeyi bi Biskrem vererek elde 
edebildiği kampanya ile 10.000.000’un üzerinde 
izlenme, 17.000.000’un üzerinde erişim 
sağlandı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

483 
Türk Telekom
People Initiative & AdColony Turkey
Selfy
Selfy Senin Dünyan

HEDEF: Türk Telekom’un yeni gençlik markası 
Selfy’nin bilinirliğini artırmak

SONUÇ: Swarm içerisinde Place Based Ads 
modeli ile gençlerin kendi bölgelerini dışarıda 
da herkese göstermeye davet edildiği uygulama 
ile 10.000’in üzerinde genç kendi bölgesinin 
bayrağını yarattı.
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521 
Nestlé
Maxus & Mindshare
Nescafé 3ü1 Arada Extra
Nescafé 3ü1 Arada Extra - 
Wolfteam Turnuvaları

HEDEF: Nescafé 3ü1 arada Extra ile geceleri 
sahiplenmek ve marka bilinirliği artırmak.

SONUÇ: Wolfteam ile online gece 
turnuvalarının düzenlendiği ve ünlü streamer 
Zeonn ile gece yayınlarının yapıldığı kampanya 
ile online ve offline turnuvalarda 1.000 takım, 
5.000 oyuncu yarıştı. Sosyal medyada ayda 
1.00.000’dan fazla tekil erişim sağlandı. Finalde 
2 günlük Twitch canlı yayınlarında 300.000’den 
fazla izlenme alındı. Totelde tüm kanallardan 
yapılan iletişimle 6.000.000’dan fazla hardcore 
tekil oyuncuya erişildi. Tüm Netmarble medya 
alanlarından 230.000.000’luk bir gösterim 
sağlandı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

525 
Renault Mais
MEC
Renault
Renault Megane Sedan

HEDEF: Yeni Megane Sedan lansmanı 
yapıldıktan sadece 4 gün sonra gerçekleşecek 
test sürüşü deneyimine, 1.000 kişinin katılımını 
sağlamak.

SONUÇ: Display’de, yüksek erişim alınacak 
alanların, görünürlüğü yüksek formatlarla 
domine edildiği kampanya sonucunda bir 
günde toplam 6.000.000 hedef kitle erişimi 
elde edilerek, 20 yaş üzeri erkek hedef kitlenin 
%26’sına ulaşıldı. Sosyal platformlarda %70’i 
model, %30’u marka söylemi olan Tavrın Hayat 
Tarzın’la ilgili olmak üzere 5.300 içerik paylaşımı 
gerçekleşti. Yayınlar sonucunda 70.000 tekil web 
sitesi trafiği elde edildi ve bu kişilerin 2.100’ü 
hafta sonu test sürüş etkinliğine katıldı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

547 
Nestlé 
Maxus & Mindshare & FormatC
Nescafé Xpress
Nescafé Xpress ile Trampa!

HEDEF: Ürünün bilinirliğini artırmak ve 
markanın sahiplendiği maceraperest, heyecanlı 
ve eğlenceli marka asset’lerini tüketiciye 
tanıtmak.

SONUÇ: Para yerine sadece Nescafé Xpress 
kullanılarak hayallerin gerçeğe dönüştüğü 
kampanyya 2.500’ün üzerinde başvuru yapıldı. 
Toplamda 53.000.000 izlenme elde edildi. 
#XpressleTrampa hashtag’iyle 15.000’den fazla 
tweet atıldı. Kampanya 3 defa organik Trending 
Topic oldu. Türkiye’de 3.500.000 Twitter 
kullanıcısına erişildi. Twitter’da toplam 10.044 
Conversation Card ve 18.167 Anket oylaması ile 
konuşulma oranı artırıldı. Kampanya dahilinde 
tüm platformlarda toplam 25.000.000 tekil 
kullanıcıya erişildi. Videolar toplam 16.000.000 
kez izlendi. Tüm Periscope yayınlarında 
1.079.719 izleyiciye ulaşıldı.
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550 
Unilever
Mindshare
Magnum
Shazamable Packs

HEDEF: Tüketicilerin satış noktalarında 
dondurma olarak Magnum Double’ı seçmesini 
sağlamak.

SONUÇ: 78.000.000 Magnum paketinin 
Shazam’lanabilir hale getirildiği kampanya 
ile görsel Shazam’lama Türkiye’de ürün 
paketlerinde ilk defa kullanıldı. Magnum 
promosyon katılımında bir önceki yıla göre 
%43’lük bir artış sağlandı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

578 
Fiat
People Initiavite & KoçZer
Fiat
Haydi Maça Gel

HEDEF: Engelsiz Hareket çatısı altında engellilik 
durumları hakkında toplum bilinci ve duyarlılık 
oluşturmaya da destek olmak.

SONUÇ: Basketbol maçlarına 33 yıldır hiçbir 
engel tanımadan giden Alper Şirvan’ın 
hikayesinin viral bir videoyla anlatıldığı 
kampanya ile bütün platformlarda toplamda 
3.500.000’a yakın izlenme elde edildi. Video 
25.000’in üzerinde beğeni elde ederken, 
3.000’in üzerinde paylaşım elde edildi. 9 farklı 
TV kanalında haber olundu ve birçok gazetede 
haber olarak yer alındı. Toplamda 2.600.000 
TL’lik medya değeri elde edildi.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

580 
Vodafone
C-Section
Vodafone
Netflix Maratonu

HEDEF: Vodafone & Netflix ortaklığının 
bilinirliğini artırarak pazarda farklılaşmayı 
sağlamak.

SONUÇ: Netflix ile sinemada düzenlenen ilk 
dizi maratonunu hayata geçirildiği kampanya 
sonucunda differantiation puanı 6 puan arttı. 
Tek bir etkinlikle 11.500.000 kişiye erişildi. 
Sosyal medyada 3.400 içerik toplandı ve hesap 
686 kez mention’landı. Düzenlenen emoji 
yarışmasına 1.648 tekil kullanıcı katıldı.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

607 
Nike
Mindshare
Nike Football
Oyunu Harekete Geçir

HEDEF: Türkiye’deki genç futbolseverlere ilham 
vermek ve yeni Milli Takım formasını tanıtmak.

SONUÇ: Arda Turan’ın hikayesini anlatan 
TV filmi üzerinden kullanıcıların 2. ekranda 
soyunma odası konuşmasına yönlendirildiği 
kampanya ile toplamda 9.000.000 kişi bu 
konuşmaya tanıklık etti. 14.000.360 video 
izlenmesi elde edildi. İlk bir haftada milli takım 
formaları özelinde %55 satış sağlandı. Devre 
arasında mevcut e-ticaret stokları tükendi. 533 
farklı PR yansıması oluştu. 

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

616 
Nike
Mindshare
Nike Football
The Switch

HEDEF: Futbol tutkunu gençlere ilham vererek 
erişim sağlamak.

SONUÇ: Avrupa Kupası açılış maçında ve 
Turkiye’nin ilk maçında 24 saat dijital mecraları 
domine edildiği kampanya sayesinde Facebook 
& Nielsen işbirliği ile yapılan araştırma 
sonuçlarına göre EMEA bölgesindeki en yüksek 
kampanya farkındalığı yaratıldı. Facebook 
araştırma sonuçlarına göre hedef kitlenin 
%52’sine ulaşıldı. Playstation sahibi futbol 
tutkunu gençlerin %67’si temayı indirdi ve 
videoyu izledi. Filmi TV’den Shazam’layanlar, 
filmi kampanya ortalamasından %43 daha uzun 
süre izlediler.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

629 
Nestlé
Project House & Maxus & Mindshare
Nestlé Pure Life
Annemden Bana

HEDEF: Anneler nezdinde marka bilinirliğini 
artırarak alışveriş listelerine girmek, onları 
ürünü denemeye ve satın almaya teşvik etmek.

SONUÇ: Jingle için dijital radyo kullanımının 
gerçekleştirildiği ve Annemden Bana benzerlik 
testi için bir mobil uygulamanın hazırlandığı 
proje ile tekil kullanıcı sayısı 251.000 kişiye 
ulaştı. 177.000 tekil kişi uygulamayı kullanarak 
karşılaştırma yaptı. Sosyal medya içerikleri, 
online olarak da yayınlanan film ile birlikte 
toplamda 75.000.000 gösterime, 22.000.000 
erişime, 5.500.000 izlenmeye ve 1.800.000 
etkileşime ulaştı. Ipsos’un marka sağlığı 
araştırmasına göre AnnemdenBana TVC 
kopyasının marka ile bağdaştırılma oranı 
83 puan ile 2016 normlarının çok üzerinde 
gerçekleşti.
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En az üç ya da daha fazla interaktif taktik ve teknolojiyi (örnek: display, video, mobil, arama, vs.) birleştirerek, sıra dışı dijital deneyim 
sağlayan tüm kampanyalar

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :

Marka           :
Reklam         :

21
Turkcell
Mobi Wan
Turkcell
Bayram Olsun

50
KFC
Pure New Media & Maxus
KFC
Parmak Isırtan Lezzet

82
Vodafone
Ouchhh Yeni Medya Ajansı & 
Fikirbaz Zenger
Vodafone Türkiye
Vodafone Digital Transformation 
Summit / Vodafone Dijital 
Dönüşüm Zirvesi

HEDEF: Eski heyecanını yitiren ve tatil fırsatına 
dönüşen bayramda, hala o eski heyecanı duyan 
yaşlılarımızın hatırlanmasını sağlayarak, onların 
mutlu olması için gerekli çözümü sunmak.

SONUÇ: Sosyal medya reklamları, YouTube 
reklamları, Turkcell abonelerine SMS 
gönderimleri ve medya portallerinde 3 gün 
boyunca banner’ların yayınlandığı projede; 
Türkiye’nin her yerinden 400.000 ziyaretçi mobil 
ve web üzerinden bayramolsun.com’a geldi. Bu 
rakamın %85’i bayramın ilk günü gerçekleşti. 
14.000 IVR araması yapıldı, 12.000 sesli mesaj 
bırakıldı. Arayanlarla yaşlılarımız arasında 300 
canlı telefon görüşmesi gerçekleşti. Video tam 
4.000.000 kez izlendi ve hedef rakamı 4 kat 
geçti.

HEDEF: KFC’nin değişen marka söylemi 
“Parmak Isırtan Lezzet”i maksimum kişiye 
ulaştırmak ve sosyal medyada konuşulmasını 
sağlamak.

SONUÇ: Yalnızca 1 gün sürecek bir iletişim 
stratejisi ile; eş zamanlı olarak anlaştığımız 
influencer’lar ile bir “12 Ocak fenomenlerin 
parmaklarının bandajlı olması hadisesi” 
hareketi başlatıldı. 1 gün süren kampanyayla 
#ParmakIsırtanLezzet toplam 27.000.000’un 
üzerinde görüntülenmeye ulaştı. 24 saate yakın 
bir süre içerisinde sosyal medyada 7.000’den 
fazla kişi kampanya hakkında konuşurken, 
215.000 etkileşim yaratıldı. Web Display 
yayınlarında %45,39 görünürlülük elde edildi. 
Google GDN yayınlarında toplam 8.480.983 
gösterim ve %0,41 gösterim oranıyla siteye 
büyük ölçüde trafik çekildi. Onedio listesinde 
ise planlanan okunma oranı 150.000 iken 
gerçekleşen okunma 265.607 olurken liste 
toplamda 1.464 kez paylaşıldı.

HEDEF: Teknolojinin, bilimin, sanatın ve 
modanın birleştiği bir zirve gerçekleştirerek 
Vodafone Türkiye’nin vizyon farkını ortaya 
koymak.

SONUÇ: Moda, teknoloji, bilim ve sanat 
disiplinlerinin dijital bir senfoni oluşturulduğu 
projede katılımcıların da telefonlarıyla dahil 
olduğu yaklaşık 12 dakikalık performans 
gerçekleştirildi. Real time Drone tracking, real 
time face mapping, real time dress tracking 
ve light installation  gibi dijital enstrümanların 
kullanıldığı çalışma ile zirveyi katılımcı 
olarak izleyen 4.000 kişiye ulaşıldı. Vodafone 
Türkiye’nin YouTube kanalı üzerinden ise 
yaklaşık 1.000.000 kişiye ulaşıldı.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :

Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :

Marka           :
Reklam         :

115 
Turkcell 
BPN İstanbul & AdColony Turkey 
Turkcell 
Fizy Kalp Atışı

134
B’event
Ouchhh Yeni Medya Ajansı & 
FikirbazZenger
Turkcell
Turkcell 4.5G Lansmanı - Tünel 
Meydanı Mapping Show

136
Vista Bilişim
Ouchhh Yeni Medya Ajansı & 
FikirbazZenger
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kapadokya Zelve Vadisi Mapping 
ShowHEDEF: Yeni kullanıcı kazanmak ve var olan 

kullanıcıları aktif hale getirmek.

SONUÇ: Kullanıcıların telefonlarından kalp 
atışlarının ölçülüp modlarının belirlendiği ve 
kendilerine uygun şarkıları bulduğu kampanya 
ile kalp atışlarını ölçmeye yönlendiren banner 
11.000.000 kez görüntülendi. 50.000’den 
fazla kullanıcı Fizy Kalp Atışı Test’i yaptı.  
10.000 kullanıcı üyelik kodu kazandı. Kod 
kazananlarınn %95’i Fizy üyelik kodunu 
kullanarak aktif Fizy kullanıcısı oldu.

HEDEF: Teknolojide büyük kolaylıklar 
getirecek olan 4,5G hızına geçişin duyurulması 
amaçlanırken, markanın sadece kendi 
görsellerini ya da sloganlarını duyurmanın 
ötesine geçen bir deneyim yaşatmak.

SONUÇ: 13 bina ve 19 yüzey maplenerek 
izleyicilerin Tünel Meydanı’nda zamansal 
ve mekansal kavramlardan 12 dakikalığına 
uzaklaştırıldığı mapping show performansı 
750.000’den fazla izleyici tarafından sosyal 
medya üzerinden takip edildi.

HEDEF: Kapadokya’nın Zelve Vadisi’ndeki 
12.000 m2’lik dağ yüzeyinde, doğal yüzeye 
uygun olarak dünyanın ve bölgenin 60 milyon 
yıllık tarihini anlatan bir mapping prodüksiyonu 
gerçekleştirmek.

SONUÇ: Projede görünen her görsel efekt için, 
tekrar edilmeksizin, ayrı ayrı ses efektleri özel 
ses dizaynı ile üretildi. Böylece farklı boyuttaki 
her kırılma efekti farklı bir ses ile izleyicinin 
karşısına çıktı.Kapadokya’ya gelen ziyaretçilerin 
bölgede 10 sene boyunca izleyebilecekleri bir 
projeye imza atıldı.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

140
Nike
FikirbazZenger
Nike
Arda Turan Speed Challenge

202
Vestel
Concept
Vestel
Sevgililer Günü

229 
PepsiCo 
Pure New Media 
Tropicana 
Tropicana İle Memleketteyiz

HEDEF: Futbol sever gençlere, Nike ürünlerinin 
desteği ile dünyaca ünlü futbolcu Arda Turan’la 
mücadele etme şansı sunmak.

SONUÇ: Taksim Süleyman Seba Tesisleri’ndeki 
etkinliğe katılan 1.500 kişi Arda ile aynı anda 
yarışma deneyimi yaşadı. Yarışın görselleri , 
katılımcılara video olarak gönderildi. Sosyal 
medyada, organik 200.000 paylaşım ile 
3.000.000 futbolsever gence ulaşıldı. Nike.com 
adresine 300.000 erişim sağlandı ve Nike Futbol 
uygulamasına 3.000 yeni indirme kazandırıldı.

HEDEF: Vestel markasının sosyal medyadaki 
olumlu konuşulma oranlarını artırıp olumsuz 
konuşulma oranlarını azaltmak.

SONUÇ: Seçilen dört küçük ev aleti olan 
ütü, semaver, blender ve ekmek kızartma 
makinesinin “Sevgili Gibi Davranan Reklam” 
çatısı altında toplandığı kampanyada:Sevgililer 
Günü döneminde Vestel.com.tr özelindeki 
Assisted Conversion Value  bir önceki haftaya 
göre %281; Direct Conversion Value  bir önceki 
haftaya göre %338; Revenue  %230, Average 
Order Value ise %153 artarak hedeflerin üstüne 
çıktı. Önceki dönemde %11 olan olumlu 
konuşulma ortalaması %19’a yükseldi, %30 
olan olumsuz konuşulma oranı ise %25’e düştü.
Sevgililer Günü için özel olarak hazırlanan 
Sevgililer Günü sayfası, kampanya döneminde 
137.648 görüntülenme alarak vestel.com.
tr’nin en çok görüntülenme alan sayfası oldu. 
Kampanya döneminde Vestel.com.tr/kucuk-ev-
aletleri sayfasının görüntülenme oranı %84.45 
artarak hedeflenen oranın neredeyse 2 katına 
çıktı. 

HEDEF: Tropicana’nın Google ile olan işbirliğini 
de maksimize şekilde kullanarak, markayı 
şehir insanlarının aradığı yöresel lezzet olarak 
konumlamak.

SONUÇ: www.memleketteyiz.com’a gelen 
başvurular arasından seçilen 1 kişinin, 
influencer’larla birlikte Bursa’nın köylerine 
gittiği kampanya ile “Bursa Şeftalisi Seni 
Memlekete Çağırıyor” videosu 5.917.718 
izlenme elde etti. Proje boyunca yayına alınan 
tüm videolar 7.624.176 kez izlendi. Proje 
dönemi boyunca tüm assetler aracılığıyla 
5.499.246 kişiye erişildi. www.memleketteyiz.com’a 
470 adet başvuru geldi. Kullanıcılar sitede 
ortalama 2 dakika 47 saniye zaman geçirdi. 
Influencer’larla Bursa’nın 3 farklı köyünde 
çekilen videolar toplam 2.000.000’a yakın 
izlendi. 6 meslek grubuna göre hedeflenen 
banner’lar ile toplam 15.000.000 gösterim 
sağlandı. 6 farklı kategori için çalışılan Pre-
Roll’lar ise toplam 16.870.377 gösterim elde 
edildi.
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No                 :
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No                 :
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254 
Intel Türkiye 
Youthworks & Happy People Project 
Intel 
Intel - İlk Bilgisayarım

309
Garanti Bankası
RAM İstanbul
Garanti Bankası
UGİ’yle Tanış

301
P&G
Starcom & AdColony Turkey
P&G Kurumsal
Teşekkürler Anne- Anneler Günü 
Scorp Uygulaması

HEDEF: Anne babaları çocuklarına yeni bir 
bilgisayar almaya ikna ederek her yıl düzenli 
olarak düşüş yaşayan bilgisayar satışlarını 
artırmak.

SONUÇ: Markanın kendi reklamını YouTube 
fenomeni Orkun Işıtmak’a troll’lettiği kampanya 
ile YouTube ve Facebook’ta 7.000.000’dan fazla 
izlenmeye ulaşıldı. İçerikler organik olarak 
yayıldı ve video izletme maliyetleri 4 kat düştü. 
Teknosa.com’daki tüm notebook trafiği bir 
önceki yıla göre %12; notebook satışları ise %37 
arttı.

HEDEF: Garanti Bankası’nın yeni reklam 
kahramanı olan UGİ’yi dijital platformlar 
aracılığıyla tanıtmak, bilinirliğini artırmak.

SONUÇ: Kampanya sürecinde TVC için 
‘Shazam’lanma imkanı yaratılarak, kullanıcıların 
reklam esnasında Shazam’ı kullanması üzerine 
ziyaret ettikleri mikrosite üzerinde çeşitli 
etkileşim alanları oluşturulan kampanyada 
114.000’den fazla ‘Shazam’lanma elde edildi. 

HEDEF: Teşekkürler Anne’ mesajını hedef kitle 
olan annelere, çocukları aracılığıyla ulaştırarak, 
kampanyayla etkileşime girmelerini sağlamak.

SONUÇ: Scorper’ların #teşekkürleranne 
özelinde video içeriği ürettikleri projede 
Scorp’ta ‘Teşekkürler Anne’ başlığına 2800 
video yüklendi. Bu videolar 2.087.293 kez 
izlendi. 42.270 beğeni topladı. 2800 farklı 
Onedio listesi 311.875 kez tıklandı ve Facebook & 
WhatsApp üzerinden toplam 1.464 kez 
paylaşıldı. Kampanya sonunda ortalama 
2.500.000 kişiye ulaşıldı.
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315
Pegasus 
4129Grey 
Pegasus 
Yerinde Güzel

333 
Procter & Gamble
Starcom & Lamba Digital 
Prima 
Prima Dünyası’na Üye Ol!

348
ING Bank
Universal McCann & Genart Medya
ING Bank
Turuncu Hesap 5 Yaşında

HEDEF: Gençler için yurt içi destinasyonlarını 
cazip noktalar haline getirmek ve keşfetme 
dürtüsünü harekete geçirmek.

SONUÇ: Kapadokya, Karadeniz ve Ege’de 
#YerindeGüzel olan şeylerin sosyal medyada 
gerçek zamanlı olarak paylaşıldığı ve UGC 
kurgusuyla takipçilerin bölge yerlileri ile 
direkt etkileşime girdikleri kampanya boyunca 
sosyal medya hesaplarından toplam 170 
paylaşım yapıldı. Etkileşim 265.000’i, erişim 
32.000.000’u geçti. Videolar 8.500.000’dan 
fazla görüntülendi. Facebook takipçileri ise 
1.215.000’i aştı. 

HEDEF: Online ve offline kanallar üzerinden 
anne adaylarına ve 0-3 yaş arası bebeği olan 
ebeveynlere ulaşarak onları Prima dünyasına 
üye olmaya ikna etmek.

SONUÇ: Annelerin dijital yolculuklarındaki 
her duraklarında yer alınıp “1 Yıllık Bebek 
Bezi” çekilişine katılma şansının sunulduğu 
ve üye toplandığı kampanya ile web sitesine 
11.000.000 tıklanma elde edildi. Google 
Analytics’e göre; son bir yılda toplamda 160.000 
kullanıcı Prima.com.tr’ye üye oldu. Prima.
com.tr’ye gelen kullanıcı sayısı %95 oranında 
arttı. Üyelerin yorum ve puan bırakma oranı 
% 264 arttı. Siteden hemen çıkma oranı % 
11 düştü. Facebook lead reklam formatına 
geçtikten ve Pixel’i hedefleme senaryolarına 
dahil ettikten sonra 3 ay içinde 36.000 anne 
bilgilerini Facebook üzerinden Prima ile 
paylaştı. Google Görüntülü Reklam Ağı ve 
performans pazarlama mecraların da hedefleme 
havuzundan zaten üye olmuş anneleri ayırt 
etmeye başlandıktan sonra bu kaynaklardan 
gelen üye sayısı ilk ayda % 628 arttı. 

HEDEF: Yenilikçi ve teknolojik marka imajına 
katkıda bulunarak Turuncu Hesap’ın bilinirliğini 
artırmak.

SONUÇ: Hazırlanan video ve görselleri 
Shazam’layan kullanıcıların oyun kurgusuna 
yönlendirildiği proje ile video ve görseller 
toplamda 6.792 kez Shazam’landı. 4,.884 
kullanıcı yarışma kurgusuna yönlendirildi. 
Bu kullanıcılar oyunda ortalama 2 dakikanın 
üzerinde zaman geçirdi.
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349
Samsung Türkiye
Starcom & AdColony Turkey
Galaxy A 2016 serisi
Love Seat

369 
Pınar Süt 
Serdesin 
Pınar Yoğurt 
Çiçeğimin Yeni Evi - Pınar Yoğurt 
Kovaları Çiçeklerin Yeni Evi! 
#ÇiçeğiminYeniEvi

382
Vodafone 
Mindshare & Nokta 
Vodafone Freezone
Freezone 19.Liseler Arası Müzik 
Yarışması

HEDEF: Sevgililer Günü’nde, kullanıcılara 
farklı bir deneyim sunarak onların ruh eşlerini 
dijital dünyada bulmalarına yardımcı olmak ve 
böylece ürünün bilinilirliğini artırmak.

SONUÇ: Kullanıcıları sadece fotoğraflar 
üzerinden eşleştirmek yerine; özellikle sinemaya 
olan ilgileri üzerinden hedefleyen projede 
banner üzerinden gelen toplam 139.180 mobil 
kullanıcı uygulamada aktif olarak kendini 
gösterdi. Kadın ve erkek kullanıcılar % 63 
oranında eşleştirildi. Ortalama 52 dakika 
mesajlaşma süresi gerçekleşti. Marka için 
195.300 TL kazanılmış medya değeri sağlandı. 

HEDEF: Pınar’ın, anneleri önemsediğini 
hissettirerek Pınar Yoğurt’un farklı 
uygulamasından kullanıcıları haberdar etmek ve 
ilk akla gelen marka olmak.

SONUÇ: Düzenlenen dijital kampanyanın 
filmiyle, #ÇiçeğiminYeniEvi etiketini kullanarak 
Pınar Yoğurt severlerden yeni bahar kreasyonlu 
dekoratif kaplara çiçeklerini ekip fotoğraflarını 
Instagram’dan paylaşmalarının istendiği 
kampanya sayesinde 4.446.649 izlenme elde 
edilirken #ÇiçeğiminYeniEvi etiketiyle 1.713 post 
paylaşıldı. İletişim yapılan kanallarda 3.400 yeni 
takipçi ve 3.447.675 tekil erişim elde edildi.

HEDEF: Liseli bazını %8 oranında artırmak. 
Brand Equity skorlarında ‘’Differentiated’’ 
skorunu +2 puan, ‘’engagement’’ skorunu +1 
puan artırmak.

SONUÇ: İzlesene.com ile birlikte gençlerin en 
çok tercih ettiği 15 dijital platform ve TV’de 
DreamTurk, DreamTV ve KanalD Beyaz Show ile 
işbirliğine gidilen proje ile, yarışma döneminde 
liseliler segmentinde Vodafone’un Pazar 
payı %2 artış gösterdi. 5.100.000 izlenme ile 
Türkiye’nin en yüksek izlenme rakamına sahip 
dijital canlı yayını oldu. Eş zamanlı takip ve 
optimizasyon ile geçen sene canlı yayın izlenme 
rakamının %25 üstüne çıkıldı. 55.000 adet anlık 
kullanıcı LMY’yi ortalama 19 dakika izledi.
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408
Riot Games
Wanda Digital
League of Legends
Senin Efsanen

482
Disney Türkiye
OMD & Nokta 
Disney Channel
Disney Channel Aslan Koruyucular 
Mobil Etkileşim Projesi

488
Warner Bros.
Nokta & Mediacom
Warner Bros.
Inferno – Cehennem Filmi 
Treasure Hunt Oyun Kurgusu

HEDEF: Oyunun en geniş pazarlarından biri 
olan Türkiye’deki oyuncu sayısını artırmak ve 
oyuncuların aylık total oyun oynama sürelerini 
artırmak.

SONUÇ: seninefsanen.leaugeoflegends.
com adında bir mikro site hazırlanan ve 
LoL hesabıyla giriş yapan oyunculara, 2016 
yılında oyun içerisinde neler başardıklarının  
kişiselleştirilmiş videolarla izletildiği projede 
aktif oyuncuların %60’ı kendi videolarını izledi. 
Oyunu oynamayı bırakanlardan videosunu 
izleyenlerin %50’si oyuna geri döndü. Sadece 1 
ayda yaklaşık olarak 3.000.000 oyuncuya erişim 
sağlandı.

HEDEF: Disney Channel’ın yeni içeriği olan 
Aslan Koruyucular dizisi için marka bilinirliği 
oluşturmak.

SONUÇ: Dizinin ana karakteri olan Kion’un 
en önemli özelliği muhteşem güçlü 
kükremesiydi. Buradan yola çıkarak, Disney 
Channel’ın hedef kitlesi olan çocuklara her 
birinin Kion olabileceğini gösterecek, güçlü 
bir bağ kurmalarını sağlayacak bir kampanya 
kurgulandı. Kampanya ile 252.171 video 
izlenmesi, 10.000 canlı yayın tekil erişim, 2004 
kükreme videosu, 2506 fotoğraf ve mesaj, 
26.956 post beğenisi elde edildi.

HEDEF: Dan Brown’un aynı adlı romanından 
uyarlanan gizem, bulmaca, macera ve 
gerilim dolu Warner Bros’un Inferno filmi 
için kullanıcıları etkileşimli bir şekilde Robert 
Lagdon’un gizem ve bulmaca dolu dünyasına 
sokarak filme merak uyandırmak / farkındalık 
yaratmak.

SONUÇ: Treasure Hunt tarzında, sonunda 
kullanıcıların filme özel bilet hediyesi 
kazanabilecekleri bir oyun tasarlanan kampanya 
sonucunda; Video 10 günde 565.382 izlenmeye 
ulaştı. 65.382 kişi video ile birlikte maceraya 
başla butonunu gördü ve 237.433’ü butona 
tıklayarak %42’lik etkileşim oranı ile oyuna 
geçiş yaptı. Kullanıcıların 144.851’i %61’lik bir 
etkileşim oranı ile oyunda yer alan görevleri 
tamamladılar. Oyunun son aşamasında bulunan 
bilet için bilgi giriş formu 1.299 kişi tarafından 
dolduruldu. Oyunu Facebook’ta 2.466 kez 
paylaşıldı ve kampanya sonunda Inferno 
filminin sitesine 37.542 kez yönlendirme yapıldı.
Ayrıca kullanıcılardan alınan geri bildirimler 
doğrultusunda filmi bilmeyen kullanıcıların 
kampanya sayesinde farkındalıklarının oluşarak 
filme gitmek istediklerini iletti.
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549 
Nestlé 
Maxus & Mindshare & FormatC 
Nescafé Xpress 
Nescafé Xpress ile Trampa!

584
Vodafone 
C-Section 
Vodafone
Salla Dolsun Taşsın

596 
Vestel 
Project House 
Vestel 
Durun Siz Kardeşsiniz

HEDEF: Ürünün bilinirliğini artırmak ve 
markanın sahiplendiği maceraperest, heyecanlı 
ve eğlenceli marka asset’lerini tüketiciye 
tanıtmak.

SONUÇ: Para yerine sadece Nescafé Xpress 
kullanılarak hayallerin gerçeğe dönüştüğü 
kampanyya 2.500’ün üzerinde başvuru yapıldı. 
Toplamda 53.000.000 izlenme elde edildi. 
#XpressleTrampa hashtag’iyle 15.000’den fazla 
tweet atıldı. Kampanya 3 defa organik Trending 
Topic oldu. Türkiye’de 3.500.000 Twitter 
kullanıcısına erişildi. Twitter’da toplam 10.044 
Conversation Card ve 18.167 Anket oylaması ile 
konuşulma oranı artırıldı. Kampanya dahilinde 
tüm platformlarda toplam 25.000.000 tekil 
kullanıcıya erişildi. Videolar toplam 16.000.000 
kez izlendi. Tüm Periscope yayınlarında 
1.079.719 izleyiciye ulaşıldı.

HEDEF: Vodafone’un telefonu sallayıp tarifedeki 
interneti geri doldurma özelliğinin tanıtımını 
yapmak.

SONUÇ: İnterneti en olmadık anlarda biten 
gençlerin kabus gibi hikayeleri anlatıldı ve 
“En kritik anda internetin biterse n’apıcan? 
Sallıcan.” diyerek, Vodafone FreeZone’da bu 
tür kabuslar yaşanmayacağı gösterildi. Pre-
roll videolar 3.000.000’un üzerinde izlendi. 
Yaklaşık 1.000.000 kişi videoların %100’ünü 
izledi. Banner’lar 1.000.000’un üzerinde tıklandı. 
Kampanya sonucunda lead sayısı 2016 gençlik 
kampanya ortalamalarına göre %100 arttı. 
Ayrıca 336.421 genç, internetini aynen geri 
doldurmak için telefonunu salladı.

HEDEF: Anneler Günü dönemi taleplerini 
öne çekerek Nisan satış rakamlarının sezon 
satışlarına ulaşmasını sağlamak.

SONUÇ: Biri Swarovski bilezik, diğeri ise 
elektrikli süpürge satmaya çalışan reklamların 
kardeşliğini anlatan online bir reklam filminin 
yapıldığı kampanya ile  GFK verilerine göre 
kampanyanın yapıldığı Nisan ayında, Mart ayına 
göre Küçük Ev Aletleri + Süpürge pazarı %2.1 
büyürken, Vestel %16.2 büyüyerek pazar payını 
%2’den %2.3’e çıkardı. Mayıs ayında Vestel 
adetsel olarak %23,4 büyümüş oldu.  
Tüm sosyal medya içerikleri 27.000 etkileşime 
alırken, 2.200.000 kişi tarafından izlendi ve 
15.000.000 kişiye erişim sağlandı. Aynı zamanda 
internet sitesinin trafiği tekil kişi sayısı olarak 
520.000 kişi artış gösterdi. Ayrıca siteye 
gelenlerden, 1.735 tekil kişi form doldurarak 
kampanyaya katıldı.
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608 
Nike 
Mindshare 
Nike Football 
Oyunu Harekete Geçir

617 
Nike 
Mindshare 
Nike Football 
The Switch

HEDEF: Türkiye’deki genç futbolseverlere ilham 
vermek ve yeni Milli Takım formasını tanıtmak.

SONUÇ: Arda Turan’ın hikayesini anlatan 
TV filmi üzerinden kullanıcıların 2. ekranda 
soyunma odası konuşmasına yönlendirildiği 
kampanya ile toplamda 9.000.000 kişi bu 
konuşmaya tanıklık etti. 14.000.360 video 
izlenmesi elde edildi. İlk bir haftada milli takım 
formaları özelinde %55 satış sağlandı. Devre 
arasında mevcut e-ticaret stokları tükendi. 533 
farklı PR yansıması oluştu. 

HEDEF: Futbol tutkunu gençlere ilham vererek 
erişim sağlamak.

SONUÇ: Avrupa Kupası açılış maçında ve 
Turkiye’nin ilk maçında 24 saat dijital mecraları 
domine edildiği kampanya sayesinde Facebook 
& Nielsen işbirliği ile yapılan araştırma 
sonuçlarına göre EMEA bölgesindeki en yüksek 
kampanya farkındalığı yaratıldı. Facebook 
araştırma sonuçlarına göre hedef kitlenin 
%52’sine ulaşıldı. Playstation sahibi futbol 
tutkunu gençlerin %67’si temayı indirdi ve 
videoyu izledi. Filmi TV’den Shazam’layanlar, 
filmi kampanya ortalamasından %43 daha uzun 
süre izlediler.
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12
Turkcell
Pure New Media
Turkcell
Yeter Çektiğin

29
MediaMarkt
Isobar & Carat & AdColony Turkey
MediaMarkt
Bizden Duymuş Olma

66
Sony Türkiye
Mediacom & Move
Sony Xperia
Sony Xperia XZ - Vay Anları Yakala

HEDEF: Sponsoru olunan Yıldızlı Geceler 
Konserleri’nde, izleyicilerin fotoğraf veya video 
paylaşma istekleri nedeniyle konseri telefon 
ekranlarından takip etmelerinin önüne geçerek 
sahneyi izlemelerini sağlamak.

SONUÇ: Konserden önce izleyicilerin 
YeterCektigin.com hakkında bilgilendirildiği 
projede kullanıcılar siteye girdi ve sosyal medya 
hesaplarına paylaşım izni verdi. Profesyonel bir 
ekip tarafından kaydedilen fotoğraf ve videolar 
kullanıcıların hesaplarından paylaşıldığı 2 
konser boyunca tam 500 kişi “Yeter Çektiğim” 
dedi ve mobil web sitesi onlar adına paylaşımda 
bulundu.

Web sitesini kullananlar arasından yapılan 
çekilişle 2 şanslı kişi konserini izlediği sanatçıyla 
buluşturuldu.

HEDEF: Aralık ayında sevdiklerine hediye 
almayı planlayan kişilere yaratıcı ve inovatif bir 
çözüm getirmek, satışları artırmak ve rekabette 
farklılaşmak.

SONUÇ: Wi-Fi ağının bir iletişim platformuna 
dönüştürüldüğü ve aynı ağı kullanan kişilerin 
ne hediye istediğinin “çaktırmadan” öğrenildiği 
proje kapsamında HTML5 bannerlar üzerinden 
647.391 kişi  MediaMarkt’tan istediği hediyeyi 
söyledi. Dilek gönderim servisi ile, mesajların 
%72’si doğru insanlara ulaştı. 

Marka tanınırlığı %4.7 oranında arttı. Kampanya 
ile birlikte satışlar bir önceki yılının Aralık ayına 
oranla tam %3,8 oranında arttı!

HEDEF: Sony’nin yeni telefon modeli Xperia 
XZ’nin gelişmiş kamera özelliklerini tüketiciye 
tanıtarak rekabetten sıyrılmak.

SONUÇ: Fotoğraf çekme deneyiminin interaktif 
bir simülasyon halinde rich media banner 
içerisine dahil edildiği kampanya ile 170.000’in 
üzerinde kullanıcı fotoğraf kurgusunu 
deneyimledi. Ortalamanın 5 katı üzerinde CTR 
elde edildi.
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105 
Enerjisa 
Mediacom & AMVG 
Enerjisa 
Enerjisa - Dünyanın İlk Enerji 
Tasarrufu Sağlayan Banner’ı

162 
Türk Telekom 
Netcom Medya & Skala Medya 
Türk Telekom 
Türk Telekom Mobil Seferberlik & 
Veloxity Lead Kampanyası

181
Arçelik
McCann Istanbul & KoçZer
Beko
Futbot - Taraftar Botu

HEDEF: “Enerjini Koru” mottosunu tüm 
Türkiye’ye anlatmak, enerji tasarrufu bilincini 
tüketiciye aşılamak ve bu konuyla ilgili bilinirliği 
artırmak.

SONUÇ: Banner’ların, yayının gerçekleştiği 
cihazları tanıyarak, cihaza göre enerji tasarrufu 
yapacak şekilde geliştirildiği, hala devam eden 
kampanya ile 5.000.000 kullanıcıya ulaşıldı. 
Mesaj ortalama 25.000.000 etkileşim aldı. Şu 
ana kadar 750 kWh enerji tasarrufu sağlandı. Bri 
okulun 2 aylık enerji ihtiyacı karşılandı.

HEDEF: Türk Telekom mobil seferberlik 
kampanyasının bilinirliğini artırmak ve lead 
toplamak.

SONUÇ: Anlık bağlantı hızlarının hedeflenerek, 
içeriğin yüklenmediği anlarda yapılan Push 
Notification gönderimlerinde, kullanıcıların 
numara taşıma başvurusu yapabildikleri 3 
fazlı kampanyada 4 gün içinde 25.000 tekil 
kullanıcıya ulaşılarak % 10 geri dönüş oranı ve 
2.447 mobil numara taşıma başvurusu alınarak 
doğrudan satışa yönlendirildi.

HEDEF: Beko markasının FC Barcelona ve 
Beşiktaş sponsorluklarıyla oluşturduğu “Efsane 
Sponsor” algısını Avrupa Futbol Şampiyonasını 
kullanarak artırmak.

SONUÇ: Geliştirilen Facebook Messenger 
taraftar botu ile bir taraftarın ihtiyacı olan 
her şeyin paylaşılmasının sağlandığı proje 
ile toplam 107.000.000 erişim edildi. 20.707 
katılımcı üzerinden 364.787 tekil mesajlaşma 
gerçekleşti.
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200 
Arçelik  
Koçzer & Nmobs
Arçelik
Arçelik OLED TV Lansman 
Kampanyası

242
DenizBank
AdColony Turkey & DB İstanbul
DenizBank
Denizbank Dinamik Fikstür

244 
Opet 
Pure New Media & KoçZer & 
Nmobs 
Opet Petrolcülük A.Ş. 
Araç Kullanırken Gözünüz Yolda 
Olsun

HEDEF: Türkiye’nin ilk yerli OLED TV 
teknolojisini üreten Arçelik markasına ait OLED 
TV ürünlerinin üst segment tüketici hedef 
kitlede bilinirliliğini artırmak.

SONUÇ: Evlerinde internete bağlı Smart TV’leri 
ile televizyonlarını izlerken mobil cihazları ile 
internette gezinen kullanıcılara ‘Televizyonun 
gerçeğe en yakın görüntü ve renkler için yeterli 
mi?’ sorusu yöneltilen projede, yayın süresince 
yaklaşık olarak 4.000.000 kullanıcıya erişildi. 
420.000 kullanıcı ile etkileşime geçildi. %10’un 
üzerinde CTR elde edildi.

HEDEF: Kullanıcılara fayda sağlayan bir kurgu 
ile samimi bir marka imajını pekiştirmek. 
Denizbank futbol iletişimi yapmak.

SONUÇ: Klasikleşen takvime ekle kurgusunun 
teknoloji ile harmanlanarak kullanıcıların 
dinamik birer takvim eklemeye davet edildiği 
kampanyada etkileşime geçenlerin %26’sı 
Denizbank ile Dinamik Fikstür’e abone oldu. 
Kazanılmış medya olarak 2.000.000’dan fazla 
push notification gönderildi.

HEDEF: Trafikte telefon kullanmanın tehlikeli bir 
davranış olduğuna dikkat çekmek ve bu konuda 
bir farkındalık yaratmak.

SONUÇ: Cep telefonunu araca bağlamak için 
bluetooth özelliğini aktif hale getiren sürücülere 
girdikleri uygulamalara özel olarak hazırlanan 
trafikte telefon kullanmanın tehlikeli olduğu 
mesajının verildiği kampanya ile 1.849.044 
gösterim ve 180.945 tıklanma elde edildi. 
Toplam tıklanma oranı %11,5 CTR sağlanırken, 
1.550.051 sürücüye yaratıcı mobil bannerlarla 
ulaşıldı.
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308
P&G
Starcom & AdColony Turkey
P&G Kurumsal
Teşekkürler Anne- Anneler Günü 
Scorp Uygulaması

313 
Unilever
Mindshare & AdColony Turkey
Knorr 
Knorr Pide Kuyruğu

320
Unilever 
Mindshare & AdColony Turkey
Knorr 
Knorr Dinamik Takvim

HEDEF: ‘Teşekkürler Anne’ mesajını hedef kitle 
olan annelere, çocukları aracılığıyla ulaştırarak, 
kampanyayla  etkileşime girmelerini sağlamak.

SONUÇ: Scorper’ların #teşekkürleranne 
özelinde video içeriği ürettikleri projede 
Scorp’ta ‘Teşekkürler Anne’ başlığına 2800 
video yüklendi. Bu videolar 2.087.293 kez 
izlendi. 42.270 beğeni topladı. 2800 farklı 
Onedio listesi 311.875 kez tıklandı ve Facebook 
& WhatsApp üzerinden toplam 1.464 kez 
paylaşıldı. Kampanya sonunda ortalama 
2.500.000 kişiye ulaşıldı.

HEDEF: Knorr ile iftar hazırlık sürecinde 
tüketiciye dokunarak onların hayatını 
kolaylaştıracak çözümler sunmak.

SONUÇ: Foursquare üzerinden  iftar saatine 
yakın saatlerde kullanıcılara reklam gösterimleri 
yapılan ve yakınlarda bulunan fırınların doluluk 
oranlarını gösteren proje ile  yakındaki fırınların 
doluluk oranı 4.893.623 kez görüntülendi. 
53.342 defa kullanıcılar yol haritasına bakarak, 
pideye daha hızlı kavuşacakları bir fırına 
yönlendirildiler. Kampanya sonunda %1,09 CTR 
elde edildi.

HEDEF: Ramazan döneminde “İftar Vakti Çorba 
Vakti” söylemi ile İftar vaktini sahiplenecek 
şekilde iletişim yapan markanın hedef kitlesine 
geleneksel yolların dışında da ulaşmasını 
sağlamak.

SONUÇ: İftar saatlerinin kullanıcıların akıllı 
telefonlarındaki takvim uygulamalarının içine 
entegre edildiği kampanya ile Etkileşime 
geçenlerin %55’i Knorr ile İftar Vakitleri 
Takvimi’ne abone oldu. Kazanılmış medya 
olarak toplam 1.058.220 bildirim gönderildi. 
Knorr Ramazan Takvimi’ne üye olan 19.192 
kullanıcı, Knorr çorbalarla iftar sofrasından 
hemen önce akıllı telefonlarından buluştu.
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327
Unilever 
Mindshare & AdColony Turkey 
Lipton 
Lipton Dinlendiren Banner

335
Peugeot Türkiye 
OMD & AdColony Turkey 
Peugeot 3008 
Peugeot Yeni 3008 Lansman 
Kampanyası

356 
Unilever 
Wanda Digital 
Lipton 
Türkiye’de Çayın Yeri Bi’ Başka

HEDEF: Kullanıcıların Lipton yeşil çayın etkisini 
çayı denemeden anlamalarını sağlamak.

SONUÇ: Banner’a tıklayanların telefonlarını 
2 dakikalığına bırakıp dinlenmelerinin istendiği 
ve telefonu hareket ettiren kullanıcıların farklı 
bir banner’la tekrar dinlenmeye davet edildiği 
kampanya ile baner’daki geri sayım 4 günde 
5.186 kere başladı. Kullanıcılar toplam 
10.372 dakika dinlendi. 4.357 tekil kişi Lipton 
Dinlendiren Banner ile iki dakikalık mola yaptı.

HEDEF: Uçak kokpitinden esinlenilerek 
tasarlanan yeni nesil Peugeot I-Cockpitli Yeni 
SUV Peugeot 3008’in bilinirliğini sağlamak.

SONUÇ: Telefonunu uçuş moduna alan 
kullanıcılara push notificationlar gönderildikten 
sonra, mesaja tıklayan kullanıcıların karşısına 
telefonları internete bağlı olmadan görselli 
bannerlar gösterilen kampanyada 60.000 push 
notification gönderimi ile 1.000.000 tekil kişiye 
ulaşıldı.

HEDEF: Lipton’un 2017 iletişiminde 
sahiplendiği “Türkiye’de çayın yeri başka” 
söylemini hedef kitle geneline yaymak ve pozitif 
konuşulma oranında artış sağlamak.

SONUÇ: Televizyondaki reklamı izleyenlerin 
hediye çay kazanmak için Shazam’a 
yönlendirildiği ve burada bir oyun kurgusuyla 
karşılaştığı kampanya ile reklam filminin 
Shazam’lanma sayısı 67.000’in üzerine çıktı. 
Oyun 370.000 kez oynandı ve kullanıcılar 
Shazam sayfasında ortalama 3 dakika geçirdi. 
Kampanya sayesinde katılımcıların %27’si 
hediye edilen Lipton çaylarına kavuştu.
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373 
Procter & Gamble 
Starcom 
Head&Shoulders 
Head&Shoulders ‘Maçın 
Omuzlayanı’nı Seçiyor

379 
Fox 
Mindshare & Move 
National Geographic 
İklim Meselesi

406 
Procter & Gamble 
Starcom
Oral-B 
Oral-B Anneler Günü Projesi

HEDEF: Head&Shoulders’ın dijital medyadaki 
basketbol sahipliğini artırmak amacıyla, 
basketbol/spor ile ilgilenen hedef kitledeki 
kullanıcıların dinamik bir şekilde etkileşime 
geçmesini sağlamak.

SONUÇ: Hedef kitleye favori takımlarının 
sorulduğu ve bu içeriğe reaksiyon gösteren 
kullanıcıların www.kazanmakkafadabaslar.com 
sitesine yönlendirildiği kampanya ile 2.500.000 
kişiye erişildi. Başta basketbol ile ilgilenen 
2.100.000 kullanıcı olmak üzere hedef kitlenin 
%50’sine ulaşıldı. Yapılan optimizasyonlar ve 
gerçek zamanlı içerik stratejileri ile 300.000’in 
üzerinde etkileşim alındı. Conversational Card 
modeli 27.000 kez paylaşılarak toplamda 
7.700.000 kazanılmış gösterim elde etti.

HEDEF: İklim değişikliğinin sonuçlarına yönelik 
var olan farkındalığın davranışsal bir yaklaşıma 
dönüştürülmesi.

SONUÇ: Onedio uygulamasına giren 
kullanıcıların ekran parlaklığının kısıldığı ve 
banner ile parlaklıklarını azaltarak bireysel 
olarak tasarruf etmeye teşvik edildiği proje ile 
rich media banner’lar ile 7.000.000 gösterim, 
65.000.000 kw enerji tasarrufu sağlandı. 
Tüm Türkiye’nin 2 saatlik ortalama elektrik 
tüketimi kadar tasarruf edildi. Türkiye’nin 1 
günde ürettiği rüzgar enerjisine denk tasarruf 
miktarına ulaşıldı. 3.100 kişinin yıllık ortalama 
tüketimi kadar enerjinin tasarruf edilmesi 
sağlandı.

HEDEF: Diş sağlığı hakkında farkındalık 
uyandırmak ve Anneler Günü kampanyası 
üzerinden marka bilinirliğini artırmak.

SONUÇ: Kullanıcıların selfie çekmek için 
gülümsedikleri anda N’SDK teknolojisi 
sayesinde otomatik olarak fotoğraflarının 
çekildiği kampanya boyunca 600.000 kişiye 
ulaşıldı. 30.000’den fazla kişi Oral-B’nin 
sitesine yönlendirildi. 200 kişi ise annesi ile 
gülümsemesini paylaştı.
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416
Garanti Bankası 
Cereyan Medya & Digitouch 
Garanti Bankası 
GarantiOne Lansman

437 
Vodafone
Mindshare & Plasenta
Vodafone
Yandex Traffic Blogger

497
Frito Lay
OMD & AdColony Turkey
Doritos
Doritos Mix

HEDEF: Genç hedef kitlenin uygulamayı 
indirerek aktif olarak kullanmalarını ve 
uygulamayla duygusal bağ kurmalarını 
sağlamak.

SONUÇ: Kalben’in seslendirdiği uygulamaya 
özel bir şarkıyla konvansiyel mecraların yanında 
dijital ortamda da genç hedef kitleye seslenilen 
kampanya ile lansman dönemi sonunda 
GarantiOne, 600.000’den fazla download aldı.
Uygulama, iletişim süresinde AppStore’da 
1. sıraya, Google Play’de ise 5. Sıraya kadar 
yükseldi. GarantiOne Blog sayfası. 400.000’ in 
üzerinde sayfa gösterimi elde edildi. Onedio’da 
kullanıcılar, Masthead alana 6.519, bant alana 
ise 1.136 kez tıklayıp bu deneyime katıldılar. 
Bu alanların toplam erişimi 3.963.920 olurken, 
sosyal medya paylaşımları ile birlikte 350.000’in 
üzerinde kişi ile etkileşime geçildi.

HEDEF: Konser, restoran, havaalanı gibi 
sadakat programı dahilindeki lokasyonlarda 
Vodafone’lulara özel teklifleri gerçek zaman ve 
lokasyonda iletmek.

SONUÇ: Yandex Traffic ekranındaki reklama 
kapalı olan alanda kullanıcıların herkese açık 
olarak yaptığı sohbetlere gerçek zamanlı 
mesajlar girildi. Ortalama 131.000 tekil 
ziyaretçiden gerçek zamanlı 8 farklı mesaj için 
850.000 görüntülenme alındı. Reklama kapalı 
bir trafik uygulamasına kullanıcıları rahatsız 
etmeden sızarak doğru zaman ve lokasyonlarda 
doğru Vodafone teklifleri sunuldu.

HEDEF: Farklı lezzetlerin ve şekillerin bir 
araya gelmesi ile oluşan “Mix” konseptinin 
ürün & marka mesajı ile birlikte, hedef kitleye 
ulaştırılması ve ürün farkındalığını “Bold” bir 
bakış açısıyla yaratmak.

SONUÇ: Mix ve müzik birleşiminden yola 
çıkarak hazırlanan bir video klip projesi 
hayata geçirildi. Kullanıcıların, izledikleri klipte 
#dibinekadarmix ‘i duyduklarında telefonlarını 
kaç kere salladıklarını sayarak, yarışmaya 
katılma hakkı verildiği proje 946.000 defa 
izlenirken, kullanıcılar 700.000 kez telefonlarını 
sallayarak etkileşime geçti. 
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552 
Unilever 
Mindshare 
Magnum 
Shazamable Packs

609 
Nike 
Mindshare 
Nike Football 
Oyunu Harekete Geçir

618 
Nike 
Mindshare 
Nike Football 
The Switch

HEDEF: Tüketicilerin satış noktalarında 
dondurma olarak Magnum Double’ı seçmesini 
sağlamak.

SONUÇ: 78.000.000 Magnum paketinin 
Shazam’lanabilir hale getirildiği kampanya 
ile görsel Shazam’lama Türkiye’de ürün 
paketlerinde ilk defa kullanıldı. Magnum 
promosyon katılımında bir önceki yıla göre 
%43’lük bir artış sağlandı.

HEDEF: Türkiye’deki genç futbolseverlere ilham 
vermek ve yeni Milli Takım formasını tanıtmak.

SONUÇ: Arda Turan’ın hikayesini anlatan 
TV filmi üzerinden kullanıcıların 2. ekranda 
soyunma odası konuşmasına yönlendirildiği 
kampanya ile toplamda 9.000.000 kişi bu 
konuşmaya tanıklık etti. 14.000.360 video 
izlenmesi elde edildi. İlk bir haftada milli takım 
formaları özelinde %55 satış sağlandı. Devre 
arasında mevcut e-ticaret stokları tükendi. 533 
farklı PR yansıması oluştu. 

HEDEF: Futbol tutkunu gençlere ilham vererek 
erişim sağlamak.

SONUÇ: Avrupa Kupası açılış maçında ve 
Turkiye’nin ilk maçında 24 saat dijital mecraları 
domine edildiği kampanya sayesinde Facebook 
& Nielsen işbirliği ile yapılan araştırma 
sonuçlarına göre EMEA bölgesindeki en yüksek 
kampanya farkındalığı yaratıldı. Facebook 
araştırma sonuçlarına göre hedef kitlenin 
%52’sine ulaşıldı. Playstation sahibi futbol 
tutkunu gençlerin %67’si temayı indirdi ve 
videoyu izledi. Filmi TV’den Shazam’layanlar, 
filmi kampanya ortalamasından %43 daha uzun 
süre izlediler.
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624 
Unilever 
Mindshare & Manajans / JWT 
Clear 
Göster Kendini

HEDEF: Futbol heyecanın olduğu yerde 
tüketiciyle buluşarak duygusal bağ kurmak.

SONUÇ: Lig TV App’inin içerisinde “Clear 
ile Göster Kendini” oyununun sunulduğu 
proje sayesinde; Göster Kendini oyunu, 17 
hafta boyunca 59 maçta oynandı. 155.232 
tekil kullanıcı oyunu deneyimledi. Kullanıcılar 
uygulamada ortalama 6 dakikadan fazla 
süre harcarken, toplamda 309.961 tahmin 
gerçekleştirildi.
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1 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Gözüm Kulağım İstanbul

HEDEF: Gözüm Kulağım İstanbul; görme, işitme 
ve konuşma engelli vatandaşlara ALO 153 
üzerinden  görüntülü çağrı merkezi hizmetiyle 
gündelik yaşamlarında rehberlik eden sosyal 
sorumluluk ve farkındalık projesidir. Bu proje 
ile engelli vatandaşların bilgiye ve sosyal 
belediyecilik hizmetlerine erişimlerini sağlamayı 
amaçladı. İnteraktif olarak işaret diliyle işitme 
engelli vatandaşların istek, şikayetlerini almak; 
görme engelli vatandaşların Braille alfabesi 
bulunmayan yer ve ürünlerde destek almaları 
sağlandı.

SONUÇ: Proje’nin henüz lansmanı yapılmadan; 
30.000 kişiye ulaşıldı ve konu hakkında 
bilinçlendirildi.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

41 
P&G 
4129Grey 
P&G 
Top Sende

HEDEF: İnsanların “zaten” satın aldıkları 
ürünleri, bu kez engelli miniklere faydalı olacak 
biçimde Migroslardan satın alabilecekleri 
mesajını iletmek.

SONUÇ: Kampanya davet videosunun; 
kullanıcılar tarafından tweet’i alıntılayarak 
paylaşıldığı proje sayesinde #TopSende 
hashtag’i 12.000.000 kez görüntülendi. Bu 
hashtag ile her bir Tweet’in bir başkasına pas 
olarak değerlendirildiği 2.772 tweet atıldı. %98 
olumlu geri dönüş alındı. Toplamda 18 okula 
spor ekipmanları bağışlandı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

55 
Toyota 
Sotka
Toyota Türkiye
Korna Çalma Huzurumu Çalma 
İnteraktif Giantboard Projesi

HEDEF: Korna Çalma Huzurumu Çalma sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında gereksiz korna 
kullanımı konusunda farkındalık yaratmak.

SONUÇ: Mecidiyeköy Meydanı’na koyulan 
16 metre uzunluğundaki giantboard ile anlık 
olarak 24 saat boyunca çalınan kornaların 
sayıldığı ve anlık olarak ölçümün bölgeden 
geçenlere gösterildiği proje 6 gün sürdü. 24 
saat içerisinde 5289 kez korna çalındı. Proje 
sonrasında yayınlanan video sosyal mecralarda 
1.900.000 milyon izlendi. 3.000 kez paylaşıldı.
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161 
BKM 
Havas Worldwide İstanbul 
BKM 
Bunları Yemeyin

HEDEF: Son zamanlarda artan dolandırıcılık 
olaylarına karşın BKM olarak bir bilinçlendirme 
kampanyası yapmak.

SONUÇ: Tüm mecralarda; ‘Diyetisyen Taylan 
Kümeli’den Tavsiyeler, ‘Asla Yememeniz 
Gereken 10 Yiyecek’, ‘Bunları Yemeyin’ gibi 
başlıklarla dağıtılan içerikler 43.000’den fazla 
kişi tarafından tıklandı. Onedio-listelist için 
hazırlanan yemek içerikleri 500.000’den fazla 
kişi tarafından okundu. Marka yarattığı native 
içerikler üzerinden 26.000.000’dan fazla 
görüntülenme kazandı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

267
Fox
Mindshare
National Geographic
Kızlara Ses Ver

HEDEF: Sosyal konulara duyarlı National 
Geographic izleyicisini eğitimde cinsiyet 
eşitsizliği sorununa karşı bilinçlendirmek ve 
harekete geçirmek.

SONUÇ: Kampanya kapsamında National 
Geographic web sitesinde yer alan bütün 
harflerin yerleri değiştirilerek tamamıyla 
okunamaz hale getirildi. Ardından pop-
up içinde kampanya hakkında bilgi verilip, 
ziyaretçiler okuyamayan kızlar için bağış 
yapmaya yönlendirildi. Toplamda 10.000.000 
TL medya eş değeri, 10.000.000  sosyal medya 
etkileşimi, websitede 2 haftada 100.000 
görüntülenme ve 70.000 tekil kullanıcı, rich 
media banner’dan bağış sayfasını ziyaret eden 
%67 oranında kullanıcı ve YouKnow’da 27.000 
izleyici ve 76.000 beğeni elde edildi.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

268 
Fox 
Mindshare & Move 
National Geographic 
İklim Meselesi

HEDEF: İklim değişikliğinin sonuçlarına yönelik 
var olan farkındalığın davranışsal bir yaklaşıma 
dönüştürülmesi.

SONUÇ: Onedio uygulamasına giren 
kullanıcıların ekran parlaklığının kısıldığı ve 
banner ile parlaklıklarını azaltarak bireysel 
olarak tasarruf etmeye teşvik edildiği proje ile 
rich media banner’lar ile 7.000.000 gösterim, 
65.000.000 kw enerji tasarrufu sağlandı. 
Tüm Türkiye’nin 2 saatlik ortalama elektrik 
tüketimi kadar tasarruf edildi. Türkiye’nin 1 
günde ürettiği rüzgar enerjisine denk tasarruf 
miktarına ulaşıldı. 3.100 kişinin yıllık ortalama 
tüketimi kadar enerjinin tasarruf edilmesi 
sağlandı.
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282 
Doğuş Grubu 
4129Grey 
Doğuş Grubu 
Sanata Bi’ Yer

HEDEF: Doğuş Grubu’nun sanata ve genç 
sanatçılara destek vererek hayata değer kattığı 
algısını güçlendirmek.

SONUÇ: Güzel sanatlar öğrencilerinin 
sergilenmesini istedikleri işlerini 
yükleyebildikleri bir web sitesinin hazırlandığı 
proje ile 560 güzel sanatlar öğrencisi siteye 
kaydoldu. Toplam 1.101 iş sitede yayımlandı. 
Sitede yer alan işlerden 194 tanesi Doğuş 
Grubu’na ait restoranlar, oteller, ofisler 
ve AVM’lerde sergilendi. Site toplamda 
123.000 sayfa görüntülenmesine ulaştı. Site 
ziyaretçilerinin ortalama oturum süresi 3 dakika 
45 saniyeydi.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

290 
P&G 
Starcom
P&G Kurumsal 
Olimpik Anneler- #teşekkürleranne 
81 İlde 81 Okula Spor Bağışı

HEDEF: Olimpik Anneler hareketinin bilinirliğini 
artırmakı, reklam filmini daha fazla kişiye 
ulaştırmak ve  #teşekkürleranne hashtag’i 
arkasındaki konuşulma hacmini artırmak.

SONUÇ: “#TeşekkürlerAnne diyerek 81 ilde 81 
okula spor bağışına destek ol, çocuklar sporla 
büyüsün!’’ mesajıyla Twitter kullanıcılarının 
gerçek zamanlı olarak konuşmaya davet 
edildiği kampanya ile yayında olunan 10 
günlük dönemde; 7.300.000 erişim ve 95.000 
tweet etkileşimi elde edildi. #Teşekkürleranne 
hashtag’i 8.000 kez kullanıldı. Kampanyayı takip 
eden dönemde Olimpik Anneler hareketinin 
bilinirliği hedef kitlede % 86’ya ulaştı. Rio 
Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan marka 
elçisi Taha Akgül’ün de katılımıyla okullara spor 
bağışları başladı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

340 
Avon 
Maxus & BED 
Avon 
AVON #Kafayitaktik

HEDEF: Meme kanseri konusunda kadınları 
bilinçlendirmek.

SONUÇ: #kafayitaktik etiketli bir tweet ile, 
10.000 tweet gelmesi karşılığında Türk Kanser 
Derneği’ne 10.000 TRY bağış yapılacağının 
duyurulduğu projenin ikinci gününde Avon 
TT listesinde 2. sıraya yükseldi. Marka 10.000 
TRY bağış hedefinin üzerine çıkılarak 50.000 
TRY’i Türk Kanser Derneğine bağış yapacağını 
duyurdu. Kampanya boyunca atılan tweetler 
223.869.398 gösterim ve Instagram paylaşımları 
5.222.340 gösterim elde etti. Kampanya 
hakkındaki paylaşımlar 17.386 tekil kullanıcı 
tarafından gerçekleştirildi. 77.269 adet Twitter 
paylaşımı gerçekleşirken bu paylaşımların %89’u 
kampanyayla ilgili oldu.
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433
Uluslararası Af Örgütü 
TBWA \ İstanbul 
Uluslararası Af Örgütü 
Gay Turtle

HEDEF: Türkiye’de LGBTİ’lere yönelik ayrımcılık 
ve homofobi hakkında toplumsal farkındalık 
yaratma amacıyla daha önce bu konu hakkında 
düşünmemiş kişilerin, cinsel yönelim ve cinsiyet 
kimliği temelli ayrımcılığı sorgulamasını 
sağlamak ve davranış değişikliği elde etmek.

SONUÇ: Bir petshop’a kameraların yerleştirildiği 
ve müşterilere baktıkları su kaplumbağasının 
gay olduğu söylenen kampanya filmi; 
yayınlandığı an sosyal medya üzerinden 
birçok gazeteci, ünlü ve politikacı tarafından 
paylaşıldı. #gayturtle ilk üç saatte Twitter’da 
trending topic oldu, o günün akşamı haber 
bültenlerinde yayınlandı. Gay Turtle beş günün 
sonunda hiçbir medya bütçesi olmadan 
167.924.000 görüntülenme kazandı, dünyada 
120 farklı basın kuruluşu tarafından paylaşıldı ve 
1.700.000 dolardan fazla medya değeri kazandı. 
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin resmi 
Facebook sayfasının beğeni sayısı yedi gün 
içinde % 12 kadar arttı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

462 
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı 
Magnet20 
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı 
Dünya Cerebral Palsy Günü

HEDEF: Cerebral Palsy hastalarına dikkat 
çekmek ve toplumda Cerebral Palsy farkındalığı 
yaratmak.

SONUÇ: Hedef kitleden  ‘tekerleme 
söyleme’  veya ‘zıplama’ eylemlerinden birini 
yapmalarının, bunu fotoğraf ya da video ile 
kaydetmelerinin ve Instagram hesaplarından 
paylaşmalarını istendiği kampanyaya 
Instagram’da Özge Ulusoy, Burcu Esmersoy, 
Şeyma Subaşı, Demet Evgar, Ceyda Düvenci, 
Esin Övet, Gül Gölge Saygı, Gonca Vuslateri 
ve Tuba Ünsal gibi 30’ün üzerinde ünlü katılım 
gösterdi. Kampanya ayrıca, KanalD, Fox, Showtv, 
TV24, Sözcü gibi ulusal medya organlarında ana 
haber, sabah kuşakları ve magazin eklerinde 
kendine yer buldu. Ayrıca 10.000.000’un 
üzerinde kişiye erişildi, kampanya dahilinde 
paylaşılan tekerleme ve zıplama videoları, 
2.000.000’un üzerinde izlendi. Paylaşılan 
videolar, 200.000’den fazla beğeni aldı.  

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

468
Vodafone 
Plasenta & Y&R Reklamevi
Vodafone Türkiye
Bir Gün Değil Her Gün Önce Kadın

HEDEF: Vodafone’un kadınları destekleyen 
Önce Kadın Platformu’nun farkındalığını 
arttırarak, kadınların ekonomik ve sosyal 
anlamda güçlenmelerini önemser ve destekler 
algısını yükseltmek.

SONUÇ: Kadınlar Günü üzerine yapılan 
konuşmaları takip ederek “gündemi” konuşan 
kişilere, kampanyaya özel hazırlanan videoyla 
proaktif şekilde cevaplar vererek birebir 
iletişime geçilen proje ile 8.000.000’a yakın 
organik erişim, 50.000’e yakın etkileşim, 
5.000.000’a yakın video izlenme sayısı 
elde edildi. %97 oranında pozitif konuşma 
gerçekleşti. GFK Consumer Brand Tracking 
Araştırması’na göre “Vodafone Önce Kadın” 
programının bilinirliği 2016 Nisan, Mayıs, 
Haziran döneminde, bir önceki 2015 Ocak, 
Şubat, Mart dönemine göre toplam %4 arttı.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

513
British Council 
Youtholding 
British Council 
Bilime Yön Veren Kadınlar

HEDEF: Mesleki ya da eğitim seçimlerini 
yapmak üzere olan kız öğrencilerin, tercihlerini 
STEM alanlarında yapmalarını sağlamak.

SONUÇ: Hedef kitlenin; web sitesinden 
ve Facebook sayfasında oluşturulan yeni 
sekmeden “bilim kadınlarının başarıları” 
temalı bilgi sorularının bulunduğu bir oyuna 
yönlendirildiği kampanya ile web sitesinde 
hedeflenen 100.000 üzeri ziyaret sayısına 3 
hafta içinde ulaşıldı. Oyun 4.058 kişi tarafından 
oynandı. 926 kişi oyunun tamamını doğru 
tamamlayarak ödül kazanmak için çekilişe 
katılmaya hak kazandı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

534 
ETİ  
BLAB 
ETİ Sarı Bisiklet 
ETİ Sarı Bisiklet - Bisikletli ve
Mutlu Kadınlar

HEDEF: Sağlıklı bir yaşam için hareket etmenin 
gerekliliği konusunda farkındalık yaratmak ve 
hareketin en eğlenceli yollarından olan bisiklet 
kullanımı günlük hayatta yaygınlaştırılmak.

SONUÇ: Bisikletli Kadın İnisiyatifi ile organik 
büyüyen Sarı Bisiklet ile “mahallelere” 
odaklanıldı ve bisiklete binmeye istekli kadınlar 
projenin gönüllü elçisi haline getirildi.Youtube 
Brand Lift raporuna göre, Reklam Hatırlanma 
Oranı %132.4 artış ile %15.1 puan, Marka 
Farkındalık Oranı %69.6 artış ile %14.1 puan 
yükseldi. Video toplamda 8.500.000 kez izlendi 
ve tüm mecralardaki toplam tahmini tekil 
erişim rakamı 13.300.000’a ulaştı. Kampanyanın 
toplam organik izlenme rakamı 611.745, 
organik izlenme oranı ise %7 oldu. YouTube’da 
videoyu 30 saniye ve üzeri izleyen kişiler, 
videonun ortalama %83’ünü izledi. 

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

556 
Novartis 
Tazefikir Grup 
Oftalmoloji 
Glokom Farkındalık Kampanyası

HEDEF: Glokom hastalığına dikkat çekmek ve 
toplumsal farkındalık yaratmak.

SONUÇ: Yılda 1 kez göz muayenesi yaptırmanın 
önemini vurgulayan #gozününgordugunukoru 
kampanyası bugüne kadar TV, basılı medya, 
internette hakkında çıkan haberler ile yaklaşık 
7.000.000 kişiye erişti. YouTube ve Instagram’da 
2.800.000 görüntülenme elde edildi. Nihat 
Odabaşı ile birlikte hazırlanan filmde görmenin 
önemi, Glokomun nasıl bir hastalık olduğu ve 
yılda 1 kez göz muayenesi mesajlarının verildiği 
ve sosyal medyada post edilen kampanya filmi 
1 hafta içinde yaklaşık 1.000.000 kişi tarafından 
izlendi. 
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

579 
Novartis 
Tazefikir Grup 
MS Farkındalık Projesi 
Melek ile Serhat Web Dizisi

HEDEF: MS ile ilgili toplumsal bilinci artırmak, 
MS’lilerin gündelik yaşamlarında hayatın 
içerisine katılmakla ilgili davranış değişikliği 
yaratmak.

SONUÇ: Gani Müjde’nin senaristliğini ve 
yönetmenliğini yaptığı 2 MS’linin aşkını anlatan 
bir tanıtım filminin yer aldığı kampanya ile 
Startv.com.tr’de seyirciyle buluşan Melek ile 
Serhat, yayınlandığı ilk haftalarda yaklaşık 
720.000 kişiye ulaştı. MS’lilerin buluşma 
platformu olarak konumlanan 
www.yolarkadasimsin.com web sitesinde kalış 
süreleri yaklaşık 2 katına çıkarak ortalama 
4.5 dakikaya yükseldi.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

582
Fiat 
People Initiative & KoçZer 
Fiat 
Haydi Maça Gel

HEDEF: Engelsiz Hareket çatısı altında engellilik 
durumları hakkında toplum bilinci ve duyarlılık 
oluşturmaya da destek olmak.

SONUÇ: Basketbol maçlarına 33 yıldır hiçbir 
engel tanımadan giden Alper Şirvan’ın 
hikayesinin viral bir videoyla anlatıldığı 
kampanya ile bütün platformlarda toplamda 
3.500.000’a yakın izlenme elde edildi. Video 
25.000’in üzerinde beğeni elde ederken, 
3.000’in üzerinde paylaşım elde edildi. 9 farklı 
TV kanalında haber olundu ve birçok gazetede 
haber olarak yer alındı. Toplamda 2.600.000 
TL’lik medya değeri elde edildi.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

627 
Kistik Fibrozis Yardımlaşma Derneği 
Scope Digital 
KiFi 
Kistik Fibrozias Hastalığı 
Farkındalık Kampanyası

HEDEF: Kistik Fibrozis hastalığı hakkında 
farkındalık yaratmak ve uzun soluklu tedavi 
süreçlerinde hasta ve yakınlarına fayda 
sağlamak.

SONUÇ: Hastalık belirtileri ve tanısı, ter testi 
hakkında bilgilendirme bölümleri ve ilaç ve 
doktor randevusunu hatırlatıcı özelliklerin yer 
aldığı bir uygulamanın yer aldığı kampanya 
ile platforma 2.350 hastanın 1459’u üye oldu, 
689’u düzenli olarak ilaçlarını mobil uygulama 
aracılığıyla takip ediyor. Videolar toplam 460 
defa izlendi. İçerikler 678 kez okundu.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :

Marka           :
Reklam         :

102
Allianz Global Assistance 
Pure New Media 
Allianz Global Assistance 
Allianz Yolda

135
B’event
Ouchhh Yeni Medya Ajansı & 
FikirbazZenger
Turkcell
Turkcell 4.5G Lansmanı - Tünel 
Meydanı Mapping Show

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

81
Vodafone
Ouchhh & Fikirbaz Zenger
Vodafone Türkiye
Vodafone Digital Transformation 
Summit / Vodafone Dijital 
Dönüşüm Zirvesi

HEDEF: Teknolojinin, bilimin, sanatın ve 
modanın birleştiği bir zirve gerçekleştirerek 
Vodafone Türkiye’nin vizyon farkını ortaya 
koymak.

SONUÇ: Moda, teknoloji, bilim ve sanat 
disiplinlerinin dijital bir senfoni oluşturulduğu 
projede katılımcıların da telefonlarıyla dahil 
olduğu yaklaşık 12 dakikalık performans 
gerçekleştirildi. Real time Drone tracking, real 
time face mapping, real time dress tracking 
ve light installation  gibi dijital enstrümanların 
kullanıldığı çalışma ile zirveyi katılımcı 
olarak izleyen 4.000 kişiye ulaşıldı. Vodafone 
Türkiye’nin YouTube kanalı üzerinden ise 
yaklaşık 1.000.000 kişiye ulaşıldı. 

HEDEF: Allianz’ın bir ilk olan konum tabanlı 
çekici hizmetini markalaştırmak ve yolda 
kalanların aklına gelecek ilk servis olmak.

SONUÇ: “Allianz Yolda Her Şey Yolunda” 
sloganıyla infografik bir videonun hazırlandığı 
kampanya ile 10.000.000’un üzerinde kişiye 
ulaşıldı.Videolar 5.000 $’lık medya destekli 
paylaşımla 3.000.000 kişi tarafından izlendi. 
Ayrıca sayılabilen 200’e yakın kopya yüklemeyle 
10.000.000’u aşkın organik izlenme yakalandı. 
Kampanya süresince Allianzyolda.com web 
sitesine yaklaşık 3.000.000 kişilik trafik sağlandı. 
Marka takipçisi oranında Facebook’ta %10, 
YouTube’da %300’ü aşan bir artış yaşandı. 

HEDEF: Teknolojide büyük kolaylıklar 
getirecek olan 4,5G hızına geçişin duyurulması 
amaçlanırken, markanın sadece kendi 
görsellerini ya da sloganlarını duyurmanın 
ötesine geçen bir deneyim yaşatmak.

SONUÇ: 13 bina ve 19 yüzey maplenerek 
izleyicilerin Tünel Meydanı’nda zamansal 
ve mekansal kavramlardan 12 dakikalığına 
uzaklaştırıldığı mapping show performansı 
750.000’den fazla izleyici tarafından sosyal 
medya üzerinden takip edildi.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

150
Kamil Koç Otobüsleri A.Ş.
Havas Worldwide Istanbul
Kamil Koç Otobüsleri A.Ş.
Size Her Yer Kamil Koç

183
Arçelik
McCann Istanbul & KoçZer
Beko
Akıllı Çözümler

272
Doğuş Grubu
Kompüter
puhutv
puhutv Lansman

HEDEF: Kamil Koç’un yenilenen mobil 
uygulamasını duyurmak.

SONUÇ: Çeşitli sosyal ağlar ve mecralarda 
yayınlanan 3 videonun toplamda izlenme 
sayısı 7.500.000’a yaklaştı. Scorp üzerinden 
3 saat içerisinde çekilen videolara sosyal 
medya desteği ile birlikte 500.000’e yakın 
görüntülenme sağlandı. 

HEDEF: Beko akıllı televizyonlarının bilinirliğini 
artırmak ve akıllı özelliklerini tüketicilere 
anlatmak.

SONUÇ: Beş fenomeninin, çeşitli zorluk 
derecesinde akıl soruları sorulmak üzere 
toplandığı projede; Google Brandlift skorlarına 
göre, toplam izlenme 22.100.000, ortalama 
izleme süresi 2:30 dakika, marka ilgisi artışı: 
+%959, ürün ilgisi artışı: +%2940 oldu. 

HEDEF: puhutv’nin hizmetlerini anlatmak ve 
hedef kitlesinde marka bilinirliği yaratmak.

SONUÇ: Hedef kitleye yönelik, arama, online 
video, sosyal medya, TV ve outdoor kanallarının 
kullandığı lansman kampanyası sonucunda; 
Google’ın puhutv reklamları özelinde 
yaptığı marka bilinirliği araştırmasında tüm 
demografik kırılımlara göre büyüme oranı 
“Best in Class” kategorisinde yer aldı. Ayrıca 
18-24 yaş aralığındaki hedef kitlede %109’luk; 
reklam hatırlanma araştırmasında 45-54 yaş 
aralığındaki hedef kitlede %308.9’luk bir 
büyüme yaşandı.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

323 
Unilever 
Mindshare & Plasenta 
Knorr 
Knorr Programmatic OOH

329
Unilever
Wanda Digital & Mindshare
Lipton
Bi’ Çay Daha

344
P&G
Starcom & Sesli Harfler
Prima 
Prima ile Bir Çiş Varmış Bir Yokmuş

HEDEF: Pazarda bir ilk olan Knorr Sıvı Çorba 
lansmanını yapmak ve tüketicileri bu yeni 
lezzetleri denemeye teşvik etmek.

SONUÇ: Türkiye’de ilk olan programatik 
açıkhava uygulamasıyla çorba içme isteği 
uyandıran elementlerin (hava sıcaklığı, kar 
yağışı gibi) dinamik şekilde kullanıldığı 
kampanya sayesinde  İstanbul’da yapıldığı 
31 farklı noktasında uygun hava şartlarının 
oluşması sonucunda yaklaşık 12.000 etkileşim 
elde edildi. 

 

HEDEF: “Bi’çay daha” söylemini hedef kitle 
geneline yayarak pozitif konuşulma oranında 
artış sağlamak.

SONUÇ: Şehirlere ve isimlere özel banner’ların 
hazırlandığı kampanya ile #biçaydaha trend 
listesinde 106 trend arasında 15. sıraya 
yükseldi. İçeriklerin %98’i kullanıcılar tarafından 
organik olarak üretildi. %50’lerde olan pozitif 
konuşulma oranı %95’e yükseldi. Kampanya 
sonucunda Lipton’un toplam pazar payı tam 
+100 bps artış gösterdi. 

HEDEF: Prima Aktif Bebek ürününü, özelliklerini 
ve ürünün faydalarını annelere anlatmak ve 
annelerin gözündeki Prima marka değerini 
pazardaki rakiplere karşı yükseltmek.

SONUÇ: Offline ve online kanalların kullanıldığı 
lansman dönemi sonunda Nielsen Market 
Share rakamlarına göre kampanya sonucunda 
Prima bebek bezi satışı %32 arttı.  Prima’nın 
ilk akla gelen marka skoru 4 puan artarak 
%40’a yükseldi, marka güven skoru ise 7 puan 
yükselerek %61’e ulaştı. Pazardaki en yakın 
rakibe karşı BHT ortalama marka değeri 4 puan 
artarak aradaki fark 12 puana çıkarıldı (GfK, BHT 
Araştırması, Aralık 2016).
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

376 
Unilever
Colors Yaratıcı Proje Yönetimi 
Magnum 
Magnum Double Night

417 
Garanti Bankası 
Cereyan Medya & Digitouch 
Garanti Bankası 
GarantiOne Lansman

432 
Yörsan 
Proximity İstanbul 
Yörsan 
Salla Gitsin

HEDEF: Magnumseverleri sınırlarını zorlamaya 
ve cüretkar olmaya davet etmek.

SONUÇ: Magnum ve Beymen işbirliği ile 
Magnum Double’ın “İçindeki Seni Serbest 
Bırak” sloganından esinlenen, aslan, kaplan, 
leopar ve panter gibi vahşi hayvanların kışkırtıcı 
ve cüretkar kişiliklerinden ilham alan bir 
kapsül koleksiyon yaratılan kampanyada tüm 
sosyal medyada 199.000 etkileşim yaratıldı. 
Magnum-Beymen canlı yayını ile Dijital’de 
7.200.000 kişiye ulaşıldı. Magnum Double Night 
etkinliğiyle toplam 8.700.000 kişiye erişildi ve 
175.000 TL PR değeri elde edildi. 

HEDEF: Genç hedef kitlenin uygulamayı 
indirerek aktif olarak kullanmalarını ve 
uygulamayla duygusal bağ kurmalarını 
sağlamak.

SONUÇ: Kalben’ in seslendirmesi ile hazırlanan 
Garanti One’ a özel şarkı ile lansman dönemi 
sonunda GarantiOne, 600.000’den fazla 
indirilerek 18-25 yaş hedef kitlesince aktif 
kullanılmaya başladı. İletişim süresinde 
AppStore’da 1. sıraya, Google Play’de ise 5. 
Sıraya kadar yükseldi. GarantiOne web sitesinin 
trafikleri de bu bağlamda artış göstererek, 
GarantiOne Blog sayfası kullanıcılar tarafından 
aktif kullanılmaya başladı. 400.000’ in üzerinde 
sayfa gösterimi elde edildi.

HEDEF: Yörsan litrelik ayranın satışlarını ve 
markanın ayran pazarındaki payını artırmak, 
çoğunlukla yemeklere eşlik eden bir ürün olarak 
algılanan ayranın gün içinde tek başına da 
tüketilebilecek bir ürün olduğunu anlatmak.

SONUÇ: Günlük hayat içinde karşılaşılan küçük 
sıkıntılardan kurtulmak için Yörsan Ayran 
tüketilen durumların gösterildiği ve izleyicilerin 
kapak altı kod kampanyasına yönlendirildiği 
videoların yer aldığı kampanya ile  toplam 
60.644.171 görüntülenme, 57.328 etkileşim 
elde edildi. Kampanya videoları 13.737.727 kez 
izlendi. Keyfinyerinegelsin.com’a gelen tekil 
ziyaretçi sayısı 121.514’e ulaştı. Kapak altı kod 
kampanyasına 25.509 başarılı katılım sağlandı. 
Kampanyanın yayında olduğu 15 Temmuz-31 
Ağustos tarihlerinde Yörsan, iç satışta 2015 
yılının aynı dönemine göre %13 büyüdü. 
Ayrıca Nielsen Retail Raporu’ndaki dataya göre 
kampanyanın yapıldığı sürede şişe ayran pazarı 
% 6 büyürken, Yörsan kampanya döneminde 
% 22’lik büyüme ile pazarın yaklaşık 4 kat 
üzerinde bir büyüme gösterdi.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

448
Nestlé 
Maxus & Mindshare 
Nescafé 
Nescafé ile Evini Cafe’ye Çevir!

545
Turkcell 
Hype & BPN İstanbul 
Turkcell 
Bizce Hız Herkese Lazım

561
Chippin 
Tanı 
Chippin 
Chippin’in Yolculuğu

HEDEF: Tüketicilere kahve zincirlerindeki 
tecrübelerini ev konforunda yaşatarak satışları 
artırmak.

SONUÇ: Swarm ve Foursquare işbirliğiyle; 
White Choco Mocha ürünlerinin tüketicilerin 
evlerine gidilerek ikram edildiği kampanya ile 
toplamda 112 ev ziyaret edildi. 115 bardak 
White Choco Mocha deneyimlettirilerek 619 
paket karışım kahve hediye edildi. Swarm’da 
lokasyon bazlı reklamlarda, CTR benchmarkı 
%0,92 iken yayın %1,30 CTR oranı ile 
sonuçlandı. %42’lik bir uplift oranına ulaşıldı.  
Scorp üzerinden iletişim yapılan ilk gün 
trend topic olundu. Scorp videoları 323.283 
kez izlendi, 229 yorum ve 6.004 beğeni aldı. 
Alınan post sayısı önceki kampanyalara oranla 
%177 oranında yükseldi. Sürpriz ile karşılaşan 
tüketiciler sosyal medyada kampanya süresinde 
toplam 428 adet post paylaştılar.

HEDEF: 4.5G ve alakalı arama kelimelerinde 
Turkcell’i rakiplerinden daha üst sırada yer 
almasını sağlamak. 4.5G araması yapmayan 
kullanıcıları uygun mecralarda hedefleyerek 
onlara da 4.5G’de Turkcell’in farkını anlatmak.

SONUÇ: 1 Nisan’da aktif olan 4.5G servisi 
ile yükselen “Hız Testi”, “Yavaş İnternet” gibi 
aramaları hemen değerlendirerek bu alanlarda 
“Hız Testiyle Uğraşma, Turkcell Yanında” 
sloganıyla reklamlar oluşturuldu.  Sadece 1 
Nisan günü, bu strateji ile 350.000’denn fazla 
kullanıcı ulaşıldı, %10’un üzerinde bir tıklanma 
oranı elde edilerek sadece 1 günde 40.000’e 
yakın kullanıcı turkcell.com.tr’ye yönlendirildi. 
4.5G aramalarının %90’ında 1. sırada çıkılırken, 
trafiğin %70’i turkcell.com.tr’ye yönlendirildi. 

HEDEF: Chippin’in müşteriyi merkeze alan bir 
yaklaşım ile özelliklerini kullanıcılara sunmak, 
pazardaki etkisini görmek ve artan kullanıcı 
ve üye işyeri sayısı ile yaygınlaştırılmasını 
sağlamak.

SONUÇ: “Fiş gönder marka öner” lansman 
kampanyasında üyelerin %35’i kampanyaya 
katıldı. Fiş gönderilerek önerilen lokal marka 
sayısı, toplam önerilen markaların %61 oldu. 
Kişi başı gönderilen fiş adedi 39 adet olarak 
sonuçlandı. 
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581 
Vodafone
C-Section
Vodafone
Netflix Maratonu

601 
Nestlé 
Project House & Maxus & Mindshare 
Nestlé Pure Life 
Annemden Bana

603 
Samsung Türkiye 
Cheil Turkey & Starcom 
Galaxy A 
Samsung Galaxy A #1AYeter

HEDEF: Vodafone & Netflix ortaklığının 
bilinirliğini artırarak pazarda farklılaşmayı 
sağlamak.

SONUÇ: Netflix ile sinemada düzenlenen ilk 
dizi maratonunu hayata geçirildiği kampanya 
sonucunda differantiation puanı 6 puan arttı. 
Tek bir etkinlikle 11.500.000 kişiye erişildi. 
Sosyal medyada 3.400 içerik toplandı ve hesap 
686 kez mention’landı. Düzenlenen emoji 
yarışmasına 1.648 tekil kullanıcı katıldı.

HEDEF: Anneler nezdinde marka bilinirliğini 
artırarak alışveriş listelerine girmek, onları 
ürünü denemeye ve satın almaya teşvik etmek.

SONUÇ: Jingle için dijital radyo kullanımının 
gerçekleştirildiği ve Annemden Bana benzerlik 
testi için bir mobil uygulamanın hazırlandığı 
proje ile tekil kullanıcı sayısı 251.000 kişiye 
ulaştı. 177.000 tekil kişi uygulamayı kullanarak 
karşılaştırma yaptı. Sosyal medya içerikleri, 
online olarak da yayınlanan film ile birlikte 
toplamda 75.000.000 gösterime, 22.000.000 
erişime, 5.500.000 izlenmeye ve 1.800.000 
etkileşime ulaştı. Ipsos’un marka sağlığı 
araştırmasına göre AnnemdenBana TVC 
kopyasının marka ile bağdaştırılma oranı 
83 puan ile 2016 normlarının çok üzerinde 
gerçekleşti.

HEDEF: Gençlere ürünü tanıtmak, A serisinin 
bilinilirliğini yükseltmek, premium ürünler kadar 
iyi perfomansı olan bu telefonları uygun fiyata 
alabileceklerini duyurmak.

SONUÇ: Telefonların yetersizliğinden 
kaynaklanan başarısızlık anlarının ve verilen 
tepkilerin gösterilip; “”Bu kadar Aaaa’ya gerek 
yok; #1AYeter!” mesajının verildiği kampanyada 
Sevgililer Günü filmi; Facebook’ta 917.190 
Instagram’da 492.335, Twitter’da ise 223,819 
kez izlendi. YouTube üzerinden Sevgililer Günü 
filmi toplamda 2.435.865 izlenmeye ulaştı. 
Diğer filmler Facebook’ta 4.248.799, Twitter’da 
2.096.818 izlenmeye ulaştı. Kampanya sonunda 
tüm mecralarda toplamda 18.400.637 kişiye 
erişildi. Videolar çekimi sonrası yapılan link 
testte, gençler tarafından istenilen mesajın 
anlaşılma oranı %98 çıkarak, Communication 
Score’da 100 puana aldı ve Türkiye’deki Top 
%1’lik dilime girdi. 
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610 
Nike 
Mindshare 
Nike Football 
Oyunu Harekete Geçir

619 
Nike 
Mindshare 
Nike Football 
The Switch

HEDEF: Türkiye’deki genç futbolseverlere ilham 
vermek ve yeni Milli Takım formasını tanıtmak.

SONUÇ: Arda Turan’ın hikayesini anlatan 
TV filmi üzerinden kullanıcıların 2. ekranda 
soyunma odası konuşmasına yönlendirildiği 
kampanya ile toplamda 9.000.000 kişi bu 
konuşmaya tanıklık etti. 14.000.360 video 
izlenmesi elde edildi. İlk bir haftada milli takım 
formaları özelinde %55 satış sağlandı. Devre 
arasında mevcut e-commerce stokları tükendi. 
533 farklı PR yansıması oluştu. 

HEDEF: Futbol tutkunu gençlere ilham vererek 
erişim sağlamak.

SONUÇ: Avrupa Kupası açılış maçında ve 
Turkiye’nin ilk maçında 24 saat dijital mecraları 
domine edildiği kampanya sayesinde Facebook 
& Nielsen işbirliği ile yapılan araştırma 
sonuçlarına göre EMEA bölgesindeki en yüksek 
kampanya farkındalığı yaratıldı. Facebook 
araştırma sonuçlarına göre hedef kitlenin 
%52’sine ulaşıldı. Playstation sahibi futbol 
tutkunu gençlerin %67’si temayı indirdi ve 
videoyu izledi. Filmi TV’den Shazam’layanlar, 
filmi kampanya ortalamasından %43 daha uzun 
süre izlediler.
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No                 :
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No                 :
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No                 :
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Marka           :
Reklam         :

5
Turkcell
Pure New Media
Turkcell
Çanakkale’ye Mektuplar

22
Turkcell
Mobi Wan
Turkcell
Bayram Olsun

42
P&G
4129Grey
P&G
Top Sende

HEDEF: 18 Mart Çanakkale Zaferi Anma 
Günü’nde “Turkcell’le Bağlan Hayata” 
söyleminde saklı olan, iletişimin hayatımızdaki 
önemini günümüz insanına güçlü bir şekilde 
anlatmak.

SONUÇ: 1915’te cevapsız kalan asker 
mektuplarının yanıtlanabileceği bir zaman 
makinesi ile yanıtlanan her mektup için 
bir fidan dikildi. Hazırlanan videolar, kendi 
dilinde ülke hedeflemesi yapılarak Türkiye, 
Avustralya ve Yenil Zellanda’da yayınlanacak 
şekilde Facebook’ta dark post olarak 
çıkıldı.  Web sitesine 1.686 mektup geldi, 
#ÇanakkaleyeYazıyorum hashtag’i 11.500.000 
Trend Impressions elde etti, Video 3.700.000’ 
dan fazla izlendi, yazılı basında 28 haber ile 
gazetelerde yer aldı ve bu haberler ile 3.368.505 
kişilik erişim sağlandı. Proje ile beraber dikilecek 
fidanlarla Çanakkale’de 50.000 metrekarelik bir 
alanda Barış Ormanı oluşturuldu.

HEDEF: Eski heyecanını yitiren ve tatil fırsatına 
dönüşen bayramda, hala o eski heyecanı duyan 
yaşlılarımızın hatırlanmasını sağlayarak, onların 
mutlu olması için gerekli çözümü sunmak.

SONUÇ: Sosyal medya reklamları, YouTube 
reklamları, Turkcell abonelerine SMS 
gönderimleri ve medya portallerinde 3 gün 
boyunca banner’ların yayınlandığı projede; 
Türkiye’nin her yerinden 400.000 ziyaretçi mobil 
ve web üzerinden bayramolsun.com’a geldi. Bu 
rakamın %85’i bayramın ilk günü gerçekleşti. 
14.000 IVR araması yapıldı, 12.000 sesli mesaj 
bırakıldı. Arayanlarla yaşlılarımız arasında 300 
canlı telefon görüşmesi gerçekleşti. Video tam 
4.000.000 kez izlendi ve hedef rakamı 4 kat 
geçti.

HEDEF: İnsanların “zaten” satın aldıkları 
ürünleri, bu kez engelli miniklere faydalı olacak 
biçimde Migroslardan satın alabilecekleri 
mesajını iletmek.

SONUÇ: Kampanya davet videosunun; 
kullanıcılar tarafından tweet’i alıntılayarak 
paylaşıldığı proje sayesinde #TopSende 
hashtag’i 12.000.000 kez görüntülendi. Bu 
hashtag ile her bir Tweet’in bir başkasına pas 
olarak değerlendirildiği 2.772 tweet atıldı. %98 
olumlu geri dönüş alındı. Toplamda 18 okula 
spor ekipmanları bağışlandı.
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53
Akbank
TBWA\Istanbul & Krombera
Akbank
Bababank

88
Migros
Oliver İstanbul
Migros
En Uzun İftar Sofrası

100
Bayer
Mediacom
Bepanthol Baby
Bepanthol Baby - Onuncu Ay

HEDEF: Babalar Günü’nde rakip iletişimlerden 
farklılaşan bir iletişimle hedef kitlede farkındalık 
ve konuşulurluk sağlamak, marka bağlılığını 
güçlendirmek.

SONUÇ: “Herkesin ilk bankası babasıdır” 
içgörüsünden yola çıkılan ve baba-çocuk 
arasındaki finansal ilişkinin banka-müşteri 
ilişkisiyle karşılaştırıldığı toplam 6 farklı online 
film yayınlandı. 6 viral video toplam 5.300.000 
milyon izlenme elde etti. Bababank.com.tr 
mikrositesini ziyaret eden 34.959 kişi Akbank’la 
daha yakın bir diyalog kurdu. Twitter’da 
toplam takipçisi 4,565,783 olan 10 influencer 
üzerinden yapılan paylaşımlarla, 8.000.000’un 
üzerinde toplam etkileşim sağlandı. Kampanya, 
Campaign, Digitalage, Marketing Türkiye gibi 
sektörel mecralarda da yer aldı.

HEDEF: Ramazan dönemini sahiplenerek 
kullanıcılarla marka arasındaki bağı 
kuvvetlendirmek ve marka imajını 
güçlendirmek.

SONUÇ: Oluşturulan Instagram profilinde 
kullanıcılardan gelen yemek fotoğraflarının 
paylaşıldığı ve kullanılan arka plan sayesinde 
profilin gerçek bir sofra görünümüne kavuştuğu 
proje ile 21.077 beğeni, 2.580 yorum ve 3.647 
takipçi elde edildi. Profile 300’den fazla yemek 
çeşidi paylaşıldı. #MigrosİftarSofrası etiketi ile 
4 hafta içinde 4.000’den fazla kişiden yemek 
fotoğrafı alındı.

HEDEF: Annelerin sıklıkla karşılaştığı doğum 
sonrası depresyon dönemi hakkında farkındalık 
yaratarak, markanın onların yanında olduğunu 
vurgulamak.

SONUÇ: Ayşe Arman’ın anneleri bilinçlendirmek 
için köşesinden ve Instagram hesabından 
OnuncuAy platformunu duyurduğu ve 
annelerden kendi deneyimlerini paylaşmalarının 
istendiği kampanya ile toplamda 4.000.000 
kişiye erişim sağlandı. Aktivasyon ile 
840.000 kişi bilinçlendirildi. 34.000 site 
ziyareti gerçekleşti. Kampanyaya 1.250 anne 
hikayelerini paylaşarak başvuru yaptı.
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108
Honda Türkiye
Buzz Interaction
Honda
Civic Ruhunu Kaydet

148
Kanal D
Kanal D
Kanal D
Kanal D’nin sosyal medya 
hesaplarını biz yönetiyoruz!

207
Nescafé
NewGen & &BKG & Mindshare
Nescafé 3ü1 arada Extra
Nescafé 3ü1 arada Extra En Uzun 
Oyun Gecesi - Extra Gamer Kit

HEDEF: Civic modelinin relansman döneminde 
etkisini artırmak.  Instagram hesabının 
etkileşimini ve takipçi sayısını artırmak.

SONUÇ: Instagram hesabından karışık olarak 
paylaşılan film karelerinin; takipçiler tarafından 
akışına uygun şekilde sıralanmasının istendiği 
kampanya ile yarışma döneminde 2.500.000’un 
üzerinde erişim elde edilerken, reklam filmini 
850.000’den fazla kişi izledi. Yarışmaya 
katılanların sayısı ise 1.200 kişinin üzerine çıktı. 
Ayrıca kampanya döneminde sayfaya 7.000’in 
üzerinde yeni takipçi kazandırılmış oldu. Aylık 
içerik beğeni ortalaması 18.200 iken, etkinlik 
süresince beğeni sayısı 44.585’e ulaştı. Yorum 
ortalamasıysa 197 iken, aynı sürede 657’ye 
ulaştı.

HEDEF: Etkileşimi, standart dizi iletişimi 
yapılan günlere göre en az 2-3 kat artırmak ve 
farkındalık yaratmak.

SONUÇ: Dizi oyuncularının Kanal D’nin sosyal 
medya hesaplarını kendi karakterleri ve o günkü 
senaryoya uygun olabilecek şekilde yönettikleri 
kampanya ile 25.446 yeni hayran / takipçi 
kazanıldı. 5.938.532 tweet görüntülenmesine 
ulaşılarak, 16.984 retweet elde edildi. Takipçiler, 
hashtag’lere 161.114 tweet ile yoğun ilgi 
gösterdi. Facebook’ta organik erişim 25.277.618 
olurken, 207.544 Facebook etkileşimi elde 
edildi. Instagram’da ise video 795.129 kez 
izlendi ve 177.041 beğeni sağlandı.

HEDEF: Nescafé 3ü1 arada Extra’yı oyuncunun 
içeceği olarak konumlandırmak. Gece saatlerini 
sahiplenerek oyuncuların tercih ettiği ürün 
olmak.

SONUÇ: Nescafé Extra Gamer 5’lisi’nin 
Facebook canlı yayınında League of Legends 
oynadığı ve Nescafe 3ü1 arada Extra Gamer 
Kit’in, #sabahlarolmasın hashtagi ile tweet atan 
ve canlı yayın postuna yorum yapan şanslı 
kişilere hediye edildiği kampanya ile canlı 
yayın süresince organik olarak 8.763.648 kişiye 
ulaşıldı. 1.345.324 organik etkileşim sağlandı ve 
402.542 tekil izleyici, 46.879 yorum ve 42.165 
like elde edildi.
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236
Yapı Kredi Bankası
NewGen & &BKG
Yapı Kredi Play Card
Play Van

258
Yapı Kredi Bankası
KoçZer& Unite.Ad
Yapı Kredi Playcard
Survivor’ı Play’le’

HEDEF: Yapı Kredi Play Card’ın uzun bir süredir 
sahiplendiği #olurmuolur söylemini, dijital 
oyuncular arasındaki bilinirliğini ve hedef 
kitlenin markaya olan bağlılığını artırmak.

SONUÇ: Türkiye’de ilk defa içerisinden 
dijital canlı yayın yapılabilen ve 2 kişinin Play 
Station oynayabileceği aracın tasarlandığı İki 
fenomenin kokoreç için Twitter’da birbirini 
PES’te kapışmaya davet ettiği ve tasarlanan 
“Play Van” adlı araçta oyunu oynadıkları 
kampanya ile 5 saat süresince; #olurmuolur 
hashtag’iyle 5.049.902 kişiye ulaşıldı ve 
1.145.023 etkileşim elde edildi. Play Van canlı 
yayını 416.000 görüntülenme aldı.

HEDEF: Yapı Kredi Play, klasik yarışma 
kurgularından sıyrılarak fark yarattığını ve 
kullanıcıların hayallerini gerçekleştirmeye 
yönelik projeler gerçekleştirdiğini hedef 
kitlesine duyurmak.

SONUÇ: Fenomenlerden Halil Söyletmez ve 
Atakan Özyurt’un sosyal medyada paylaştıkları 
videolarla survivor.play.com.tr’deki yarışmaya 
aday olduklarını açıkladığı kampanya ile siteye 
3.000’e yakın kişi başvurdu. Adaylar kendilerini 
tanıtmak için 4 bin fotoğraf ve videoyu siteye 
yüklediler. Toplam 7.000.000 oy kullanıldı. 
#olurmuolur hashtag’i altında  6.500 paylaşım 
gerçekleştirilerek yaklaşık 40.000.000 etkileşim 
sağlandı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

245
FOX
Mindshare
FOX Life
FOX Life - Seyret, Hisset, Yaşa 
Lansman Kampanyası

HEDEF: FOXLIFE kanalının marka bilinirliğini 
kuvvetlendirmek.

SONUÇ: Fotoğraflarını çekip mikrositede 
paylaşan kullanıcıların ruh hallerinin yüz 
tanıma teknolojisi yardımıyla real-time olarak 
belirlendiği projede display alanlarda 4.500.000 
gösterim yapıldı. %2,67 CTR ile 116.000 
kullanıcının mikrositeyi deneyimlemesi sağlandı.
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341
Avon
Maxus & BED
Avon
Avon #Kafayitaktik

346
FOX
Mindshare
FOX
Umuda Kelepçe Vurulmaz

HEDEF: Meme kanseri konusunda kadınları 
bilinçlendirmek.

SONUÇ: #kafayitaktik etiketli bir tweet ile, 
10.000 tweet gelmesi karşılığında Türk Kanser 
Derneği’ne 10.000 TRY bağış yapılacağının 
duyurulduğu projenin ikinci gününde Avon TT 
listesinde 2. sıraya yükseldi. Marka 10.000 TL bağış 
hedefinin üzerine çıkılarak 50.000 TL’yi Türk 
Kanser Derneğine bağış yapacağını duyurdu. 
Kampanya boyunca atılan tweetler 223.869.398 
gösterim ve Instagram paylaşımları 5.222.340 
gösterim elde etti. Kampanya hakkındaki 
paylaşımlar 17.386 tekil kullanıcı tarafından 
gerçekleştirildi. 77.269 adet Twitter paylaşımı 
gerçekleşirken bu paylaşımların %89’u 
kampanyayla ilgili oldu.

HEDEF: FOX’ta yayınlanacak olan dizinin, ilk 
yayın gününde izleyicileri dijital aktivasyonlarla 
ekrana çekmek ve real time aksiyonlarla günün 
en çok konuşulan dizisi olmasını sağlamak.

SONUÇ: Kullanıcıların anlık motivasyonlarına 
ve konuşmalarına göre gerçek zamanlı 
içeriklerin üretildiği ve reklam desteğinin 
verildiği kampanya sayesinde 10.300 tweet 
sağlandı. Organik olarak TT listesine girildi. 
Facebook canlı yayınıyla organik olarak 
108.000 kullanıcıya ulaşılarak diziye ilgi artırıldı. 
1.900.000 etkileşim ve 348.000 web sayfa 
oturumu gerçekleşti.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

319
Akbank
4129Grey & Mediacom
Akbank Sanat
Çizgiden Filmler

HEDEF: Akbank Sanat’ın 13. Akbank Kısa Film 
Festivali’ni tanıtmak. Kısa film izlemek ve kısa 
film senaryosu düşünmenin sadece sanatla 
yakından ilgilenenlerin değil hayal gücü olan 
yani herkesin ilgi alanına girebilen bir konu 
olduğunu göstermek.

SONUÇ: Kullanıcılara açık sonlu videoların 
hazırlandığı ve hedef kitlenin kısa yorumlar 
yerine uzun senaryolar yazmaya teşvik edildiği 
kampanya sayesinde Facebook’ta 353 senaryo 
uzunluğunda yorum ve Kısa Film Forumu’na ise 
320 senaryo başvurusu yapıldı. Sadece yorum 
bırakan kitle değil, yorumları okuyup beğenen 
ve videoları paylaşan kitleyle birlikte yarışma 
821.243 etkileşime ulaştı. Kampanya sonunda 
videolar 3.293.229 kişiye ulaştı, 6.081.354 defa 
görüntülendi.
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370
Ülker
Serdesin
Ülker - Cafe Crown
Kimlikteki Vesikalık - Hunharca 
da gülseler fazla takılma! 
#KimliktekiVesikalık 

HEDEF: TOM (İlk akla gelen marka), tüketim 
ve takip edilen brand equity değerlerinde artış 
elde edecek şekilde; yeni “Bi’ Cafe Crown İç 
Fazla Takılma” konumlandırmasını genç hedef 
kitlenin zihinlerine yerleştirmek.

SONUÇ: Vesikalık fotoğraflarda çoğu kişinin 
kötü çıktığı içgörüsünden hareketle bir 
dijital filmin hazırlandığı ve hedef kitlenin 
kimliklerindeki fotoğraflarını paylaşmaya davet 
edildiği kampanya ile İlk 4 günde Organic/Paid 
dağılımı %25 / %75 şeklinde; 2.000.000 izlenme 
rakamına ulaşıldı. Toplamda ise 3 haftalık 
kampanya süresince 8.000.000’a yakın izlenme 
elde edildi. Ayrıca %99’u pozitif olmak üzere 
100.000’e yakın etkileşim yakalandı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

347
Akbank
Alpha Dog
Akbank
Akbank Cazdan Filmler

HEDEF: Akbank Caz Festivali markasını sosyal 
medya projesi aracılığıyla daha geniş kitlelere 
ulaştırmak ve festival bilinirliğini yükseltmek.

SONUÇ: Her bir videonun kendi içinde 
bütünlüğü olan bir hikaye olarak planlandığı 
ve aynı zamanda yayınlanan 9 videonun 
toplamının kullanıcılara başka bir resim 
gösterdiği kampanya ile teaser döneminde 
Instagram’da 2.828.485 etkileşim alındı. 
Instagram paylaşımlarıyla toplamda 50.953 
görüntülenme elde edildi. Toplamda 4.836 
yorum sağlandı. Tanıtım filmi 3.306.710 
etkileşim aldı. 2 gün süren kampanya sürecinde, 
yarışma öncesinde Akbank Sanat Instagram 
hesabının takipçi sayısı 55.200 iken, kampanya 
sonunda 57.700 takipçiye ulaşıldı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

374 
P&G 
Starcom
Head&Shoulders 
Head&Shoulders ‘Maçın 
Omuzlayanı’nı Seçiyor

HEDEF: Head&Shoulders’ın dijital medyadaki 
basketbol sahipliğini artırmak amacıyla, 
basketbol/spor ile ilgilenen hedef kitledeki 
kullanıcıların dinamik bir şekilde etkileşime 
geçmesini sağlamak.

SONUÇ: Hedef kitleye favori takımlarının 
sorulduğu ve bu içeriğe reaksiyon gösteren 
kullanıcıların www.kazanmakkafadabaslar.com 
sitesine yönlendirildiği kampanya ile 2.500.000 
kişiye erişildi. Başta basketbol ile ilgilenen 
2.100.000 kullanıcı olmak üzere hedef kitlenin 
%50’sine ulaşıldı. Yapılan optimizasyonlar ve 
gerçek zamanlı içerik stratejileri ile 300.000’in 
üzerinde etkileşim alındı. Conversational Card 
modeli 27.000 kez paylaşılarak toplamda 
7.700.000 kazanılmış gösterim elde etti.
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Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

394
Unilever
Mindshare & Arkitekt
Cornetto
Last Chance

473
Nestlé
Maxus & Mindshare
Nestlé Purina - ProPlan
ProPlan Anneler Günü 
Kampanyası

HEDEF: Gençleri ilk adımı atmaları için 
cesaretlendirmek ve onlara “ilk adımı at!” 
diyerek hislerini açmalarına yardımcı olmak.

SONUÇ: Cornetto’nun sahiplendiği “İlk adımı 
at!” mottosuyla geliştirilen ve programatik 
medyanın gücünden yararlanan platform ile,  
lansman günü sosyal medya ve programatikte 
tam 5.000.000 kişiye ulaşıldı. Toplamda; 
53.214.436 kişi, 160.285 tıklanma, 13.999.822 
tekil erişim elde edildi.

HEDEF: Evcil hayvanları için annelik duyguları 
hisseden tüketicilerin Anneler Günü’nü 
kutlayarak güvenlerini kazanmak ve olumlu 
konuşulmak.

SONUÇ: Online filmden önce evcil hayvanların 
muzipliklerinin paylaşıldığı ve paylaşılanların 
arasında çocuk yaramazlıklarına en çok 
benzeyen hikayelerin video senaryosunda 
kullanıldığı kampanya sayesinde Facebook’ta 
video 4.517.569 kişiye erişti. Film; 1.234.983’ü 
tekil olmak üzere 1.453.897 kez görüntülendi. 
Postun paylaşılma oranı ise %21 oldu. 
Online video kullanımında film 1.523.156 kez 
görüntülendi. Ayrıca film Anneler Günü’nde 
Youtube Masthead olarak 48.140.144 
görüntülenme elde etti ve 8.665.607 tekil kişiye 
ulaştı. Facebook yorumlarının % 100’ü, YouTube 
yorumlarının % 99’u olumluydu.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

384
FOX
Mindshare
FOX
Muhteşem Yüzyıl Kösem

HEDEF: Muhteşem Yüzyıl dizisinin yeni yayın 
döneminde değişen oyuncu kadrosu ve yepyeni 
hikayesini var olan izleyicileriyle ve yeni bir 
kitleyle buluşturmak.

SONUÇ: Gerçek zamanlı olarak dijital 
mecraların takibiyle, yayın günü 
konuşulurluğunu pozitif yönde artırmak ve 
yarışma kurgusu stratejisiyle; diziye set ziyareti 
kazanma fırsatının sunulduğu kampanya 
sayesinde 2.200.000 gösterim, 370.000 canlı 
yayın sayfası trafiği sağlandı. %90’ı pozitif 
olmak üzere 16.488 konuşma elde edildi. 
Organik olarak TT listesi girildi.
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Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

515
Nissan
TBWA \ İstanbul
Nissan UEFA Champions League 
sponsorluğu
Sevgililer Günü vs. UEFA 
Champions League

551
Nestlé
Maxus & Mindshare & FormatC
Nescafé Xpress
Nescafé Xpress ile Trampa!

HEDEF: Nissan’ın UEFA Champions League 
sponsorluğunu kullanarak markaya yakınlık 
sağlayacak ve heyecan alanında bir iddia 
ortaya koymamızı sağlayacak bir iletişim fırsatı 
oluşturmak.

SONUÇ: Sosyal medyada kadın ve erkek 
takipçilere ayrı ayrı, o akşam eşleri için nasıl 
bir fedakârlık yapabileceklerinin sorulduğu 
kampanya ile Sevgililer Günü için 733 kişinin 
yorum yaptığı video, toplam 1.028.755 erişim 
elde etti. Bununla beraber, toplamda 305.716 
kişi gönderiye tıkladı ve videoyu izledi.

HEDEF: Ürünün bilinirliğini artırmak ve 
markanın sahiplendiği maceraperest, heyecanlı 
ve eğlenceli marka asset’lerini tüketiciye 
tanıtmak.

SONUÇ: Para yerine sadece Nescafé Xpress 
kullanılarak hayallerin gerçeğe dönüştüğü 
kampanyya 2.500’ün üzerinde başvuru yapıldı. 
Toplamda 53.000.000 izlenme elde edildi. 
#XpressleTrampa hashtag’iyle 15.000’den fazla 
tweet atıldı. Kampanya 3 defa organik Trending 
Topic oldu. Türkiye’de 3.500.000 Twitter 
kullanıcısına erişildi. Twitter’da toplam 10.044 
Conversation Card ve 18.167 Anket oylaması ile 
konuşulma oranı artırıldı. Kampanya dahilinde 
tüm platformlarda toplam 25.000.000 tekil 
kullanıcıya erişildi. Videolar toplam 16.000.000 
kez izlendi. Tüm Periscope yayınlarında 
1.079.719 izleyiciye ulaşıldı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

480
Ülker
C-Section
Ülker Biskrem
Bi’ Biskrem Versem

HEDEF: Gençlerle gerçek hayatta iletişime 
geçmek ve onlara gerçek bir tüketici deneyimi 
yaşatmak.

SONUÇ: Hedef kitlenin taksilere ücretsiz 
binmek, o ayki ev kiralarını ödememek gibi 
gibi onlarca farklı şeyi bi Biskrem vererek elde 
edebildiği kampanya ile 10.000.000’un üzerinde 
izlenme, 17.000.000’un üzerinde erişim 
sağlandı.
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No                 :
Reklamveren:
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Marka           :
Reklam         :

585
Nestlé
Ogilvy İstanbul
Nestlé Nesquik Türkiye
Kahvaltıda Süt Bıyığı

587
BLAB
Dydo Drinco
Maltana
Hayranı Olduğum İçecek

HEDEF: Nesquik’li süt hazırlama alışkanlığını 
geliştirmek. “Kahvaltı Şimdi Tamam” TV ve 
dijital reklam kampanyasının mesajını sosyal 
medyada daha yaygın hale getirmek.

SONUÇ: Marka elçilerinin #kahvaltitamam 
etiketi altında yaptıkları paylaşımlarla mesajın 
anneden anneye organik bir şekilde yayılmasına 
destek olduğu kampanya ile #kahvaltitamam 
etiketiyle 1.600 fotoğraf paylaşıldı. Nesquik 
Türkiye Instagram hesabına 1.560 yeni takipçi 
kazandırıldı. Yapılan paylaşımlara 58.000 beğeni 
ve 1.078 yorum geldi. 2.700.000 izlenme 
sağlandı. Hızlı tüketim sektörü ortalaması % 8 
iken Nesquik Facebook sayfasında % 22 video 
etkileşim oranı yakalandı. 4.000.000’u organik 
olmak üzere 9.300.000 anneye ulaşılarak, hedef 
kitlenin % 85’ine erişim sağlanmış oldu.

HEDEF: Maltana isminin hızlı ve etkili şekilde 
duyurmak, satışları artırmak, belirlenen genç 
hedef kitleler için kampanyayı derinleştirecek 
dijital kurgular yaratmak ve bu kurgulara yoğun 
katılım sağlamak.

SONUÇ: Ünlü isimlere kötü isim şakaları yapma 
fikrinden yola çıkılan kampanya ile Nielsen 
verilerine göre Meyveli Gazlı İçecek pazarında 
Maltana satışları Türkiye’de bir önceki yıla göre 
tonajda % 32, ciroda % 47 arttı. 7.000.000 
izlenmeye ulaşıldı. Kullanıcılardan gelen tweet 
sayısı 13.000 oldu.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

567
Vodafone
C-Section
Vodafone
FreeZone Festivali - Varboyletipler

HEDEF: Vodafone FreeZone Festivali’nde 
sahne alacak sanatçıları ve festival alanındaki 
onlarca farklı etkinliği duyurmak ve bilet satışı 
sağlamak.

SONUÇ: Son zamanların en çok konuşulan 
fenomeni Var Böyle Tipler’le insight dolu 2 farklı 
karakter videosunun hazırlandığı kampanya 
sayesinde hazırlanan 2 video, hiçbir medya 
yatırımı yapılmadan toplamda 1.177.273 kez 
izlendi ve 35.380 etkileşim elde etti. 54 saniyelik 
pre-roll videonun ise sonuna kadar izlenme 
oranı % 21.3 oldu. Videoların yayınlandığı 
günün akşamında festivalin tüm biletleri 
tükendi ve ilk kez 3 gün önceden İstanbul’daki 
konserin biletlerinin tamamı satılmış oldu.
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589
Fiat
Voden Reklam & KoçZer
Fiat 500X
Fiat 500X Kaçış Planı

HEDEF: Fiat 500X’in bilinirliğini ve satışları 
artırmak.

SONUÇ: Emoji’ler özelinde 16 kısa hikayenin 
yaratıldığı ve bu hikâyelerin GIF şeklinde 16 
ayrı reklam grubuyla paylaşıldığı kampanya 
sayesinde 457.558 tekil kullanıcıya ulaşıldı. 
26.407 etkileşim sağlandı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

591
Pınar Süt
Serdesin
Pınar Yoğurt
Çiçeğimin Yeni Evi - Pınar Yoğurt 
Kovaları Çiçeklerin Yeni Evi! 
#ÇiçeğiminYeniEvi

597
Vestel
Project House
Vestel
Hediyeli Çarşamba 

HEDEF: Pınar’ın, anneleri önemsediğini 
hissettirerek Pınar Yoğurt’un farklı 
uygulamasından kullanıcıları haberdar etmek ve 
ilk akla gelen marka olmak.

SONUÇ: Düzenlenen dijital kampanyanın 
filmiyle, #ÇiçeğiminYeniEvi etiketini kullanarak 
Pınar Yoğurt severlerden yeni bahar kreasyonlu 
dekoratif kaplara çiçeklerini ekip fotoğraflarını 
Instagram’dan paylaşmalarının istendiği 
kampanya sayesinde 4.446.649 izlenme elde 
edilirken #ÇiçeğiminYeniEvi etiketiyle 1.713 post 
paylaşıldı. İletişim yapılan kanallarda 3.400 yeni 
takipçi ve 3.447.675 tekil erişim elde edildi.

HEDEF: Komplike özelliklere sahip ürünleri, 
tüketicilere kolaylıkla anlayabilecekleri bir 
şekilde aktararak ürün kalitesini vurgulamak.

SONUÇ: Sevilen radyo DJ’lerinden Mesut 
Süre ve Levent Erim ile Vestel Facebook 
sayfasından canlı yayınların gerçekleştirildiği 
ve #HediyeliÇarşamba sorusuna en yaratıcı 
cevapları verenlerin ödüllendirildiği proje ile 6 
hafta boyunca toplamda 6 adet tease video, 3 
adet Instagram stories ile takipçiler canlı yayına 
davet edildi. Bunun sayede 37.400.000 erişim, 
35.000.000’dan fazla izlenme, 210.000’den 
fazla etkileşim elde edildi. Sadece tek bir canlı 
yayında yarım saatlik süre zarfı içerisinde 17.106 
adet yorum alındı.
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602
Nestlé
Project House & Maxus & Mindshare
Nestlé Pure Life
Annemden Bana

HEDEF: Anneler nezdinde marka bilinirliğini 
artırarak alışveriş listelerine girmek, onları 
ürünü denemeye ve satın almaya teşvik etmek.

SONUÇ: Jingle için dijital radyo kullanımının 
gerçekleştirildiği ve Annemden Bana benzerlik 
testi için bir mobil uygulamanın hazırlandığı 
proje ile tekil kullanıcı sayısı 251.000 kişiye 
ulaştı. 177.000 tekil kişi uygulamayı kullanarak 
karşılaştırma yaptı. Sosyal medya içerikleri, 
online olarak da yayınlanan film ile birlikte 
toplamda 75.000.000 gösterime, 22.000.000 
erişime, 5.500.000 izlenmeye ve 1.800.000 
etkileşime ulaştı. Ipsos’un marka sağlığı 
araştırmasına göre AnnemdenBana TVC 
kopyasının marka ile bağdaştırılma oranı 
83 puan ile 2016 normlarının çok üzerinde 
gerçekleşti.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

611
Nike
Mindshare
Nike Football
Oyunu Harekete Geçir

HEDEF: Türkiye’deki genç futbolseverlere ilham 
vermek ve yeni Milli Takım formasını tanıtmak.

SONUÇ: Arda Turan’ın hikayesini anlatan 
TV filmi üzerinden kullanıcıların 2. ekranda 
soyunma odası konuşmasına yönlendirildiği 
kampanya ile toplamda 9.000.000 kişi bu 
konuşmaya tanıklık etti. 14.000.360 video 
izlenmesi elde edildi. İlk bir haftada milli takım 
formaları özelinde %55 satış sağlandı. Devre 
arasında mevcut e-ticaret stokları tükendi. 533 
farklı PR yansıması oluştu. 
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

13
Turkcell
Pure New Media
Turkcell
Yeter Çektiğin

23
Turkcell
Mobi Wan
Turkcell
Bayram Olsun

30
MediaMarkt
Isobar & Carat & AdColony Turkey
MediaMarkt
Bizden Duymuş Olma

HEDEF: Sponsoru olunan Yıldızlı Geceler 
Konserleri’nde, izleyicilerin fotoğraf veya video 
paylaşma istekleri nedeniyle konseri telefon 
ekranlarından takip etmelerinin önüne geçerek 
sahneyi izlemelerini sağlamak.

SONUÇ: Konserden önce izleyicilerin 
YeterCektigin.com hakkında bilgilendirildiği 
projede kullanıcılar siteye girdi ve sosyal medya 
hesaplarına paylaşım izni verdi. Profesyonel bir 
ekip tarafından kaydedilen fotoğraf ve videolar 
kullanıcıların hesaplarından paylaşıldığı 2 
konser boyunca tam 500 kişi “Yeter Çektiğim” 
dedi ve mobil web sitesi onlar adına paylaşımda 
bulundu.

Web sitesini kullananlar arasından yapılan 
çekilişle 2 şanslı kişi konserini izlediği sanatçıyla 
buluşturuldu.

HEDEF: Eski heyecanını yitiren ve tatil fırsatına 
dönüşen bayramda, hala o eski heyecanı duyan 
yaşlılarımızın hatırlanmasını sağlayarak, onların 
mutlu olması için gerekli çözümü sunmak.

SONUÇ: Sosyal medya reklamları, YouTube 
reklamları, Turkcell abonelerine SMS 
gönderimleri ve medya portallerinde 3 gün 
boyunca banner’ların yayınlandığı projede; 
Türkiye’nin her yerinden 400.000 ziyaretçi mobil 
ve web üzerinden bayramolsun.com’a geldi. Bu 
rakamın %85’i bayramın ilk günü gerçekleşti. 
14.000 IVR araması yapıldı, 12.000 sesli mesaj 
bırakıldı. Arayanlarla yaşlılarımız arasında 300 
canlı telefon görüşmesi gerçekleşti. Video tam 
4.000.000 kez izlendi ve hedef rakamı 4 kat 
geçti.

HEDEF: Aralık ayında sevdiklerine hediye 
almayı planlayan kişilere yaratıcı ve inovatif bir 
çözüm getirmek, satışları artırmak ve rekabette 
farklılaşmak.

SONUÇ: Wi-Fi ağının bir iletişim platformuna 
dönüştürüldüğü ve aynı ağı kullanan kişilerin 
ne hediye istediğinin “çaktırmadan” öğrenildiği 
proje kapsamında HTML5 bannerlar üzerinden 
647.391 kişi  MediaMarkt’tan istediği hediyeyi 
söyledi. Dilek gönderim servisi ile, mesajların 
%72’si doğru insanlara ulaştı. 

Marka tanınırlığı %4.7 oranında arttı. Kampanya 
ile birlikte satışlar bir önceki yılının Aralık ayına 
oranla tam %3,8 oranında arttı!
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No                 :
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No                 :
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Ajans            :

Marka           :
Reklam         :

43
P&G 
4129Grey 
P&G 
Top Sende

95
Volkswagen Türkiye
Mediacom
Volkswagen
Volkswagen Ailesi Dinamik Banner

47
Vodafone
Ouchhh  Yeni Medya Ajansı & 
Fikirbaz Zenger
Vodafone Türkiye
Vodafone Digital Transformation 
Summit / Vodafone Dijital 
Dönüşüm Zirvesi

HEDEF: İnsanların “zaten” satın aldıkları 
ürünleri, bu kez engelli miniklere faydalı olacak 
biçimde Migroslardan satın alabilecekleri 
mesajını iletmek.

SONUÇ: Kampanya davet videosunun; 
kullanıcılar tarafından tweet’i alıntılayarak 
paylaşıldığı proje sayesinde #TopSende 
hashtag’i 12.000.000 kez görüntülendi. Bu 
hashtag ile her bir Tweet’in bir başkasına pas 
olarak değerlendirildiği 2.772 tweet atıldı. %98 
olumlu geri dönüş alındı. Toplamda 18 okula 
spor ekipmanları bağışlandı.

HEDEF: Volkswagen sahibi olanlara Volkswagen 
Ailesi’nin bir parçası olduklarını hissettirerek 
teşekkür etmek, Volkswagen sahibi olmayanları 
ise ailenin bir parçası olmaya davet etmek.

SONUÇ: Kullanıcılara online’da dolaştıkları 
platformlarda bir banner üzerinden erişilen 
ve bannerlara bir arama barı yerleştirilen 
kampanya sonunda bannerlar üzerinden 
17.840 adet isim araması yapıldı. Her aramaya 
farklı mesajla 17.840 adet kreatif gösterildi. 
Kullanıcılar banner  ile toplamda 5.000 
dakikadan fazla vakit geçirdi.

HEDEF: Teknolojinin, bilimin, sanatın ve 
modanın birleştiği bir zirve gerçekleştirerek 
Vodafone Türkiye’nin vizyon farkını ortaya 
koymak.

SONUÇ: Moda, teknoloji, bilim ve sanat 
disiplinlerinin dijital bir senfoni oluşturulduğu 
projede katılımcıların da telefonlarıyla dahil 
olduğu yaklaşık 12 dakikalık performans 
gerçekleştirildi. Real time Drone tracking, real 
time face mapping, real time dress tracking 
ve light installation  gibi dijital enstrümanların 
kullanıldığı çalışma ile zirveyi katılımcı 
olarak izleyen 4.000 kişiye ulaşıldı. Vodafone 
Türkiye’nin YouTube kanalı üzerinden ise 
yaklaşık 1.000.000 kişiye ulaşıldı. 
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No                 :
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No                 :
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Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

97
Volkswagen Türkiye
Mediacom
Volkswagen
Volkswagen & BeIN Digiturk: 
Türkiye’nin İlk TV Remarketing 
Uygulaması

106
Enerjisa 
Mediacom & AMVG 
Enerjisa 
Enerjisa - Dünyanın İlk Enerji 
Tasarrufu Sağlayan Banner’ı

112
Philips
Pure New Media
Philips
Kalbinin Sesi

HEDEF: Volkswagen modellerini farklı bir 
yöntemle tüketiciyle buluşturarak test sürüşüne 
davet etmek.

SONUÇ: HBB teknolojisinin kullanıldığı ve 
izleyicilerin karşısına reklam gösterimi olmadığı 
anlarda kişiselleştirilmiş reklam modellerinin 
çıktığı kampanyada platforma toplamda 
250.000 ziyaret gerçekleşti ve 175.000 adet 
tekil ziyaret sağlandı. 30.000 remarketing’in 
gerçekleştirildiği bu kampanyada 1.090 kişi 
platform üzerinden test sürüşü formunu 
doldurdu ve 378 bayii ziyareti gerçekleşti. 
Hayata geçen test sürüşü sonunda 50 adet araç 
satışı sağlandı. Kampanyanın direkt satışa olan 
etkisi sayesinde elde edilen kazanç, kampanya 
bütçesinin çok üzerine çıkarak %740’lık bir ROI 
getirdi.

HEDEF: “Enerjini Koru” mottosunu tüm 
Türkiye’ye anlatmak, enerji tasarrufu bilincini 
tüketiciye aşılamak ve bu konuyla ilgili bilinirliği 
artırmak.

SONUÇ: Banner’ların, yayının gerçekleştiği 
cihazları tanıyarak, cihaza göre enerji tasarrufu 
yapacak şekilde geliştirildiği, hala devam eden 
kampanya ile 5.000.000 kullanıcıya ulaşıldı. 
Mesaj ortalama 25.000.000 etkileşim aldı. Şu 
ana kadar 750 kWh enerji tasarrufu sağlandı. Bir 
okulun 2 aylık enerji ihtiyacı karşılandı.

HEDEF: Philips’in bir sağlık şirketi olarak 
kardiyolojiyi sahiplendiğini göstermek ve Dünya 
Kalp Günü’yle ilgili farkındalık yaratmak.

SONUÇ: 29 Eylül Dünya Kalp Günü’nde, Philips 
çalışanlarının tam katılımıyla kalp ritimlerinden 
oluşturulan animasyon videosu Facebook, 
Instagram ve YouTube mecralarından paylaşıldı. 
Hazırlanan ilk film, ilk 5 gün içerisinde 
1.000.000’dan fazla izlendi. 10 gün olarak 
planlanan sonuca 5 günde ulaşılmış oldu. Video 
Facebook’ta 1.700.000 kullanıcıya ulaştı ve 
710.371 izleme oranına sahip oldu. YouTube’da 
ise 185.011 izlenmeye ulaştı. 
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116 
Turkcell 
BPN İstanbul & AdColony Turkey 
Turkcell 
Fizy Kalp Atışı

137
Vista Bilişim
Ouchhh Yeni Medya Ajansı & 
FikirbazZenger
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kapadokya Zelve Vadisi Mapping 
Show

141
Arzu Kaprol
FikirbazZenger & Ouchhh Yeni 
Medya Ajansı
Arzu Kaprol
Mercedes Fashion Week - 
Arzu KaprolHEDEF: Yeni kullanıcı kazanmak ve var olan 

kullanıcıları aktif hale getirmek.

SONUÇ: Kullanıcıların telefonlarından kalp 
atışlarının ölçülüp modlarının belirlendiği ve 
kendilerine uygun şarkıları bulduğu kampanya 
ile kalp atışlarını ölçmeye yönlendiren banner 
11.000.000 kez görüntülendi. 50.000’den fazla 
kullanıcı Fizy Kalp Atışı Test’i yaptı.  10.000 
kullanıcı üyelik kodu kazandı. Kod kazananların 
%95’i Fizy üyelik kodunu kullanarak aktif Fizy 
kullanıcısı oldu.

HEDEF: Kapadokya’nın Zelve Vadisi’ndeki 
12.000 m2’lik dağ yüzeyinde, doğal yüzeye 
uygun olarak dünyanın ve bölgenin 60 milyon 
yıllık tarihini anlatan bir mapping prodüksiyonu 
gerçekleştirmek.

SONUÇ: Projede görünen her görsel efekt için, 
tekrar edilmeksizin, ayrı ayrı ses efektleri özel 
ses dizaynı ile üretildi. Böylece farklı boyuttaki 
her kırılma efekti farklı bir ses ile izleyicinin 
karşısına çıktı.Kapadokya’ya gelen ziyaretçilerin 
bölgede 10 sene boyunca izleyebilecekleri bir 
projeye imza atıldı.

HEDEF: Arzu Kaprol’ün moda anlayışının 
sanat ve teknoloji ile birleştiği bir performansı 
Mercedes Fashion Week bünyesinde sunmak.

SONUÇ: Şeffaf OLED teknolojisi ile üretilmiş 
saydam bir ekran kullanıldığı ve Arzu Kaprol 
ekranın arkasına geçtiğinde hem Arzu Kaprol’ü 
hem de Arzu Kaprol’ün gerçek zamanlı kalp 
atışlarının görebildiği kurguda katılımcılara 
keyifli bir defile yaşatıldı.
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149
Kanal D
Kanal D
Kanal D
Türkiye’nin ilk Twitter 360 Canlı Yayını

175 
P&G 
Youth Republic & Starcom 
#BanaBak - P&G Kişisel Bakım 
Markaları 
P&G #BanaBak YouTube Kanalı: 
Salon #Banabak

 179
Arçelik
McCann Istanbul & KoçZer
Beko
WakeApp Light

HEDEF: Dijital marka iletişiminde Y ve Z kuşağı 
izleyicileri ile 360 derece Twitter canlı yayını 
ile Hayat Şarkısı dizi oyuncuları ile izleyicileri 
arasında yenilikçi bir yolla sıra dışı bağ kurmak.

SONUÇ: 360 derece Türkiye’nin ilk Twitter 
canlı yayını ile Hayat Şarkısı’ndaki kafede, dizi 
oyuncuları ile Twitter’ı kullanan dizi severleri 
daha önce denenmemiş bir şekilde buluştu. 
Sadece 2 tweet ile 316 retweet, 955 tweet 
beğenisi elde edildi.

HEDEF: “#BanaBak” fikrini sürdürülebilir ve 
yenilikçi bir platforma taşımak, böylece P&G 
kişisel bakım markalarının gençler gözündeki 
pazarlama metriklerini artırmak.

SONUÇ: Oluşturulan YouTube kanalı içindeki 
içeriklerde; tüketiciyi de işin içine katan 
çekişmelerin yaratıldığı kampanya ile #BanaBak 
kanalının abone sayısı açıldıktan bir hafta sonra 
100.000’i geçti ve sonrasında da abone sayısı 
300.000’in üzerine çıktı. Videolar 15 .000.000 
kez görüntülendi ve bu görüntülenmenin 
4.500.000’u organik olarak gerçekleşti ve 
markalara 350.000TL’lik medya kazanımı 
sağladı. Toplamda 45.000 kez beğeni ve 8.000 
yorum elde edildi. #BanaBak’ın bilinirliği %33 
arttı ve Google Brandlift araştırmasına göre 
kategorideki en iyi bilinirlik artış sonucunu elde 
etti. Akla gelen ilk marka olma oranı gençlerde 
marka başına ortalama %14, markaların satın 
alım oranları son 3 ayda %15 arttı.

HEDEF: Beko akıllı televizyonların bilinirliğini 
artırmak.

SONUÇ: “Binge watching” deneyimi ile TV 
karşısında uyuyakalan izleyicilerin uyandırıldığı 
proje ile WakeApp Light demo versiyonu 3 
ülkede 25.000 televizyona kuruldu.
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180
Arçelik
McCann Istanbul & KoçZer
Beko
Futbot - Taraftar Botu

199 
Arçelik  
Koçzer & Nmobs
Arçelik
Arçelik OLED TV Lansman 
Kampanyası

208 
Nescafé 
NewGen & &BKG & Mindshare 
Nescafé 3ü1 arada Extra 
Nescafé 3ü1 arada Extra En Uzun 
Oyun Gecesi - Extra Gamer Kit

HEDEF: Beko markasının FC Barcelona ve 
Beşiktaş sponsorluklarıyla oluşturduğu “Efsane 
Sponsor” algısını Avrupa Futbol Şampiyonasını 
kullanarak artırmak.

SONUÇ: Geliştirilen Facebook Messenger 
taraftar botu ile bir taraftarın ihtiyacı olan 
her şeyin paylaşılmasının sağlandığı proje 
ile toplam 107.000.000 erişim edildi. 20.707 
katılımcı üzerinden 364.787 tekil mesajlaşma 
gerçekleşti.

HEDEF: Türkiye’nin ilk yerli OLED TV 
teknolojisini üreten Arçelik markasına ait OLED 
TV ürünlerinin üst segment tüketici hedef 
kitlede bilinirliliğini artırmak.

SONUÇ: Evlerinde internete bağlı Smart TV’leri 
ile televizyonlarını izlerken mobil cihazları ile 
internette gezinen kullanıcılara ‘Televizyonun 
gerçeğe en yakın görüntü ve renkler için yeterli 
mi?’ sorusu yöneltilen projede, yayın süresince 
yaklaşık olarak 4.000.000 kullanıcıya erişildi. 
420.000 kullanıcı ile etkileşime geçildi. %10’un 
üzerinde CTR elde edildi.

HEDEF: Nescafé 3ü1 arada Extra’yı oyuncunun 
içeceği olarak konumlandırmak. Gece saatlerini 
sahiplenerek oyuncuların tercih ettiği ürün 
olmak.

SONUÇ: Nescafé Extra Gamer 5’lisi’nin 
Facebook canlı yayınında League of Legends 
oynadığı ve Nescafe 3ü1 arada Extra Gamer 
Kit’in, #sabahlarolmasın hashtagi ile tweet atan 
ve canlı yayın postuna yorum yapan şanslı 
kişilere hediye edildiği kampanya ile canlı 
yayın süresince organik olarak 8.763.648 kişiye 
ulaşıldı. 1.345.324 organik etkileşim sağlandı ve 
402.542 tekil izleyici, 46.879 yorum ve 42.165 
beğeni elde edildi.
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214
TEB 
Enüstkat Interactive 
TEB 
Re-Play

216 
Nestlé 
Maxus & Mindshare 
Nescafé 3ü1 Arada 
Nescafé 3ü1 Arada 
#AklımdanGeçen

224
Warner Bros.
Mediacom & Gameloft
Warner Bros.
Warner Bros. / Resident Evil: Son 
Bölüm

HEDEF: RE-PLAY’in içeriğine dair eğlenceli 
bir tanıtım yapmak, potansiyel ziyaretçileri 
bilgilendirmek, dijital medyada marka 
görünürlüğünü artırmak, markanın inovasyon 
ile birlikte anılmasını sağlamak ve hedef kitleye 
ulaşarak etkinliğe katılımı artırmak.

SONUÇ: Burcu Esmersoy ve Pascal Nouma’nın 
yeni nesil teknolojiler ile tanışarak raket 
kullanmadan, vücutları ile Dijital Tenis oynadığı 
kampanya videosu 2 hafta içerisinde çeşitli 
dijital kanallarda 1.300.000 kez izlendi. Video 
hedef kitle tarafından da takip edilen pek çok 
dijital mecrada yer aldı ve RE-PLAY 30.000 
ziyaretçiyi sporun geleceği ile tanıştırdı.

HEDEF: Marka sadakatini artırmak ve 
rakiplerden ayrışarak tüketicilere, daha önce 
denenmemiş ve onların hayatına katkısı olacak 
beklenmedik bir yoldan ulaşarak marka bağını 
artırmak.

SONUÇ: 3.000’den fazla yanlış yazılan URL’nin 
tespit edildiği ve kullanıcıların “Sorun yok, 
aklından geçeni biz biliyoruz” mesajıyla doğru 
web sitelerine yönlendirildiği kampanya 
ile IPSOS BHT sonuçlarına göre kampanya 
farkındalığı 55 seviyesinde sonuçlandı. 30 
günlük kampanya süresince, yanlış adrese 
giden 20.000.000 ziyaretçi akıllarından geçen 
doğru adrese yönlendirildi. 

HEDEF: Warner Bros.’un dağıtımcılığını yaptığı 
Resident Evil: Son Bölüm filmi için hedef kitle ile 
iletişime geçmek ve onları serinin son filmine 
çağırmak.

SONUÇ: Aksiyon sever gamer’ların fragmanın 
bir parçası haline getirildiği bu kampanyada 
video tamamlama oranı %91, katılım oranı %46 
olarak gerçekleşti ve toplamda 533.760 başarılı 
talimat yerine getirildi.
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237 
Yapı Kredi Bankası 
NewGen & &BKG 
Yapı Kredi Play Card 
Play Van

240
Toyota
Digitouch
Toyota
C-HR Her Görüşte Aşk - 
Programatik Rich Medya

259 
Yapı Kredi Bankası 
KoçZer& Unite.Ad 
Yapı Kredi Playcard 
Survivor’ı Play’le’

HEDEF: Yapı Kredi Play Card’ın uzun bir süredir 
sahiplendiği #olurmuolur söylemini, dijital 
oyuncular arasındaki bilinirliğini ve hedef 
kitlenin markaya olan bağlılığını artırmak.

SONUÇ: Türkiye’de ilk defa içerisinden 
dijital canlı yayın yapılabilen ve 2 kişinin Play 
Station oynayabileceği aracın tasarlandığı İki 
fenomenin kokoreç için Twitter’da birbirini 
PES’te kapışmaya davet ettiği ve tasarlanan 
“Play Van” adlı araçta oyunu oynadıkları 
kampanya ile 5 saat süresince; #olurmuolur 
hashtag’iyle 5.049.902 kişiye ulaşıldı ve 
1.145.023 etkileşim elde edildi. Play Van canlı 
yayını 416.000 görüntülenme aldı.

HEDEF: Toyota’nın “Her görüşte aşk” 
mottosuyla lansmanını yaptığı yeni modeli 
olan C-HR’ı en doğru kitle ile buluşturarak 
bilinirliğini arttırmak ve araç hakkında 
bilgilendirme yaparak müşteriyi bayiye 
yönlendirecek test sürüşü form adedini en 
yüksek seviyeye çıkarmak.

SONUÇ: Programatik satın almanın veri 
kullanım avantajlarından faydalanarak 
1.500.000 tekil hedefli kişiye ulaşıldı. Gösterim 
yapılan kullanıcıların 53.44%’i Rich Media ile 
etkileşime geçti. Form maliyetleri kampanyanın 
başındaki maliyetlere göre %46 optimize 
edildi. Veri Analizi ve Look alike modelleme 
uygulanarak bu çalışma ile %30 oranında 
incremental form başvurusu üretildi. Sadece bu 
reklam kampanyası üzerinden form dolduran 
kullanıcıların 4’ü C-HR satın aldı.

HEDEF: Yapı Kredi Play, klasik yarışma 
kurgularından sıyrılarak fark yarattığını ve 
kullanıcıların hayallerini gerçekleştirmeye 
yönelik projeler gerçekleştirdiğini hedef 
kitlesine duyurmak.

SONUÇ: Fenomenlerden Halil Söyletmez ve 
Atakan Özyurt’un sosyal medyada paylaştıkları 
videolarla survivor.play.com.tr’deki yarışmaya 
aday olduklarını açıkladığı kampanya ile siteye 
3.000’e yakın kişi başvurdu. Adaylar kendilerini 
tanıtmak için 4 bin fotoğraf ve videoyu siteye 
yüklediler. Toplam 7.000.000 oy kullanıldı. 
#olurmuolur hashtag’i altında  6.500 paylaşım 
gerçekleştirilerek yaklaşık 40.000.000 etkileşim 
sağlandı.
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287
Ülker 
4129Grey 
Ülker 
Küçük Mutluluklar

296 
Ülker 
4129Grey 
Ülker 
Mutluluk Hikayeleri

302 
Türk Telekom
AdColony Turkey & Skala Medya  
Türk Teleom 
Türk Telekom Serial Banners

HEDEF: Gençlerle daha güçlü bir bağ kurarak 
genç segmentte satışları artırmak.

SONUÇ: Kullanıcılardan kendi küçük 
mutluluklarının toplandığı ve bunlardan 10 
tanesinin kukla ve minyatür sanatçısı İrem 
Nur Terzi ile birlikte 10 küçük sanat eserine 
dönüştürüldüğü kampanya ile Promosyon 
yapılmadan 800’den fazla tekil içerik üretildi.

HEDEF: Genç hedef kitleyle olan diyaloğu canlı 
tutmak ve yenilikçi olmak.

SONUÇ: Aynı temaları işleyen 2 adet 
Instagram Stories video serisinin çekildiği ve 
hikayelerin kullanıcının parmağının değdiği 
noktalarda şekillendiği proje ile İnteraktif 
Mutluluk Hikayeleri hiçbir medya desteği 
olmadan toplamda 20.000 kez deneyimlendi. 
Kullanıcıların %46’sı Instagram hikayelerini 
sonuna kadar izledi.  24 saat yayında kalan 
İnteraktif Mutluluk Hikayeleri yayına alınma 
başına 5.000 izlenme elde etti.

HEDEF: Mobil kullanıcıların Türk Telekom’un 
4.5 G hizmetinden haberdar olmasını sağlamak.

SONUÇ: Markanın kampanya ile ilgili hedef 
kitlesine doğrudan ulaştığı rich media 
kurgusunda finger printing teknolojisi ile bir 
serial banner senaryosu yaratılan projede 
5.583.706 gösterim gerçekleştirildi. Çıkan 
banner’lar 211.727 kez tıklandı ve kullanıcılar 
kampanya sayfasına yönlendirildi. Kampanya 
sonucunda %3.78 CTR elde edildi.
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307
Pegasus 
4129Grey 
Pegasus 
Yerinde Güzel Instagram Stories

324 
Unilever 
Mindshare & Plasenta 
Knorr 
Knorr Programmatic OOH

351
ING Bank
Universal McCann & Genart Medya
ING Bank
Turuncu Hesap 5 Yaşında

HEDEF: Yeni iç hat promosyon kampanyasını 
sosyal medya hesapları üzerinden etkili bir 
şekilde duyurmak ve bu kampanya ile yurt içi 
bilet satışını artırmak.

SONUÇ: Tüm yurtiçi uçuşlarda % 20 indirim 
sağlayan 8 haneli bir kodun belirlendiği 
ve her bir hanesi için, farklı yöreleri temsil 
eden yiyeceklerin seçildiği kampanyada 
Instagram Stories içerikleri 24 saat sonunda 
silindi. Kampanya 24 saat içinde 124.947 
görüntülenme elde etti. 8.086 yeni takipçi 
kazanıldı ve 24 saat içindeki bilet alımında 
% 22’lik artış gerçekleşti.

HEDEF: Pazarda bir ilk olan Knorr Sıvı Çorba 
lansmanını yapmak ve tüketicileri bu yeni 
lezzetleri denemeye teşvik etmek.

SONUÇ: Türkiye’de ilk olan programatik 
açıkhava uygulamasıyla çorba içme isteği 
uyandıran elementlerin (hava sıcaklığı, kar 
yağışı gibi) dinamik şekilde kullanıldığı 
kampanya sayesinde  İstanbul’da yapıldığı 
31 farklı noktasında uygun hava şartlarının 
oluşması sonucunda yaklaşık 12.000 etkileşim 
elde edildi. 

HEDEF: Yenilikçi ve teknolojik marka imajına 
katkıda bulunarak Turuncu Hesap’ın bilinirliğini 
artırmak.

SONUÇ: Hazırlanan video ve görselleri 
Shazam’layan kullanıcıların oyun kurgusuna 
yönlendirildiği proje ile video ve görseller 
toplamda 6.792 kez Shazam’landı. 4,.884 
kullanıcı yarışma kurgusuna yönlendirildi. 
Bu kullanıcılar oyunda ortalama 2 dakikanın 
üzerinde zaman geçirdi.
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377 
Unilever
Colors Yaratıcı Proje Yönetimi 
Magnum 
Magnum Double Night

391
Unilever
Mindshare
Carte d’Or
Face Recognition

400
Ford Otosan 
KoçZer & AdColony Turkey 
Ford 
Ford C-Max Hologram Masalları

HEDEF: Magnumseverleri sınırlarını zorlamaya 
ve cüretkar olmaya davet etmek.

SONUÇ: Magnum ve Beymen işbirliği ile 
Magnum Double’ın “İçindeki Seni Serbest 
Bırak” sloganından esinlenen, aslan, kaplan, 
leopar ve panter gibi vahşi hayvanların kışkırtıcı 
ve cüretkar kişiliklerinden ilham alan bir 
kapsül koleksiyon yaratılan kampanyada tüm 
sosyal medyada 199.000 etkileşim yaratıldı. 
Magnum-Beymen canlı yayını ile Dijital’de 
7.200.000 kişiye ulaşıldı. Magnum Double Night 
etkinliğiyle toplam 8.700.000 kişiye erişildi ve 
175.000 TL PR değeri elde edildi.

HEDEF: Tüketiciyle duygusal bağı artırmak.

SONUÇ: 70 farklı ana/duyguya özel 70 farklı 
Carte d’Or’lu tatlı tarifi hazırlandığı ve Carte 
d’Or duygu analizine göre hedef kitleyi tarifler 
sayfasına yönlendiren bannerların yer aldığı 
kampanya sayesinde bannerlar 5.200.021 
kez görüntülendi. Bu bannerlarla 8.456 defa 
tıklanma elde edilerek kullanıcılar mobil siteye 
yönlendirildi.

HEDEF: Yeni Ford C-MAX Dizel Otomatik’in 
teknolojilerini vurgulayarak müşterilerle 
duygusal bağ kurmak.

SONUÇ: Pedagoglar ile masal içeriklerinin 
hazırlandığı ve Kids & Gourmet dergisine 
yerleştirilen hologram materyallerinin 
dergilerle ailelere ulaştırıldığı kampanya 
sayesinde Türkiye’de otomotiv sektöründe 
ilk defa hologram teknolojisi kullanıldı. 
Fordcmaxilemasallar.com 200.000’den fazla 
ziyaret aldı.
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441
Vodafone
Mindshare & Plasenta
Vodafone
Yandex Traffic Blogger

464
Penti
Utopic Farm
Penti
SnapVitrin

490
Peugeot Türkiye 
OMD & AdColony Turkey 
Peugeot 3008 
Peugeot Yeni 3008 Lansman 
Kampanyası

HEDEF: Konser, restoran, havaalanı gibi 
sadakat programı dahilindeki lokasyonlarda 
Vodafone’lulara özel teklifleri gerçek zaman ve 
lokasyonda iletmek.

SONUÇ: Yandex Traffic ekranındaki reklama 
kapalı olan alanda kullanıcıların herkese açık 
olarak yaptığı sohbetlere gerçek zamanlı 
mesajlar girildi. Ortalama 131.000 tekil 
ziyaretçiden gerçek zamanlı 8 farklı mesaj için 
850.000 görüntülenme alındı. Reklama kapalı 
bir trafik uygulamasına kullanıcıları rahatsız 
etmeden sızarak doğru zaman ve lokasyonlarda 
doğru Vodafone teklifleri sunuldu.

HEDEF: Yılbaşı  heyecanını Penti müşterileri için 
eşsiz bir mağaza deneyimine dönüştürmek.

SONUÇ: İstanbul Marmara Park’ta bulunan 
Penti mağazası vitrininin, eğlenceli filtreleri ile 
bir fenomen haline gelen SnapChat ekranına 
benzetildiği projede 23 - 25 Aralık tarihlerinde, 
1138 fotoğraf çekildi, 1051 tanesi basıldı. 
İndirim kodları sayesinde toplamda 5.850 TL 
değerinde ciro elde edildi. Yapılan gerçek 
zamanlı paylaşımlar ile 455.481 organik erişim 
sağlanırken, Facebook, Snapchat, Stories ve 
YouTube’da toplam 1.261.926 organik izlenme 
elde edildi.

HEDEF: Uçak kokpitinden esinlenilerek 
tasarlanan yeni nesil Peugeot I-Cockpitli Yeni 
SUV Peugeot 3008’in bilinirliğini sağlamak.

SONUÇ: Telefonunu uçuş moduna alan 
kullanıcılara push notificationlar gönderildikten 
sonra, mesaja tıklayan kullanıcıların karşısına 
telefonları internete bağlı olmadan görselli 
bannerlar gösterilen kampanyada 60.000 push 
notification gönderimi ile 1.000.000 tekil kişiye 
ulaşıldı.
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505 
LCW 
People Initiative 
LC Waikiki 
LCW 360 Banner

559 
Unilever 
Mindshare 
Magnum 
Shazamable Packs

572 
Vodafone 
C-Section 
Vodafone 
Yaz Gibi Yaz

HEDEF: E-ticaret platformunun bilinirliğini 
özellikle mağazalardan alışveriş yapan kesimde 
artırmak ve onları e-ticarete yönlendirmek.

SONUÇ: 360 banner mağazasının 
oluşturulduğu ve yüksek erişimli sitelerin 
masthead alanlarında kullanıma sunulduğu 
kampanya ile açılan mağazayı 1.300.000 kişi 
ziyaret etti. Gelen ziyaretlerin %77’sini yeni 
kullanıcılar oluşturdu. İşlem adedinde % 24, 
gelirde ise % 28 oranında artış elde edildi.

HEDEF: Tüketicilerin satış noktalarında 
dondurma olarak Magnum Double’ı seçmesini 
sağlamak.

SONUÇ: 78.000.000 Magnum paketinin 
Shazam’lanabilir hale getirildiği kampanya 
ile görsel Shazam’lama Türkiye’de ürün 
paketlerinde ilk defa kullanıldı. Magnum 
promosyon katılımında bir önceki yıla göre 
%43’lük bir artış sağlandı. 

HEDEF: Lokasyon servisleri ile büyük veriyi bir 
araya getirerek, kullanıcılara doğru zamanda 
doğru yerde, doğru insanlara, doğru teklifleri 
iletecek bir sistem yaratmak.

SONUÇ: Mobilden yazgibiyaz.com’a giren 
kullanıcıların Vodafone’lu olup olmadığının 
tespit edildiği ve lokasyonunu değiştiren 
kullanıcılara, yaz tatillerinde işlerine yarayacak 
tekliflerin götürüldüğü kampanya sonucunda 
site 237.653 ziyaret aldı. Ayrıca 19.775 başarılı 
header enrichment elde edildi.
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590
Fiat 
Voden Reklam & KoçZer 
Fiat 500X 
Fiat 500X Kaçış Planı

598 
Vestel 
Project House 
Vestel 
Hediyeli Çarşamba

612 
Nike 
Mindshare 
Nike Football 
Oyunu Harekete Geçir

HEDEF: Fiat 500X’in bilinirliğini ve satışları 
artırmak.

SONUÇ: Emoji’ler özelinde 16 kısa hikayenin 
yaratıldığı ve bu hikâyelerin GIF şeklinde 16 
ayrı reklam grubuyla paylaşıldığı kampanya 
sayesinde 457.558 tekil kullanıcıya ulaşıldı. 
26.407 etkileşim sağlandı.

HEDEF: Komplike özelliklere sahip ürünleri, 
tüketicilere kolaylıkla anlayabilecekleri bir 
şekilde aktararak ürün kalitesini vurgulamak.

SONUÇ: Sevilen radyo DJ’lerinden Mesut 
Süre ve Levent Erim ile Vestel Facebook 
sayfasından canlı yayınların gerçekleştirildiği 
ve #HediyeliÇarşamba sorusuna en yaratıcı 
cevapları verenlerin ödüllendirildiği proje ile 6 
hafta boyunca toplamda 6 adet tease video, 3 
adet Instagram stories ile takipçiler canlı yayına 
davet edildi. Bunun sayede 37.400.000 erişim, 
35.000.000’dan fazla izlenme, 210.000’den 
fazla etkileşim elde edildi. Sadece tek bir canlı 
yayında yarım saatlik süre zarfı içerisinde 17.106 
adet yorum alındı.

HEDEF: Türkiye’deki genç futbolseverlere ilham 
vermek ve yeni Milli Takım formasını tanıtmak.

SONUÇ: Arda Turan’ın hikayesini anlatan 
TV filmi üzerinden kullanıcıların 2. ekranda 
soyunma odası konuşmasına yönlendirildiği 
kampanya ile toplamda 9.000.000 kişi bu 
konuşmaya tanıklık etti. 14.000.360 video 
izlenmesi elde edildi. İlk bir haftada milli takım 
formaları özelinde %55 satış sağlandı. Devre 
arasında mevcut e-ticaret stokları tükendi. 533 
farklı PR yansıması oluştu. 
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625 
Unilever 
Mindshare & Manajans / JWT 
Clear 
Göster Kendini

626 
Roche
Scope Digital 
Roche
Romatoid Artrit Hasta Yolculuğu

HEDEF: Futbol heyecanın olduğu yerde 
tüketiciyle buluşarak duygusal bağ kurmak.

SONUÇ: Lig TV App’inin içerisinde “Clear 
ile Göster Kendini” oyununun sunulduğu 
proje sayesinde; Göster Kendini oyunu, 17 
hafta boyunca 59 maçta oynandı. 155.232 
tekil kullanıcı oyunu deneyimledi. Kullanıcılar 
uygulamada ortalama 6 dakikadan fazla 
süre harcarken, toplamda 309.961 tahmin 
gerçekleştirildi.

HEDEF: Uzun soluklu bir tedavi gerektiren 
(5-7 yıl) bir hastalık olan Romatoid Artrit 
tedavisinde; hasta, doktor ve ilaç arasında 
duygusal bir bağ yaratmak. İlacın etkilerini 
doktora hasta gözünden deneyimletmek 
ve yıllar içinde doktor ve hastada yaşanan 
değişiklikleri duygusal bir şekilde 
deneyimletmek ve sadakat sağlamak.

SONUÇ: Unity oyun motoru kullanılarak 
hazırlanan sanal gerçeklik deneyiminde, 
hastanın gözünden doktor ve hasta 3 
farklı zaman dilimini deneyimledi. Hedef 
doktor seleksiyonun %67’si stant alanında 
VR deneyimini yaşadı. Bunların da %82’si 
Medikaynak’a üye oldu.
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14
Turkcell
Pure New Media
Turkcell
Yeter Çektiğin

24
Turkcell
Mobi Wan
Turkcell
Bayram Olsun

32
MediaMarkt
Isobar & Carat & AdColony Turkey
MediaMarkt
Bizden Duymuş Olma

HEDEF: Sponsoru olunan Yıldızlı Geceler 
Konserleri’nde, izleyicilerin fotoğraf veya video 
paylaşma istekleri nedeniyle konseri telefon 
ekranlarından takip etmelerinin önüne geçerek 
sahneyi izlemelerini sağlamak.

SONUÇ: Konserden önce izleyicilerin 
YeterCektigin.com hakkında bilgilendirildiği 
projede kullanıcılar siteye girdi ve sosyal medya 
hesaplarına paylaşım izni verdi. Profesyonel bir 
ekip tarafından kaydedilen fotoğraf ve videolar 
kullanıcıların hesaplarından paylaşıldığı 2 
konser boyunca tam 500 kişi “Yeter Çektiğim” 
dedi ve mobil web sitesi onlar adına paylaşımda 
bulundu.

Web sitesini kullananlar arasından yapılan 
çekilişle 2 şanslı kişi konserini izlediği sanatçıyla 
buluşturuldu.

HEDEF: Eski heyecanını yitiren ve tatil fırsatına 
dönüşen bayramda, hala o eski heyecanı duyan 
yaşlılarımızın hatırlanmasını sağlayarak, onların 
mutlu olması için gerekli çözümü sunmak.

SONUÇ: Sosyal medya reklamları, YouTube 
reklamları, Turkcell abonelerine SMS 
gönderimleri ve medya portallerinde 3 gün 
boyunca banner’ların yayınlandığı projede; 
Türkiye’nin her yerinden 400.000 ziyaretçi mobil 
ve web üzerinden bayramolsun.com’a geldi. Bu 
rakamın %85’i bayramın ilk günü gerçekleşti. 
14.000 IVR araması yapıldı, 12.000 sesli mesaj 
bırakıldı. Arayanlarla yaşlılarımız arasında 300 
canlı telefon görüşmesi gerçekleşti. Video tam 
4.000.000 kez izlendi ve hedef rakamı 4 kat 
geçti.

HEDEF: Aralık ayında sevdiklerine hediye 
almayı planlayan kişilere yaratıcı ve inovatif bir 
çözüm getirmek, satışları artırmak ve rekabette 
farklılaşmak.

SONUÇ: Wi-Fi ağının bir iletişim platformuna 
dönüştürüldüğü ve aynı ağı kullanan kişilerin 
ne hediye istediğinin “çaktırmadan” öğrenildiği 
proje kapsamında HTML5 bannerlar üzerinden 
647.391 kişi  MediaMarkt’tan istediği hediyeyi 
söyledi. Dilek gönderim servisi ile, mesajların 
%72’si doğru insanlara ulaştı. Marka tanınırlığı 
%4.7 oranında arttı. Kampanya ile birlikte 
satışlar bir önceki yılının Aralık ayına oranla tam 
%3,8 oranında arttı!
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63
Vestel
Mediacom & Project House
Vestel
Vestel Klima - Serinleten Banner

84
Vodafone
Ouchhh & Fikirbaz Zenger
Vodafone Türkiye
Vodafone Digital Transformation 
Summit / Vodafone Dijital 
Dönüşüm Zirvesi

96
Volkswagen Türkiye
Mediacom
Volkswagen
Volkswagen Ailesi Dinamik Banner

HEDEF: Ev taşıma eğiliminin yüksek olduğu 
yaz dönemine girerken Vestel klima satışlarını 
artırmak.

SONUÇ: Kullanıcının Sahibinden.com üzerinden 
ev aradığı sırada “Her alana uygun klimanın 
Vestel’de bulunduğu” mesajının, özelleştirilmiş 
bir şekilde verildiği kampanyada 1 ay sonunda 
toplam 25.000.000 gösterim elde edilirken 
5.000.000 tekil erişim sağlandı. 14.783 tıklanma 
alındı ve siteye 106 başvuru yapılarak keşif 
gezisi gerçekleştirildi.

HEDEF: Teknolojinin, bilimin, sanatın ve 
modanın birleştiği bir zirve gerçekleştirerek 
Vodafone Türkiye’nin vizyon farkını ortaya 
koymak.

SONUÇ: Moda, teknoloji, bilim ve sanat 
disiplinlerinin dijital bir senfoni oluşturulduğu 
projede katılımcıların da telefonlarıyla dahil 
olduğu yaklaşık 12 dakikalık performans 
gerçekleştirildi. Real time Drone tracking, real 
time face mapping, real time dress tracking 
ve light installation  gibi dijital enstrümanların 
kullanıldığı çalışma ile zirveyi katılımcı 
olarak izleyen 4.000 kişiye ulaşıldı. Vodafone 
Türkiye’nin YouTube kanalı üzerinden ise 
yaklaşık 1.000.000 kişiye ulaşıldı. 

HEDEF: Volkswagen sahibi olanlara Volkswagen 
Ailesi’nin bir parçası olduklarını hissettirerek 
teşekkür etmek, Volkswagen sahibi olmayanları 
ise ailenin bir parçası olmaya davet etmek.

SONUÇ: Kullanıcılara online’da dolaştıkları 
platformlarda bir banner üzerinden erişilen 
ve bannerlara bir arama barı yerleştirilen 
kampanya sonunda bannerlar üzerinden 
17.840 adet isim araması yapıldı. Her aramaya 
farklı mesajla 17.840 adet kreatif gösterildi. 
Kullanıcılar banner  ile toplamda 5.000 
dakikadan fazla vakit geçirdi.
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142
Arzu Kaprol
FikirbazZenger & Ouchhh Yeni 
Medya Ajansı
Arzu Kaprol
Mercedes Fashion Week - 
Arzu Kaprol

163 
Türk Telekom 
Netcom Medya & Skala Medya 
Türk Telekom 
Türk Telekom Mobil Seferberlik 
& Veloxity Lead Kampanyası

186 
Vodafone 
Mindshare & Plasenta 
Vodafone 
Vodafone 4BUCAKG

HEDEF: Arzu Kaprol’ün moda anlayışının 
sanat ve teknoloji ile birleştiği bir performansı 
Mercedes Fashion Week bünyesinde sunmak.

SONUÇ: Şeffaf OLED teknolojisi ile üretilmiş 
saydam bir ekran kullanıldığı ve Arzu Kaprol 
ekranın arkasına geçtiğinde hem Arzu Kaprol’ü 
hem de Arzu Kaprol’ün gerçek zamanlı kalp 
atışlarının görebildiği kurguda katılımcılara 
keyifli bir defile yaşatıldı.

HEDEF: Türk Telekom mobil seferberlik 
kampanyasının bilinirliğini artırmak ve lead 
toplamak.

SONUÇ: Anlık bağlantı hızlarının hedeflenerek, 
içeriğin yüklenmediği anlarda yapılan push 
notification gönderimlerinde, kullanıcıların 
numara taşıma başvurusu yapabildikleri 3 
fazlı kampanyada 4 gün içinde 25.000 tekil 
kullanıcıya ulaşılarak % 10 geri dönüş oranı ve 
2.447 mobil numara taşıma başvurusu alınarak 
doğrudan satışa yönlendirildi.

HEDEF: En geniş kapsama ağı hizmeti sunarak 
rakiplerinden farklılaşan Vodafone 4.5G 
deneyimini tüm Türkiye’ye duyurarak 4.5G ile 
eşleştirilen marka olmak.

SONUÇ: İnternet kalitesi Türkiye ortalamasının 
altında performans gösteren illerin 
özelleştirilmiş gerçek zamanlı sosyal medya 
postları ile hedeflendiği kampanya ile 1 
Nisan günü % 20 ile başlayan sosyal medya 
konuşulurluk payı % 54’e taşındı. #4BucakG 
mention sayısı rekabetin iki katına çıkarak 
8.900’e ulaştı ve lansman günü Vodafone 
Twitter’ı en etkili kullanan marka oldu. Gerçek 
zamanlı data analizi ve aksiyon ile 1 Nisan 
14.000.000 opt-in rakamına ulaşıldı.
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233
Avon
Maxus
Avon
Avon Temsilci Başvurusu ve 
Bilinirlik Çapraz Strateji İletişimi

239
Toyota
Digitouch
Toyota
C-HR Her Görüşte Aşk - 
Programatik Rich Medya

304
Pegasus
4129Grey
Pegasus
Yerinde Ye Banner

HEDEF: Sene boyunca yapılan dijital iletişimler 
ile satış temsilcisi adedini, ürünlerinin 
bilinirliğini ve satışını artırmak.

SONUÇ: Programatik satın almanın gücünden 
yararlanılan kampanya sonunda “Satış Temsilcisi 
Ol” mesajlı görsellere göre ürün ve fırsat mesajlı 
görseller üzerinden %40 daha fazla temsilci 
verisi toplandı. Birim maliyetler %35 düşürüldü.

HEDEF: Toyota’nın “Her görüşte aşk” 
mottosuyla lansmanını yaptığı yeni modeli 
olan C-HR’ı en doğru kitle ile buluşturarak 
bilinirliğini arttırmak ve araç hakkında 
bilgilendirme yaparak müşteriyi bayiye 
yönlendirecek test sürüşü form adedini en 
yüksek seviyeye çıkarmak.

SONUÇ: Programatik satın almanın veri 
kullanım avantajlarından faydalanarak 
1.500.000 tekil hedefli kişiye ulaşıldı. Gösterim 
yapılan kullanıcıların %53.44’ü Rich Media ile 
etkileşime geçti. Form maliyetleri kampanyanın 
başındaki maliyetlere göre %46 optimize 
edildi. Veri Analizi ve Look alike modelleme 
uygulanarak bu çalışma ile %30 oranında 
incremental form başvurusu üretildi. Sadece bu 
reklam kampanyası üzerinden form dolduran 
kullanıcıların 4’ü C-HR satın aldı.

HEDEF: Pegasus fiyat ve kampanyalarının 
iletişimini yapmak. Seyahat motivasyonunu ve 
konu seyahat olunca Pegasus’un akla gelmesini 
sağlamak.

SONUÇ: Yemeksepeti.com’dan alınan kullanıcı 
verisi ile daha önceden verilen yemek 
siparişi üzerinden kişiye özel konuşan hedefli 
banner’lar hazırlayarak kullanıcılarla etkileşime 
geçilen projede bannerlar 5.000.000’dan fazla 
kişiye gösterildi. 
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316 
Unilever
Mindshare & AdColony Turkey
Knorr 
Knorr Pide Kuyruğu

326 
Unilever 
Mindshare & Plasenta 
Knorr 
Knorr Programmatic OOH

359
Riot Games
Wanda Digital
League of Legends
Senin Efsanen

HEDEF: Knorr ile iftar hazırlık sürecinde 
tüketiciye dokunarak onların hayatını 
kolaylaştıracak çözümler sunmak.

SONUÇ: Foursquare üzerinden  iftar saatine 
yakın saatlerde kullanıcılara reklam gösterimleri 
yapılan ve yakınlarda bulunan fırınların doluluk 
oranlarını gösteren proje ile  yakındaki fırınların 
doluluk oranı 4.893.623 kez görüntülendi. 
53.342 defa kullanıcılar yol haritasına bakarak, 
pideye daha hızlı kavuşacakları bir fırına 
yönlendirildiler. Kampanya sonunda %1,09 CTR 
elde edildi.

HEDEF: Pazarda bir ilk olan Knorr Sıvı Çorba 
lansmanını yapmak ve tüketicileri bu yeni 
lezzetleri denemeye teşvik etmek.

SONUÇ: Türkiye’de ilk olan programatik 
açıkhava uygulamasıyla çorba içme isteği 
uyandıran elementlerin (hava sıcaklığı, kar 
yağışı gibi) dinamik şekilde kullanıldığı 
kampanya sayesinde  İstanbul’da yapıldığı 
31 farklı noktasında uygun hava şartlarının 
oluşması sonucunda yaklaşık 12.000 etkileşim 
elde edildi. 

HEDEF: Oyunun en geniş pazarlarından biri 
olan Türkiye’deki oyuncu sayısını artırmak ve 
oyuncuların aylık total oyun oynama sürelerini 
artırmak.

SONUÇ: seninefsanen.leaugeoflegends.
com adında bir mikro site hazırlanan ve 
LoL hesabıyla giriş yapan oyunculara, 2016 
yılında oyun içerisinde neler başardıklarının  
kişiselleştirilmiş videolarla izletildiği projede 
aktif oyuncuların %60’ı kendi videolarını izledi. 
Oyunu oynamayı bırakanlardan videosunu 
izleyenlerin %50’si oyuna geri döndü. Sadece 
1 ayda yaklaşık olarak 3.000.000 oyuncuya 
erişim sağlandı.
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No                 :
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No                 :
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Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :

Marka           :
Reklam         :

392
Unilever
Mindshare
Carte d’Or
Face Recognition

401
n11.com
C-Section
n11.com
Yılın En Uğurlu Kampanyası 11.11

440 
Türk Telekom 
People Initiative & AdColony 
Turkey 
Prime 
Prime Fayda

HEDEF: Tüketiciyle duygusal bağı artırmak.

SONUÇ: 70 farklı ana/duyguya özel 70 farklı 
Carte d’Or’lu tatlı tarifi hazırlandığı ve Carte 
d’Or duygu analizine göre hedef kitleyi tarifler 
sayfasına yönlendiren bannerların yer aldığı 
kampanya sayesinde bannerlar 5.200.021 
kez görüntülendi. Bu bannerlarla 8.456 defa 
tıklanma elde edilerek kullanıcılar mobil siteye 
yönlendirildi.

HEDEF: 11.11’in sadece n11.com için özel 
bir gün ve kampanya olduğunu anlatmak, 
tüketicilerde bu kavramın bilinirliğini sağlamak 
ve Türkiye’de olmayan 1 günlük özel bir alışveriş 
çılgınlığı yaratmak.

SONUÇ: Kupon satışı, tık hızında kuponlar ve 
mobil kuponların kullanıldığı kampanyada 
toplam 65.000.000 milyon TL ciro elde edildi.  
5.000.000 ziyaretçi, 450.000 ürün satışı, 4 saatte 
11 araba satışı rakamına ulaşıldı. Uygulama 
19.000 kez indirildi.

HEDEF: Yüksek gelir yaratan değerli müşteri 
segmentinde yeni müşteri aktivasyonlarını 
artırmak ve mevcut müşterileri Prime’a taşımak.

SONUÇ: Foursquare’de yer bildirimi yapan 
kullanıcılara Place Based Ads modeli ile ulaşılıp 
çevrelerindeki plajlardaki yoğunluk oranlarının 
gösterildiği kampanya ile yaz boyunca 
5.000.000 kez kullanıcılara Prime ayrıcalıklarıyla 
tanışma fırsatı sunuldu. 60.000’den fazla 
kullanıcı mekan önerilerini görerek, evden 
çıkmadan mekan seçme şansı yakaladı.
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No                 :
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493
Peugeot Türkiye 
OMD & AdColony Turkey 
Peugeot 3008 
Peugeot Yeni 3008 Lansman 
Kampanyası

507
Özhan Marketler
Tanı 
Tanı
Seni Tanıyorum ve Neye İhtiyacın 
Olduğunu Biliyorum

516
Pegasus
Hype
Pegasus
Winter is Coming

HEDEF: Uçak kokpitinden esinlenilerek 
tasarlanan yeni nesil Peugeot I-Cockpitli Yeni 
SUV Peugeot 3008’in bilinirliğini sağlamak.

SONUÇ: Telefonunu uçuş moduna alan 
kullanıcılara push notificationlar gönderildikten 
sonra, mesaja tıklayan kullanıcıların karşısına 
telefonları internete bağlı olmadan görselli 
bannerlar gösterilen kampanyada 60.000 push 
notification gönderimi ile 1.000.000 tekil kişiye 
ulaşıldı.

HEDEF: Müşteriyi alışveriş alışkanlıkları ve 
demografik verileri ile tanıma sayesinde marka 
ile tüketici arasındaki ilişkiyi derinleştirmek.

SONUÇ: Offline dünyada elde edilen verilerle 
analitik modelleme yapılarak mobil üzerinden 
tüketicilere ulaşılan kampanyada kişiye özel 
oluşturulan linklere tıklanma oranı %11, bu 
kişilerin mağazaya gelme oranı %85 olarak 
gerçekleşti. Önerilen ürünlerden en az birini 
almış kişilerin oranı %24 oldu.

HEDEF: Kış tarifesi açılışını duyurarak bilet 
satışlarını artırmak.

SONUÇ: Kış Geliyor (winter is coming)” 
söylemini internet kullanıcısının aklına kazıyan 
Game Of Thrones dizisinin rüzgarından 
faydalanarak, dizinin açılış sahnesini andıran 
ve “Kış Geliyor” söylemini kullanan bir video 
reklam kurgulandı.  Sadece 5 günde 250.000’in 
üzerinde izlenme, ayrıca toplam izlenmelerin 
4’i biri kadar ücretsiz ek izlenme elde edildi. 
Video reklamın direk satış hedefi olmamasına 
rağmen yaklaşık 4 uçak kapasitesi “last click” 
satış elde gerçekleşti. Bir önceki döneme göre, 
“flypgs” ve “pegasus uçak bileti” aramalarında 
%9’ar, “pegasus havayolları” aramalarında 
%19, “pegasus airlines” aramalarında %35 artış 
sağlandı.
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577 
Vodafone 
C-Section 
Vodafone 
Canım Telefonum

HEDEF: Vodafone’luların bir üst tarifeye 
geçmelerini ya da ek paket satın almalarını 
sağlamak. 10.000 adet tarife/paket satışı 
gerçekleştirmek.

SONUÇ: canimtelefonum.com’da insanların 
2016’da telefonlarıyla yaptıklarının, büyük bir 
aşk hikâyesi gibi anlatıldığı proje ile üretilen 
video sayısı 356.606, paylaşılan video sayısı 
ise 20.500 olarak gerçekleşti. Site, toplamda 
1.700.000 kez ziyaret edildi.



199

2016 KATILIMCILAR
26 - Dijitalde Influencer Yoluyla Pazarlama
Marka hedef kitlesini fenomen, influencer ya da vlogger ile etkileşime geçiren tüm dijital pazarlama faaliyetleri.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

70
Unilever
Proje Calide & See Me
Algida Aslan Max
Aslan Max TV

HEDEF: Yoğun olarak Youtube’da zaman 
geçiren hedef kitle ile güçlü bağlar kurmak ve 
marka etkileşimi en üst seviyeye taşıyarak, ürün 
satışlarına katkıda bulunmak.

SONUÇ: Aslan Max YouTube kanalının aktif hale 
getirildiği ve Aslan Max TV’nin oluşturulduğu 
kampanyada kanalın abone sayısı 4 katına 
çıktı. İzleme sayısı bir önceki yıla göre %234, 
ortalama video izleme süresi %70, toplam 
etkileşim %261 arttı. Paylaşılan videoların oranı 
%65, listelere eklenen videoların oranı ise %114 
arttı. YouTube kanalında yaratılan içerikler 
çocuklar tarafından çok sevildi ve olumlu geri 
dönüşler %78’den %94 seviyesine yükseldi. 
Videolar 5.000.000’dan  fazla izlendi.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

123
Ülker
Plasenta
Caramio
Caramio #Aşırıİyiyim Kapışması

HEDEF: 2014 yılından bu yana yürütülen 
#Aşırıİyiyim kreatif konseptini güçlendirmek 
ve gençlerle düzenli periyotlarla etkileşim 
sağlamak.

SONUÇ: Semih Öztürk’ün takipçilerine daha 
iyi özlü söz yazmak üzere meydan okuduğu 
projede, günlük içerik üretimi 58’den 390’a 
yükselerek yaklaşık 7 kat arttı. Kampanya 
konuşmalarının %50’sini Semih Öztürk iletişimi 
sağladı. Semih Öztürk iletişimi kapsamında %87 
ile pozitif ton öne çıktı, kalan nötr içeriklerde 
Semih Öztürk’e başarı dilekleri geldi.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

129 
Evyap 
Plasenta
Arko Men 
Arko Men Mimic Project

HEDEF: 2013 yılından bu yana Milli Takımlar 
Erkek Bakım Markası olarak spor kategorisini 
sahiplenen ve Euro 2016 sponsorlarından biri 
olan Arko Men’in Euro 2016’ya özel iletişiminde 
diğer sponsorlardan farklılaşmasını sağlamak.

SONUÇ: Luciano’yla bir maçta olabilecek tüm 
pozisyonlar için 64 farklı gifin hazırlandığı 
kampanya sayesinde Facebook’ta son 6 aydaki 
erişim oranı 4 günlük iletişimde 3’e katlandı, 
etkileşim ise 5.5 kat arttı. Twitter takipçi sayısı 
% 11 oranında yükseldi. İçerikler Twitter’da 
ortalama 122,9 Facebook’ta ise 1081 post 
etkileşimine sahip oldu. İletişim boyunca 
gerçekleşen konuşmaların % 88’i pozitif oldu.
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No                 :
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176 
P&G 
Youth Republic & Starcom 
#BanaBak - P&G Kişisel Bakım 
Markaları 
P&G #BanaBak YouTube Kanalı: 
Salon #Banabak

178
Arçelik
McCann Istanbul & KoçZer
Beko
Akıllı Çözümler

209
Nestlé 
NewGen & &BKG & Mindshare 
Nescafé 3ü1 arada Extra 
Nescafé 3ü1 arada Extra En Uzun 
Oyun Gecesi - Extra Gamer Kit

HEDEF: “#BanaBak” fikrini sürdürülebilir ve 
yenilikçi bir platforma taşımak, böylece P&G 
kişisel bakım markalarının gençler gözündeki 
pazarlama metriklerini artırmak.

SONUÇ: Oluşturulan YouTube kanalı içindeki 
içeriklerde; tüketiciyi de işin içine katan 
çekişmelerin yaratıldığı kampanya ile #BanaBak 
kanalının abone sayısı açıldıktan bir hafta sonra 
100.000’i geçti ve sonrasında da abone sayısı 
300.000’in üzerine çıktı. Videolar 15 .000.000 
kez görüntülendi ve bu görüntülenmenin 
4.500.000’u organik olarak gerçekleşti ve 
markalara 350.000TL’lik medya kazanımı 
sağladı. Toplamda 45.000 kez beğeni ve 8.000 
yorum elde edildi. #BanaBak’ın bilinirliği %33 
arttı ve Google Brandlift araştırmasına göre 
kategorideki en iyi bilinirlik artış sonucunu elde 
etti. Akla gelen ilk marka olma oranı gençlerde 
marka başına ortalama %14, markaların satın 
alım oranları son 3 ayda %15 arttı.

HEDEF: Beko akıllı televizyonlarının bilinirliğini 
artırmak ve akıllı özelliklerini tüketicilere 
anlatmak.

SONUÇ: Beş fenomeninin, çeşitli zorluk 
derecesinde akıl soruları sorulmak üzere 
toplandığı projede; Google Brandlift skorlarına 
göre, toplam izlenme 22.100.000, ortalama 
izleme süresi 2:30 dakika, marka ilgisi artışı: 
+%959, ürün ilgisi artışı: +%2940 oldu. 

HEDEF: Nescafé 3ü1 arada Extra’yı oyuncunun 
içeceği olarak konumlandırmak. Gece saatlerini 
sahiplenerek oyuncuların tercih ettiği ürün 
olmak.

SONUÇ: Nescafé Extra Gamer 5’lisi’nin 
Facebook canlı yayınında League of Legends 
oynadığı ve Nescafe 3ü1 arada Extra Gamer 
Kit’in, #sabahlarolmasın hashtagi ile tweet atan 
ve canlı yayın postuna yorum yapan şanslı 
kişilere hediye edildiği kampanya ile canlı 
yayın süresince organik olarak 8.763.648 kişiye 
ulaşıldı. 1.345.324 organik etkileşim sağlandı ve 
402.542 tekil izleyici, 46.879 yorum ve 42.165 
beğeni elde edildi.
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No                 :
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No                 :
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Marka           :
Reklam         :

219
KFC
Pure New Media
KFC
Parmak Isırtan Lezzet

230 
PepsiCo 
Pure New Media 
Tropicana 
Tropicana İle Memleketteyiz

238 
Yapı Kredi Play Bankası 
Newgen & &BKG 
Yapı Kredi Play Card 
Play Van

HEDEF: KFC’nin değişen marka söylemi 
“Parmak Isırtan Lezzet”i maksimum kişiye 
ulaştırmak ve sosyal medyada konuşulmasını 
sağlamak.

SONUÇ: Yalnızca 1 gün sürecek bir iletişim 
stratejisi ile; eş zamanlı olarak anlaştığımız 
influencer’lar ile bir “12 Ocak fenomenlerin 
parmaklarının bandajlı olması hadisesi” 
hareketi başlatıldı. 1 gün süren kampanyayla 
#ParmakIsırtanLezzet toplam 27.000.000’un 
üzerinde görüntülenmeye ulaştı. 24 saate yakın 
bir süre içerisinde sosyal medyada 7.000’den 
fazla kişi kampanya hakkında konuşurken, 
215.000 etkileşim yaratıldı. Web Display 
yayınlarında %45,39 görünürlülük elde edildi. 
Google GDN yayınlarında toplam 8.480.983 
gösterim ve %0,41 gösterim oranıyla siteye 
büyük ölçüde trafik çekildi. Onedio listesinde 
ise planlanan okunma oranı 150.000 iken 
gerçekleşen okunma 265.607 olurken liste 
toplamda 1.464 kez paylaşıldı.

HEDEF: Tropicana’nın Google ile olan iş birliğini 
de maksimize şekilde kullanarak, markayı 
şehir insanlarının aradığı yöresel lezzet olarak 
konumlamak.

SONUÇ: www.memleketteyiz.com’a gelen 
başvurular arasından seçilen 1 kişinin, 
influencer’larla birlikte Bursa’nın köylerine 
gittiği kampanya ile “Bursa Şeftalisi Seni 
Memlekete Çağırıyor” videosu 5.917.718 
izlenme elde etti. Proje boyunca yayına alınan 
tüm videolar 7.624.176 kez izlendi. Proje 
dönemi boyunca tüm assetler aracılığıyla 
5.499.246 kişiye erişildi. www.memleketteyiz.
com’a 470 adet başvuru geldi. Kullanıcılar sitede 
ortalama 2 dakika 47 saniye zaman geçirdi. 
Influencer’larla Bursa’nın 3 farklı köyünde 
çekilen videolar toplam 2.000.000’a yakın 
izlendi. 6 meslek grubuna göre hedeflenen 
banner’lar ile toplam 15.000.000 gösterim 
sağlandı. 6 farklı kategori için çalışılan Pre-
Roll’lar ise toplam 16.870.377 gösterim elde 
edildi.

HEDEF: Yapı Kredi Play Card’ın uzun bir süredir 
sahiplendiği #olurmuolur söylemini, dijital 
oyuncular arasındaki bilinirliğini ve hedef 
kitlenin markaya olan bağlılığını artırmak.

SONUÇ: Türkiye’de ilk defa içerisinden 
dijital canlı yayın yapılabilen ve 2 kişinin Play 
Station oynayabileceği aracın tasarlandığı İki 
fenomenin kokoreç için Twitter’da birbirini 
PES’te kapışmaya davet ettiği ve tasarlanan 
“Play Van” adlı araçta oyunu oynadıkları 
kampanya ile 5 saat süresince; #olurmuolur 
hashtag’iyle 5.049.902 kişiye ulaşıldı ve 
1.145.023 etkileşim elde edildi. Play Van canlı 
yayını 416.000 görüntülenme aldı.
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Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

252 
Yapı Kredi PlayCard 
KoçZer & Unite.Ad 
Yapı Kredi Bankası 
Survivor’ı Play’le!

HEDEF: Yapı Kredi Play, klasik yarışma 
kurgularından sıyrılarak fark yarattığını ve 
kullanıcıların hayallerini gerçekleştirmeye 
yönelik projeler gerçekleştirdiğini hedef 
kitlesine duyurmak.

SONUÇ: Fenomenlerden Halil Söyletmez ve 
Atakan Özyurt’un sosyal medyada paylaştıkları 
videolarla survivor.play.com.tr’deki yarışmaya 
aday olduklarını açıkladığı kampanya ile siteye 
3.000’e yakın kişi başvurdu. Adaylar kendilerini 
tanıtmak için 4 bin fotoğraf ve videoyu siteye 
yüklediler. Toplam 7.000.000 oy kullanıldı. 
#olurmuolur hashtag’i altında  6.500 paylaşım 
gerçekleştirilerek yaklaşık 40.000.000 etkileşim 
sağlandı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

255
Intel Türkiye 
Youthworks & Happy People Project 
Intel 
Intel - İlk Bilgisayarım

HEDEF: Anne babaları çocuklarına yeni bir 
bilgisayar almaya ikna ederek her yıl düzenli 
olarak düşüş yaşayan bilgisayar satışlarını 
artırmak.

SONUÇ: Markanın kendi reklamını YouTube 
fenomeni Orkun Işıtmak’a troll’lettiği kampanya 
ile YouTube ve Facebook’ta 7.000.000’dan fazla 
izlenmeye ulaşıldı. İçerikler organik olarak 
yayıldı ve video izletme maliyetleri 4 kat düştü. 
Teknosa.com’daki tüm notebook trafiği bir 
önceki yıla göre %12; notebook satışları ise %37 
arttı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

291
Eczacıbaşı 
Youthworks & Carat 
EGOS 
EGOS ile Şekilcilik

HEDEF: EGOS’un gençlerle yeniden 
yakınlaşmasını sağlamak ve satışları artırmak.

SONUÇ: Gençlerin başka yerde göremeyeceği 
saç şekillerinin yer aldığı bir YouTube kanalının 
oluşturulduğu proje ile Google Brand Lift 
araştırmasına göre markaya olan ilgi %907 
arttı. Kullanıcıların %47.1’si videoyu izledikten 
sonra EGOS ürünü alacağını söyledi. Bu rakam 
ortalamanın neredeyse 3 katıydı ve YuoTube 
tarafından “Best in Class” olarak seçildi. 
Kampanya dönemi olan Mayıs-Haziran-Temmuz 
2016’da bir önceki yılın aynı dönemine göre 
%16 satış artışı gerçekleşti. İçerikler YouTube’da 
toplamda 2.700.000 izlenirken; Facebook’ta 
10.000.000’dan fazla kişiye erişildi.
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Marka           :
Reklam         :

306
P&G
Starcom
Kadınlar Bilir
Her Şeyin En İyisini ‘Kadınlar Bilir’

HEDEF: ‘everydayme.com.tr’’ sitesinin isim 
değişikliğini hedef kitleye duyurmak. Hem 
platformun yeni ismi olan Kadınlar Bilir’in 
bilinirliğini hem de site performansını artırmak.

SONUÇ: Merve Özkaynak, Derya Baykal ve 
İdil Tatari’nin yer aldığı lansman boyunca  site 
trafiğinde geçen yıla oranla %220 artış oldu. 
Siteyi ziyaret eden kullanıcıların %20’si lansman 
boyunca tekrar siteyi ziyaret ederek içeriklerii 
tükettiler ve ortalama olarak 01:30 saniye sitede 
vakit geçirdiler. Kadınlar Bilir aramalarında 
ortalama ortalama %7000 artış gerçekleşti.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

342
Avon 
Maxus 
Avon 
Avon #Kafayitaktik

HEDEF: Meme kanseri konusunda kadınları 
bilinçlendirmek.

SONUÇ: #kafayitaktik etiketli bir tweet ile, 
10.000 tweet gelmesi karşılığında Türk Kanser 
Derneği’ne 10.000 TRY bağış yapılacağının 
duyurulduğu projenin ikinci gününde Avon 
TT listesinde 2. sıraya yükseldi. Marka 10.000 
TRY bağış hedefinin üzerine çıkılarak 50.000 
TRY’i Türk Kanser Derneğine bağış yapacağını 
duyurdu. Kampanya boyunca atılan tweetler 
223.869.398 gösterim ve Instagram paylaşımları 
5.222.340 gösterim elde etti. Kampanya 
hakkındaki paylaşımlar 17.386 tekil kullanıcı 
tarafından gerçekleştirildi. 77.269 adet Twitter 
paylaşımı gerçekleşirken bu paylaşımların %89’u 
kampanyayla ilgili oldu.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

371 
Ülker 
Serdesin 
Ülker - Cafe Crown 
Kimlikteki Vesikalık - Hunharca 
da gülseler fazla takılma! 
#KimliktekiVesikalık

HEDEF: TOM (İlk akla gelen marka), tüketim 
ve takip edilen brand equity değerlerinde artış 
elde edecek şekilde; yeni “Bi’ Cafe Crown İç 
Fazla Takılma” konumlandırmasını genç hedef 
kitlenin zihinlerine yerleştirmek.

SONUÇ: Vesikalık fotoğraflarda çoğu kişinin 
kötü çıktığı içgörüsünden hareketle bir 
dijital filmin hazırlandığı ve hedef kitlenin 
kimliklerindeki fotoğraflarını paylaşmaya davet 
edildiği kampanya ile İlk 4 günde Organic/Paid 
dağılımı %25 / %75 şeklinde; 2.000.000 izlenme 
rakamına ulaşıldı. Toplamda ise 3 haftalık 
kampanya süresince 8.000.000’a yakın izlenme 
elde edildi. Ayrıca %99’u pozitif olmak üzere 
100.000’e yakın etkileşim yakalandı.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

414 
Hasbro 
OMD & MediaKraft 
Nerf / Hasbro 
Nerf’ünü Kap Gel-Gerçek Hayat 
Zombiler İstanbul’da Oynadık

HEDEF: Yeni ürünün ve zombi temasının 
duyurusunu yapmak, hali hazırda ürün gamında 
bulunan ürünlerin bu online proje ile satışını 
desteklemek ve artırmak.

SONUÇ: NERF ürünleri için gerçek hayatta 
zombi istilası kurgusunun kullanıldığı kampanya 
ile video yayına girdiği dönemde YouTube 
Türkiye Trending videolar kısmında en üst sırada 
yer aldı.  Video 4.000.000 kez izlendi. Toplamda 
16.675.000 dakika izlenme süresine ulaştı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

421
Eti
Sotka
Eti
Eti Mutluluk Yaratıcıları

HEDEF: Eti “Mutluluk Denince Akla” iletişiminin 
kitlelere ulaşması sağlamak.

SONUÇ: Ekin Beril’in Eti jingle’ını kendine özgü 
yorumuyla seslendirdiği video 550.000’i organik 
olmak üzere 1.500.000 kez seyredildi. 45.000’in 
üzerinde de etkileşim aldı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

429
Samsung Türkiye
Starcom & Onedio
Galaxy A 2017 Serisi
Haluk Levent’ten Sevgililer Günü 
Sürprizi

HEDEF: Samsung’un Galaxy A 2017 serisi 
lansman kampanyası dahilinde Sevgililer 
Günü’nü sahiplenip özel bir iletişim yapmak 
ve ürünle hedef kitle arasında güçlü bir bağ 
kurmak.

SONUÇ: Haluk Levent’in kaybettiği montuyla 
ilgili attığı tweetin peşinden giderek Sevgililer 
Günü için bir hikayenin kurgulandığı 
kampanyada Onedio’nun sosyal medya 
hesaplarından yayılan video 1.300.300 kişi 
tarafından izlendi. 28.000 etkileşim alan içerik 
hakkında yapılan pozitif yorumlar marka 
iletişimine büyük katkı sağladı.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

436
Frito Lay
OMD & Nokta
Cheetos
Cheetos Burak Oyunda

HEDEF: Cheetos’un marka skorlarını artırmak; 
dijital dünyadaki varlığını, bilinirliğini ve ayrışan 
marka konumunu güçlendirmek.

SONUÇ: Chester’ın Burakoyunda ile oyun 
arkadaşı olduğu uygulamada, oyuncu hedef 
kitlesinin %28’i Cheetos & Burak iş birliğini 
bildiğini söyledi. Bunların %94’ü “Cheetos, 
eğlenceli marka” dedi. 10 aylık kampanya 
sürecinde Burak Oyunda uygulaması içindeki 
display alanlarda toplam 11.800.000 push 
notification ile 305.000 gösterim elde edildi. 
Buna ek olarak olarak İzlesene kanalı içerisinde 
display alanlarında 9.400.000 görüntülenme, 
videolarda 1.600.000 izlenme, YouTube 
kanalında yayınlanan videolarda da 4.500.000 
izlenme elde ederek planlanan görünürlüğün 
ortalama 1,5 katı seviyesinde başarılı bir sonuca 
ulaştık.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

449 
Mondelez International 
Vivaki Creative & Sesli Harfler 
First Sakız 
First - Ferah Kaçış

HEDEF: Marka algısı olarak ferahlık 
konseptindeki varlığını rakibine göre daha da 
artırmak ve hedef kitlesi ile duygusal bağını 
güçlendirmek.

SONUÇ: Marka için hazırlanan özel oyunun 
escapist.com’a konumlandırıldığı kampanyada 
oyun için hazırlanan sayfada 800.229 kişi 
tarafından 1.015.665 oturum yaratıldı. Oyun 
360.000 kez oynanırken 125.000 kez oyun 
tamamlandı. Oyunda kalma süresi ortalama 2 
dakika olarak gerçekleşti. 10.000.000’dan fazla 
kişiye ulaştı ve 120.000.000 defa görüntülendi. 
Enes Batur ile gerçekleştirilen ve kendi YouTube 
sayfasında yayınlanan video tam 4.335.986 kere 
izlendi.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

457
L’Oreal 
Stratejist 
L’Oreal Professionnel 
İkonik Sarışınlar #IconicBlond

HEDEF: Kuaför kanalı ve potansiyel tüketiciler 
üzerinde marka bilinirliğini artırmak ve ürün 
kullanımını yaygınlaştırmak.

SONUÇ: Begüm Kütük’ün ‘Sonsuz Aşk’ 
konseptli video prodüksiyonları ile başlatılan, 
‘Tarihteki ikonik sarışınlar’ canlandırması ile 
offline’a entegre edilen kampanya ile Begüm 
Kütük’ün Instagram hesabında 12.000’den 
beğeni ve yorum alındı. Konsept fotoğraf 
çekimleri sosyal medyada ve medyada (TV 
kanalları, gazete ve dergiler) yoğun ilgi gördü. 
Bu proje ile hedef kitledeki 7.000.000 kişiye 
ulaşıldı. Medyada ise 3.000.000 TL’ye yakın 
reklam eşdeğeri elde edildi.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

467
Boyner
TBWA \ İstanbul 
Boyner
Boyner - Instagram Fenomenleri

HEDEF: Yeni dönemde baştan aşağı değişim 
geçiren Boyner’in daha moda odaklı ve stil 
sahibi olan yeni marka algısını güçlendirmek.

SONUÇ: Instagram ile entegre olarak 
gerçekleştirilen yaratıcı çalışma sayesinde 
Boyner’in zamanı yakalayan moda algısı 
tüketicinin aklına kazınmış oldu. Sayısal tarafta 
ise, Boyner’in sosyal mecralardaki etkileşim 
skorları bir önceki aya göre %634 artış gösterdi. 
Filmler, Facebook, Instagram ve YouTube 
üzerinde toplam 3.000.000’dan fazla kez izlendi.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

489
Disney Türkiye
OMD & Nokta 
Disney Channel
Disney Channel Aslan Koruyucular 
Mobil Etkileşim Projesi

HEDEF: Disney Channel’ın yeni içeriği olan 
Aslan Koruyucular dizisi için marka bilinirliği 
oluşturmak.

SONUÇ: Dizinin ana karakteri olan Kion’un 
en önemli özelliği muhteşem güçlü 
kükremesiydi. Buradan yola çıkarak, Disney 
Channel’ın hedef kitlesi olan çocuklara her 
birinin Kion olabileceğini gösterecek, güçlü 
bir bağ kurmalarını sağlayacak bir kampanya 
kurgulandı. Kampanya ile 252.171 video 
izlenmesi, 10.000 canlı yayın tekil erişim, 2004 
kükreme videosu, 2506 fotoğraf ve mesaj, 
26.956 post beğenisi elde edildi. 

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

531 
Eti 
Muhabbet 
Canga 
Her Yer Her Yerde

HEDEF: Genç marka imajını pekiştirerek, 
duygusal fayda ile gençler arasında markanın 
satış oranlarını artırmak.

SONUÇ: Ruhi Çenet’in sayfasında, markalı 
içeriğe yönlendirme yaptığı kampanya videosu 
yayınlandığı mecralarda toplamda 3.952.737 
izlenme elde etti. Bunun % 30’u organik 
gerçekleşti. Facebook’ta 20.237 etkileşim 
sağlandı. Eti iç satış verilerine göre Canga 
satışlarında kampanya öncesi aya göre tonajda 
% 5, ciroda % 6 artış gerçekleşti. 
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

553 
Nestlé 
Maxus & Mindshare & FormatC 
Nescafé Xpress 
Nescafé Xpress ile Trampa!

HEDEF: Ürünün bilinirliğini artırmak ve 
markanın sahiplendiği maceraperest, heyecanlı 
ve eğlenceli marka asset’lerini tüketiciye 
tanıtmak.

SONUÇ: Para yerine sadece Nescafé Xpress 
kullanılarak hayallerin gerçeğe dönüştüğü 
kampanyya 2.500’ün üzerinde başvuru yapıldı. 
Toplamda 53.000.000 izlenme elde edildi. 
#XpressleTrampa hashtag’iyle 15.000’den fazla 
tweet atıldı. Kampanya 3 defa organik Trending 
Topic oldu. Türkiye’de 3.500.000 Twitter 
kullanıcısına erişildi. Twitter’da toplam 10.044 
Conversation Card ve 18.167 Anket oylaması ile 
konuşulma oranı artırıldı. Kampanya dahilinde 
tüm platformlarda toplam 25.000.000 tekil 
kullanıcıya erişildi. Videolar toplam 16.000.000 
kez izlendi. Tüm Periscope yayınlarında 
1.079.719 izleyiciye ulaşıldı.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

555 
Nestlé 
Ogilvy İstanbul 
Nestlé Nesquik Türkiye 
Kahvaltıda Süt Bıyığı

HEDEF: Nesquik’li süt hazırlama alışkanlığını 
geliştirmek. “Kahvaltı Şimdi Tamam” TV ve 
dijital reklam kampanyasının mesajını sosyal 
medyada daha yaygın hale getirmek.

SONUÇ: Marka elçilerinin #kahvaltitamam 
etiketi altında yaptıkları paylaşımlarla mesajın 
anneden anneye organik bir şekilde yayılmasına 
destek olduğu kampanya ile #kahvaltitamam 
etiketiyle 1.600 fotoğraf paylaşıldı. Nesquik 
Türkiye Instagram hesabına 1.560 yeni takipçi 
kazandırıldı. Yapılan paylaşımlara 58.000 beğeni 
ve 1.078 yorum geldi. 2.700.000 izlenme 
sağlandı. Hızlı tüketim sektörü ortalaması % 8 
iken Nesquik Facebook sayfasında % 22 video 
etkileşim oranı yakalandı. 4.000.000’u organik 
olmak üzere 9.300.000 anneye ulaşılarak, hedef 
kitlenin % 85’ine erişim sağlanmış oldu.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

568
Vodafone 
C-Section 
Vodafone 
FreeZone Festivali - Varboyletipler

HEDEF: Vodafone FreeZone Festivali’nde 
sahne alacak sanatçıları ve festival alanındaki 
onlarca farklı etkinliği duyurmak ve bilet satışı 
sağlamak.

SONUÇ: Son zamanların en çok konuşulan 
fenomeni Var Böyle Tipler’le içgörü dolu 2 farklı 
karakter videosunun hazırlandığı kampanya 
sayesinde hazırlanan 2 video, hiçbir medya 
yatırımı yapılmadan toplamda 1.177.273 kez 
izlendi ve 35.380 etkileşim elde etti. 54 saniyelik 
pre-roll videonun ise sonuna kadar izlenme 
oranı % 21.3 oldu. Videoların yayınlandığı 
günün akşamında festivalin tüm biletleri 
tükendi ve ilk kez 3 gün önceden İstanbul’daki 
konserin biletlerinin tamamı satılmış oldu.
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Gündemdeki bir konuyu ya da etkinliği markanın sosyal medya platformlarında tanıtımı için kullanan planlı ya da spontan 
tüm dijital çalışmalar.

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

15
Turkcell
Pure New Media
Turkcell
Yeter Çektiğin

16
Turkcell
Pure New Media
Turkcell
Euro 2016

25
Turkcell
Mobi Wan
Turkcell
Bayram Olsun

HEDEF: Sponsoru olunan Yıldızlı Geceler 
Konserleri’nde, izleyicilerin fotoğraf veya video 
paylaşma istekleri nedeniyle konseri telefon 
ekranlarından takip etmelerinin önüne geçerek 
sahneyi izlemelerini sağlamak.

SONUÇ: Konserden önce izleyicilerin 
YeterCektigin.com hakkında bilgilendirildiği 
projede kullanıcılar siteye girdi ve sosyal medya 
hesaplarına paylaşım izni verdi. Profesyonel bir 
ekip tarafından kaydedilen fotoğraf ve videolar 
kullanıcıların hesaplarından paylaşıldığı 2 
konser boyunca tam 500 kişi “Yeter Çektiğim” 
dedi ve mobil web sitesi onlar adına paylaşımda 
bulundu.

Web sitesini kullananlar arasından yapılan 
çekilişle 2 şanslı kişi konserini izlediği sanatçıyla 
buluşturuldu.

HEDEF: Birçok markanın iletişim yaptığı Euro 
2016 süresince, Turkcell’in Türkiye Milli Futbol 
Takımının Ana Sponsoru olduğunu vurgulamak 
ve Turkcell’i sosyal medyada diğer markalardan 
ayrıştırarak öne çıkaracak bir iletişim yapmak.

SONUÇ: Tüm profil ve kapak fotoğraflarınn  
Milli Takım arma ve formasıyla değiştirildiği 
ve #RuhunuVer etiketi üzerinden #TUR 
kampanyasının sponsorlu içeriklerle 
desteklendiği projede; 30.000.000’dan fazla 
kişiye ulaşıldı, 10.000.000’dan fazla izlenme, 
1.000.000’dan fazla canlı yayın izlenmesi elde 
edildi, 240.000’den fazla etkileşim alındı ve 
#RuhunuVer etiketi 50.000’den fazla kullanıldı.

HEDEF: Eski heyecanını yitiren ve tatil fırsatına 
dönüşen bayramda, hala o eski heyecanı duyan 
yaşlılarımızın hatırlanmasını sağlayarak, onların 
mutlu olması için gerekli çözümü sunmak.

SONUÇ: Sosyal medya reklamları, YouTube 
reklamları, Turkcell abonelerine SMS 
gönderimleri ve medya portallerinde 3 gün 
boyunca banner’ların yayınlandığı projede; 
Türkiye’nin her yerinden 400.000 ziyaretçi mobil 
ve web üzerinden bayramolsun.com’a geldi. Bu 
rakamın %85’i bayramın ilk günü gerçekleşti. 
14.000 IVR araması yapıldı, 12.000 sesli mesaj 
bırakıldı. Arayanlarla yaşlılar arasında 300 
canlı telefon görüşmesi gerçekleşti. Video tam 
4.000.000 kez izlendi ve hedef rakamı 4 kat 
geçti.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

54
Akbank
TBWA\Istanbul & Krombera
Akbank
Bababank

109 
Honda Türkiye 
Buzz Interaction
Honda 
Civic Ruhunu Kaydet

128 
Coca-Cola 
Plasenta & Concept
Coca-Cola 
8-Bit

HEDEF: Babalar Günü’nde rakip iletişimlerden 
farklılaşan bir iletişimle hedef kitlede farkındalık 
ve konuşulurluk sağlamak, marka bağlılığını 
güçlendirmek.

SONUÇ: ‘Herkesin ilk bankası babasıdır” 
içgörüsünden yola çıkılan ve baba-çocuk 
arasındaki finansal ilişkinin banka-müşteri 
ilişkisiyle karşılaştırıldığı toplam 6 farklı online 
film yayınlandı. 6 viral video toplam 5.300.000 
milyon izlenme elde etti. Bababank.com.tr 
mikrositesini ziyaret eden 34.959 kişi Akbank’la 
daha yakın bir diyalog kurdu. Twitter’da 
toplam takipçisi 4,565,783 olan 10 influencer 
üzerinden yapılan paylaşımlarla, 8.000.000’un 
üzerinde toplam etkileşim sağlandı. Kampanya, 
Campaign, Digitalage, Marketing Türkiye gibi 
sektörel mecralarda da yer aldı.

HEDEF: Civic modelinin relansman döneminde 
etkisini artırmak.  Instagram hesabının 
etkileşimini ve takipçi sayısını artırmak.

SONUÇ: Instagram hesabından karışık olarak 
paylaşılan film karelerinin; takipçiler tarafından 
akışına uygun şekilde sıralanmasının istendiği 
kampanya ile yarışma döneminde 2.500.000’un 
üzerinde erişim elde edilerken, reklam filmini 
850.000’den fazla kişi izledi. Yarışmaya 
katılanların sayısı ise 1.200 kişinin üzerine çıktı. 
Ayrıca kampanya döneminde sayfaya 7.000’in 
üzerinde yeni takipçi kazandırılmış oldu. Aylık 
içerik beğeni ortalaması 18.200 iken, etkinlik 
süresince beğeni sayısı 44.585’e ulaştı. Yorum 
ortalamasıysa 197 iken, aynı sürede 657’ye 
ulaştı. 

HEDEF: Dijital medya kanallarında Coca-Cola ve 
#Kolkola kampanyası hakkında pozitif konuşma 
yaratmak.

SONUÇ: Hazırlanan 8-bit videolar ile maçların 
hemen sonrasında ve derbi maçları öncesinde 
gerçek zamanlı iletişimin yapıldığı proje 
kapsamında toplamda 17 8-bit video ile 26.000 
beğeni elde edildi. Videolar ile 1.500 paylaşım, 
20.000.000’dan fazla erişim ve 3.300.000 
görüntülenme sağlandı.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

130 
Evyap 
Plasenta
Arko Men 
Arko Men Mimic Project

145 
Arçelik
McCann Istanbul & KoçZer 
Beko 
Kayıp Kumanda

210 
Nestlé
NewGen & &BKG & Mindshare 
Nescafé 3ü1 arada Extra 
 Nescafé 3ü1 arada Extra En Uzun 
Oyun Gecesi - Extra Gamer Kit

HEDEF: 2013 yılından bu yana Milli Takımlar 
Erkek Bakım Markası olarak spor kategorisini 
sahiplenen ve Euro 2016 sponsorlarından biri 
olan Arko Men’in Euro 2016’ya özel iletişiminde 
diğer sponsorlardan farklılaşmasını sağlamak.

SONUÇ: Luciano’yla bir maçta olabilecek tüm 
pozisyonlar için 64 farklı gifin hazırlandığı 
kampanya sayesinde Facebook’ta son 6 aydaki 
erişim oranı 4 günlük iletişimde 3’e katlandı, 
etkileşim ise 5.5 kat arttı. Twitter takipçi sayısı 
% 11 oranında yükseldi. İçerikler Twitter’da 
ortalama 122,9 Facebook’ta ise 1081 post 
etkileşimine sahip oldu. İletişim boyunca 
gerçekleşen konuşmaların % 88’i pozitif oldu.

HEDEF: Beko markasının klima kategorisindeki 
bilinirliğini artırmak.

SONUÇ: Sosyal medyada hızla büyümekte olan 
“Sınıftan Kaçırılan Kumanda”yı, organik biçimde 
sahiplenerek diyalogun bir parçası olunan 
kampanyada sadece 2 Facebook postu ile 
1.000.000 üzerinde kazanılmış medya (earned 
media) elde edildi.

HEDEF: Nescafé 3ü1 arada Extra’yı oyuncunun 
içeceği olarak konumlandırmak. Gece saatlerini 
sahiplenerek oyuncuların tercih ettiği ürün 
olmak.

SONUÇ: Nescafé Extra Gamer 5’lisi’nin 
Facebook canlı yayınında League of Legends 
oynadığı ve Nescafe 3ü1 arada Extra Gamer 
Kit’in, #sabahlarolmasın hashtagi ile tweet atan 
ve canlı yayın postuna yorum yapan şanslı 
kişilere hediye edildiği kampanya ile canlı 
yayın süresince organik olarak 8.763.648 kişiye 
ulaşıldı. 1.345.324 organik etkileşim sağlandı ve 
402.542 tekil izleyici, 46.879 yorum ve 42.165 
beğeni elde edildi.
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No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
Reklam         :

No                 :
Reklamveren:
Ajans            :
Marka           :
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215
Pegasus
Hype
Pegasus
Winter is Coming

256 
Opet  
Pure New Media
Opet Petrolcülük A.Ş. 
Opet #MillilerleYanYana - Euro 2016

317 
Unilever
Mindshare & AdColony Turkey
Knorr 
Knorr Pide Kuyruğu

HEDEF: Kış tarifesi açılışını duyurarak bilet 
satışlarını artırmak.

SONUÇ: Kış Geliyor (winter is coming)” 
söylemini internet kullanıcısının aklına kazıyan 
Game Of Thrones dizisinin rüzgarından 
faydalanarak, dizinin açılış sahnesini andıran 
ve “Kış Geliyor” söylemini kullanan bir video 
reklam kurgulandı.  Sadece 5 günde 250.000’in 
üzerinde izlenme, ayrıca toplam izlenmelerin 
4’i biri kadar ücretsiz ek izlenme elde edildi. 
Video reklamın direk satış hedefi olmamasına 
rağmen yaklaşık 4 uçak kapasitesi “last click” 
satış elde gerçekleşti. Bir önceki döneme göre, 
“flypgs” ve “pegasus uçak bileti” aramalarında 
%9’ar, “pegasus havayolları” aramalarında 
%19, “pegasus airlines” aramalarında %35 artış 
sağlandı.

HEDEF: Opet’in sponsorluğunun altını çizmek 
ve bu dönemin en çok akılda kalan markası 
olmak.

SONUÇ: Opet’in sosyal medya yönetimini 
tamamen mobilize ederek yollara taşındığı 
ve Sosyal Buluşma Ekibi SOBE!’nin yaratıldığı 
kampanya ile ilgili dönemde tüm canlı yayınlar 
ve içerikler 10.000.000’dan fazla kişiye erişti. 
Canlı yayınlar 2.500.000 kez izlendi. İlgili dönem 
boyunca erişilen toplam 10.000.000 kişiden 
yaklaşık 3.000.000 kişiye organik olarak erişim 
sağlanmış oldu.

HEDEF: Knorr ile iftar hazırlık sürecinde 
tüketiciye dokunarak onların hayatını 
kolaylaştıracak çözümler sunmak.

SONUÇ: Foursquare üzerinden  iftar saatine 
yakın saatlerde kullanıcılara reklam gösterimleri 
yapılan ve yakınlarda bulunan fırınların doluluk 
oranlarını gösteren proje ile  yakındaki fırınların 
doluluk oranı 4.893.623 kez görüntülendi. 
53.342 defa kullanıcılar yol haritasına bakarak, 
pideye daha hızlı kavuşacakları bir fırına 
yönlendirildiler. Kampanya sonunda %1,09 CTR 
elde edildi.
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343 
Avon 
Maxus & BED
Avon 
Avon #Kafayitaktik

345 
Fox 
Mindshare
Fox 
Umuda Kelepçe Vurulmaz

375 
P&G 
Starcom
Head&Shoulders 
Head&Shoulders ‘Maçın 
Omuzlayanı’nı Seçiyor

HEDEF: Meme kanseri konusunda kadınları 
bilinçlendirmek.

SONUÇ: #kafayitaktik etiketli bir tweet ile, 
10.000 tweet gelmesi karşılığında Türk Kanser 
Derneği’ne 10.000 TRY bağış yapılacağının 
duyurulduğu projenin ikinci gününde Avon 
TT listesinde 2. sıraya yükseldi. Marka 10.000 
TRY bağış hedefinin üzerine çıkılarak 50.000 
TRY’i Türk Kanser Derneğine bağış yapacağını 
duyurdu. Kampanya boyunca atılan tweetler 
223.869.398 gösterim ve Instagram paylaşımları 
5.222.340 gösterim elde etti. Kampanya 
hakkındaki paylaşımlar 17.386 tekil kullanıcı 
tarafından gerçekleştirildi. 77.269 adet Twitter 
paylaşımı gerçekleşirken bu paylaşımların %89’u 
kampanyayla ilgili oldu.

HEDEF: FOX’ta yayınlanacak olan dizinin, ilk 
yayın gününde izleyicileri dijital aktivasyonlarla 
ekrana çekmek ve real time aksiyonlarla günün 
en çok konuşulan dizisi olmasını sağlamak.

SONUÇ: Kullanıcıların anlık motivasyonlarına 
ve konuşmalarına göre gerçek zamanlı 
içeriklerin üretildiği ve reklam desteğinin 
verildiği kampanya sayesinde 10.300 tweet 
sağlandı. Organik olarak TT listesine girildi. 
Facebook canlı yayınıyla organik olarak 
108.000 kullanıcıya ulaşılarak diziye ilgi artırıldı. 
1.900.000 etkileşim ve 348.000 web sayfa 
oturumu elde edildi.

HEDEF: Head&Shoulders’ın dijital medyadaki 
basketbol sahipliğini artırmak amacıyla, 
basketbol/spor ile ilgilenen hedef kitledeki 
kullanıcıların dinamik bir şekilde etkileşime 
geçmesini sağlamak.

SONUÇ: Hedef kitleye favori takımlarının 
sorulduğu ve bu içeriğe reaksiyon gösteren 
kullanıcıların www.kazanmakkafadabaslar.com 
sitesine yönlendirildiği kampanya ile 2.500.000 
kişiye erişildi. Başta basketbol ile ilgilenen 
2.100.000 kullanıcı olmak üzere hedef kitlenin 
%50’sine ulaşıldı. Yapılan optimizasyonlar ve 
gerçek zamanlı içerik stratejileri ile 300.000’in 
üzerinde etkileşim alındı. Conversational Card 
modeli 27.000 kez paylaşılarak toplamda 
7.700.000 kazanılmış gösterim elde etti.
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383 
Fox 
Mindshare
Fox 
Muhteşem Yüzyıl Kösem

395
Unilever
Mindshare & Arkitekt
Cornetto
Last Chance

428
Samsung Türkiye
Starcom & Onedio
Galaxy A 2017 Serisi
Haluk Levent’ten Sevgililer Günü 
Sürprizi

HEDEF: Muhteşem Yüzyıl dizisinin yeni yayın 
döneminde değişen oyuncu kadrosu ve yepyeni 
hikayesini var olan izleyicileriyle ve yeni bir 
kitleyle buluşturmak.

SONUÇ: Gerçek zamanlı olarak dijital 
mecraların takibiyle, yayın günü 
konuşulurluğunu pozitif yönde artırmak ve 
yarışma kurgusu stratejisiyle; diziye set ziyareti 
kazanma fırsatının sunulduğu kampanya 
sayesinde 2.200.000 gösterim, 370.000 canlı 
yayın sayfası trafiği sağlandı. %90’ı pozitif 
olmak üzere 16.488 konuşma elde edildi. 
Organik olarak TT listesi’ne girildi.

HEDEF: Gençleri ilk adımı atmaları için 
cesaretlendirmek ve onlara “ilk adımı at!” 
diyerek hislerini açmalarına yardımcı olmak.

SONUÇ: Cornetto’nun sahiplendiği “İlk adımı 
at!” mottosuyla geliştirilen ve programatik 
medyanın gücünden yararlanan platform ile,  
lansman günü sosyal medya ve programatikte 
tam 5.000.000 kişiye ulaşıldı. Toplamda; 
53.214.436 etkileşim,160.285 tıklanma, 
13.999.822 tekil erişim elde edildi. 

HEDEF: Samsung’un Galaxy A 2017 serisi 
lansman kampanyası dahilinde Sevgililer 
Günü’nü sahiplenip özel bir iletişim yapmak 
ve ürünle hedef kitle arasında güçlü bir bağ 
kurmak.

SONUÇ: Haluk Levent’in kaybettiği montuyla 
ilgili attığı tweetin peşinden giderek Sevgililer 
Günü için bir hikayenin kurgulandığı 
kampanyada Onedio’nun sosyal medya 
hesaplarından yayılan video 1.300.300 kişi 
tarafından izlendi. 28.000 etkileşim alan içerik 
hakkında yapılan pozitif yorumlar marka 
iletişimine büyük katkı sağladı.
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471
Nissan
TBWA\ Istanbul
Nissan X-Trail
X-Trail ile Mannequin Challenge

472 
Nestlé 
Maxus & Mindshare
Nestlé Purina - ProPlan 
ProPlan Anneler Günü Kampanyası

486 
İGA 
Koordinat
İGA 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
Kutlaması

HEDEF: Nissan’ın samimi ve trendy marka 
algısını güçlendirmesi ve potansiyel müşterilerin 
gerçek müşteriye dönüşümü için Nissan 
X-Trail’in otomatik park sistemini öne çıkarmak.

SONUÇ: Dönemin trendi Mannequin Challenge 
kurgusu yaratılarak, Nissan X-Trail’in otomatik 
park sistemiyle kendi kendini park ederken 
videodakilerin hareketsiz kaldığı video 
Facebook üzerinden 1.533.033 kişiye erişti, 
27.899 kişi tarafından görüntülendi. 

HEDEF: Evcil hayvanları için annelik duyguları 
hisseden tüketicilerin Anneler Günü’nü 
kutlayarak güvenlerini kazanmak ve olumlu 
konuşulmak.

SONUÇ: Online filmden önce evcil hayvanların 
muzipliklerinin paylaşıldığı ve paylaşılanların 
arasında çocuk yaramazlıklarına en çok 
benzeyen hikayelerin video senaryosunda 
kullanıldığı kampanya sayesinde Facebook’ta 
video 4.517.569 kişiye erişti. Film; 1.234.983’ü 
tekil olmak üzere 1.453.897 kez görüntülendi. 
Postun paylaşılma oranı ise %21 oldu. 
Online video kullanımında film 1.523.156 kez 
görüntülendi. Ayrıca film Anneler Günü’nde 
YouTube Masthead olarak 48.140.144 
görüntülenme elde etti ve 8.665.607 tekil kişiye 
ulaştı. Facebook yorumlarının % 100’ü, YouTube 
yorumlarının % 99’u olumluydu.

HEDEF: Cumhuriyetin 93. yıl dönümü 
dolayısıyla yapılan etkinliği sosyal medya 
hesaplarından paylaşarak Cumhuriyet 
Bayramı’nı kutlamak ve marka bilinirliğini 
artırmak.

SONUÇ: İYH 1 no’lu pist bölgesinde tam 108 
ağır damperli kamyon aracı ile 93 yazısının 
kareogre edilerek çekimler gerçekleştirildiği 
29 Ekim videosu 179.418 izlenme ve 45.460 
etkileşim değeri kazandı. Preroll reklam modeli 
ile toplam 575.158 tekil kullanıcı tarafından 
görüntülenme ve 26.811 tıklanma elde edildi.
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502 
Türkiye İş Bankası 
Promoqube
Türkiye İş Bankası 
Maximum Kart Euro 2016

554 
Nestlé
Maxus & Mindshare & FormatC
Nescafé Xpress 
Nescafé Xpress ile Trampa!

569 
Vodafone 
C-Section
Vodafone 
FreeZone Festivali - Varboyletipler

HEDEF: Maximum Kart sahiplerinin 
çoğunluğunu oluşturan erkek hedef kitlesi için 
en önemli olaylarından birisi olan Euro 2016 
süresince sosyal medya kanalları kullanılarak 
etkileşim ve erişimi artıracak gerçek zamanlı bir 
içerik stratejisi yaratmak.

SONUÇ: Maçtan önce “Haydi Türkiye”, 
“#BizBittiDemedenBitmez” denilerek ünlü 
isimlerin milli takım formalı ve Türk bayraklı 
illustrasyonlarının kullanıldığı kampanya 
sayesinde Euro 2016 boyunca 25 video ve 8 
illüstrasyon ile 10.604.030 erişim ve 102.000 
etkileşim alındı. Hayran sayısında 4.500 kişi 
ile % 3’lük artış elde edildi. Videolar ile tüm 
mecralarda toplam 2.897.995 izlenme elde 
edildi.

HEDEF: Ürünün bilinirliğini artırmak ve 
markanın sahiplendiği maceraperest, heyecanlı 
ve eğlenceli marka asset’lerini tüketiciye 
tanıtmak.

SONUÇ: Para yerine sadece Nescafé Xpress 
kullanılarak hayallerin gerçeğe dönüştüğü 
kampanyya 2.500’ün üzerinde başvuru yapıldı. 
Toplamda 53.000.000 izlenme elde edildi. 
#XpressleTrampa hashtag’iyle 15.000’den fazla 
tweet atıldı. Kampanya 3 defa organik Trending 
Topic oldu. Türkiye’de 3.500.000 Twitter 
kullanıcısına erişildi. Twitter’da toplam 10.044 
Conversation Card ve 18.167 Anket oylaması ile 
konuşulma oranı artırıldı. Kampanya dahilinde 
tüm platformlarda toplam 25.000.000 tekil 
kullanıcıya erişildi. Videolar toplam 16.000.000 
kez izlendi. Tüm Periscope yayınlarında 
1.079.719 izleyiciye ulaşıldı.

HEDEF: Vodafone FreeZone Festivali’nde 
sahne alacak sanatçıları ve festival alanındaki 
onlarca farklı etkinliği duyurmak ve bilet satışı 
sağlamak.

SONUÇ: Son zamanların en çok konuşulan 
fenomeni Var Böyle Tipler’le insight dolu 2 farklı 
karakter videosunun hazırlandığı kampanya 
sayesinde hazırlanan 2 video, hiçbir medya 
yatırımı yapılmadan toplamda 1.177.273 kez 
izlendi ve 35.380 etkileşim elde etti. 54 saniyelik 
pre-roll videonun ise sonuna kadar izlenme 
oranı % 21.3 oldu. Videoların yayınlandığı 
günün akşamında festivalin tüm biletleri 
tükendi ve ilk kez 3 gün önceden İstanbul’daki 
konserin biletlerinin tamamı satılmış oldu.
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613 
Nike 
Mindshare
Nike Football 
Oyunu Harekete Geçir

HEDEF: Türkiye’deki genç futbolseverlere ilham 
vermek ve yeni Milli Takım formasını tanıtmak.

SONUÇ: Arda Turan’ın hikayesini anlatan 
TV filmi üzerinden kullanıcıların 2. ekranda 
soyunma odası konuşmasına yönlendirildiği 
kampanya ile toplamda 9.000.000 kişi bu 
konuşmaya tanıklık etti. 14.000.360 video 
izlenmesi elde edildi. İlk bir haftada milli takım 
formaları özelinde %55 satış sağlandı. Devre 
arasında mevcut e-ticaret stokları tükendi. 533 
farklı PR yansıması oluştu. 
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